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MEGHÍVÓ

A „DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
TECHNOLÓGIÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ 
PROJEKT LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA
A Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, 
Délegyháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Majosháza Község 
Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma 
tisztelettel meghívja az érdeklődőket, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító 
számú projekt keretében szervezett lakossági fórumra.

A lakossági fórum helyszíne: 
Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.

Időpontja:
2018. május 28. 18:00

PROGRAM:

16:30 – 17:00 REGISZTRÁCIÓ
17:00 - 17:10 KÖSZÖNTŐ BESZÉD
17:10 - 17:40 A PROJEKT BEMUTATÁSA
17:40 - KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTUNK.

MEGHÍVÓ

A „DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT SAJTÓNYILVÁNOS PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNYE

A Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Tak-
sony Nagyközség Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma tisztelettel meghívja Önt, a KE-
HOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú projekt keretében szervezett sajtónyilvános projektnyitó rendezvényre.

A nyitórendezvény helyszíne Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.). Időpontja: 2018. június 27., 11 óra.
Program: 10:45 – 11:00 regisztráció; 11:00 - 11:10 köszöntő beszéd; 11:10 - 11:40 a projekt bemutatása;11:40 állófogadás.

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTUNK.

 Ebben a lapszámban még sok-sok fotóval em-
lékszünk vissza a június első hetét végigkísérő 
Dunavarsányi Napok eseményeire. Eseménydús 
hét volt, évről évre visszatérő programokkal és 
újdonságokkal. A szemet gyönyörködtetőt, a fület 
simogatót, a szívet melengetőt soha nem lehet 
megszokni. Ezt éreztem a Kézimunka Szakkör 
tagjainak kedves piknikjén, a zeneiskolások év 
végi koncertjén, a Kantátika Férfikar estjén és a 
közalkalmazottjaink ünnepségén is. Minden év-
ben részt veszek ezeken a programokon, de min-
dig van valami új, valami szórakoztató, valami 
emlékezetes. A vasút melletti kicsiny múzeum-
ban rácsodálkozhattunk a régi telefonokra, min-
dig jó újra végigjárni a régiségekkel teli házat. 
Én rátaláltam a Szabó Csaba bácsi által gondosan 
lefűzött régi dunavarsányi újságokra, örömmel 
fedeztem fel az 1993. júniusi lapszámban a vá-
rosnapok elődjéről, az Expó-napokról készült 
híradást. Eszerint 25 éve voltak az első falunapok 
Dunavarsányban! Több fotót láttam az újságok-
ban a zeneiskoláról, a koncertekről és már az ak-
koriban sem ifjúkorú kiváló zenepedagógusunk-
ról, Könözsi Lászlóról. Laci bácsi túl a kilencvenen 
talán már fizikailag gyengébben, de kiváló szel-
lemi képességeit megtartva, hála Istennek, még 
köztünk van. Kedves meglepetést készítettünk 
legidősebb díszpolgárunknak ott, ahol annyi 
éven keresztül tanította zenére a gyerekeket – a 
mai nevén Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lában egy tantermet neveztünk el Könözsi tanár 
úrról. Remélem örömet szereztünk neki és csa-
ládjának, mindannyiuknak itt szeretnék boldog-
ságot, további örömteli életet kívánni szeretettel.

A „Kantátikások” most is „A zene szárnyán” repül-
tek, de csatlakoztak hozzájuk kiváló hangú höl-
gyek, egy igazán különleges zenei produkcióban 
volt részünk. A fiúk által sokadszor elénekelt „Él-
jen minden bájos szép hölgy” című dalnak azon 
az estén is teljességgel meg volt az aktualitása.

Fontosnak tartjuk minden évben a pedagógusa-
ink, valamint az egészségügyben, a családsegí-
tésben és kultúrában dolgozó közalkalmazottja-
ink megünneplését. Csekélység az egy szál virág 
és egy vacsora azért a sok áldozatos munkáért, 
amit ezeken a területeken végeznek a kollégák és 
kolléganők. Több éves lelkiismeretes és kiemelke-
dő oktató-nevelő munkájáért „Dunavarsány Köz-
szolgálatáért” díjat kapott Tóth Lászlóné és Tóthné 
Bíró Katalin. Gratulálok, és hosszú, boldog nyug-
díjas éveket kívánok a két kiváló pedagógusnak.

A városnapok első megrendezésének negyed-
százados évfordulóját minőségi programok so-
rának felvonultatásával ünnepeltük. A sok helyi 
és a környező településekről jött produkciók is 
nagy létszámú közönséget vonzottak, a szom-
bat és vasárnap esti élő koncerteken több ezer 
ember tombolt, mondhatni jöttek Tolnától-Ba-
ranyáig, mindenhonnan! Itt köszönöm meg a 
rendőrség és a polgárőrség munkáját, akik mind 
a két hétvégi napon biztosították a rendet és a 
fegyelmet, így mindenki felhőtlenül szórakoz-
hatott és a koncertek végén baj nélkül térhetett 
haza. A vasárnapi Oldtimer felvonulás biztosí-
tását is óriási szervezettséggel irányították. A 
gyönyörű időben a különleges régi autókból és 
motorokból álló konvoj nagy feltünést keltett a 
város központjától, a Duna-partot végigdudálva, 
végcélként a Farmer-tóhoz megérkezve. A régi 
autóknak különleges utasai is voltak, velünk 
tartottak a szalóci testvérvárosunkból érkező 
vendégeink is. Most először volt Dunavarsány-
ban polgármesterré választása óta Ambrus Géza, 
valamint kedves felesége Timea, és Lőrincz Éva 
képviselő asszony, aki szintén régi jó barátnőnk. 
Velünk együtt töltötték a hétvégét, és boldogan, 
fáradtan, tele élménnyel utaztak haza Szalócra.

A hagyományos vasárnap délelőtti polgárrá avató 
ünnepségre ismét több mint 80 tavaly született 

kisgyermeket vártunk, sajnos csak 57 kicsinek 
tudtuk átadni a színpadon az arany medált és az 
emléklapot. Bízom benne, hogy aki nem jött el, a 
közeljövőben átveszi tőlem a Hivatalban az aján-
dékot! Már annak tudatában, hogy minden a ter-
veknek megfelelően zajlott le és a Dunavarsányi 
Napok ismét sikeres rendezvény volt, vonultunk 
ki a Trianon Emlékparkba hétfőn, hogy a Nem-
zeti Összetartozás Napján megemlékezzünk az 
első világháborút lezáró trianoni békediktátum 
aláírásának napjáról. Meghatódva hallgattuk az 
általános iskola diákjainak felidézésében a 98 
évvel ezelőtti szomorú események történetét, 
sokadszor, de soha nem elégszer! A szabadtéri 
nyári programokat kissé megzavarta a sok hívat-
lan szúnyog. Nagyon sok békésebb, vagy indula-
tosabb véleményt kaptam az elmúlt napokban. 
A szúnyoggyérítésről a képviselő-testület már 
tavaly év végén döntött, ennek költségét (3,3 
millió forint) beterveztük az idei költségvetésbe.

A közbeszerzés és a szerződés aláírása a gyérítés 
módjairól, gyakoriságairól a korábbi évekhez ha-
sonlóan megtörtént. Egy földi, légi és biológiai 
gyérítés is megvolt! Sajnos a környékünkön min-
den körülmény a legideálisabb a vérszívók szapo-
rodásához. Ezt kihasználva, jóval többen vannak 
az idén nyáron. Ezt jeleztem a katasztrófavédelem 
illetékeseinél, remélem, kiegészülnek a szerző-
dött permetezések a központi programmal is. 

Elballagtak iskolánkból a nyolcadikosok, ezzel hi-
vatalosan is befejeződött a 2017-2018-as tanév. 
Minden ballagónak sikereket az új iskolájában, jó 
pályaválasztást, a pedagógusoknak és a többi di-
áknak gondtalan nyarat és jó nyaralást! Minden 
kedves dunavarsányi lakosnak is jó pihenést és 
szép nyári élményeket kívánok!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A képviselő-testület úgy döntött, hogy Dunavarsányban a 
Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 
12 csoportot indíthat a 2018/2019-es nevelési évben. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 
bekezdése és 4. melléklete alapján valamennyi csoportban 
engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést, a cso-
portonkénti maximális létszámot 30 főben határozta meg.

Felkérték a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, 
hogy készítse elő és szervezze meg a dunavarsányi gyerme-
kek számára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást. Felhatal-
mazták a polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének 
ellátására kössön megbízási szerződést a Dunavarsányi Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola által javasolt személyekkel a 
2018. július 2. és 2018. július 27. közötti időszakra, összesen 
bruttó 200.000 Ft megbízási díj ellenében. Felkérték a Du-
navarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a meg-
bízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.

A testület a saját részéről hozzájárult, hogy a Medical-Provi-
sor Kft.-vel (2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 10.) 2012. de-
cember 3. napján kötött, a központi orvosi ügyeleti feladatok 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 8. pontja szerinti 
vállalkozási díj 1.494.990 Ft/hó összegről 2.100.000 Ft/hó 
összegre emelkedjen. A szerződésmódosítás következtében 
Dunavarsány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését 
terhelő 2.077.266 Ft összegű többlet finanszírozáshoz bizto-
sította a fedezetet a 2018. évi költségvetés egyéb, önkormány-
zati rendelettel megállapított pénzbeli juttatás előirányzata 
terhére. Felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A 2018. június 12-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A Dunavarsány 680 hrsz-ú, természetben Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 35. szám alatti ingatlanon lévő, az ok-
tatási célú épülettől külön álló szolgálati lakás szolgálati 
lakás jellegét megszüntetik és az épületet a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft. részére bérleti szerződéssel átadják 
a közintézmények üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez 
2018. június 13. napjától. Saját részről elfogadták a bér-
leti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 680 helyrajzi 
számú, természetben Dunavarsány, Kossuth L. u. 35. szám 
alatti ingatlanon található 32 m² nagyságú épületet és a 
hozzá tartozó 260 m²-es területet 2018. június 13. napjától 
határozatlan időtartamra, értékbecslés szerinti bérleti dí-
jért a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. használatában 
lesz, felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírásá-
ra, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a 100 %-os tulajdoni részesedésével 
működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft. Alapító Okiratát alapítói döntésével szerint módosítot-
ta. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy készíttesse el és 
írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Ok-
iratának módosítását, illetve a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a 
Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

A képviselő-testület a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivó-
víz hálózat bővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: A „Dunavarsányi ivóvíz 2018” 
konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) mindkét 
részre benyújtott ajánlata érvényes, a Konstruktor Kft. (8000 
Székesfehérvár, Repkény u. 7.) mindkét részre benyújtott 
ajánlata érvényes, a DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, 

Bakony u. 6.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes. 
A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 
1. részre a „Dunavarsányi ivóvíz 2018” konzorcium tette. 
A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot 
a 2. részre a „Dunavarsányi ivóvíz 2018” konzorcium tet-
te. Az eljárás minkét részre eredményes volt.  Az eljárás 1. 
részének nyertese a „Dunavarsányi ivóvíz 2018” konzorci-
um. Az eljárás 2. részének nyertese a „Dunavarsányi ivóvíz 
2018” konzorcium. A „Dunavarsány, Epres utca és térsége 
ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú beruházás műszaki ellenőri 
feladataival megbízta az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft.-t 
(2314 Halásztelek, Katona J. u. 45.) nettó 1.200.000 Ft ösz-
szegben a 2019. évi költségvetés terhére, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Kezdeményezik a Dunavarsány, nyomóvezeték felbővítése 
tárgyú beruházás Habitat köz és Határ utca közterületek kö-
zött, magántulajdonú ingatlanon történő, vízjogi létesítési 
dokumentáció szerinti nyomóvezeték fektetéséhez szükséges 
vízvezetési jog szerződéses megállapodását. Felhatalmazták 
a Polgármestert a szerződéses megállapodás megkötésére, 
jognyilatkozatok megtételére, az érintett ingatlanok vonatko-
zásában az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, 
a „Kapacitás 2018 Konzorcium”, mint kivitelező teljes költség-
viselése mellett, valamint a további szükséges intézkedések 
megtételére, utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett.

A testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat foly-
tató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 
01.) önkormányzati rendelete szerint kiírt ösztöndíj pá-
lyázat alapján a 2018/2019-es tanévben, 10 hónapon 
keresztül havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban ré-
szesíti Barsi Rékát és Nagy Tímea Gabriellát. Felkérték a 
polgármestert a tanulmányi szerződések megkötésére.

 A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, 
illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezett-
ségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár 
a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően bel-
területen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi ha-
tóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság 
köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése ki-
mondja: „A földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapo-
tot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső 
időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virág-
bimbója kialakulását. Fontos tudni, hogy a hatósági in-
tézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság 
kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás 
– bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezett-
ség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása

Tájékoztató a parlagfű-mentesítésről
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének 
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább 
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor 
közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű 
elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül 
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a 
kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt 
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 
30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. ren-
delet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a 
jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén 
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a to-
vábbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa meg-
bízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi 
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget 
tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcso-
latban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talaj-
védelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés 
elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött

terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külte-
rületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel 
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt 
telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt 
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, va-
lamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/föld-
használó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű 
védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolato-
san felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség 
köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogás-
sal, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. 
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszál-
ta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes 
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

 Az Epres utca környékét érintő szennyvíz-
beruházás kivitelezésért felelős fővállalko-
zóként és konzorciumi vezetőként öröm-
mel tájékoztatjuk Önöket, hogy a fejlesztés 
sikeresen megvalósult. A tervek szerinti 
technológiai korszerűsítés és hálózatbő-
vítés műszaki és jogi értelemben is átvé-
telre került a megrendelő Önkormányzat 
részéről, továbbá az érintett hálózati sza-
kaszok üzembehelyezése, és a kivitelezés 
helyszínén található közutak helyreállítása 
is megtörtént. Ennek eredményeképpen 
az újonnan kiépített szakaszokkal érintett 
ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik 
a rácsatlakozást, amellyel kapcsolatban 
mindenkit arra kérünk és bíztatunk, hogy 
a tulajdonos Önkormányzathoz fordulni 
szíveskedjen. Több évtizedes tapasztalat-
tal a hátunk mögött elmondhatjuk, hogy 
példaértékű volt az az együttműködés 
és összefogás, amit az Önkormányzat és 
a T. Lakosok tanúsítottak a projekt teljes 
időszaka alatt. Meggyőződésünk, hogy e 
pozitív hozzáállás nélkül – legjobb igyeke-
zetünk és szakmai felkészültségünk elle-
nére – sem sikerülhetett volna e komplex 
és nagyszabású fejlesztést a terveknek 
megfelelő színvonalon, határidőre és az 
előre egyeztetett pénzügyi feltételekkel 
megvalósítani. Ez a projekt nem attól volt 
egyedülálló, hogy nem léptek fel előre 
nem látott problémák és kihívások, hiszen 
volt belőlük bőven. Az viszont példaértékű 
volt, ahogy a megrendelő Önkormányzat, 
a kivitelezésben közreműködő alvállalko-
zók, és az érintett lakosság a problémákra 
reagált. A sajnálatos gyakorlattól eltérően, 
itt nem az motiválta a szereplőket, hogy a 
feladatot és felelősséget mielőbb leráz-
zák magukról, hanem a közös cél elérése 
érdekében mindenki kész volt szükséges 
erőfeszítéseket megtenni. Ismételten 
megköszönjük Dunavarsány Város Ön-
kormányzat döntéshozóinak és munka-
társainak, hogy e jelentős feladat elvég-
zéséhez kitűntettek minket bizalmukkal

és a megvalósítás teljes időszaka alatt se-
gítették munkánkat. Bízunk benne, hogy 
az elmúlt egy évben sikerült rászolgálni a 
bizalomra. Köszönet illeti a beruházásban 
részes hatóságokat és alvállalkozókat, akik 
a jelentős túlterheltség és piaci nehézsé-
gek ellenére is végig hatékony partnerként 
működtek közre. Külön köszönjük a T. Lako-
soknak, hogy nem zárkóztak el a folyama-
tos kommunikációra és együttműködésre 
tett felhívásunktól. Pozitív hozzáállásuk-
nak köszönhetően számos problémát és 
bizonytalanságot már csírájában sikerült 
megoldanunk. Ahogy azt első közlemé-
nyünkben is hangsúlyoztuk, elsődleges 
célunk volt, hogy a kivitelezéssel a lehető 
legcsekélyebb mértékben zavarjuk és kor-
látozzuk a lakosság mindennapjait. Bízunk 
benne, hogy a T. Lakosok egyetértenek ve-
lünk abban, hogy e téren is sikeresnek te-
kinthető a projekt. Köszönjük ugyanakkor, 
hogy az elkerülhetetlen kellemetlenségek 
közepette is megértéssel és segítőkész-
séggel álltak munkatársainkhoz. További 
öröm számunkra, hogy a projekt lezárása 
nem jelenti a Társaságunk és Dunavarsány 
közötti együttműködés végét. Bízunk ben-
ne, hogy az elmúlt egy év tapasztalatai, 
és a kialakult munkakapcsolatok a közel-
jövőben Társaságunk közreműködésével 
induló szennyvíz-nyomóvezeték bővítési 
beruházás – amely a dunavarsányi szeny-
nyvízhálózat megfelelő működése ér-
dekében szükséges – gyors és hatékony 
megvalósulását fogják szolgálni. Termé-
szetesen ezen fejlesztéssel kapcsolatban 
is azon leszünk, hogy az a T. Lakossággal 
szoros együttműködésben és minimá-
lis kellemetlenséggel valósuljon meg.

Kívánjuk, hogy a mögöttünk és előttünk 
álló fejlesztések eredményét a T. Lakosok 
jó egészségben és örömmel tudják élvezni 
az elkövetkező évtizedekben. 

Tisztelettel és köszönettel: 
DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

A Dunavarsányi Torna Egylet pályázatot hirdet a 
Halász Lajosné utcai sporttelep Pályaház épüle-
ténél büfé megjelölésű terület működtetésére  
/üzemeltetésére/ a következők szerint:

A pályázat tárgya: A büfé működtetésének cél-
ja, hogy a sporteseményeken való résztvevők 
megfelelő színvonalú és árszintű büfészolgál-
tatást vehessenek igénybe a területen belül.

A nyertes pályázónak kell a büfé területét az élel-
miszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jog-
szabályi és szakhatósági előírások alapján kialakí-
tania, illetve üzemeltetnie, valamint a szükséges 
eszközöket beszereznie. A meghirdetett terület 
használatához szükséges közműszolgáltatásokat 
a bérbeadó biztosítja. A nyertes pályázó köteles 
figyelembe venni a DTE elnökségének észrevé-
teleit a büfé termékválasztékának kialakításakor.

A pályázat tartalmi követelménye: A pályá-
zatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, 
elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén 
a képviselő nevét, továbbá a fizetendő bérleti 
díj egy havi összegére tett ajánlatot - amennyi-
ben az eltér a kiírt összegtől -, valamint a büfé 
tervezett kínálatát. A pályázat részeként csatolja 
a tevékenység végzésére feljogosító vállalko-
zói igazolvány/engedély másolatát, illetve jogi 
személy esetén társasági szerződés másolatát, 
valamint a köztartozás-mentességről szóló iga-
zolást. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a tevékenységét (büfé üzemeltetése) a 
mindenkori vonatkozó jogi szabályozás szerint, 
és annak minden tekintetben megfelelően 
végzi. Nyilatkozatot arról, hogy a „Pályázat büfé 
üzemeltetésére” c. pályázat feltételeit elfogadja. 

A büfé működtetője, vagyis a bérlő tudomásul 
veszi, hogy működése során köteles betartani a 
működésre vonatkozó valamennyi jogszabályt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

Üzemeltetésre, működésre vonatkozó ki-
kötések, kérések: A büfé a sportesemények 
idejében üzemelhet, rugalmasan igazodva a 
rendezvényekhez. A támogatói terasz mindenko-
ri fogyasztási igényeinek kötelező kiszolgálását 
biztosítania kell. Szezononként az elnökség által 
megjelölt +5 alkalom /egyéb rendezvény/ büfé 
biztosítása. A bérleti díj: 40.000 Ft/hó megfizeté-
se, amely megváltható egyéb szolgáltatás telje-
sítésével. Ezen felül az ajánlattevő tetszőlegesen 
tehet ajánlatot egyéb vállalt szolgáltatásra is.

A pályázat elbírálásának szempontjai: Üze-
meltetési ajánlat. Terméklista figyelembe vétele 
(szeszes ital, üdítők, előre csomagolt hideg élel-
miszerek, édességek stb.). Diákrendezvények 
támogatása.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, 
amennyiben a beérkezett pályázatok tartalma 
nem felel meg a pályáztató által kialakított fel-
tételrendszernek. A pályázat kiírója 2019. július 
31. napjáig tartó bérleti szerződést köt a pályázat 
eredményessége esetén a büfé üzemeltetésére. 
Amennyiben a nyertes üzemeltető a tevékeny-
ség azonnali befejezését kezdeményezi, köteles 
a szerződött időtartamból fennmaradó hóna-
pok bérleti díjának arányos részét megfizetni.

A szerződés időtartama:  
2018.08.01. napjától 2019.07.31. napjáig szól.

A pályázatok benyújtásának helye  
és határideje:

(DTE pályaház) 2336 Dunavarsány,  
Halász Lajosné utca 24-26. 

2018. július 18. (szerda)  
10.00 és 12.00 között személyesen

A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. július 25.

 A nyár a beruházások ideje. Városunkban is elkezdődnek, 
folyamatban vannak a 2018. évi költségvetés szempontjából 
nagyon fontos beruházások, ezek közül több olyan is van, 
melyek előkészítése már több éve zajlik. Ezek közé tartozik a 
várhatóan augusztusban befejeződő Erőspusztai út közvilágí-
tásának fejlesztése, melynek elengedhetetlen részét képezi a 
közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe vevő Takso-
nyi út – Erőspusztai úti csomópont megvilágítása egészen a 
buszmegállókig. Júliusban megkezdődik a jövő év májusáig 
tartó, az Epres utca és térsége új gravitációs szennyvízcsator-
na és a régi vákuumos hálózat rekonstrukciós munkáihoz 
szorosan kapcsolódó, a megnövekvő szennyvízterhelés a 
Szennyvíztisztító Telepig történő szállításának kapacitását 
megnövelő nyomóvezeték bővítése. A beruházást követően 
a Kossuth Lajos utca és Iskola utca kereszteződését – közle-
kedésbiztonsági szempontok figyelembevételével – kiemelt 
kereszteződéssé alakítjuk át. Szintén a nyári hónapokban 
kezdődik és a jövő év májusáig tart az Epres utca és térsége 
ivóvízhálózat bővítése, mely a Homok utcát, Kökény utcát, Er-
dőalja utcát érinti. Helyenként mindkét beruházás esetében 
forgalomkorlátozásra lehet majd számítani, ehhez kérjük a 
lakosság megértését és türelmét. A beruházásokról a lakoso-
kat a kivitelezők hivatalos fórumon tájékoztatják részletesen, 
melynek időpontjáról előzetesen értesíteni fogjuk Önöket.

Elkezdődött a Bajcsy-Zsilinszky utcai szennyvízproblémák 
megoldásának vízjogi létesítési engedélyezési terveinek 
elkészítése, az engedély beszerzése, ennek függvényében 
pedig a kivitelezés, melynek befejezése késő őszre várható. 
Ennek köszönhetően a Bajcsy-Zsilinszky utcai vákuumos 
rendszer nyomottra történő átalakítása történik meg, a 
jelenlegi vákuumos aknák átépítésével és nyomóvezeték 
fektetésével, a Görgey utca alatt történő átfúrással, így ezen 
szakaszon is megoldódnak a szennyvízelvezetési problémák.

Befejeződött a Dunavarsányi Polgárok Háza tetejének 
felújítása. A nyári hónapokban megkezdődik a Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat tavalyi évben energeti-
kai korszerűsítési beruházásban felújított épülete mö-
gött elhelyezkedő melléképület külső-belső felújítása.

Megkezdődik a tavalyi évben megvásárolt Sport utcán lévő, 
volt TSZ ingatlanok lebontása, átalakítása, tereprendezése 
annak érdekében, hogy egy új közösségi park kerülhessen 
majd kialakításra ütemezetten. Pályázatot nyújtottunk be 
„Belterületi utak felújítása, támogatása” elnevezéssel, mely-
ben fejlesztési célként a Habitat utcai „S” kanyar jogerős 
építési engedéllyel rendelkező nyomvonal korrekcióját, a 
Búza utcának a Bajcsy-Zsilinszky utca – és a Vörösmarty utca 
közötti szakaszának felújítását, valamint járda felújítását 
és a Gömöry Ferenc utca felújítását jelöltük meg. A pályá-
zatban olyan utcák és hozzá kapcsolódó, de önállóan nem 
támogatható járdák felújítását lehetett megjelölni, melyek 
közintézményekhez vezető gyűjtőutak, vagy lakóparkokhoz 
vezető utak. A pályázat jelenleg bírálati szakaszban van.

Elkészültek a jogerős építési engedéllyel rendelkező kerék-
párutak kiviteli tervei is, melyek megvalósításához várjuk a 
pályázati lehetőséget. Ugyanakkor tervezés alatt vannak olyan 
utcák útstabilizációi, felújításai, mint a Szabadkai köz, Homok 
utca – Homok köz kereszteződése, Domariba-sziget belső útja 
felújítási ütemekre bontva, a Bajnok utca útstabilizációja, a Ha-
lász Lajosné utca - Akácfa utca kereszteződésének felújítása és 
csapadékvíz elvezetése, valamint a Habitat köz stabilizációja. 
Megvalósulásuk az idei költségvetésben elkülönített, és ren-
delkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig történik, elképzelhe-
tő, hogy egyes munkálatok a jövő évben kerülnek kivitelezésre.

Az Egészségházban július közepéig kerül beszerelésre 9 db 
klíma készülék, mely az orvosok és ide látogatók komfortér-
zetét növeli. 

A Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám alatti II. szá-
mú óvodaépület pincéjének felújítása, valamint a Nagy-
varsányi telephely udvarán a térkő kiigazítására kerül sor 
a nyár folyamán, továbbá ez utóbbi épület belső festése is 
megtörténik. Lakosságunk folyamatosan növekszik, sokan 
választják otthonuknak városunkat, ezért az oktatási, neve-
lési intézményeinkben is telítettek a csoportok, osztályok. 
Ezért a tavalyi évben Önkormányzatunk megvásárolta a 
Kossuth Lajos utca 22. szám alatti, az óvodai intézmény 
udvarába beékelődött ingatlant, valamint az Árpád utca 5. 
szám alatti sarokingatlant intézményfejlesztési célokkal. A 
Kossuth utcai ingatlanon telekalakítást követően az óvoda 
bővítésének tervezése, az Árpád utcai ingatlanon pedig 
könyvtár kialakításának tervezése tanórák megtartására al-
kalmas könyvtárszobával, valamint ugyanezen ingatlanon a 
jelenlegi, szomszédos ingatlanon lévő parkolók számának 
növelése céljából újabb parkolók kialakításának tervezése, 
engedélyes terveinek elkészítése történik az idei évben.
 

Október 31-én, halálának 100. évfordulóján kerül felavatás-
ra a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán található 
szobor parkban Tisza István bronz mellszobra, mely Szabó 
Zoltán szobrászművész alkotása. Fejlesztéseink Dunavarsány 
Város lakosságának készülnek, melyhez kérjük türelmüket és 
együttműködésüket.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEINK
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júliusban 

JÚLIUS 2.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ez a Mária-ünnep 
Nyugaton a gótika korában honosodott meg. Konstantinápoly 1204-ben nyugati uralom alá került, 
az V. századból származó Mária-ünnepet új tartalommal töltötték meg. Keresztelő János születése 
nyolcadát követő napot 1263-tól július 2-án ünnepelték a Kisebb Testvérek rendjében. VI. Orbán 
pápa az egész Európára kiterjesztette, mint a Látogatás (Visitatio) ünnepét. IX. Bonifác 1389-ben vi-
giliával és nyolcaddal egészítette ki.  Adam Easton bíboros, Raimundus de Vieneis OP generális és 
Johannes Jenstein prágai érsek írta az ünnep szövegeit. V. Pius és IX. Pius pápák egyszerűsítették az 
ünnep jellegét. Hazánkban július 2-án emlékezünk meg a Magnificat születésnapjáról (Lk. 1,39-56)

JÚLIUS 11.: Nursiai Szent Benedek apát, Európa fő védőszentje. OCist és OSB templomaiban fő-
ünnep. Benedek, Skolasztika testvére az umbriai Norciában született 480-ban. Benedek édesapja, 
Eutropius konzul és főkapitány volt a tartományban. Rómában nevelkedett, később Subiaco kör-
nyékén remetéskedett. Tanítványait összegyűjtötte és Monte Cassinóra ment, ott megalapította a 
ma is híres kolostort. Regulát állított össze, amely gyorsan elterjedt. A nyugati szerzetesség 
atyjának tartjuk, 547. március 21-én halt meg. A VIII. századtól a mai napon tartották ünnepét. 
Alapelve: Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál). Jelentős szerepe volt Benedek fiainak Európa 
megtérítésének és kultúrájának kialakításában. A rend gyorsan elterjedt, számos kolos-
tort alapítva. III. Honoriusz avatta szentté Benedeket 1220-ban. Az ortodox keresztény-
ség március 14-én ünnepli. 1964-ben VI. Pál pápa Európa fő védőszentjévé nyilvánította.

Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony. A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kár-
mel-hegy szépségéről. Illés próféta itt védelmezte az Istenbe vetett hit tisztaságát. (1.Kir. 17-
19). Bertholt keresztes lovag a XII. században erre a helyre vonult el a világtól. Az istenszülő 
pártfogása alatt szemlélődő életet élő kármelita rend ebből a társaságból alakult ki. 1251. 
július 16-án Stock Szent Simon részesült a skapuláré látomásaiban. Accon eleste után a kar-
meliták kénytelenek voltak elhagyni ősi remeteségüket, ahová 1630-ban térhettek vissza. 
Hazánkban a karmeliták férfi és női ága működik. Negyedéves folyóiratuk a Kármel gazdag 
lelkiségi lap, magyar nyelven is hozzáférhető, benne olvasható Avilai Szent Teréz: A belső 
várkastély című műve. Házaik lelkigyakorlat végzés, az imádság, a lelki elmélyülés helyei.

JÚLIUS 22.: Szent Mária Magdolna. Magdalából - a mai Migdal – származott, Krisztus kísé-
rői közé tartozott (Mk 15,40  Lk 8,3). Jelen volt Jézus halálánál (Mt 27,56). Húsvét hajnalán 
elsőként látta meg a feltámadt üdvözítőt. A feltámadt Jézus őt küldi tanítványaihoz: „Vidd 
nekik hírül: felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetek-
hez. Ő hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem!” (Jn 20,11-18). 
A keleti hagyományban Mária az apostolokkal egyenrangú tiszteletnek örvendő (iszaposz-
tálé) kenetvivő asszony (Mt 28,1, Mk 16,1-8), akiből az Úr hét ördögöt űzött ki (Lk 8,2, Mk 
16,9). Az ortodox keresztények az Athoszhegyi Szimonopetra kolostorban tisztelik ereklyéit. 
A nyugati Egyházban ő a bűnbánatot tartó rossz hírű nő. Szent Ágoston és Nagy Szent Ger-
gely pápa egyik beszédében azonosította a bűnös asszony alakjával. Mária Magdolna tisz-
telete a XII. századtól terjedt el és vált általánossá. Burgundiában a vézelay-i Mária Magdolna 
bazilikában volt a szent tiszteletének egyik központja. A Prédikátor Rend második patrónája.

JÚLIUS 25.: Szent Jakab apostol. Jakabot Zebedeus és Szalome fiának és János apos-
tol testvérének mondják. Az Úr a „Mennydörgés fiainak” nevezte a testvéreket. Jézus szű-
kebb, előnyben részesített körébe tartozott. Ott volt a Tábor hegyén, valamint a Getszemá-
ni kertben. Első volt az apostolok között, vértanúságot szenvedett. Heródes Agrippa király 
végeztette ki 42 körül. Kezdetben Jakab heves, nagyravágyó fiatalember, készséges lett az Úr 
követésére. Lelkes, bátor barátja volt Jézusnak. Sevillai Izidor hagyományára visszamenő-
en Jakab térített Spanyolországban. A másik hagyomány szerint Compostellába vitték ma-
radványait, ahol templomot építettek tiszteletére. A mai napig zarándokhely Compostella.

JÚLIUS 26: Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei. A II. századtól hagyo-
mány őrzi a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Anna tisztelete a VI. században terjedt el. Szent 
Joakim tisztelete az újkorban kezdődött el. Szent Anna az anyaság ősképe. Nagymamaként bölcs 
támasza lett Máriának gyermeke megértésében. Szent Anna azok védőszentje, akik sebet kaptak 
édesanyjuktól.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Köszöntsétek egymást…
Olvasandó: Róma, 16

Makovecz Imre, a híres építész, közgondolkodó, a magyar társadalom 
meglehetősen kritikus, de mindig jó szándékú alakja, tette a következő 
markáns megállapítást: „A Műszaki Egyetem akkor lesz jó, ha a hallgatókat 
egyformán megtanítja rajzolni és köszönni”. Ez nyílván szó szerint is érten-
dő, de tágabb értelemben még fontosabb a mondanivalója. Nevezetesen 
az, hogy egy emberi élet két pilléren nyugszik. Az egyik, hogy valamit tud 
és azt magas szinten gyakorolja, bármi is legyen, a másik pedig az, hogy 
az emberi közösségbe, társadalomba hasznosan és kellemesen beillesz-
kedik. Tehát ha valaki kedves, udvarias és jó modorú, attól még nem lesz 
jó szakember, de hiába jó szakember valaki, ha mogorva, barátságtalan, 
lenéző, összeférhetetlen... etc., előbb-utóbb kikopik minden közösségből.  

Pál apostol is valami ilyesmit fejez ki akkor, amikor a legteológikusabb, a hi-
tigazságokat illető legfontosabb iratának, a Római levélnek utolsó fejezetéhez 
ér, és azzal summázza azt, hogy egy sor köszöntés továbbítását kéri a címzet-
tektől olyanok számára, akiket azok nem is ismernek és olyanok köszöntését 
küldi, akiket a címzettek szintén nem ismernek. Ebben benne van az, hogy a 
hitigazságok megélése ugyanúgy, mint egy szaktudás megélése csak szeretet-
teljes, barátságos, egymást tisztelő kapcsolatrendszerben igazán áldott. Nagy 
tévedés és nagy önámítás, hogy a hit magánügy. A hit nagyon személyes, de 
nem magánügy, hanem közügy. Ez azt is jelenti, hogy közösséget teremtő 
ügy. Sok fajta közösségben lehetünk a sorsunk okán, de ezeknek talán a leg-
fontosabbika az, hogy akár ismeretlenül is jó érzésekkel vagyunk egymás 
iránt mindazok, akik bár személyesen nem ismerjük egymást, de hitünknek, 
reménységünknek, szeretetünknek, bizalmuknak – ha nagyon vallásosan 
akarom mondani – üdvösségüknek ugyanaz a Mindenható Isten a forrása.

Ha Pál apostol Rómába írt levelének többoldalú üdvözléseit, valamint a 
sok negatív személyes tapasztalatunkat összehasonlítjuk, akkor körvonala-
zódik a következő: mi sokszor elmegyünk egymás mellett köszönés nélkül, 
akár még ismerve is egymást csak azért, mert nem vagyunk olyan benső-
séges viszonyban. Sokan ettől a barátságtalan, szeretetlen viselkedéstől 
„érzik magukat embernek”. A Krisztusban hívő ember pedig a számára 
ismeretlen köszöntését is szívesen fogadhatja, továbbíthatja vagy kezde-
ményezi egyszerűen azért, mert életének végső alapja és célja ugyanaz a 
meggyőződés, ugyanaz a hit a teremtő, megbocsátó és megváltó Istenben.

Tehát jó lenne, ha legalább Makovecz vágya teljesülne, nevezetesen, hogy 
a szakmánk mestereiként barátságosak lennénk egymással, akik ismerjük 
egymást. Ennél már csak az lenne jobb és emberhez méltóbb, ha legalább 
azok, akik magukat keresztényeknek vallják, törekednének a krisztusi mér-
cére, az Apostol példája szerint és nem csak a templomajtóban tudnának 
szeretettel tekinteni egymásra, hanem ezzel a szeretettel fordulnának a 
Krisztusban testvérekhez a világ másik végén is, sőt mindenkihez azzal a 
jóhiszeműséggel, hogy mindenki Isten kiválasztott, szeretett gyermeke.

A Presbitérium

www.dunavarsanyireformatusok.hu 
www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„De keressétek először az ő országát és igazságát, 
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. ”

Mt (6,33)

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

DEDIKÁLVA

 Ha meglátunk az utcán egy híres-
séget, az első gondolatunk az, hogy 
kérjünk tőle autogramot. Miért? 
Azért, hogy eltegyük emlékbe, meg-
maradjon a találkozás élménye és 
dicsekedhessünk vele barátainknak, 
hogy milyen fontos emberrel talál-
koztunk. Megtiszteltetés egy nagy 
embertől névre szóló ajándékot 
kapni. Ezzel egy kicsit többnek érez-
zük magunkat. Persze, az is kérdés, 
hogy merünk-e odamenni hozzá, 
nem félünk-e, hogy elküld minket.
A Városnapok alkalmával városunk-
ba is érkezett több híresség és a gyere-
kek első reakciója is az autogram kérés 
volt. Elteszik emlékbe, dicseked-
nek vele, fontosnak érzik magukat.

Egyszer régen a világ legfontosabb 
alakja érkezett meg ember formájá-
ban, akkor még sokan nem ismer-
ték fel, bár voltak, akik előre tudták 
érkezését. Ma már nagyon sokan 
ismerik világszerte, többen, mint 
bármelyik ma élő sztárt. Ő nem szó-
rakoztatta az embereket, mint a leg-
több híresség, hanem a legfontosab-
bat tette az emberekért, megváltotta 
őket, utat nyitott a Mennyországba. 
Isten fia, aki – fogalmazhatunk így 
is – aláírásával (autogramjával) át-
vállalta bűneink büntetését, meghalt 
értünk, és ma is él. Ma is odamehe-
tünk hozzá, beszélgethetünk vele, 
bár még szemünkkel nem látjuk, 
de szívünkkel érezhetjük az Ő je-
lenlétét. Nem fog minket elküldeni, 
neki van ideje ránk. Van megoldása 
az elrontott életünk helyrehozásá-
ra, meghallgat, megvigasztal. Bát-
ran menj oda hozzá, ha eddig még 
nem tetted meg, nem fogsz csalódni!

„Isten elsősorban számotokra tá-
masztotta s küldte el Fiát, hogy meg-
áldjon titeket, és így mindenki meg-
térjen gonoszságából.” (Ap. Csel. 3:26)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

SZŰRŐVIZSGÁLAT 
HÖLGYEKNEK

 Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető 
halálozást tekintve az Európai Unió egyik legkedve-
zőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a 
méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas, 
évente közel 400 nőt veszítünk el, annak ellenére, 
hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismeré-
sével és kezelésével a betegség gyógyítható. Váro-
sunkban már negyedik éve térítésmentesen igénybe 
vehető a védőnői méhnyakszűrés. Tegyen az egész-
ségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen önmaga 
és családja érdekében! Jelentkezni lehet Fonyóné 
Tóth Cecília védőnőnél a 06-20 266-4332 telefon-
számon, vagy a cilif71@gmail.com e-mail címen.

Dunavarsány Város Önkormányzata

PÜNKÖSDI BÉRMÁLKOZÁS 

 Pünkösd hétfőn tizenketten bérmálkoztak a kisvarsányi Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Temp-
lomban. A szentmise előtt dr. Beer Miklós megyéspüspök megszentelte az újrafestett templomot. A püspök atya 
a bérmálkozókhoz intézett kérdéseire helyesen válaszoltak - püspök atya megelégedésére. A misén püspök atya 
mellett, Pásztor Győző kanonok-esperes plébánossal koncelebráltunk. A szertartás végén csatlakozott hozzánk 
nagytiszteletű dr. Bóna Zoltán úr és közösen imádkoztunk a pápaszobornál. A bérmálkozók imájával és éneklés-
sel fejeződött be ez a szép ünnepség, majd a hívek virágot helyeztek a pápaszoborhoz.

Sándor atya

ÓVODAI ÉTKEZÉS

 Étkezés lemondása a nyári ügyeleti időszakban a 
Weöres Sándor Óvodában. Tájékoztatjuk a kedves 
szülőket, hogy a nyári ügyeleti időszak alatt az 
étkezést a következő telefonszámokon tudják le-
mondani:

• 2018. június 18. és 2018. július 13. 
közötti időszakban:  

+36-70 967-4290, vagy +36-24 534-546 

• 2018. július 16. és 2018. augusztus 31. 
közötti időszakban: +36-24 472-464
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További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.

PÜNKÖSD A TESTVÉRVÁROSBAN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

HŐSÖK NAPJA
 A német testvérvárosból, Gemmingenből 52 tagú küldöttség érkezett Pünkösd hétvégéjén Dunavarsányba. Az itt eltöltött 4 napról szóló beszámoló az „Amtsb-
latt” című helyi újságban jelent meg, ezt a cikket tesszük közzé, Verebély-Parázsó Andrea tanárnő fordította le. Szeretnék köszönetet mondani neki és Anghelyi 
Gabriella tanárnőnek szolgálatukért, ők ketten 4 napon keresztül reggeltől estig segítettek a nyelvi nehézségek áthidalásában. Gergőné Varga Tünde

polgármester

Egy csodaszép és élményekben gazdag pünkösdi 
hétvégét töltött el az az 52 tagú csoport, akik szom-
baton hajnalban a testvértelepülés, Dunavarsány 
felé vették az irányt. A busz 13 óra és 935 km után 
megérkezett úticéljához és mint mindig, a ma-
gyar barátok most is szívélyes köszöntőt mondtak. 
Akik első alkalommal voltak itt, rövid időn belül 
megismerhették a vendéglátók vendégszeretetét 
és szívélyességét. Négy felejthetetlen nap, tele 
programokkal, többek között egy sárkányhajózás 
a Dunán a Merkapt szívélyes együttműködésé-
vel. Következett egy zenés sördélután tánccal és 
énekkel a német nemzetiségiek Petőfi Klubjában 
késő estig. Közben Dunavarsány II. focicsapatának 
meccsét lehetett megnézni a nemrégen felújított 

sportlétesítményben. A következő nap az utánpót-
lás csapatoknak egy közös edzéssel és egy azt kö-
vető mérkőzéssel kezdődött a SV Gemmingen és 
a Dunavarsányi TE között. A lelkes és zenés szurko-
lást, a csapattal együtt utazó Pálinka Girls és Blas-
kapelle biztosította. A meccs 10:5-re végződött az 
SV javára. Déltől estig remek időjárás mellett a 
Farmer-tónál volt pihenés mindkét városrész lakói 
részére. Kedden mindenki a 20 km-re fekvő fővá-
rosba utazott. A legnagyobb dolog a focistáknak 
természetesen a Groupama Aréna megtekintése 
volt, majd azt követően megismerkedtek Budapest 
néhány nevezetességével. A „tapasztaltabbak” sa-
ját szakállukra járták be Budapestet, és/vagy be-
mentek az állatkertbe. Visszatérve Dunavarsányba 

a vendéglátókkal és a város vezetőivel egy bú-
csúvacsora volt a Petőfi Klubban. Sajnos, a napok 
gyorsan elteltek… A vendéglátók teljes mérték-
ben elláttak bennünket minden jóval és reme-
kül szervezték a programokat is. A gemmingeni 
testvértelepülési bizottság köszönetet mond még 
egyszer Dunavarsány városának, elsősorban Ger-
gőné Varga Tünde polgármester asszonynak, a Pe-
tőfi Klub tagjainak, a testvértelepülési bizottság 
tagjainak és a sok segítőnek, akik minden kíván-
ságot teljesítettek. Köszönet minden résztvevőnek 
is, különösen a Blaskapelle Gemmingennek, a já-
tékosoknak, kísérőiknek (SV Gemmingen) és Du-
navarsány díszpolgárának, Kleinesel Gyuri úrnak.

(A gemmingeni újságban megjelent cikk fordítása.)

A CIVIL SZERVEZETEK  
TÁMOGATÓI SZERZŐDÉSÉNEK ALÁÍRÁSA

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.
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Madarász Benett Marics Levente Erik Márton Petra Miskolczi Attila Gergő

Molnár Hunor Nagy Dorina

Paskó Alex Rafael Sándor JózsefPlausin Péter Preczer Léna

Rákóczi Izabella Rigó Vivien Rózsa Benett

Schipeck Luca Andrea Sladky Noel

Sályi Bence

Szabó Nimród János Szabó Zsófia

Bacsó Blanka Liza Balogh Bende Zsolt Bartha Bettina Becs Olivér János

Biró Angelika és Biró Vivien Bódis Máté Bozsik Szofia Letti

Cser József Farkas MiraDonáczi Patrik Dániel Elek Zétény

Fenyvesi Dóra Julianna Gayerhosz Virág Réka Gyebnár Mihály Zoltán

Imre Hanna Joó Bianka Katalin

Bodó Konrád Bars

Hegedűs Zsófia

Kiss Nóra Kocsis Kamilla Rozália

Oláh Botond Papp Csenge Bíborka

Leskó LucaKruzslik-Almási LénaKriston Tamás István Lukács Luca Lenke

Szalai Natasa Fanni Szász Kornél Táborosi Kamilla Takács Mihály Barnabás

POLGÁRRÁ FOGADOTT ÚJSZÜLÖTTEK

—  POLGÁRRÁ FOGADÁS POLGÁRRÁ FOGADÁS —

Folytatás a 14. oldalon.
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NAGY LÉLEKKEL A KIS LELKEKÉRT   
Ha tanév közben nem is, de ilyenkor, a hosszú nyári szünet kezdetekor sokan sóhajtanak fel egy nagyot: „De 
jó a pedagógusoknak, két és fél hónap szabadságuk van…” Az érintettek pedig nyelnek egy nagyot, hiszen a 
vakáció csak a diákok számára tart ennyi ideig: nekik még bőven akad dolguk a tanév lezárásával, adminiszt-
ratív feladatok elvégzésével, azután ügyeletet kell adniuk a különféle táborokban vagy a saját iskolájukban, 
majd jóval a tanévkezdés előtt már elérkezik az előkészítő munkák ideje – szóval, az a két és fél hónap csak 
látszólag annyi. És akkor még nem került szóba a saját gyermek vagy gyermekek – valakinek rájuk is vigyázni 
kell. Persze, azért még mindezzel együtt is jó dolog a vakáció, más területeken, még a rokon-szakmáknál is 
kevesebb a nyári, egybefüggő szabadidő. Például az óvodákban: egy óvónéninek szó sem lehet még két hó-
napról sem. Dunavarsányban, a Weöres Sándor óvodában a közelmúltban kinevezett új vezető, Varga Beat-
rix azt mondja: most nyáron neki lesz a legkevesebb szabadsága, mert új feladatkörében rengeteg a dolga.  

Ép érzékű és ép elméjű ember szereti a gyerme-
keket, mégsem lesz mindenkiből óvónéni vagy 
óvóbácsi. Mi az a többlet-érzés, ami valakit erre a 
pályára irányít?

- Nem nevezném pályának, inkább hivatásnak. Mi is
pedagógusok vagyunk – óvodapedagógusok. Ezzel
együtt én azon kivételek közé tartozom, aki nem óvó-
néninek készült. Természetesen szeretem a gyereke-
ket, kis koromtól kezdve gyermekorvos szerettem volna 
lenni, de szerencsére nem sikerült az első felvételim.
Azért mondom, hogy szerencsére, mert közben rájöt-
tem: egész egyszerűen fizikailag nem tudom elviselni, 
hogy szenved egy kisgyerek és nem tudok segíteni,
legalábbis azonnal nem. Akkor viszont mit kezdjek a lel-
kemet betöltő gyermekszeretettel? Végül azért lettem
óvónéni, mert arra gondoltam, hogy ha már a testüket 
nem tudom gyógyítani, akkor a lelkükkel szeretnék
foglalkozni, azt ápolni, formálni, ha kell, vigasztalni.

Hogyan került ide, Dunavarsányba?

- Húsz éven keresztül Budapesten laktunk. Szerettünk 
volna nyugalmasabb helyre költözni, de mégis a fővá-
ros közelében maradni, ezért több települést is meg-
néztünk. Dunavarsány varázsa, légköre annyira megfo-
gott, hogy ezt választottuk. Ebben az óvodában kezdtem 
el 2006-ban dolgozni, azután lejárt a határozott idejű
szerződésem és megint Budapestre kerültem, de min-
dig vágytam vissza. Végül 2013-ban tudtam újra itt
állást vállalni és innen is szeretnék nyugdíjba menni.

Az utóbbi években egyre inkább változik az éle-
tünk: számítógép, információrobbanás, gyorsuló 
iram a hétköznapokban – mennyit változtat mindez 
a gyermekek lelkén?

- Sajnos, változtat. Régen kétségtelenül lassúbb volt,
most a szülők is rohannak, kevesebb idejük marad
egymásra és a családra. A gyerekek pedig pótcselek-
vést kapnak: okostelefon játékokkal, tablet mindenféle 
böngészési lehetőséggel és így tovább. Érződik rajtuk
is a megváltozott élet, ezért igyekszünk minél többet
foglalkozni velük, beszéltetjük őket, beszélgetünk ve-
lük, hogy ne csak a gépek uralják a kis életüket. Na-
gyon nagy a szülők és a nevelők felelőssége abban,
hogy megtalálják a helyes arányt, mert a fejlődésre,
tanulásra szükség van, de nem szabad, hogy csak
ezek a gépek, játékok töltsék ki az idejüket. Nagyon
fontos, hogy figyeljünk a mennyiségre és a minőségre. 

Szükségszerű, hogy az elektronikus vagy virtuális 
világ vegyen körül mindannyiunkat? Nem lehetne 
visszatérni a kütyük és gombok helyett a szavak-
hoz, gondolatokhoz, érzelmekhez?

- Emlékszem a saját gyerekkoromra, milyen jó volt
egész nap rohangálni és játszani, csak ebédre meg
vacsorára mentünk haza. Ma már azonban kártyá-
val fizetünk, interneten levelezünk, innen szerez-
zük az ismereteinket – ha nem tanulnák ők is meg
mindezt, nem tudnának később boldogulni. És azt
is el kell ismernem: az én munkám is könnyebb lett,
mert gyorsabb és egyszerűbb az adminisztráció, a
szülőkkel a kapcsolattartás. Rengeteg új ötlethez,
információhoz juthatok könnyedén hozzá, amit
majd később beépíthetek a nevelési programba.

Az iskolában van tanterv, az óvodai munkát is sza-
bályozza sokféle előírás. Mennyire van szabad keze 
egy óvodavezetőnek abban, hogy a saját ötleteit, 
elképzeléseit megvalósítsa? 

- Igen, nálunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprog-
ramja a fő szabály, de nagyon szerencsésnek mondha-
tom magam, mert tág tere van a kezdeményezésnek.
Rengeteg ötletem van, persze ezeket fontossági sor-
rendbe rakva igyekszem megvalósítani. A kollégákkal
most nagy fába vágtuk a fejszénket: részben szeret-
nénk a Vöröskereszt bázisóvodájává válni, csatlakozni
az országos Boldog Óvoda mozgalomhoz és kidolgoz-
ni, majd szeptemberben bevezetni egy új nevelési
programot, amelynek célja a gyermek testi, lelki és
szociális jólétének megteremtése, az egészségtudatos
életre való felkészítés, mindez pedig annak érdekében, 
hogy boldog kisgyerek, majd boldog felnőtt legyen.

Nemes a cél, sok sikert a megvalósításhoz. Az ered-
ményes munkához megfelelő feltételek, felszerelé-
sek szükségesek - mennyire elégedett ezen a téren?

- Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert az önkormány-
zattól minden segítséget megkapunk. Bármit kérek,
a lehetőségekhez igazodva mindent próbálnak tel-
jesíteni. Igazán nem lehet egy panasz-szavam sem.

Ha egy jótét lélek most megjelenne és felajánlaná 
éppúgy, mint a mesében, hogy teljesíti valamilyen 
kívánságát, mi lenne az?

- Nehéz a kérdésre az azonnali válasz, mert úgy érzem, 
hogy most tökéletesen a helyemen vagyok mind a
magánéletemben, mind a munkámban. Kívánom ezt
a kollégáimnak is és azt, hogy maradjon minden így!

Haeffler András

ANYAKÖNYVI ROVAT

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Hegyesi Károly és Rakován Ibolya
Gábor Zsolt László és Tagai Anett
Fiatal Zsolt és Francsics Viktória

Gáspár Dezső és Tóth Annamária
Lóga Róbert és Budi Gyöngyi

Orgonás László és Molnár Erika

Takács Béláné élt 93 évet 
Kácsor Mihály élt 85 évet
Mózes Sándor élt 89 évet
Katona Adél élt 87 évet
Chrén Tibor élt 73 évet

A rovatban lévő nevek a lapzárta 
időpontjában aktuális anyakönyvi 
adatok alapján lettek feltüntetve. 

ELHUNYTAK  

 A Dunavarsány Közszolgálatáért díjat a képviselő-tes-
tület 2010-ben abból a célból, alapította, hogy a du-
navarsányi gyermekek nevelése, oktatása, valamint a 
gyermekvédelemben és a felnőttek szociális gondozá-
sa területén kiemelkedő szakmai munkát végző közal-
kalmazottak munkáját méltó elismerésben részesítse.
Iskolánk két pedagógusa, Tóth Lászlóné és Tóthné 
Bíró Katalin ezekben a napokban vesz búcsút az is-
kolától és a pályától. Ez alkalomból javasolták a város 
intézményvezetői kettejüket az idei év díjazottjainak.

Tóth Lászlóné, Ági 1957. szeptember 28-án született 
Nyíregyházán. Az általános iskolát Ibrányban végezte, 
majd itt is érettségizett a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola tanítói szakán 1978-ban kapott tanítói okle-
velet. A rétközberencsi általános iskolában napközis 
nevelőként eltöltött 1 év után családot alapított, majd 
1979. augusztus 25-én Dunavarsányi Árpád Fejede-
lem Általános Iskolába került. A 39 év alatt főleg alsó 
tagozatos tanulócsoportokat vezetett, legtöbbször 1. 
és 2. osztályosokat. Ági elhivatott, kiváló pedagógus. 
Mindenkinek szívesen segít tanáccsal, jó szóval, ezért 
bizalommal fordulnak hozzá a pályakezdő és a ta-
pasztalt pedagógusok és a szülők egyaránt. Az iskolai 
közösség körében egyaránt megbecsülés és szeretet 
övezi. Köztiszteletnek örvendő egyéniségének, szak-
mai tekintélyének az alapja mindenekelőtt munka-
szeretete, becsületessége, segítőkészsége, a minden 
területen megnyilvánuló pontossága, töretlen peda-
gógiai ambíciója, embertársai iránti nyitottsága, az 
általános iskolai oktatás egészére vonatkozó ismerete, 
tapasztalata. Munkatársunk életpályája során példás 
emberi becsülettel, szakmai alázattal és szeretettel 
végzett munkájával évtizedeken át követendő mintát 
adott a felnövekvő pedagógusnemzedékek számára.

Tóthné Bíró Katalin 1960. november 5-én Budapesten 
született. Az általános iskolát Dunavarsányban végez-
te, majd Budapesten a Petőfi Sándor Gimnáziumban 

tanult tovább, 1979-ben sikeres érettségi vizsgát tett.
1980-ban a dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban 
gazdasági előadóként kezdett dolgozni, részt vállalva 
a népművelői munkából is. 1983-ban az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolára jelentkezett, ezzel egy időben 
a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
helyezkedett el képesítés nélküli nevelőként. Kollé-
gánk 35 éve tagja tantestületünknek, iskolánk egykori 
diákjaként ezer szállal kötődik az intézményhez. Elhi-
vatott pedagógus. Az iskolai közösségben megbecsü-
lés és szeretet övezi. Elhivatottsággal végzi munkáját, 
szervezi a diákok életét az iskolában és a településen 
egyaránt. Művészetet értő és szeretető ember, ezt az 
iskola falain kívül is számtalanszor megtapasztalhatták 
városunk lakói. Elévülhetetlen érdemeket mondhat 
magáénak a kultúra, a közösségteremtés és a hagyo-
mányápolás terén. A város társadalmi, egyházi és 
kulturális életének meghatározó egyénisége. A pálya, 
amelyet befutottak, hosszú távú terepfutáshoz fogható, 
hol hegynek, hol völgynek vezetett. Szép és fárasztó 
futás volt, majdnem négy évtizedig tartott, s most el-
érkezett a megérdemelt pihenés ideje. Öröm, büsz-
keség tölt el, hogy két kollégám, a város vezetőinek 
megbecsülését kiérdemelve, méltó módon zárhatja 
le pályáját. E helyen is gratulálok, az iskolai közösség 
nevében szép és tartalmas nyugdíjas éveket kívánok!

Vas Zoltánné
igazgató

KITÜNTETETTEK KÖSZÖNTÉSE
 Május 29-én rendezte meg iskolánk év végi koncertjét, 
ami egyben hagyományosan a városnapi rendezvény-
sorozat egyik nyitó eseménye is. A nagy sikerű, szín-
vonalas rendezvény rendhagyó módon kezdődött egy 
örömteli és megtisztelő esemény okán: Dunavarsány 
Város Önkormányzata kezdeményezésére, a fenntartó 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ jóváhagyásá-
val és támogatásával, valamint természetesen iskolánk 
támogatásával és legnagyobb örömére épületünk 
koncerttermét Könözsi László Tanár Úrról nevezzük el!  

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a kon-
certen személyesen  köszönthettük Laci bácsit, aki 
nagy örömmel és meghatódva fogadta a bejelen-
tést. Személye már fogalommá vált Dunavarsány 
város életében, munkássága, elért eredményei 
megkérdőjelezhetetlenek  Régi tanítványai is voltak 
a közönség soraiban, akik szintén nagy szeretettel 
köszöntötték városunk díszpolgárát, volt tanárukat. 
Ezúton is szeretnénk jó egészséget kívánni Laci bá-
csinak, egyúttal megígérjük, továbbra is minden 
erőnkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy Duna-
varsány művészeti-zenei nevelését az Ő örökségét is 
folytatva fogjuk végezni, küldetésünket teljesíteni!

A Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
minden pedagógusa és dolgozója nevében tisztelettel:      

Zezula Tibor
igazgató

KÖNÖZSI LÁSZLÓ TEREM

Tóth Dorottya Hanga Tóth Zorka Tuskán Benett Vadász Szofia

Zachár ÁdámWeinacht Mirabel KláraVincze Zoltán Lukács Zoltán Domos Zsombori Máté

Folytatás a 13. oldalról.

SZÜLETTEK

április 10.
április 11.
április 12.
április 16.
április 18.
április 19.

május 1.
május 2.
május 7.
május 8.

május 14.
május 16.

Jónás Melani 
Gáspár Dorina 
Csiszárik Hanna 
Balogh Benett 
Nagy István Koppány 
Tar Áron 
Rabcsák Lilla 
Pocsai Hédi 
Bartha-Tóth Szófia  
Dóri Kolin 
Husztafa Bella 
Iglai Dominika 
Schwartz Hanna május 16.
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani kisvarsányi barangolásunk helyszíne ismét egyetlen utca, az 1948-ig Fő utcaként ismert Bajcsy-Zsilinszky utca. Nevezetes része volt ez a korabeli 
településnek! Régi házai mellett arról is híres, hogy itt kapott pályának helyet hajdanán negyedik alkalommal a varsányi focicsapat, s azon nem csupán fociz-
tak az 50-es évek elejéig, hanem ott tartották a piacot a 60-as évekig, valamint a búcsúk kirakodóvásárát és körhintás forgatagát is az 50-estől a 80-as évekig.

• Az első képen a talán még 1920 előtt épült Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. Korcsog Károly-ház látható. Károly bácsi az 1945. november 11-én megalakult
Dunakisvarsányi Földmívesszövetkezet igazgatósági tagja volt.  (Fotó: Horváth László)

• A másodikon a Bajcsy-Zsilinszky u. 18. sz. Vörös István-ház, amely 30-as évekbeli lehet, mögötte az 1920-as térkép szerint egy jóval régebbi épület
állhatott. Közvetlenül a II. világháború előtt kesztyűvarroda működött itt Fiatal Józsefné Vörös Eszter vezetésével. (Fotó: Horváth László) 

• A harmadik felvételen a Bajcsy-Zsilinszky u. 20. sz. Fercsik János-ház tűnik fel. Ez is az 1930-as évekből való. (Fotó: Horváth László)
• A negyediken a hasonló korú Bajcsy-Zsilinszky u. 30. sz. Búzás Pál-ház. Búzás úr villanyszámlás volt valaha.  (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a Bajcsy-Zsilinszky u. 31. sz. Vörös Pál-, majd Marosi Bálint-házat örökítette meg. Szintén a 30-as évekbeli lehet. 

(Fotó: Horváth László)
• A hatodik a Bajcsy-Zsilinszky u. 33. sz. Barna Lajos-házat mutatja, amely ugyancsak a 30-as években épülhetett. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotón az 1920-as évekbeli Bajcsy-Zsilinszky u. 38. sz. Rácz Gábor-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik felvételen az 1920-as években épült Bartók B. u. 1. sz. Szikora Pál-, majd Hirbik Dezső-ház látható. Mára teljesen

átépítették. (özv. Lang Istvánné fotóarchívumából)
Kohán József
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1. nap (2018.05.02.) …Jöttünk…

 Reggel 6 órakor indultunk Szerbiába. Szegeden vettük 
fel az idegenvezetőnket, Mihály Pétert, aki igen kedves 
és nagytudású ember. Röszkénél keltünk át a határon. 
Az első állomásunk a szerbiai Kelebia. Ott egy lovar-
dát látogattunk meg, a legnevezetesebb látnivalói a 
lipicai lovak voltak. A lovak megcsodálása után séta-
kocsikáztunk, tettünk egy kört a lovarda területén. A 
következő megállónk Szabadka volt, ahol először a vá-
rosházát néztük meg. Szonja néni mutatta be nekünk 
a magyar szecesszió jegyében épült remekeket. Nem 
sokkal később szabadkai városnézés részesei lehet-
tünk, érdekes információkat tudhattunk meg – Attila 
bácsitól – a város történelméről. Kishegyes felé vettük 
az útirányt, az úton még két emlékmű várta a látoga-
tásunkat. Az első a kaponyai csata emlékműve volt, 
amelyet megkoszorúztunk. A második a Bácskossuth-
falván lévő Kossuth-emlékmű volt, a koszorúzás után 
közösen elénekeltük a Himnuszt. Kishegyesre érve 
a Kátai család pékmúzeumát, majd a régi családi há-
zukat (Kékház) tekintettük meg. Végre megérkeztünk 
a szállásunkra, a Kátai tanyára, ahol nagy szeretettel 
fogadtak minket. Miután lepakoltunk a szobáinkba, 
megízlelhettük a finom szerb húslevest és pörköltet. 

 Alig telt el néhány hét áprilisi jelentkezésünk óta és az 
iskolában folyó Erasmus+ program újabb állomásához 
érkeztünk: május 20. és 25. között egy találkozón vehet-
tünk részt Portugáliában, Forte da Casa település isko-
lájának vendégszeretetét élvezhettük. Az ötnapos talál-
kozó témája a környezetvédelmet, a Föld vízkészletének 
megóvását az ivóvíz jelentőségének kérdését érintette.

A találkozóra négy ország képviselői érkeztek, akiket 
a portugál vendéglátók nagy szeretettel fogadtak. 
Megismerkedhettünk az iskola életével, bepillantást 
nyertünk az ott folyó munkába. A litván koordiná-
tor beszámolt az előző találkozó óta végzett felada-
tokról, majd minden ország beszámolt az eddig 
végzett munkáról. Az utolsó délelőttön a törökök 
mutatták be tevékenységüket és az októberben ese-
dékes törökországi találkozó programtervezetét. 

Megbeszéltük a következő lépéseket, az előttünk álló 
feladatokat, majd ajándékozással, oklevelek kiosztásá-
val zártuk a találkozó hivatalos részét.

Az egy hét alatt kulturális látnivalókban is részünk volt. 
A gyönyörű környezetben található város közel van 
Lisszabonhoz, jutott idő arra, hogy megismerkedjünk 
a főváros nevezetességeivel, hatalmas barangoláso-
kat tegyünk és ismerkedjünk az érdekes, izgalmas és 
nagyon szerethető portugál életmóddal. Hallhattuk az 
ellenállhatatlan fado zenét, eljutottunk Belémbe, a le-
nyűgöző történelmi városrészbe és persze az óceánhoz.

Szavakkal nem is lehet leírni az élményt, ezért inkább 
meséljenek a képek.

Vas Zoltánné
 igazgató

BESZÁMOLÓ PORTUGÁLIÁBÓL

DÉLVIDÉKI KALANDOZÁS

2. nap (2018.05.03.) Láttunk ….

A finom reggeli elfogyasztása után, reggel 8 órakor az 
első megállónk a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általá-
nos Iskola, vagyis a Bagoly Suli volt. Ahogy beléptünk 
az iskolába, egy magyarul beszélő kedves tanárnő 
fogadott minket. Az igazgató úr körbevezetett az isko-
lában. Megtudtuk tőle, hogy azért Bagoly Suli az intéz-
mény neve, mert a télikertjükben lévő három fenyőfán 
baglyok élnek. Innen egyenesen Újvidékre utaztunk, 
ahol felvettük az idegenvezetőnket, Anna nénit. Elő-
ször a belvárosi parkba mentünk, ahol elmesélte a park 
és a körülötte lévő kastély, illetve templom történetét. 
Ezt követően a sétálóutcában megtekintettük a szobro-
kat és nevezetességeket, majd szabadfoglalkozás volt: 
fagyiztunk, sétáltunk, vásárolgattunk. Délután átmen-
tünk a Duna túloldalára, megnéztük a péterváradi erő-
döt; a „részeges” óratornyot, ahonnan gyönyörű volt 
a kilátás. Lementünk a híres alagútrendszerbe, ahol a 
régi építészeti és katonai taktikákkal ismerkedhettünk 
meg. Búcsút mondtunk az erődnek, a Tarcal-hegység 
felé vettük az útirányt. Mindvégig festői kilátás tárult a 
szemünk elé. Megérkeztünk a krusedoli szerb ortodox 
székesegyházba, mely szemet kápráztatóan díszes volt.
Késő délután indultunk vissza a szálláshelyre. Út-
közben megtekintettük a karlocai kápolnát, ahol 
koszorút is helyeztünk el. A szálláshelyen elfo-
gyasztott vacsora nagyon ízletes volt. A szokásos 
esti élménybeszámolók és totó megírása után egy 
szerb táncot, kolot tanultunk és roptuk lefekvésig. 

3. nap (2018.05.04.) Visszamennénk…

Az utolsó napot úgy kezdtünk, hogy 6 órakor – nagy ne-
hezen – felkeltünk. Miután felöltöztünk és összepakol-
tunk, 7 órakor finom reggelivel vártak minket. Ezután 
következett az indulás. Bepakoltunk a buszba, majd 
Bácstopolya felé vettük az irányt. Ott megtekintettük 
a tájházat, ahol kendőkiállítás szemtanúi is lehettünk. 
Egy kis séta következett a kovácsműhelyhez, sok régi 
szerszámot láttunk és megtudhattuk, hogyan dolgoz-
tak régen a kovácsok. Még délelőtt Zentára is elutaz-
tunk, ahol a zentai csata emlékszobrát csodálhattuk 
meg a Tisza-parton. A megemlékezés és koszorúzás 
után egy rövid ideig vásárolhattunk az ottani üzletek-
ben. Bő félóra utazás után megérkeztünk a szerb-ma-
gyar határ közelében lévő Palicsi-tóhoz. Ott egy kis 
tóparti séta részesei lehettünk, és különleges, szecesz-
sziós stílusú nyaralókat és épületeket tekinthettünk 
meg. A programok után aznap már csak Dunavarsány 
volt az úti cél. A határátkelés után idegenvezetőnk Sze-
geden szállt ki a buszból és elbúcsúzott a diákseregtől. 
Kora este, 6 óra után meg is érkeztünk a művelődési 
ház elé, ahol szüleink fogadtak minket. Szerintem ez 
a tanulmányi kirándulás nagyon hasznos volt, mert 
sok új és érdekes dolgot tudhattunk meg Szerbiá-
ról, a határon túl élő magyar barátainkról. Köszönjük 
szépen a tanárnőknek, hogy végig ott voltak velünk!

Veresegyházi Richárd Béla  
7.a

—  HATÁRTALANUL TÖRTÉNELEM —
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HÁZI SÜTEMÉNYEK ÉS 
TORTÁK MINDEN ALKALOMRA!
Kínálatunk: www.facebook.com/Mezessutode/

Fahéjas szelet
2750Ft/kg

Mézes krémes 
2410Ft/kg

Keksztekercs
2290Ft/kg

Rendelés: +36 70 334 9761

Túró torta
4750Ft

Dunavarsány, Homok utca 11

ELADÓ BELTERÜLETI INGATLAN
DUNAVARSÁNYBAN

Téliesített faház 28 nm, +12 nm téglából épült konyha. Villany, víz bent 
van, csatorna az utcában.  Sufni, fáskamra, több akinti tároló. Különálló pin-
ce bepolcozva. Kerti fedett terasz. Gyümölcsfák, szőlő, fúrt kút,  garázs 1 autó 
számára. Több gépkocsi beállásra van lehetőség. Hátsó telek, bejárat letisz-
tázott szorgalmi úton. Faházhoz hozzáépített tusoló. Az ingatlan tehermen-
tes. Vasútállomás, buszmegálló 10-15 perc gyalogosan. Ár: 11,9 millió Ft. 

Érdeklődni a +3620/360-0902

Álláslehetőség Dunavarsányban!

RUTINOS GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk!
Belföldi munkára (darus teherautóra) C kategóriás

jogosítvánnyal,darukezelő és nehézgépkezelői
bizonyítvánnyal,több éves gyakorlattal!

Kiemelkedő fizetéssel!

Elvárások: Előny:
 - adminisztratív feladatok ellátása, 
leltározás,nyilvántartások,dokumentumok 
kezelése,pénzügyi,számlázási feladatok, e-
mailek,levelek kezelése, bejövő- kimenő telefonok 
lebonyolítása, értékesítési feladatok ellátása, 
kapcsolattartás a megrendelőkkel.

 - Ekaer rendszer ismerete, építőanyagok ismerete, 
hasonló területen szerzett tapasztalat

Készségek:
 - terhelhetőség, jó kommunikálás, önállóság

Érdeklődni a +36309691124-es telefonon. Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk!

IRODAI ASSZISZTENST keresünk!

—  SPORT HIRDETÉSEK —

 Véget ért labdarúgó csapataink 2017-2018-as 
idénye. Elsőként a megyei III. osztályú bajnokság 
délnyugati csoportjának bajnokával, a Dunavar-
sányi TE II felnőtt csapatával szeretném kezdeni 
az értékelést. Tavaly nyáron az akkori II-es számú 
csapatból 13 játékos és az edző is a szomszédos 
Délegyháza KSE csapatához igazolt, ezért még az is 
felmerült, hogy nem indulunk a bajnokságban. De 
mivel az U19-es csapatból 11 játékos "kiöregedett", 
velük kiegészülve és az I-es csapatnál kevesebb 
játéklehetőséghez jutó játékosokkal elindultunk 
a bajnokságban. Az őszi idényben várakozáson fe-
lül teljesítettek a fiúk, a bajnokság felénél Sóskút 
csapatával holtversenyben az első helyen vártuk a 
tavaszi folytatást. Ami ismét jól sikerült... 13 mér-
kőzésből 10 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség 
után a megyei III. osztályú bajnokság bajnoka a 
Dunavarsányi TE II felnőtt csapata lett! A csapat név-
sora: Fonyó Bendegúz, Gyalog Zoltán, Kollár Ádám, 
Wilhelm Attila, Bathó Ákos, Batrinu Alex, Botka Ben-
ce, Török Csaba, Pirisi Dániel, Takács Dávid, Ézsiás 
Barnabás, Mihály Gergő, Bathó Károly, Krasznai 
Krisztián, Gregor Márk, Oláh Maximilián, Mboue 
László, Kovács Norbert, Holczimmer Patrik, Pintér 
Roland, Forgó Rajmund, Bakó Richárd, Szili Zsolt, 
Tajti Krisztián, Kondor Tamás, Nahóczky Balázs.

Szeretném kiemelni a bajnokság végén a góllövő 
listán 30 góllal második helyén végző Oláh Maxi-
miliánt. Külön dicséretet érdemel a csapat edzője, 
Ambrózy István, aki mindvégig hitt a sikerben, az el-
szántsága és edzői tudása segítette bajnoki címhez 
a csapatot! Köszönet Vince Gábornak, az I-es csapat 
edzőjének is, aki, amikor csak lehetett, segített a má-
sodik számú csapatnak. Gratulálok mindenkinek!

I. csapat. Tavalyi bajnokcsapatunk, a megyei I. osztá-
lyú bajnokság újonca a FÉMALK-Dunavarsányi TE is 

 teljesítette a célt, ami nem más volt, mint bent ma-
radni az I. osztályú bajnokságban. Tavaly nyáron itt 
is voltak változások, új játékosok, új edző... Egy tel-
jesen új csapatot kellett felépíteni, ami Vince Gábor 
edzőnek köszönhetően elég jól sikerült. Kisebb-na-
gyobb nehézségek ellenére, sérülések, eltiltások 
miatt volt egy hullámvölgy, de azt hiszem, nem val-
lottunk szégyent egyáltalán. Az őszi és a tavaszi sze-
zonban is voltak jó, illetve kevésbé jó mérkőzése-
ink. A csapat várakozáson felül teljesített, a szezon 
végén a 7. helyen végzett, ami szép teljesítmény. 
Szeretném megköszönni Vincze Gábor edzőnek, 
hogy mindvégig hitt a csapatban. Itt említem meg 
Vanka József nevét, aki rengeteget tett a csapat 
körüli teendőkben. Külön szeretném megköszön-
ni Matló Attila masszőrnek az egész éves munká-
ját, amit az I-es és a II-es csapat mellett végzett! 

Utánpótlás bajnokságokban szereplő csapataink 
közül az U19-es csapat Ambrózy István vezetésével 
12 csapatból a 6. helyen végzett 19 ponttal. Az U16-
os csapat szintén Ambrózy István vezetésével 11 
csapatból az 5. helyet szerezte meg 17 ponttal. Az 
U14-es csapatunk a 8 csapatos bajnokság 6. helyén 
végzett 15 ponttal, Pirisi Dániel edző vezetésével, 
aki csak a tavaszi szezon elején vette át a csapat irá-
nyítását. U7-U9-U11-U13-as csapataink sikerrel vet-
tek részt az úgynevezett „Bozsik” tornákon. Az U7-es 
csapat Keresztesi Ferenc edzővel, az U9-es Pirisi Sán-
dor edző irányításával játszott. Az U11-es korosztály-
ban két csapatunk is szerepelt, ezeket Vanka József, 
illetve Keresztesi Ferenc edző készítette fel, U13-as 
csapatunk pedig Pirisi Dániel edző felkészítésével 
vett részt a tornákon. Itt szeretném megköszönni 
mind a felnőtt csapatok, mind az utánpótlás csapa-
tok edzőinek az egész éves munkáját, és köszönet 
a DTE vezetőségének, hogy minden feltételt bizto-
sítottak csapataink számára a sikeres szerepléshez! 

A FÉMALK-Dunavarsányi TE tavaszi eredményei:

FÉMALK-Dunavarsány - Nagykáta 1:3
Dabas-Gyón - FÉMALK-Dunavarsány 3:1
FÉMALK-Dunavarsány - Szentendre 4:3

Sülysáp - FÉMALK-Dunavarsány 0:2
FÉMALK-Dunavarsány - Tököl VSE 1:1

Nagykőrös - FÉMALK-Dunavarsány 2:1
FÉMALK-Dunavarsány - Dabas II 4:1

Pilis - FÉMALK-Dunavarsány 0:0
Fémalk-Dunavarsány - Tápiószecső 0:5

Gödöllő - FÉMALK-Dunavarsány 3:1
Fémalk-Dunavarsány - Taksony 0:3

Biatorbágy - FÉMALK-Dunavarsány 2:1
Fémalk-Dunavarsány - Maglód 3:3

Százhalombatta - FÉMALK-Dunavarsány 0:5

ISMÉT BAJNOKSÁGOT NYERTÜNK 

(A bajnokság végeredményét a júliusi lapszámban közöljük. Szerk.)

A II-es csapat tavaszi eredményei:

DTE II - Szigethalom SC 5:2
DTE II - Tárnok KSK 2:0

Dömsödi USE - DTE II 3:7
Kiskunlacháza - DTE II 0:0

DTE II - Délegyháza KSE 1:2
DTE II - Dunaharaszti MTK II 5:2
DTE II - Szigetszentmárton 5:1

Érdi VSE II - DTE II 0:4
DTE II - Bugyi II 2:0
Sóskút - DTE II 1:2

DTE II - Szigetcsép 6:1
Szigetbecse - DTE II 1:2

DTE II - Dunafüred-Százhalombatta 2:2

Old Boys csapatunk számára is véget ért az idény. A Budapest Bajnokság II. osztályának 4. he-
lyén végeztünk, egy kis szerencsével lehetett volna jobb is... Történt ugyanis, hogy az utolsó 
fordulóban az előttünk álló BVSC-Zugló csapata kikapott, így győzelem esetén megszerez-
hettük volna a dobogó harmadik fokát. Hazai pályán az utolsó percig vezettünk is az Ikarus 
BSE ellen, de sajnos ekkor kiegyenlítettek, ezért be kell érnünk a 4. hellyel, ami azért nem 
rossz teljesítmény a bajnokság újonc csapatától. Gratulálok a csapat minden egyes tagjá-
nak! Kiemelem Vanka József és Vankó Béla munkáját, ők sokat tettek a csapat sikereiért.

Krasznai István 
technikai vezető 
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81 és 95 m2-es ikerházi lakások épülnek 
a Nyugati Lakóparkban.

400 m2-es saját kert, igényesen kialakított terasz.
A házban dupla fürdőszoba, háztartási helyiség és variálható szobaszám (3, 4 vagy 5 szoba).

Előfoglalási akciónk keretében most 
1.000.000 forinttal olcsóbban vásárolhatja meg új otthonát!

A 81 m2-es ikerházi lakások ára: 31.950.000 Ft.
A 95 m2-es ikerházi lakások ára: 33.950.000 Ft.

(A vételár tartalmazza a kulcsrakész átadást, az utólagos közműrákötési hozzájárulás költségét (320.000 Ft),
valamint a szerződéskötéssel járó ügyvédi szolgáltatás díját.)

CSOK 10+10 igénybe vehető!
További részletek:

nyugatilakopark.hu  •  +36 20 968 1107  •       Nyugati Lakópark

—  HIRDETÉSEK HIRDETÉSEK —
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

(Gyros ház fölötti táncterem)
Dunavarsány,  Kossuth Lajos utca 12.

TÁNCOKTATÁS

MODERNTÁNCOK 
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK 

OKTATÁSA GYEREKNEK, 
FIATALOKNAK ÉS 
FELNŐTTEKNEK

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• Középiskolásoknak MATEMATIKÁBÓL pótvizsgára; pótérettségire   
   felkészítést vállalok. Tel.:0630/4829081

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 06/70 203-6341
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14
 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 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
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: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
 Doktor János        Nagy István
 06/70 938-2905     06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck 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.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/80 980-030
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
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

MINŐSÉGI KAMERA, ÉS RIASZTÓ RENDSZEREK         
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. 

Pest megyében ingyenes felmérés. 
Kérem hívjon bizalommal. 

Schleer Ferenc Tel.: 06703648100  
www.sefa.hu 

A HYDRO-AGRO-BAU KFT.  
FELVÉTELT HIRDET 

SEGÉDMUNKÁS POZÍCIÓBA. 

Cégünk mélyépítési, csatornaépítési kivitelezési munkák  
végzéséhez józanéletű, megbízható munkatársat keres. 

Előny az építőiparban szerzett tapasztalat. 

Munkavállalóink részére versenyképes jövedelmet, kulturált 
munkakörnyezetet, juttatásokat biztosítunk. 

Jelentkezéseket várjuk: info@habvk.eu  
és a +36204796925-ös telefonszámon




