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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG
További képek és beszámoló a szüreti mulatságról a következő, októberi lapszámban



A testület megállapította a „Dunavarsány
Városháza épületének kivitelezése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét, amely sze-
rint az eljárás nyertese az összességében lege-
lőnyösebb érvényes ajánlatot tevő KINAMÉ
Kft. (2360 Gyál, Toldi M. u. 45.)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Du-
navarsány Városháza épületének kivitelezése
beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érde-
kében tervezői művezetési szerződést köt a
Triskell Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u. 25.).

A testület jóváhagyta a Dr. Váczi Gyermek-
orvosi Bt-vel a II. számú gyermekorvosi körzet
működtetésére és a házi gyermekorvosi területi
ellátási kötelezettség vállalása tárgyában kötött
megbízási szerződés 2014. szeptember 30-ai
hatállyal történő közös megegyezéssel való
megszüntetését, illetve a Dunavarsány Város
Önkormányzata és a DR.FD. Gyermekorvosi
Bt. és a B+R Medical Hungary Kft. között
2014. szeptember 10-én létrejött, a II. számú há-
zi gyermekorvosi körzetben a betöltetlen praxis
helyettesítésre vonatkozó megállapodást.

Felhatalmazta a testület a polgármestert,
hogy a 2014. október 1-jétől 2015. március 31-
éig terjedő határozott időtartamra bérleti szer-
ződést írjon alá a 2336 Dunavarsány, Vörös-
marty u. 45. szám alatti gyermekorvosi rende-
lő és annak gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges teljes eszközparkjának
és berendezési tárgyainak bérletére vonatkozó-
an Dr. Váczi Jánossal. Felhatalmazta továbbá a
polgármestert, hogy a 2014. október 1-jétől
2015. március 31-éig terjedő időtartamra meg-
bízási szerződést írjon alá a helyettesítő egész-
ségügyi szolgáltatók munkáját segítő szaksze-
mélyzet (asszisztens) foglalkoztatására.

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy
a Schäffer Háziorvosi Gyógyító Kft. 2014.
november 1-jei hatállyal a Dunavarsány III.
számú háziorvosi körzet praxisjogát elidege-
níti az ANTAR DAUTI Gyógyító Kft. részére.
A saját részéről elfogadta a Schäffer Házior-
vosi Gyógyító Kft-vel 2009. január 15-én – a
Dunavarsány III. számú háziorvosi körzet

működtetésére és a háziorvosi területi ellátási
kötelezettség vállalása tárgyában – létrejött
megbízási szerződés 2014. október 31-ei nap-
jával közös megegyezéssel történő megszün-
tetését. Egyúttal felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy az ANTAR DAUTI Gyógyító Kft-
vel – a Dunavarsány III. számú háziorvosi
körzet működtetésére és a háziorvosi területi
ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó –
megbízási szerződést aláírja.

A képviselő-testület saját részéről elfogadta
a West-Graph Kft-vel megkötésre kerülő, a
Dunavarsányi Napló előállítására vonatkozó
vállalkozási szerződést, és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására.

A testület saját részéről elfogadta a „DUNA-
VARSáNyI NApoK” technikai kivitelezéséről
szóló, a High-Sound System Bt. 1.192.500 Ft
+ áFA összegű árajánlatát az abban foglalt
technikai paraméterekkel 2015. január 1. –
2018. december 31-ig terjedő időtartamra.
Felhatalmazta a testület a polgármestert a vál-
lalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy csat-
lakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójának általános Szerződési Feltételeit
elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Felkérte a polgármestert, hogy a Csatlakozási
nyilatkozatot legkésőbb 2014. október 1-jéig
küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő részére. Az „A” és „B” típusú pályáza-
ti kiírást az általános Szerződési Feltételek-
ben foglaltak szerint az önkormányzat hirde-
tőtábláján és a helyben szokásos módon
legkésőbb 2014. október 3-áig közzéteszi.

A képviselő-testület póttagot választott a
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságba.

A testület úgy döntött, hogy megvásárolja a
Dunavarsány, Iskola u. 46. szám alatti, 679
hrsz.-ú ingatlant az értékbecslésben megálla-
pított 6.918.000 Ft-ért azzal, hogy ezen véte-
lár terhére az önkormányzat kiegyenlíti a tár-
gyi ingatlant terhelő terheket, így az ingatlan
eladóit ezen összeggel csökkentett vételár ille-
ti meg. Felhatalmazta a polgármestert az adás-
vételi szerződés aláírására.

A képviselő-testület elfogadta a Hulladék-
gazdálkodási Terv felülvizsgálatát, és felhatal-
mazta a polgármestert a hulladékgazdálkodási
terv felülvizsgálatának aláírására.

A testület elfogadta a Dunavarsányi Torna
Egylet, illetve a Mekler László Ifjúsági, Tu-
risztikai és Sport Egyesület támogatás iránti
kérelmét és felhatalmazta a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására.

A képviselő-testület a pest Megyei Kor-
mányhivatal Kormánymegbízottjának pEB/
030/1770-2/2014. számú, 2014. augusztus 19.
napján kelt törvényességi felhívását megis-
merte. Felkérte a polgármestert a kormány-
megbízott tájékoztatására, hogy Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a törvényességi felhívásban foglalt jogalkotá-
si kötelezettségét a 2014. évi önkormányzati
választások alapján létrejövő képviselő-testü-
let az alakuló ülését követő testületi ülésén
teljesíti.

Zárt ülés:

A képviselő-testület a Dunavarsány Város
Önkormányzat petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár státuszainak számát 1 fővel növelte
2014. október 1. napjától.

A testület a petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár határozatlan időre kinevezett közal-
kalmazottja, Szabóné pál orsolya vezetői
megbízását 2014. szeptember 30. napjával
visszavonta.

A képviselő-testület Dr. Kun Lászlónét
2014. október 1. napjától határozatlan időre
kinevezte a petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár közalkalmazottjává, ezzel egyidejűleg
megbízta a petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak
ellátásával határozott, 5 éves időtartamra,
2014. október 1. napjától 2019. szeptember
30. napjáig. 

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta az Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 8/2014. (IX. 19.) önkor-
mányzati rendeletet.

A rendelet megtekinthető Dunavarsány Vá-
ros honlapján (www.dunavarsany.hu)

Testületi határozatok
– 2014. szeptember 18-ai rendes ülés –
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A leköszönő képviselő-testület
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Ahogy azt a helyi közügyek
iránt érdeklődő polgárok túl-
nyomó többsége tudja, az októ-
ber 12-i választást követően új
vezetője lesz városunknak. pol-
gármesteri megbízatásom utolsó
napjaiban igyekszem minden le-
hetőséget megragadni annak ér-
dekében, hogy kifejezzem
őszinte köszönetemet és elisme-
résemet azért a támogatásért,
bíztatásért, együttműködésért,
amelyet a dunavarsányi polgá-
rok irányomba tanúsítottak. 

Örömmel és büszkeséggel tölt
el, hogy aktív részese lehettem
mindazon közös munkának és si-
kernek, amelyet Dunavarsány el-
ért az elmúlt 9 évben. Úgy gon-
dolom, hogy Dunavarsány jelen-
legi városképe, épületeink és
utjaink állapota, az önkormány-
zat hivatala, intézményeink és ci-
vil szervezeteink működése mind
egyértelműen igazolja, hogy nem
volt hiábavaló a fáradozásunk.
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt
közel évtizedben olyan változá-

sokat sikerült megvalósítani,
amiért a Gondviselésnek hálával,
egymásnak pedig őszinte tiszte-
lettel tartozunk. Immáron 9 éve,
hogy Önök megtiszteltek bizal-
mukkal, amelyet további két ön-
kormányzati választáson meg-
erősítettek, idén, a parlamenti vá-
lasztáson pedig támogatásukról
biztosítottak. Kötelességemnek
érzem, hogy megbízatásom vé-
geztével legalább vázlatosan be-
számoljak arról, hogy az Önök
felhatalmazásának köszönhetően
a FIDESZ-KDNp többségű kép-
viselő-testület vezetésével: 

• létrehoztuk a Trianon emlék-
parkot,

• új Egészségházunkban méltó
körülményeket teremtettünk az
egészségügyi ellátáshoz,

• felújítottuk a petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtár, az Erkel
Ferenc Zeneiskola, a Weöres
Sándor Óvoda és a Gyermekjólé-
ti Szolgálat épületeit,

• megszüntettük MáV tulajdo-
nában lévő állomás tarthatatlan
állapotát,

• az árpád Fejedelem általá-
nos Iskola alsó tagozatos épületét
és konyháját kibővítettük és fel-
újítottuk; 

• kibővítettük és renováltuk a
nagyvarsányi petőfi Klubot, 

• a kisgyermekes családok ér-
dekében közreműködtünk családi
napközi létrehozásában és fenn-
tartásában,

• a Dunavarsányi ‘56-osok te-
rén méltó történelmi emléket és
esztétikus parkot építettünk;

• korszerűsítettük a Tornacsar-
nok épületét, 

• elavult játszótereinket kor-
szerűsítettük, továbbá újakat ala-
kítottunk ki, 

• új rendőrőrsöt hoztunk létre, 
• műfüves pályával bővült a la-

kosság sportolási lehetősége,
• ivóvízminőség-javító projek-

tet valósítottunk meg,
• az öntözőerdők felújításának

és a szennyvíztelep szakszerű
karbantartásának köszönhetően
megszűntettük a szaghatás hosz-
szú évekig tartó problémáját,

• a Járási kirendeltségnek kö-
szönhetően bővültek közigazga-
tási szolgáltatásaink,

• folyamatosan együttműköd-
tünk a civil, egyházi, és sport-
szervezetekkel,

• folyamatosan új intézményi
férőhelyeket biztosítottuk a szín-
vonal megtartása mellett,

• számos közösségi program
gazdagította az itt élők minden-
napjait, 

• több mint 30 kilométeren vé-
geztünk útburkolat javítást,

• több mint 3 kilométernyi jár-
dát újítottunk fel,

• martaszfalt útalap erősítést
végeztünk több mint 12 kilomé-
teren.

E lényegre törő összefoglalás
úgy érzem, megfelelő emlékezte-
tőül szolgál mindazoknak, akik
ennek részesei voltak, valamint
kellő betekintést ad városunk kö-
zösségéhez nemrégiben csatlako-
zott polgártársainknak is. Hi-
szem, hogy az eddigi sikereink
nem könnyelműségre és önelé-
gültségre, hanem eddigi eredmé-
nyeink fenntartására és új célok
elérésére kell, hogy ösztönözze-

nek mindnyájunkat. Vannak még
területek, ahol szükség van újí-
tásra, fejlesztésre vagy javulásra.
Dunavarsány leköszönő, de a
polgároknak felelősséggel tarto-
zó polgármesterként kötelessé-
gemnek érzem, hogy megosszam
Önökkel Dunavarsány jövőjével
kapcsolatos meggyőződésemet,
még ha ennek létjogosultságát
egyesek – nyilvánosan – firtatják.
Annak érdekében, hogy Duna-
varsány új városvezetése minél
szélesebb felhatalmazással kezd-
hesse munkáját, választási sza-
badságát tiszteletben tartva min-
den dunavarsányi polgárt arra
bíztatok, hogy éljen a döntés jo-
gával október 12-én. Nincs kétsé-
gem afelől, hogy minden polgár-
mester- és képviselőjelöltet a ten-
ni akarás vezérel, mindazonáltal
nem rejthetem véka alá azt sem,
hogy a polgármesteri szolgála-
tom alatt megkezdett úton való
továbbhaladásra jelenlegi alpol-
gármesterünkben, Gergőné Varga
Tündében és a FIDESZ-KDNp
képviselőjelöltjeiben látom a leg-
nagyobb garanciát. 

Azzal a bizodalommal és
szándékkal köszönök el polgár-
mesteri minőségemben minden
dunavarsányitól, hogy ezentúl
országgyűlési képviselőként és
szülővárosa iránt töretlen szere-
tetet és felelősséget érző polgár-
ként is lehetőségem lesz Duna-
varsányért Önökkel együtt mun-
kálkodni. Kívánom, hogy az itt
élők egyéni és közösségi életét a
Jóisten gazdag áldása kísérje. A
Dunavarsányi Napló polgár-
mesteri rovatában első alkalom-
mal közölt írásom záró sorát
idézve fejezem be a polgármes-
teri szolgálatot:

„Hajrá Dunavarsány!” 

Tisztelt Olvasók!
2006 nyarán talált meg Bóna

Zoltán polgármester úr felkéré-
se a Dunavarsányi Napló szer-
kesztésére. Az elmúlt 8 esztendő
újságírói hivatásom eddigi talán
legszebb, leggazdagabb idősza-
ka volt. Nem csupán munkát je-
lentett a lapszerkesztés, hanem a
közösségi létből adódóan szá-
mos baráti, ismerősi kapcsolat-
tal gazdagodtam, emlékezetes
városi és civil programok része-
se lehettem, és tanúja voltam

Dunavarsány elmúlt évtizedes
sikertörténetének, mely a fizikai
és közösségi gyarapodásban öl-
tött testet.

ám ahogy a világ legnagyobb
igazsága tartja: csak a változás
állandó, és egyszer minden so-
rozatnak vége szakad. Nos, az
én tollamból születő Dunavarsá-
nyi Naplók sorozata is ezennel
véget ér. Kívánom, hogy az utá-
nam következő főszerkesztő is
legalább annyi örömét lelje eb-
ben a nemes feladatban, mint

amennyi boldog percet nekem
szerzett.

Köszönöm Önöknek, hogy ki-
tartó olvasóként, esetenként
cikkszerzőként mellettem vol-
tak az elmúlt években. Köszö-
nöm az építő kritikát, a biztatást
és a jóleső szavakat, melyeket
egy-egy jól sikerült írás után
kaptam Önöktől. Városunk pol-
gáraként továbbra is számítok
barátságukra.

Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Szilvay Balázs

Búcsúzik a főszerkesztő

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester leköszönő sorai –
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a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általá-
nos választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának időpontja:
2014. október 12. (270/2014. (VII. 23.)
KE határozat)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb
2014. augusztus 15-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepelt, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda értesítő megküldésével tájé-
koztatta 2014. augusztus 25-éig. (Válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (Ve.) 115. § (2) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az ér-
tesítőt és adja át vagy küldi meg annak a
választópolgárnak, aki 2014. augusztus
15-ét követően kerül a település szavazó-
köri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

Választójog:
• Minden nagykorú magyar állampol-

gárnak joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó és vá-
lasztható legyen. 

• Az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző nagykorú állampolgárának joga
van, hogy a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásán
választó és választható legyen.

• Magyarországon menekültként, be-
vándoroltként vagy letelepedettként
elismert minden nagykorú személy-
nek joga van ahhoz, hogy a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó legyen.

• Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy
belátási képességének korlátozottsága
miatt a bíróság a választójogból ki-
zárt. Nem választható az Európai
Unió más tagállamának magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező állampolgá-
ra, ha az állampolgársága szerinti ál-
lam jogszabálya, bírósági vagy ható-
sági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából. 

(Magyarország Alaptörvénye XXIII.
cikk (1)-(6) bek.)

A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán

• a választópolgár lakóhelyén vagy beje-
lentett tartózkodási helyén választhat, 

• a választópolgár bármely választóke-
rületben választható,

• nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését

vagy büntetőeljárásban elrendelt inté-
zeti kényszergyógykezelését tölti.

(A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Dunavarsányban a megválasztható
önkormányzati képviselők száma: 8 fő
(Övjt. 4. § d) bek.). Polgármester az a
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapja. (Övjt. 12. § (2) bek.)

A nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők általános választásának időpontja:
2014. október 12. (1128/2014. NVB
határozat)

Dunavarsányban a megválasztható
képviselők száma nemzetiségenként:

• német: 4 fő (Nektv. 51. § (1) bek. 
b) pontja)

• roma: 3 fő (Nektv. 51. § (1) bek. 
a) pontja)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel?
(szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

• Az átjelentkezésre irányuló kérelmet
az a választópolgár nyújthatja be, aki-
nek a választás kitűzését megelőzően
legalább harminc nappal (legkésőbb
2014. június 23-ig) létesített tartózko-
dási helyének érvényessége legalább
2014. október 12-éig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelem-
nek, valamint az átjelentkezésre irányuló
kérelem visszavonásának legkésőbb
2014. október 10-én 16.00-ig meg kell ér-
keznie a helyi választási irodához.

• Az átjelentkezési kérelemnek a Ve.
92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (vá-
lasztópolgár neve, születési neve,
születési helye, anyja neve, személyi
azonosítója) adatokon túl tartalmaz-
nia kell a választópolgár tartózkodási
helyének címét. 

• A helyi választási iroda vezetője a ké-
relem alapján a választópolgárt törli a
lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékéből, egyidejűleg felveszi a
tartózkodási helye szerinti szavazó-
kör névjegyzékébe.

• A választópolgárt vissza kell venni a
lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe, ha – legkésőbb a szava-
zást megelőző második napon – a tar-
tózkodási helyét megszüntette. 

(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
307/A. § – 307/B. §) 

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazó-
köri névjegyzéket érintő kérelem)

• A mozgóurna iránti kérelmet a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő, moz-
gásában egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága miatt gátolt választó-
polgár nyújthatja be.

• A mozgóurna iránti kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, de legké-
sőbb 2014. október 10-én 16.00-ig
meg kell érkeznie a helyi választási
irodához vagy a szavazás napján,
2014. október 12-én legkésőbb 15.00-
ig meg kell érkeznie az illetékes sza-
vazatszámláló bizottsághoz.

• A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve.
92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (vá-
lasztópolgár neve, születési neve, szü-
letési helye, anyja neve, személyi azo-
nosítója) adatokon túl tartalmaznia
kell a szavazókör területén lévő tartóz-
kodási helyét, ahova a mozgóurna kiv-
itelét kéri, ha az a magyarországi lak-
címétől eltér, valamint a mozgóurna-
igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Szavazóköri, valamint központi név-
jegyzéket érintő kérelem a Nemzeti
Választási Iroda www.valasztas.hu hi-
vatalos honlapján on-line benyújtható,
vagy postai úton történő benyújtáshoz
a formanyomtatvány pdf formában a
honlapról letölthető. 

A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, illetve a
nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános választásán külképviseleti vá-
lasztási iroda nem működik. (Ve. 304. §) 

A Helyi Választási Iroda címe: 2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

1. számú szavazókör címe: Halász La-
josné utca 3. (Zeneiskola)

2. számú szavazókör címe: Kossuth Lajos
utca 2. (Művelődési Ház) – Lkh. nem. rend.

3. számú szavazókör címe: Habitat ut-
ca 10-12. (Közösségi Ház)

4. számú szavazókör címe: árpád utca
12. (általános Iskola)

5. számú szavazókör címe: Béke utca
16. (petőfi Klub)

6. számú szavazókör címe: árpád utca
13. (Gyermekjóléti Szolgálat)

800. számú szavazókör címe: Béke ut-
ca 16. (petőfi Klub) – nemzetiségi vá-
lasztás

Helyi Választási Iroda 

Tájékoztató



Dunavarsányi Napló 5XXV. évfolyam 9. szám

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a
2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőok-
tatási intézményben a pályázás időpontjában szüne-
tel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2014/2015. tanév második félévére a hallgató már
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhet-
nek, akik a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplo-
mával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek, és a
2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény 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 ösztön-
díjban, akik a 2015/2016. tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmánya-
ikat a 2015/2016. 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 Dunavarsá-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és
a 11. sz. irodában tekinthető meg. 

Figyelem!
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói részére. A személyes és pályázati adatok feltöl-
tését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 

06/24 521-052-es telefonszámán kérhető.

BóNa ZolTáN oRSZággyűléSI KéPVISelő fogaDóóRája 
Dunavarsányban az Önkormányzati Hivatalban: 2014. október 8-án, szerdán 10.00-tól.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés a 06/70 376-5956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztÖndíjpályázat
• „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan, valamint 

• „B” típusát a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére.
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KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET

Szeptember 2. napján a nagyvarsányi petőfi Klub adott otthont az
idei év második közmeghallgatásának. A kihelyezett képviselő-tes-

tületi ülés csekély megjelent érdeklődő előtt kezdődött 17 órakor. Be-
vezetőjében Bóna Zoltán polgármester úr ismertette városunk költség-
vetési helyzetét, népességünk alakulását, szólt intézményeink fenntar-
tási és üzemeltetési kérdéseiről. Részletesen beszámolt az idei évben
tervezett, illetve már megvalósult fejlesztésekről, továbbá a városunk
életében várható további eseményekről és rendezvényekről.

A megjelent lakosok ezt követően mondhatták el véleményüket és
tehették fel kérdéseiket a városunkkal kapcsolatos ügyekben a képvi-
selőknek, a polgármesternek, az alpolgármesternek valamint a jegy-
zőnek. 

Elhangzott, hogy a városunk előtt álló további célok között szerepel
a közműveink fejlesztése, a közlekedés minőségének javítása, a bu-
szos közlekedés kérdésének továbbgondolása. 

Miután elfogytak a kérdések és elhangzottak a válaszok, a két órás
közmeghallgatás nyugodt légkörben fejeződött be.

Szilvay Balázs

áprilisban volt egy éve, hogy a Tol-
di Dental látja el a fogászati ellá-

tást a Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. sz.
alatti fogorvosi rendelőben dr. fejes
Zsuzsanna fogorvos közreműködé-
sével.

Vállalkozásunk célja, hogy a fogászati
ellátás szakmai hátterét folyamatosan
fejlessze, ezért idén nyáron új beruházást
végeztünk: egy intraorális fogászati rönt-
gen készüléket vásároltunk. Bár a mo-
dern röntgen készülékek sugárzása már
minimális a digitális technikának is kö-
szönhetően, a készülék üzembe helyezé-
séhez meg kell felelni a Sugárbiológiai
Intézet előírásainak. A röntgen fülke ki-
alakítása a fogorvosi rendelőben Duna-
varsány Város Önkormányzatának segít-
ségével történt. 

az Önkormányzat segítségét és tá-
mogatását a röntgen munkahely kiala-
kításában ezúton is köszönjük!

Így már a nagyvarsányi rendelőbe ér-
kező pácienseink fogászati kezeléséhez
is hozzájárulhat az új röntgen készülék.

A fogászati „kis” röntgen nagy segítsé-
get nyújt a fogorvosi diagnosztikában:
egy-egy fog és a gyökerek állapotát, elhe-
lyezkedését, a gyulladásokat, a gyökérke-
zelések folyamatát egy kisebb területen a
fogászati röntgennel lehet
követni. 

Az egész állcsontot átfo-
góan azonban továbbra is a
„nagy” panorama rtg. felvé-
tel készítésével lehet vizsgál-
ni, amire a Vörösmarty u.
51. sz. alatti rendelőben van

lehetőség. Erre akkor lehet szükség, ha a
szervezetben góckutatást végzünk, és egy
átfogó fogászati állapotot szeretne a fog-
orvos látni az állcsontok és fogak állapo-
tával kapcsolatban. Használjuk még imp-
lantáció és fogszabályzás tervezéséhez.

Továbbra is várjuk pácienseinket a
nagyvarsányi (06/24 534-576) és a kis-
varsányi fogorvosi rendelőinkben (06/24
483-213)!

Dr. Toldi-Dantál Bt.

2014. szeptember 30-ával a házi
gyermekorvosi működésemet a

megromlott egészségi állapotom miatt
befejezem. A gyermekorvosi rendelés a
Dunavarsány, Vörösmarty u. 45. sz.
alatt, helyettesítő gyermekorvosok köz-
reműködésével tovább működik. A ked-
ves szülők eddigi bizalmát és ragaszko-
dását köszönöm.

Dr. Váczi János 
házi gyermekorvos

Elutasított bányanyitás

A„Dunavarsány V.” védnevű bányatelken (030/8-
19 és a 030/32-49 hrsz-ú ingatlanokat érintő) bá-

nyászati tevékenység folytatása ügyében a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
6.K.26.593/ 2013/ 18. számú ítéletével elutasította a
Lasselsberger Hungária Kft. kérelmét és helyben
hagyta az országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség azon határozatát,
melyben megállapítást nyert, hogy a „Dunavarsány
V.” védnevű bányatelken bányászati tevékenységre
vonatkozó engedély nem adható.

Az eljárás során többek között megállapítást nyert,
hogy a tervezett bányászati tevékenység vízvédelmi
szempontból nem valósítható meg. Ezen tervezett bá-
nyanyitáshoz Dunavarsány Város Önkormányzat jegy-
zője sem járult hozzá szakhatósági állásfoglalásában.

A Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014.
szeptember 15-én tartott ülésén külön napirendben
foglalkozott a bányák kérdésével.

Dr. Békássy Szabolcs
a Bizottság elnöke

A II. házi gyermekorvosi körzet rendelési ideje a Dunavarsány, Vörösmarty u. 45. sz.
alatti rendelőben (Tel.: 06/24 473-327) 2014. október 1-jétől az alábbiakra változik.

Helyettesítő házi gyermekorvosok: Dr. Fábián Dóra és Dr. Rácz Ildikó

Hétfő: 12.30 – 13.00 csecsemő tanácsadás Dr. Fábián Dóra
13.00 – 15.00 gyermekorvosi rendelés Dr. Fábián Dóra

Kedd: 11.30 – 12.00 csecsemő tanácsadás Dr. Rácz Ildikó
12.00 – 13.00 gyermekorvosi rendelés Dr. Rácz Ildikó

Szerda: 9.00 – 11.00 gyermekorvosi rendelés Dr. Rácz Ildikó
Csütörtök: 13.00 – 14.00 gyermekorvosi rendelés Dr. Fábián Dóra
péntek: 12.00 – 13.00 gyermekorvosi rendelés Dr. Rácz Ildikó

Távozó házi gyermekorvos

FO G O RVO SI RÖ NTG EN NAG YVARSÁNYBAN
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A nagyszabású útburkolat-felújítási
munkálatok, az Arany János utca Vasút
sor és a Kossuth Lajos utca közötti sza-
kaszán és a Sport utcán, valamint a
Nagyvarsányt és Kisvarsányt összekötő
gyűjtő úton sikeresen lezárultak. A meg-
újult útszakaszokon útpadka erősítés,
buszöböl felújítás történt, a nagyobb ka-
nyarívekben sárrázók kerültek kialakí-
tásra, és a tornacsarnok Arany János ut-
cai bejáratánál parkolók építése valósult
meg. A burkolat-felújítások nagyban se-
gítik a közlekedésben résztvevők biz-
tonságát.

Iskolakezdésre a Kossuth Lajos utcá-
ban lévő régi Elemi iskola udvarán átad-
tunk a gyermekek részére egy új építésű,
könnyűszerkezetes, 3 tantermes iskola-
épületet. 

Az Elemi iskola épületében az elektro-
mos hálózat teljes mértékben felújításra
került. 

A tornacsarnokban elkészült a belső
tűzi-víz hálózat, valamint a modern füst
és tűzjelző rendszer, valamint az Arany
János utcai bejárat akadálymentes átala-
kítása is befejeződött. 

A Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. telephely épületének építése a meg-
adott ütemterv szerint halad, szerződés
szerint az októberi hónapban várható az
átadása.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. által gondozott p+R parkolók kiala-
kítása a MáV állomás környezetében
megkezdődött, és várhatóan ebben az
évben be is fejeződik.
Bízunk abban, hogy az idei évben át-
adott fejlesztéseknek köszönhetően a
város lakói számára biztosított közszol-
gáltatások színvonalát sikerült tovább
emelni.

Beruházási és Műszaki Osztály

Adunavarsányi 724. számú Kos-
suth Lajos Cserkészcsapat idén
ünnepli újjáalakulásának 25. év-

fordulóját. Vízi cserkészetünk az elmúlt
negyed évszázadban folyamatosan a leg-
nagyobb élményeket adva koronázta
munkánkat. Szinte nem telt el úgy év,
hogy hajóinkat belföldi vagy akár nem-
zetközi túrán a Duna, a Tisza, a Bodrog, a
Dráva, az Inn, az Ilz hullámai ne ringat-
ták volna.

Sok jószívű támogatónk segítségével
és Csapatunk anyagi tartalékainak fel-
használásával jutottunk el odáig, hogy a
Damari-szigeten közösségi házat építsük. 

Igaz, bátorságunk és vágyunk nagyobb
volt a pénztárcánknál, és az építkezés sú-
lyos terheit még mindig hordozzuk,
örömmel van tele a szívünk. Örül a szí-
vünk, mert az elmúlt 25 év alatt vízi cser-
készetünknek óriási fegyvertényei voltak
és abban reménykedünk, hogy ez a ház egy trambulin lesz, hogy újra nekivessük

magunkat országunk és Európa vizeinek.
Örül a szívünk, mert a ház lehetőség

közösségeink megtartásához, megerősö-
déséhez, formálásához, és lehetőség ott-
hon teremtéséhez. petőfi Távolból című
megzenésített költeményét máshogy fog-
juk ezek után énekelni Kis-Duna-menti
otthonunkra gondolva. 

Köszönöm Bóna Zoltán polgármester
úrnak, cserkésztestvérünknek a város egy
évtizedes jó szolgálatát és köszönöm,
hogy ebben a jó szolgálatban, szívében
mi is helyet kaptunk. 

Dr. Csobolyó Eszter parancsnok 
724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat

Befejeződtek a Beruházások
ezúton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyár elején
elindított önkormányzati beruházások befejeződtek.

A nagyvarsányi óvoda befüvesített udvara

„Kis lak áll a Kis-Duna mentében…”
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A cég, a FÉMALK Fémöntészeti és Al-
katrészgyártó Zrt. 25. születésnapjára
ajándékozta meg magát az új épülettel.
Mint dr. Sándor József tulajdonos és ve-
zérigazgató beszédében elmondta, az ün-
nepi esemény azt jelenti, hogy megterem-
tették a lehetőséget a következő 25 esz-
tendőben a fejlődésre. 

Beszélt arról is, hogy alapelve a régi
magyar mondás, amely szerint „addig
nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”, tehát
nem a bankoknál kilincselt hitelért (bár
kollégái közül akadt, aki erre buzdította),
hanem a múltban is és most is csak saját
erőből fejlesztett, ennek köszönhetően
nincs tartozásuk, és ez óriási könnyebb-
ség a gazdálkodásban. Budapesten több-
ször is telephelyet váltottak, majd végül
Csepelen kötöttek ki, de az ottani gyár-
egységükben már minden talpalatnyi he-

lyet kihasznál-
tak, nincs továb-
bi lehetőség a
bővítésre. A piac
azonban szeren-
csére újabb és újabb igényekkel jelentke-
zik, ezért mindenképpen szükség volt a
beruházásra. 

A magyar
gazdasági élet
egyik húzóága-
zata a járm-
űgyártás – ezen
a területen dol-
goznak ők is:
kezdetben au-
tók futóművé-
hez gyártottak
alumíniumból
alkatrészeket,
most már mo-
torrészeket és
elektronikai al-
katrészeket is
szállítanak a
megrendelők-

nek. Dr. Sándor József annyit magáról el-
árult, hogy régi szakember, az egész éle-
tét a pályán töltötte, nem véletlen, hogy
kohómérnök létére a doktori cím viselé-
sére is jogosult. A beruházásról szólva el-
mondta: 8000 négyzetméteres az új csar-
nok, de már most felhúzták a következő
évtizedben az újabb épületrészeket ki-
szolgáló irodákat, technikai és szociális
létesítményeket. A telephely összesen 67
ezer négyzetméteres, van tehát hely a há-
rom ütemben tervezett fejlesztésre. 

A most átadott csarnok volt az első;
amint helyükre kerülnek a gépek, a jelen-
legi kapacitás a duplájára emelkedik.
Most még csak az autóipar számára szál-
lítanak, de a tervek között hangsúlyosan
szerepel, hogy máshová is bekapcsolód-
nak, hiszen az egy lábon állás, tehát csak
autóalkatrészek gyártása kockázatos, bi-
zonyította ezt a mögöttünk hagyott gaz-
dasági világválság is. Igaz, a FÉMALK-
ot túlzottan nem rázta meg, mindössze
másfél évig érzékelték a hatását, de a biz-
tonságos jövőhöz mindenképpen hozzá-
tartozik a más iparágakhoz való kapcso-
lódás, még akkor is, ha két német autó-
ipari világcég számít nemcsak most,
hanem évek múlva is a velük való együtt-
működésre. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő,
városunk leköszönő polgármestere hang-
súlyozta: nem csak a saját településünk,
hanem az egész térség számára kiemelke-
dően fontos a FÉMALK jelenléte, mert
egyrészt az iparűzési adóból jelentős fej-
lesztéseket tudtak végrehajtani, másrészt a
környék majdnem legnagyobb munkaadó-
járól van szó, amelynek az is köszönhető,
hogy elenyésző mértékű a munkanélküli-
ség a környéken. Kifejezte azt a reményét,
hogy a jövőben a FÉMALK a további bő-
vítések révén nemzetgazdasági méretek-
ben is komoly szerepet játszik majd. 

Szilvay Balázs

Beruházás csak saját erőből
különleges esemény helyszíne volt jú-

lius 15-én Dunavarsány határában,
de még az idén tíz esztendeje város-

sá avatott településünk közigazgatási ha-
tárán belül a Fémalk zrt. telephelye: kife-
jezetten családias hangulatban új gyártó-
csarnokot adtak át használatra.
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IParI Beruházás kezdődÖtt 
a duNaVarsáNYI IParI ParkBaN

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KOMPLEX VÁLLALATI
TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS VALÓSUL MEG A
PEAKSTON KFT. TELEPHELYEIN 

Új Széchenyi Terv keretében a Peakston Kft. 59,63 mil-
lió forint uniós támogatást nyert a „Komplex vállalati
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok számára” kiírt KMOP-2013-1.2.1/B kódszámú pá-
lyázati felhíváson. A 120 millió Ft összköltségvetést
majdnem elérõ beruházásból többek között a Peaks-
ton Kft. majosházi telephelyén található poranyag
gyártósor kerül korszerûsítésre, csökkentve gyártás
során keletkezõ porszennyezést. 

A Peakston Kft. 1993-ban családi vállalkozásként alakult
azzal a céllal, hogy modern, jó minõségû és ugyanakkor
elérhetõ árú építõipari segédanyagokat gyártson a ma-
gyar piac számára. 

A cég termelése két üzemegységben folyik. Az 51-es úton
megközelíthetõ központi telephely Budapesttõl 15 km-re,
délre, Dunavarsányban található. Itt kapott helyet az úgy-
nevezett „nedves” vagy „vödrös” anyagokat (alapozók,
festékek és vakolatok) gyártó üzemegység, valamint itt ta-
lálható kis- és nagykereskedelmi mintaboltunk, fejlesztõ-
laboratóriumunk, alkalmazás-technológiai részlegünk,
konferenciatermünk és raktáraink, illetve irodáink jelentõs
része. 

Másik gyártóegységünk a dunavarsányi központunktól 5
km-re, Majosházán található, ahol az úgynevezett por-
anyagok (csemperagasztók, önterülõ aljzatkiegyenlítõk,
glettanyagok, fugázók, ragasztó- és ágyazótapaszok)
gyártása történik.

A vállalat technológiai fejlesztésére egyrészt a folya -
matosan növekvõ termelési mennyiségek miatt, másrészt
a termelés költséghatékonyságának javítása érdekében
van szükség. Ennek elsõ lépéseként, támogatásra érde-
mesnek ítélt uniós pályázat keretében, a cég majosházi
telephelyén kerül beszerzésre az NOVEXIM Kft. által
gyártott ú.n NOVEX25 zsáktöltõ- és palettázó rendszer,
melynek kiemelkedõ elõnye, hogy az összes folyamatot
párhuzamosan, minimális emberi beavatkozás mellett
végzi. Így a munkavállalók számára könnyebbé, a vállalat
számára gazdaságosabbá, tervezhetõbbé teszi a zsákos
építõipari segédanyagok gyártását, csökkentve a gyártás
során keletkezõ poranyag szennyezést, amely a kör -
nyéken élõkre van pozitív hatással. 

Emellett a hozzá tartozó számítógép konfigurációval
együtt még beszerzésre kerül 2 db színezõ paszta ada-
goló gép, melynek eredményeként vásárlók elképzeléseit
figyelembe véve a cég által gyártott vakolatok és festékek
egyedi színezése valósítható meg. 

A beruházás tervezett befejezése: 2015. március 31-e 

A projektrõl bõvebb információt a www.peakston.hu olda-
lon olvashatnak. 

sajtÓkÖzLeMÉNY 

az Infinitours kft. az európai unió
és a Magyar állam támogatásával
ipari terület fejlesztésébe kezdett a
dunavarsányi Ipari Parkban. a ter-
vek szerint 2015 májusára elkészü-
lő ipari csarnokban autóbusz szer-
viz létesül.

Megkezdődött az Infinitours Kft. ipari
terület fejlesztését célzó beruházása.
A 60 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével egy új autóbusz
szerviz létrehozására kerül sor,
amelyben a társaság korszerű gé-

pekkel teljes körű szervizszolgálta-
tást nyújt majd személyszállító, illet-
ve buszüzemeltető vállalkozások ré-
szére.

A 8178 m2-es területen megépülő, kö-
zel 1000 m2-es épület egy ipari csar-
nokból és egy irodarészből áll. Az
alapterület nagy részét kitevő szere-
lőcsarnok mellett egy lakatos műhely,
egy gumis műhely és egy kárpitos
műhely is helyet kap az épületben,
egy buszmosó pedig önálló épületbe
kerül.

A beruházásnak köszönhetően a vál-
lalat 36 munkahelyet tud megőrizni
és további 4 új munkahelyet hoz létre.
A beruházás befejezése és a szerviz
üzembe helyezése 2015. május 31-
ére várható.
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Mit kell tudni az új közétkeztetési rendeletről?

Mi szükséges a gyermekeink kiegyen-
súlyozott táplálkozásához?

Az emberi szervezet működéséhez
szükséges energiát a tápanyagok (fehér-
je, zsír, szénhidrát) adják. A bevitt energi-
atöbblet raktározódik, elhízáshoz vezet.
Az elhízás megnöveli a magas vérnyo-
más, érelmeszesedés, szívbetegségek, cu-
korbetegség kockázatát. Ezért fontos,
hogy a bevitt energia az életkornak és a
napi igénybevételnek megfelelő legyen.

A rendelet meghatározza a korcsopor-
tonkénti tartalmat 1 főre, valamint az ét-
rendtervezés szabályait (pl. állati eredetű
fehérjeforrásnak minden főétkezésben
szerepelnie kell).

A fehérjék az emberi szervezet építő-
kövei, testünk kb. 18%-a fehérjét tartal-
maz. Az elfogyasztott fehérjék mennyisé-
gén túl fontos az összetétele is. Többféle
növényi és állati eredetű fehérjével bizto-
síthatjuk a fehérjék helyes arányát. A ren-
delet kitér a naponta, illetve a tíz napos
étrend során biztosítandó ételekre. A napi
háromszori étkeztetés esetén naponta kell
3 dl tejet vagy ennek megfelelő tejtermé-
ket adni. A tej nemcsak a fehérjebevitel
miatt fontos, hanem a csontok fejlődésé-
hez szükséges kalciumforrás is, ezért
kell, hogy a tízórai minél többször tartal-
mazzon tejet illetve tejterméket. A tej – a
bölcsődések kivételével – csökkentett
zsírtartalmú legyen (1,5% vagy ez alatti),
és az italként kínált tej hozzáadott cukrot
nem tartalmazhat 

A szénhidrátok a szervezet számára a
legkönnyebben hozzáférhető energiafor-
rások. Változatos, sokféle étel készíthető
belőlük. Nagyon fontos, hogy ne a gyor-
san felszívódó szénhidrátok kerüljenek
előtérbe, mert azok hirtelen emelik meg a
vércukorszintet. A rendelet kitér arra,
hogy naponta 3 adag gabonából készült
ételt kell adni, melyből legalább egy
adagnak teljes kiőrlésűnek kell lenni.
Édesség önállóan, az ebéd részeként nem
szerepelhet az étlapon. Ez azt jelenti,
hogy ebédre a konyha nem rendelhet pék-
ségből, cukrászatból süteményt egy tar-
talmasabb leves után, de helyben készít-
het pl. túrós buktát, gyümölcsös lepényt.

Az elhízás és a cukorbetegség megelő-
zése érdekében a hozzáadott cukor visz-
szaszorítása a rendelet fontos célja, ezért
nem adható szénsavas vagy cukrozott
üdítő, szörp, illetve folyadékpótlásra az
étkezések között csak víz, ásványvíz ad-
ható. 

A napi energiaszükséglet 30%-át a zsír
adja. Az energiaforrás mellett számos
más funkciót is betölt. A zsírban oldódó
vitaminok az idegrendszer működésében
is szerepet játszanak, valamint egyes hor-
monok alkotórészei lehetnek. Azonban

nem mindegy, hogy mennyi és milyen
zsírt viszünk be a szervezetbe. Fontos,
hogy ne lépjük túl a javasolt mértéket,
valamint lényeges a növényi és állati ere-
detű zsiradékok aránya. A túlzott zsírfo-
gyasztás elkerülése érdekében szerepel a
rendeletben, hogy bő zsírban sült étel 10
nap vonatkozásában csak egyszer lehet az
étlapon, bölcsődés korosztálynak pedig
egyáltalán nem adható. Zsíros hús, illetve
kisétkezésre zsíros kenyér, állati eredetű
zsiradék nem adható. Ezzel próbáljuk
megelőzni a későbbi életkorban kialakuló
szív- és érrendszeri megbetegedéseket.

Előnyben kell részesíteni a növényi
zsiradékokat (pl. napraforgóolaj és a hal-
ban lévő olajok).

Mindenki hallott már arról, hogy a túl-
zott só fogyasztása magas vérnyomásos
betegséghez, szív- és érrendszeri megbe-
tegedéshez, érelmeszesedéshez vezethet,
ezért fontos már a kisgyermek korban ki-
alakítani az ízlést úgy, hogy a kevésbé sós
tűnjék ízletesnek.

A sót nem csak sózással visszük be a
szervezetbe, hanem a felhasznált alap-
anyagok is magas sótartalmúak (pl. felvá-
gottak, konzervek, sajtok). Így előfordul,
hogy akkor is elegendő sót viszünk be a
szervezetünkbe, ha egyáltalán nem te-
szünk sót az ételbe. Tilos a magas sótar-
talmú ételízesítők használata, illetve kü-
lönböző levesporokból készült levesek
adása. Javasoljuk a zöldfűszerek gyako-
ribb alkalmazását, melyek kiválthatják a
só egy részét, valamint magas ásványi
anyag tartalma is hasznos. A gyermekek
asztalára ezért nem lehet sószórót kihe-
lyezni.

Ez a rendelet azért született, hogy a
gyermekeink egészségét hosszútávon
megőrizhessük, ezért fontos minél koráb-
ban megismertetni őket az egészséges
táplálkozás alapköveivel, a rostban gaz-
dag, kevés hozzáadott cukrot és sót tartal-
mazó élelmiszerekkel, és váljon szoká-
sukká, hogy legalább naponta háromszor
egyenek zöldséget, gyümölcsöt.

A hosszabb idő alatt kialakuló betegség
elleni harc legjobb módszere a megelő-
zés, ennek érdekében a táplálkozási szo-
kások megreformálása fontos feladatunk.

Józsáné Ligeti Ágnes
és Dávid Nóra

közegészségügyi felügyelők 

Aközétkeztetés szerepe, hogy a gyermekeket az élettani
igényeiknek megfelelő összetételű táplálékhoz juttassa,
valamint kedvező irányba befolyásolja az étkeztetett cso-

portok táplálkozási szokásait, ízlését, táplálkozási magatartá-
sának, étkezési kultúrájának alakulását. A napokban megjelent
37/2014 (iv.30) emmi rendelet ennek érdekében született meg.



Dunavarsányi Napló 13XXV. évfolyam 9. szám

Köszönet az 
adományozóknak

AReformátus Dunamenti Kistérségi
Diakónia hálás szívvel köszöni meg a

Dunavarsány Város Önkormányzata és
minden dunavarsányi lakos által a Majos-
házai Hospice Ház építkezéséhez nyújtott
támogatást. 2012 októbere óta közel 31
millió ft adomány érkezett számlánkra.

Tavaly az I. és II. ütemben elkészültünk
az alapozással és a főfalak megépítésével,
Istennek hála az idén nagy lendülettel foly-
tathattuk a III. ütemet, a zárófödém szintén
megépült. Jelenleg a IV. ütemben a tető-
szerkezet kerül megvalósításra. Az első
négy ütem várható bekerülési költsége
31.320.000 Ft lesz.

További támogatóink voltak az árpád Fe-
jedelem általános Iskola diákjai, akik a
délegyházi Hunyadi János általános Iskola
diákjaival együtt idén tavasszal egy közös
futóversenyen vállalt részvételükkel és
adományukkal fejezték ki szolidaritásukat
betegeinkkel.

Az országosan egyedülálló, adományok-
ból felépülő, 15 férőhelyes Majosházai
Hospice Ház a ráckevei és a szigetszent-
miklósi járás 20 településén élő felnőtt da-
ganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intéz-
ményi ellátását fogja biztosítani személyi
válogatás nélkül, otthonos környezetben. 

Továbbra is számítunk az adományozók
segítségére, hogy az V. ütemet el tudjuk
kezdeni, megépíthessük a kéményt, a tűzfa-
lat, és a válaszfalakhoz szükséges téglát
megvásárolhassuk. Az Ön 1000 Ft-os ado-
mányából 3 db tégla vásárolható meg. Az
épülő Hospice Ház támogatható „Tégla-
jegy” vásárlásával személyesen Füzes Tí-
meánál (dr. Kun László háziorvos asszisz-
tensnőjénél – tel.: 06/30 393-6831), dr.
Csobolyó Eszternél (tel.: 06/30 287-0283)
és Véghné Komáromi Mártánál (Máltai
Szeretetszolgálat – tel.: 06/30 994-8510).

Adományt banki átutalással is fogadunk
az oTp-nél vezetett 11742180-20066150
sz. bankszámlánkra „Hospice Ház” megje-
löléssel. Cégeknek adóigazolást adunk.

Az építkezésről, az adománygyűjtésekről
és az egyesületi munkánkról készült fotókat
megtekinthetik a honlapunkon és a Hospice
Diakónia Majosháza Facebook oldalán.

Kontha Benőné diakónus – elnök 
tel.: 06/20 584-4653

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
(REDUKIDI)

Otthoni Hospice Ellátás 
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.

Ápolási eszközök kölcsönzése 
tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)

diakonia@xnet.hu
www.dunamentidiakonia.hu

„Azt bünteti, kit szeret, Máskép ő nem is tehet...”
Olvasandó: Zsid.12,4-11.

– éneklik a reformátusok olyan megérintően, hogy sokan, akik semmit nem tudnak a reformá-
tus hit lényegéről és a református hitgyakorlatról, ezt az énekrészletet illetve hitvallást ők is a
reformátusokhoz kötik. Néha mosolyogva, néha értetlenkedve teszik ezt, mintha a reformátusok
mazochisták lennének, sőt valamiféle igazságtalan Istenben bíznának. Az tény, hogy a magyar
reformátusok sokat szenvedtek hitükért. Máglyák, gályák, tömlöcök, száműzetések, kitelepíté-
sek, lenézés, megkülönböztetés volt az osztályrészük sokáig, és a diszkriminációnak ma is van-
nak kézzel fogható jelei. Az énekük szövegét azonban nem ez a tapasztalat motiválja, hanem a
történelmi tapasztalatuk kapott biblikus magyarázatot a prédikátor könyvében, Jób könyvében,
a Jelenések könyvében és sok más helyen leírtak alapján. 

Az igazságos és szerető Isten fenyítésének megértését a fent említett bibliai helyek sokszor az
apa szeretett Fia iránti fenyítéséhez hasonlítják. Nem is olyan régen még a szülőnek és általában
a felnőtt generációnak a legtermészetesebb módon szívügye volt a felnövekvő generáció embe-
ri minősége. Tudták azt, amit a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 11. verse így fejez ki: „Pilla-
natnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azon-
ban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.” Ma a pillanat
emberei lettünk szülőként is, sokszor tanárként is, felnőttként is. A gyermeknek a pillanatnyi jó-
kedvét nem szívesen vesszük el még akkor sem, ha ezzel kövezzük az utat a felnőtt életében
megjelenő konfliktusok, katasztrófák, tragédiák felé. pedig ha igazán szeretjük a ránk bízotta-
kat, akkor a pillanatnyi hangulatát vagy éppen a mi pillanatnyi hangulatunkat alárendelnénk a
távlatos értékeknek. Ez lenne a bölcs nevelés, amely persze pillanatnyi fájdalmat jelent nevelt-
nek és nevelőnek, de mindkettőnek hosszú távú javát munkálná. 

Istenünk ezt a kényelmetlenséget magára veszi. Ma már a fenti hasonlat nem olyan érzékle-
tes, mert a földi apák többsége sajnos a következő két hibát könnyen elköveti gyermekeivel
szemben. Az egyik ilyen bűn az, hogy elhagyja gyermekeit, a másik az, hogy ráhagyja gyerme-
keire azt, amit nem kellene. Istenünk nem követi el egyik hibát sem. Nem hagy el és nem hagy
ránk olyan dolgokat, amelyek kárunkat okozzák. Mindezt azért teszi, mert nem mond le rólunk,
mert szeret, mert jobban szeret a pillanat kelleménél, mindhalálig és mindörökké szeret ben-
nünket. 

olykor megpróbál bennünket, mert szeret, de csak annyira büntet, amit el tudunk hordozni. A
pillanatban büntet, hogy örökké irgalmas lehessen. Azt a büntetést pedig, amelyet nem tudunk
elhordozni, nem ránk rakja, hanem szeretett Fiára, Jézus Krisztusra tette. Őt büntette helyettünk
is. Mert bennünket nagyon szeret, Krisztust – akinek a megkeresztelkedésekor mennydörgés-
szerűen üzente, hogy „ez az én szeretett Fiam” – pedig a gonosz és a halál fölötti végső győzel-
me tudatában szolgáltatta ki a gonosznak és a halálnak a kereszten.

A gyermekek oktatása, nevelése szeptember hónapban különösen is a napirendünkön volt.
Most különösen is érdemes átgondolni, hogy szerethetjük-e gyermekeinket úgy, hogy a magunk
és az ő kényelmük okán olykor magukra hagyjuk őket, máskor pedig rájuk hagyunk sok min-
dent, amit nem kellene? És szezontól függetlenül mindig aktuális abban a hitben való megerő-
södésünk, hogy a próbatétel a javunkat szolgálja, és az „igazság békességes gyümölcsét hozza
azoknak, akik megedződtek általa.” 

A Presbitérium
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Az elképzelést tett követte, hiszen az ese-
mények úgy alakultak, hogy az idei park-
festre tényleg meghívást kapott a Kantátika
Férfikar. (Gemmingenben csak a páros
években van a mienkhez hasonló több na-
pos városi fesztivál, amit hagyományosan a
kastély hatalmas parkjában rendeznek, iga-
zán idilli környezetben – pl. a park közepén
egy kis tó található gyalogos híddal.)

Magáról a fesztiválon való szereplésről
kérdezzük a legilletékesebbet, a Kantátika
karnagyát. Langer Dóra – aki négy éve vet-
te át a régi karnagytól, Csonó Ildikótól a
kórust – nagy örömmel idézi fel a gemmin-
geni kirándulás négy napját.

Konkrétan hogy történt a kapcsolatfelvétel?
A tavaly nyári nagyvarsányi fellépésün-

kön ott volt Iris Hess, a young Voices kórus
tagja, egyben a kórus elnöke, aki kifejezte
elragadtatását, és azon melegében meghí-
vott bennünket az idei parkfestre. A meghí-
vást természetesen örömmel vettük, és az
idei évben már egy kicsit erre is készülve
alakítottuk programunkat és repertoárunkat.

….és hogyan készültél Te, illetve a Kan-
tátika erre a fellépésre?

Én személy szerint nagy izgalommal, de
ezzel így volt mindenki. A Kantátika tagjai
közül néhányan ugyan már voltak Gem-
mingenben, de kórusként még sosem érkez-
tünk a testvérvárosba. Nagy kíváncsisággal
vártuk az utazást, izgultunk a fellépéseink
és az idegen helyszín miatt.

És nyilván a viszonylag hosszú út miatt is...
pénteken hajnalban indultunk, és Gem-

mingenig csaknem 14 órányi buszút kellett,
míg végre megérkeztünk. Itt rögtön élvez-
tük a vendéglátók szeretetét: megismerked-
tünk a fogadó családokkal, majd egy közös
vacsora várt bennünket a parkban hagyo-
mányosan kialakított magyar sátorban.

Hát a vendéglátásra tényleg nem lehetett
panasz!

Fogadtatásunk példán felüli volt, ház-
igazdáink igazán kitettek magukért. Szom-

baton délelőtt városnéző kocsikázásra vit-
tek el bennünket, amely igazán retró hangu-
latban, egy szénás kocsin utazva történt.
Megnéztük a város gyönyörű, 52 m magas
tornyú evangélikus templomát, amely Né-
metország (és egyben a világ) negyedik leg-
régibb protestáns temploma. Itt az evangé-
likus tiszteletes vezetett körbe minket, és
végül – a lelkipásztor nagy örömére – spon-
tán elénekeltünk egy gregorián éneket. A
Városházán maga a polgármester, Timo Wolf
fogadott és kalauzolt bennünket az új és a
régi, patinás városháza épületében. Nagy
hatással volt ránk a pár éve átadott új sport-
csarnok és az iskola, amelyek nemcsak szín-
vonalas kialakításukkal, hanem a funkcio-
nalitásukkal is elragadtattak bennünket. A
városnézésbe még belefért az ország egyik
legnagyobb kőbányájának valamint a
Schönberg-kastélynak a meglátogatása is
(„természetesen” itt is rögtönöztünk egy kis
előadást a tulajdonosnő nem kis örömére…) 

Az emlékezetes fogatatás és városnézés
mellett azért a lényeg a kórusok részéről a
fellépés volt…

A két kórus között a műfajban, stílusban
és az előadásmódban meglévő különbségek
egyáltalán nem akadályozták a szoros kap-
csolatok kialakítását. A young Voices –
amelynek karvezetője Andrea Luz – a mi
kórusunknál lényegesen nagyobb (kb. 40-
45-en vannak), gospel, spirituálé, swing és
hasonló könnyedebb stílusú zenével szóra-
koztatják a közönséget, minden számot kot-
ta nélkül és speciális koreográfia alkalma-
zásával énekelnek. 

Azért a Kantátika „hagyományos” ko-
molyzenei kóruséneke is sikeres volt…

Igen, először szombaton a kora esti órák-
ban léptünk fel a young Voices sátránál.

(A Parkfesten a helyi civil szervezetek
kapnak fellépési és vendéglátási lehetősé-
get azzal, hogy mindenki saját sátorban
népszerűsítheti magát, és egyben a vendég-
látás révén növelheti éves bevételét). Itt
bordalokkal, magyar népdalfeldolgozások-
kal és néhány közismert spirituálé előadá-

sával arattunk nagy sikert. Vasárnap dél-
előtt a parkban tartott ökumenikus isten-
tiszteleten két egyházi kórusművet énekel-
tünk, amelyeket – istentiszteleten igazán
nem szokványos módon – a hívek tapsa kí-
sért. Vasárnap délután a tóparti kis színpa-
don már szinte mindenki által ismert sze-
replőként léptünk fel, és söpörtük be taps
formájában a közönség részéről megnyilvá-
nuló elismerést.

De ezzel még nem fejeztük be a fellépés-
einket!

Nem bizony, a tóparti fellépés után nem
várt felkérést kaptunk, hogy énekeljünk a
gemmingeni fiatalok nagy színpadán, ahol
aznap délután – meglehetősen pazar híradás
mellett és színpadtechnikai háttérrel – lép-
tek fel a környéken működő énekegyütte-
sek. A magyar népdalfeldolgozások mellett
itt is előadtuk a Trink, trink, Brüderlein,
trink kezdetű német dalt, melynek refrénjét
a közönség – hasonlóan a többi helyszín-
hez, ahol ez volt a ráadásszámunk – velünk
együtt énekelt. 

Remélem, hogy a kialakult jó kapcsolat a
két város kórusai között folytatódik a jövő-
ben is, és mi is tudjuk majd viszonozni
gemmingeni vendéglátóink vendégszerete-
tét! Köszönjük vendéglátóinknak a remek
időtöltést és együttlétet! 

(Dóri azt nem is tudta, hogy vasárnap éj-
fél után – inkább már hétfőn hajnalban – a
zenés nagysátorban a Blaskapelle Fúvósze-
nekarral is volt egy rögtönzött fellépésünk,
amelyen a Trink, trink mellett elénekeltük a
Sej, haj Rozit és a Hosszú, fekete hajat is –
ez utóbbit a német fúvósokkal közösen ma-
gyarul!)

Mi, a Kantátika Férfikar tagjai csak csat-
lakozni tudunk karvezetőnk, Langer Dóra
kívánságához. Ezúton köszönjük Gemmin-
gen vezetőinek és a young Voices kórus
tagjainak, hogy egy ilyen emlékezetes, re-
mekül sikerült turnén vehettünk részt, és
tényleg csak annyit mondhatunk: Auf wie-
dersehen in Dunavarsány!

Papp Tibor

A  K A N T Á T I K A  F É R F I K A R
G E M M I N G E N B E N

Az egész történet két éve kezdődött, amikor a kantá-
tika városnapi fellépése után a kórus egyik tagja,
Pittnauer venó beszélgetésbe keveredett az itt tar-

tózkodó gemmingeni küldöttséget vezető sven Christ kép-
viselővel. sven – aki németországi testvérvárosunk képvi-
selő-testületében a testvérvárosi kapcsolatokért felelős –
felvetette, hogy a férfikarnak biztos nagy sikere lenne
gemmingenben is, és ígéretet tett: ez ügyben ő meg fogja
keresni a gemmingeni young voices kórus vezetőit. 
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Pest megyében verbuválnak.
Most gyűjtik a pacsirtákat.
Gyere hozzánk énekelni, 
Népdalaid megismerni.

Az Aranypáva Nagydíjas Dunavarsányi Népdalkör
és Citera Együttes tagfelvételt hirdet a népzene
iránt érdeklődő lelkes barátoknak! 

Ha van kedve énekelni, szereti a népdalokat, eset-
leg népi hangszereken is szívesen kipróbálná a tu-
dását, szeretettel várjuk. 

próbáinkon vidám a hangulat, családias a légkör,
ugyanakkor komoly munka folyik. Minden meghí-
vásnak eleget teszünk, a minősítőkre pedig kitartó-
an készülünk. A közös fellépések, utazások még
inkább elmélyítik a barátságokat. 

Szerdánként 19:00-tól várjuk a petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár tükrös termében.

Érdeklődni Szikora Ferencné Marikánál lehet.
Telefonszám: 06/20 967-5316

Nagy örömmel pillantottunk vissza 2014. augusztus
23-án, látva, hogy az öreg iskola falai körül milyen
nagy változások történtek. Az öröm után szomorúan
vettük számba, hogy az elmúlt idők során milyen ke-
vesen maradtunk. Többen sajnos már nem lehettek kö-
zöttünk, 26 halottunk és több betegünk is van. Mind-
össze 15-en maradtunk, akik felidézhettük az elmúlt
60 évünket. A 9 nevelőnkből is csak ketten élnek.

Ezután a Wamby étkezdében elfogyasztottuk a bő-
séges finomságot. Este 6 órakor közösen misére men-
tünk, ahol Kis R. Sándor római katolikus plébános
élőkért és holtakért mutatta be a felajánló szentmisét,
majd köszöntötte a találkozó résztvevőit.

A vidám találkozót megtisztelte egyik osztálytár-
sunk is, aki 50 éve nem járt Dunavarsányban.

Hasonlóan sikeres találkozót kívánunk a végzős di-
ákoknak is a jövőben.

Az osztálytársak

60 éves osztálytalálkozót tartottunk
1953-1954-ben a dunavarsányi általános iskola
8. osztályában több, mint 50 diák ballagott el.
most, 60 évvel később összegyűltünk, hogy újra
felelevenítsük a gyermekkori élményeinket.
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Dunavarsány Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település lakosságát 

a várossá avatás 10. évfordulójának megünneplésére

2014. október 5-én, vasárnap
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz.

„10 éves a városunk”
rendezvény programjai a HHuunnggaarriikkuummookk jegyében:

99..0000 óórrááttóóll PPuusskkááss FFeerreenncc llaabbddaarrúúggóó eemmlléékkttoorrnnaa (Halász Lajosné utcai Sportpálya)
1155..3300 óórrááttóóll MMááttyyááss kkiirráállyy llooppnnii mmeeggyy

(vidám, zenés történelmi bábjáték a Meseszínpad előadásában)
HHeellyyii iinnttéézzmméénnyyeekk,, ttáánnccooss-- ééss zzeenneeii ccssooppoorrttookk bbeemmuuttaattóójjaa
HHuunnggaarriikkuummookk bbeemmuuttaattáássaa DDuunnaavvaarrssáánnyyoonn
HHuunnggaarriikkuummookk uuttccáájjaa 

1188..0000 óórrááttóóll AA VViizzssoollyyii BBiibblliiaa kkeelleettkkeezzéésséénneekk hhiitteelleess ttöörrttéénneettee
interaktív színházi előadás a művelődési ház nagytermében

AA rreennddeezzvvéénnyy iiddeejjee aallaatttt aa mműűvveellőőddééssii hháázzbbaann mmeeggtteekkiinntthheettőő aa
„„1100 éévveess aa vváárroossuunnkk”” ccíímműű kkiiáállllííttááss!!

1199..0000 óórrááttóóll

RÚZSA MAGDI kkoonncceerrtt

2200..3300 óórrááttóóll

Tűzijáték
Minden kedves lakost szeretettel várunk!
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Vásárok a mûvelődési házban • Vegyes vásár
Okt.  8.  9.00-12.00;  Okt. 17. 8.00-15.00;  Okt. 20. 9.00-12.00;  Okt. 29. 9.00-13.00

Ingyenes Boldogságprogram, Magyarországon először 10 hónapon át
A Jobb Veled a Világ Alapítvány és Bagdi Bella életmódfejlesztő előadó, énekes, aki pozitív dalaival és munkásságával arra törek-
szik, hogy megtanítsa a magyar embereket boldogabban gondolkodni, szeptember 1-jétől június 30-ig tartó 10 hónapos boldog-
ságprogramot indít el országos becsatlakozási lehetőséggel.
Ez a program tudományos vizsgálatokra épül, amely nyomán hónapról hónapra letesztelheti bárki a saját életében, hogy milyen
változásokat képes eredményezni egy olyan gondolkodásmód, amely tudósok szerint boldoggá tesz bennünket.

„Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk, mint például az optimizmus, célok elérése, apró örö-
mök élvezete. Azért hagytam egy hónapot egy boldogságnövelő technika gyakorlására, hogy legyen elegendő időnk a jótékony ha-
tások megtapasztalására. Mindenképp a tapasztalati tanuláson van a fókusz ebben a 10 hónapban. Videó üzenetben tájékoztatom
a csatlakozókat az aktuális hónap témájáról, amiben kifejtem, hogy tudósok szerint miért boldogítanak bennünket ezek az eszkö-
zök, és hogyan érdemes őket gyakorolni. Továbbá minden témához kapcsolódik egy pozitív dal, és minden napra adunk gyakorlati
tippeket is.” – meséli Bagdi Bella, a program elindítója.

TÖBB MINT 75 TELEPÜLÉSEN INDULNAK FELKÉSZÍTŐ KLUBTALÁLKOZÓK! 

OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK IS CSATLAKOZHATNAK!

Több mint 200 önkéntes csatlakozott eddig a programhoz segítőként, hogy
ne csak virtuálisan legyen az embereknek lehetőségük csatlakozni, hanem a
saját településükön is legyenek felkészítő találkozók. A klubtalálkozók ha-
vonta egyszer 17.00-20.00-ig az alábbi időpontokban kerülnek megrende-
zésre.

A 2014-es klubtalálkozók időpontjai és témái:

2014. október 31. Társas kapcsolatok

2014. november 28. Boldogító jócselekedetek

2014. december 19. Apró örömök élvezete

A helyi klubtalálkozó helyszíne: Dunavarsány, Iskola u. 10. (Pinceklub)

A helyi klubvezető elérhetősége: Miklósi Adrienn dunavarsanyiklub@jobbveledavilag.hu

„Olyan sok pedagógus keresett fel – mondja Bagdi Bella –, hogy szeretném az osztályukba bevinni ezt a programot, és a gyerekek-
nek átadni ezeket a boldogsághozó technikákat. Kifejlesztettük egy egyszerű módját annak, hogyan csatlakozhatnak különféle
érettségi szinten lévő osztályok, csoportok ehhez a 10 hónaphoz. Náluk nem napi feladatok lesznek, hanem havonta 1 feladatot
kell csoportosan megcsinálniuk. A feladatok 3 szintűek, amiből a pedagógus ki tudja választani, melyik illik a legjobban az osztály-
ához.”

A 10 hónapos boldogságprogramhoz a www.jobbveledavilag.hu/boldogsagprogram oldalon keresztül lehet csatlakozni.

Jobb Veled a Világ dal linkje: https://www.youtube.com/watch?v=CIBvQfRfris
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2014. november 29. (szombat) 14:00

2014. november 8. (szombat) 14:00
Bugyi SE

Aranyszarvas SE 

2014. december 6. (szombat)         

- 

2014. november 22. (szombat)       

2014. november 29. (szombat)       

- DANUKE

JUNIOR 13:00

2014. november 15. (szombat)       

  2014. november 8. (szombat)                         

JUNIOR 15:00

 - JUNIOR 15:00

 - 

JUNIOR 11:00

JUNIOR 16:00 - 

 - Duna-Pent NKSE

JUNIOR 16:00

- JUNIOR 13:00

JUNIOR 16:00

 - JUNIOR 16:00

 - 



TIefeNBeCK láSZló
független polgármesterjelölt

Tisztelt Dunavarsányiak!
A szerencsének és természetesen Önöknek
köszönhetően, a szavazólista első helyéről
várhatom az október 12-i választást, immáron
hivatalosan polgármesterjelöltként.
1964-ben születtem és több mint harminc éve

élek Dunavarsányban. 1998 és 2006 között önkormányzati képviselő-
ként és több bizottság tagjaként (Fejlesztési, Művelődési, pénzügyi Bi-
zottságok) dolgoztam Dunavarsányért és az itt élő emberekért. 2006-
ban a már meglévő, de nem működő Városgazdálkodási Kft. vezetőjé-
nek neveztek ki, ahonnan hét és fél év eredményes munka után 2013
végén önként távoztam.
Fontosnak és hasznosnak vélem, hogy nem csak döntéshozóként, ha-
nem a valódi munkák szervezőjeként is megismerhettem Dunavar-
sányt, az itt élő emberek mindennapi örömeit és gondjait. Magam is
konzervatív gondolkodású, elkötelezett jobboldali ember vagyok. Hi-
szem, hogy a nagypolitika célkitűzései, a fenntartható gazdálkodás
megőrzése pontosan lefordítható a helyi önkormányzatok szintjére. Le-
fordíthatók, de nem egy az egyben lemásolhatók.
Dunavarsány lakosságszáma az elmúlt évtizedben közel a duplájára
emelkedett. Sokféle társadalmi réteg, különböző elvárásokat megfogal-
mazó polgár gyarapítja lakóközösségünket. Éppen ezért számos olyan
tényezőt kell figyelembe venni, ami döntő befolyással lehet városunk
fejlődésére, közösségeink mindennapjaira. Ha a választáson megtisz-
telnek bizalmukkal, tudásommal és tapasztalatommal otthonunk, Du-
navarsány javát kívánom szolgálni!

geRgőNé VaRga TÜNDe
polgármesterjelölt FIDESZ-KDNP

Kedves Dunavarsányiak!
1990-től, az első önkormányzati választások-
tól három teljes ciklusban, valamint egy idő-
közi választást követő egy évben képviselő-
ként, 2010-től pedig főállású alpolgármester-
ként dolgozom a településért és az itt élő
emberekért. Az utak, az intézmények, az épü-

letek, a szolgáltatások, a terek, a közterületek mind-mind az utóbbi 24
évben lettek felújítva, korszerűsítve, illetve teljesen újonnan felépítve.
Büszkeség tölt el, ha arra gondolok, hogy ennek a változásnak a 17 évé-
ben – a választók jóvoltából – tevékenyen részt vehettem képviselő-
ként. Ezt azért is sikeres életpályának tekintem, mert én csak férjhez
menetelem után kerültem Nagyvarsányba. Nincs több évtizedes múl-
tam Dunavarsányban, és mégis sikerült elfogadtatnom magam mind a
két városrészben. 2010-ben a választások után 33 éves termelőszövet-
kezeti középvezetői, majd egy könyvelő kft.-ben ügyvitel szervezői
munkaviszonyt magam mögött hagyva kezdtem meg alpolgármesteri
munkámat. 
Folytatni kell a város továbbépítését, szépítését mindkét városrészben.
Legfontosabb feladatnak tartom a következő öt évben az új városháza
felépítését, a szennyvíztelep rekonstrukcióját, egy nagyvarsányi sza-
badidős park létrehozását és a Duna-part, valamint a külső lakóparkok
integrálását. 
Köszönöm a választópolgároknak az eltelt 9 év bizalmát, és az eddigi
többéves dunavarsányi közigazgatási munkában tapasztalatot szerző-
ként szeretném támogatásukat kérni polgármesteri indulásomhoz.

HeRCZeg MaRIaNN
független polgármesterjelölt

49 éves vagyok, két felnőtt gyermek édes-
anyja. Tanulmányaim befejezése után testne-
velőként dolgoztam, jelenleg a helyi szerel-
vényboltot üzemeltetem, 1997 óta biztosítási
irodával állok a lakosság szolgálatára. A Ma-
jorette Egyesület és a DTE kézilabda szak-
osztály vezetését látom el. 12 éve dolgozom

képviselőként a város vezetésében. 

Fontosnak tartom a lakosság igényeit, véleményüket figyelembe ve-
szem. Tiszta közéletet szeretnék, ahol a gazdálkodás és a kivitelezés
minden esetben szakmailag megalapozott és az itt lakók érdekeit szol-
gálja. 

Terveim, céljaim a helyi buszjárat bevezetésének kidolgozása, kerékpár
utak kialakítása, járdaépítési koncepció kidolgozása, közbiztonság,
közművek, intézmények fejlesztése, szabadidőpark kialakítása, telepü-
lésrészek fejlesztése, pályázati lehetőségek kihasználása, civil és sport-
életünk támogatása, városunk rövid és hosszú távú céljainak, terveinek
kidolgozása. 

A szemléletváltás elengedhetetlen a fejlődés biztosítása érdekében, ko-
runk már megköveteli a vállalkozó szemléletű, szolgáltató típusú veze-
tést. Az önkormányzati, vállalkozói és a közösségépítő tapasztalataimat
szeretném felajánlani a következő években is, hogy Önökkel együtt
dolgozva, városunk egy folyamatosan fejlődő, élhető kisváros legyen
minden itt lakó ember számára. október 12-én véleményünket kinyil-
vánítva dönthetünk városunk vezetéséről, kérem, éljenek a demokrácia
nyújtotta lehetőséggel. Köszönöm támogatásukat!

TóTH IlDIKó
független polgármesterjelölt

Dunavarsányban 1973 áprilisa óta élek pár
év kihagyással. Három fiam és egy kislány
unokám van. Jelenleg az Alkotmánybíró-
ságon dolgozom immár 16. éve, mint főe-
lőadó. 

Előző munkahelyem a parlamentben a Ke-
reszténydemokrata Néppárt frakciójában

volt, előtte a Legfőbb Ügyészségen dolgoztam előadóként. 

Dunavarsányi lakosként mindig foglalkoztatott az emberek gondja,
problémája, amit a lehetőségemhez mérten igyekeztem megoldani.
Aztán 2006-ban ezt nyomatékosítottam is olyan formában, hogy az itt
élők megválasztottak képviselőnek. 

Három bizottságban is dolgoztam (a jogi, oktatási-kulturális-ifjúsági
és sport, ügyrendi), amelyeken mindig részt vettem.

Ebben az időszakban történt a közintézmények felújítása, többek kö-
zött a Nagyvarsányi utca aszfaltozása, amely szinte járhatatlan volt
addig. 

Elnézve Dunavarsány jelenlegi fejlődését, még bőven van tennivaló.
Gondolok itt elsősorban az idős emberek egészségi állapotára, a szép-
korúak, a fiatalok és a gyerekek mozgásigényére.

Az én szívemben Dunavarsány egy ékszerdoboz. Amennyiben rám
esik a választásuk, azon leszek, hogy ez az ékszerdoboz minél több
„kinccsel” teljen meg. Köszönöm a bizalmukat.
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Polgármesterjelöltek bemutatkozása



láSZló
ISTVáN ZSolT

független
képviselőjelölt

1984-ben születtem
Sepsiszentgyörgyön.
24 éve élek Dunavar-
sányon.

Édesapám a cserépkályhák mestere. A helyi
művelődési házban dolgozom ügyeletes mun-
katársként. Végzettségeim: érettségi, informa-
tikus és gépésztechnikus.
2011 óta az „A” kategóriájú válogatott tagja
vagyok a fekvenyomó parasportágban.
2013-ban a GpC által rendezett egri világbaj-
nokságon aranyérmes lettem. 
Hivatásomnak érzem a sorstársaimon való se-
gítést, ezért csatlakoztam a Dunaharaszti
Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez, ahol al-
elnöki tisztséget értem el.
Sportolóként megtanultam, hogy elég kemé-
nyen kell harcolni az életben, van, amikor
nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeret-
nénk, de nem szabad feladni, soha ne add fel
az álmaidat, és legyen mindig cél előtted. 
Ha célod van, életed is, erre nevelt a sport en-
gem.
Úgy gondolom, ha Önök megbíznának szava-
zataikkal, akkor nyomatékosabban tudnám
képviselni a mozgáskorlátozottak, a rászoru-
lók és a beteg emberek érdekeit.

SZágeR
gyUla

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

Születésem óta Du-
navarsányban élek
feleségemmel és egy
fiúgyermekünkkel.

Mezőgazdasági gépészmérnökként egy helyi
kft-t vezetek.
Az elmúlt 9 éves képviselői munkám alatt –
úgy érzem – Dunavarsány lakóiért és az idelá-
togatókért, magánemberként és képviselőtár-
saimmal együtt is minden tőlünk telhetőt
megtettünk. 
Úgy gondolom, hogy Dunavarsány hatalmas
mértékben fejlődött infrastrukturális, intéz-
ményi és élhetőségi szempontból egyaránt. 
Az elmúlt időszakban megvalósult számos be-
ruházás – azt gondolom – nem igényel részle-
tes felsorolást. 
Vannak még megoldásra váró feladatok, pél-
dául Kisvarsány észak-keleti részének rende-
zése, további utak aszfaltozása, és a régiek
szegélykővel való ellátása. 
Fontos a nagyvarsányiak tömegközlekedésé-
nek megoldása, a sváb hagyományok megőr-
zése és továbbfejlesztése.
Megválasztásom esetén ezekért a célokért
szeretnék dolgozni Önökkel együtt. 

PaPP gáBoR

képviselőjelölt
JOBBIK

Azért vagyunk a vi-
lágon, hogy otthon
legyünk benne.
ábel szájából hang-
zottak el Tamási
áron szavai. Duna-

varsányt szűkebb vagy tágabb értelemben ott-
honunknak tekinthetjük. Egy felelősségtelje-
sen gondolkodó képviselő-testület nem tűzhet
ki más célt maga elé, mint otthont teremteni a
település polgárainak. 
A 2005-ös időközi, majdan a 2006-os rendes
önkormányzati választáson a dunavarsányi
polgárok a képviselő-testület tagjává válasz-
tottak. A Fejlesztési Bizottság elnöke, vala-
mint a pénzügyi Bizottság alelnöke voltam. 
Amit igazán fontosnak tartok, az a helyi vál-
lalkozók és gazdák támogatása. 
Minél több helyi vállalkozást támogatunk,
annál több helyi embernek tudunk munkát
biztosítani, így az önkormányzat is több be-
vételre tud szert tenni, mely Dunavarsány fej-
lődését eredményezi, akár fejlesztési, szociá-
lis, egészségügyi, vagy éppen oktatási ala-
pon.
Teremtsünk közös otthont Dunavarsányban!
Ehhez kérem az Önök támogatását.

KUN láSZló

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

Családom egész-
ségügyben, kultúr-
ában, vallási- és
más közösségek-
ben, a helyi döntés-
hozásban betöltött

szerepei miatt korán megtanultam a lokálpat-
riotizmus és a közösség iránti felelősség fon-
tosságát. 
Aktív tagja vagyok a cserkészcsapatnak, s a
református egyházközségben presbiterként és
kántorként is szolgálok.
4 éve a sürgősségi orvosi ügyeleten dolgo-
zom a polgárok ellátása és szakmai gyakorlat
megszerzése céljából. 
A Semmelweis Egyetem általános orvosi
Karának befejezése után háziorvosként sze-
retnék praktizálni városunkban!
5 éve vezetem a Willpower Tánc és Sport
Egyesületet, melynek köszönhetően megis-
merhettem több száz gyerek illetve szülő éle-
tét, gondjaikat és elképzelésüket.
A helyi közélet – gyermekkorom óta tartó –
tevékeny tagjaként úgy gondolom, hatéko-
nyan tudok fellépni azokért a célokért és ér-
tékekért, amelyeket szüleim nevelésén és pél-
dáján keresztül magaménak vallok, ezért je-
lentkezem szolgálatra településünkért.

DR. CSoBolyó
eSZTeR

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

2008-ban kaptam
meg a diplomámat a
Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem ál-
lam- és Jogtudományi

Karán, majd ügyvédjelölt voltam. 2012-ben
tettem jogi szakvizsgát. 
Az egyetem utolsó évében éreztem, hogy az
embereket nemcsak a paragrafusokkal, hanem
a hitnek az áldásaival is szeretném szolgálni.
2013-ban végeztem a Selye János Egyetem Te-
ológiai Karán.
2013-tól a Dunavarsányi Református Egyház-
községben vagyok segédlelkész. Emellett
2014-től a pest Megyei Civil Információs
Centrum jogi tanácsadójaként segítem a civi-
leket.
1992 óta a Kossuth Lajos Cserkészcsapat tag-
ja vagyok. 2007-ben vettem át a Csapat pa-
rancsnokságát. 2011-től a helyi Művelődési,
oktatási és Sport Alapítvány elnöki tisztségét
is viselem. 
Humán beállítottságú vagyok. 
Ebben a készségben és fenti felkészültségem-
ben gyökerezik az a vágyam, hogy Városunk
szolgálatát a képviselő-testület munkájában va-
ló részvételen keresztül is végezni kívánom a
Jóisten segítségével.

TóTH IlDIKó

független
képviselőjelölt

D u n a v a r s á n y b a n
1973 áprilisa óta
élek pár év kiha-
gyással. Három fiam
és egy kislány uno-
kám van. Mindig

foglalkoztatott az emberek gondja, problémája,
amit a lehetőségemhez mérten igyekeztem
megoldani. 
Aztán 2006-ban ezt nyomatékosítottam is olyan
formában, hogy az itt élők megválasztottak
képviselőnek. Három bizottságban is dolgoz-
tam (a jogi, oktatási-kulturális-ifjúsági és sport,
ügyrendi), amelyeken mindig részt vettem. 
Ebben az időszakban történt a közintézmények
felújítása, többek között a Nagyvarsányi utca
aszfaltozása, amely szinte járhatatlan volt addig. 
Elnézve Dunavarsány jelenlegi fejlődését, még
bőven van tennivaló. Gondolok itt elsősorban
az idős emberek egészségi állapotára, a szép-
korúak, a fiatalok és a gyerekek mozgásigé-
nyére.
Az én szívemben Dunavarsány egy ékszerdo-
boz. Amennyiben rám esik a választásuk, azon
leszek, hogy ez az ékszerdoboz minél több
„kinccsel” teljen meg. Köszönöm a bizalmukat.
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Képviselőjelöltek bemutatkozása



KReISZNé
DURó
ZSUZSaNNa

független
képviselőjelölt

1977-ben születtem
Budapesten. Szüle-
tésem óta Dunavar-
sányban élek, ma

már férjemmel és két gyermekünkkel.
Budapesten az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Óvodapedagógiai szakán végeztem
2003-ban, 1999 óta a dunavarsányi óvodában
dolgozom óvónőként.
Munkám során nap mint nap találkozom az itt
élő emberekkel, látom, hallom a problémái-
kat. Szeretném, ha városunknak olyan polgár-
mestere lenne és olyan képviselőtestülete ala-
kulna, akik meghallják a „kisemberek” prob-
lémáit, és megoldást is találnak rá. 
Nagyon fontosak számomra a gyerekek, hiva-
tásomnál fogva és anyaként is, így fontos szá-
momra az óvodák és iskolák további fejlesz-
tése.
A gyerekek biztonsága érdekében szükség
lenne gyalogátkelőhelyekre, kerékpárútra és a
tömegközlekedés fejlesztésére.
Képviselőként célom a város további fejlesz-
tése, a helyi vállalkozók támogatása, munka-
helyek teremtése a helyi lakosok számára.
Ehhez kérem az Önök támogatását, otthonun-
kért: Dunavarsányért!

KIRály
MIKlóS

képviselőjelölt
JOBBIK

Dunavarsány Duna-
parti részén élek
hitvesemmel. Két
felnőtt, diplomás fi-
am van. Megbízha-
tó szakemberként

felelősségteljes vezető állásokat töltöttem be. 
Életutam során mindvégig megbecsülés és
munkatársaim elismerése kísért. 
Élettapasztalatomat, sokirányú beruházási is-
mereteimet, és a korrupció minden formájá-
nak elutasítását kívánom a Város szolgálatá-
ban felhasználni. 
Meggyőződésem, hogy lehet jobban, lehet
többet tenni!
Nagyon fontos a valójában már három részre
tagolódott Dunavarsány (Kisvarsány, Nagy-
varsány, és a harmadik, az 51-es úttal lehatá-
rolt Duna-parti rész) egyenlő színvonalra ho-
zása minden tekintetben. 
Első lépés lehetne a közlekedés normalizálása
az 51-es útnál – járda és kerékpárút, valamint
biztonságos közúti csatlakozások.
Kiemelten fontos a dunavarsányi vállalkozá-
sok határozott támogatása valamint az, hogy a
közbeszerzési eljárások kiírása és elbírálása
során kiemelt szempont legyen a helyi vállal-
kozások és helyi lakosok érdeke.

KUlIMaK
jóZSef

független 
képviselőjelölt

35 éves vagyok, fe-
leségemmel és kisfi-
ammal születésünk
óta Dunavarsányban
élünk. általános is-
kolai tanulmányaim

befejezése után ipari elektronikai technikus
képesítést szereztem. 
Mivel az informatika már jobban érdekelt, így
számítástechnikai programozó szakvizsgát tet-
tem, és ebben a szakmában kezdtem tevékeny-
kedni. 
2011 áprilisától a King Stone Chemicals Kft-
nél dolgozom rendszergazdaként. 
A Nautilus Vizicsapat oszlopos tagjaként im-
már 25 éve szelem a vizeket barátaimmal, e
mellett persze városunk ünnepi rendezvényin
is rendszeresen részt veszek.
Szeretek focizni. Kezdetben a DSK, később a
DTE, jelenleg a RoyAL FC csapatát erősí-
tem. 
Városunk fejlődéséhez, közösségeink meg-
erősítéséhez fiatalos lendülettel és a sportból
hozott, megalkuvást nem tűrő elszántsággal
kívánok hozzájárulni a megalakuló képviselő-
testület tagjaként. 
Tudásommal, tapasztalatommal eredménye-
sen tudnék dolgozni otthonunkért: Dunavarsá-
nyért.

SZUloVSZKy
ISTVáN

képviselőjelölt
JOBBIK

39 éves vagyok. Fe-
leségemmel és két
kislányommal Du-
navarsány „kisvar-
sányi” részén élünk.
Felsőfokú tanulmá-

nyaim során villamosmérnöki diplomát sze-
reztem. Jelenleg egy nagy távközlési cégnél
dolgozom senior menedzserként. 
Római katolikusként keresztényi értékrend
szerint élek. Mindig erős nemzeti érzés fűtött,
ezért is csatlakoztam a Jobbikhoz. 
A Jobbik Dunavarsányi szervezetének elnöke-
ként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy Du-
navarsányban olyan képviselő-testület alakul-
jon októbertől, amely nyíltan, átláthatóan és
csak a többség érdekeit szem előtt tartva ve-
zeti városunkat. 
Hiszem, hogy a politikában is helye van a fe-
lebaráti szeretetnek. 
Folytatni kell az elkezdett fejlesztéseket váro-
sunkban, de átláthatóbb gazdálkodás mellett. 
Legfontosabb dolognak a helyi munkahelyte-
remtést, egy új tornaterem építését, valamint a
kerékpárutak építésének elkezdését tartom. 
A tisztességes folytatás érdekében kérem, tá-
mogassák a Jobbik képviselőjelöltjeit!

KRaSZNaI
ISTVáN

független 
képviselőjelölt

40 éves vagyok,
születésem óta Du-
navarsányban élek.
1998 óta dolgozom
a Jahn Ferenc Dél-
pesti kórház Köz-

ponti sterilizálójában. 
Bár nem közvetlenül a betegekkel foglalko-
zom, munkám fontos szerepet játszik a gördü-
lékeny betegellátásban.
Gyerekkoromtól kezdve a futball egybefonó-
dott az életemmel. Sportsérülésem miatt azon-
ban abba kellett hagynom a labdarúgást. 
2006-2009 között szakosztályvezetőként aktí-
van részt vettem a DTE Royal FC futsal csa-
patának működésében. Majd 2012-ig a DTE
felnőtt labdarúgó csapat technikai vezetője-
ként segítettem a játékosok előre menetelét.
Fontosnak tartom a sportolási lehetőségek fej-
lesztését, hogy mindenki megtalálja a számá-
ra megfelelőt, és ezek a lehetőségek mindenki
számára elérhetőek legyenek.
Egy lendületes, hozzáértő csapatban szeretnék
dolgozni, amelyik a dunavarsányi polgárok
érdekeit tartja szem előtt, ezért kérem Önöket,
október 12-én szavazzanak Tiefenbeck Lász-
lóra és csapatára! otthonunk Dunavarsány!

MeKleR
aNDRea

független 
képviselőjelölt

Születésemtől, 52
éve Dunavarsány-
ban élek. A város is-
kolájában tanítok
34 éve, 2001-től az
intézmény igazga-

tóhelyetteseként.
A Majorette Egyesület művészeti vezetője va-
gyok 20 éve. Tevékenységünket városunk la-
kói jól ismerik a település kulturális rendez-
vényein való fellépéseinkből. Lányommal,
Molnár Andreával 8 éve alapítottuk meg az
M&M TS Egyesületet, ahol rövid időn belül
tehetséges tanítványokkal nagy sikereket ér-
tünk el. 
Családi hagyományként édesapám, Mekler
László munkáját folytatva szervezem Duna-
varsány vízi életét.
Önkormányzati képviselőként 1994-óta ve-
szek részt a helyi közéletben.
Az elmúlt időszakban a Kisebbségi, oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke-
ként, majd a Humánpolitikai Bizottság tagja-
ként dolgoztam, szerveztem a helyi kulturális
és sportrendezvényeket. 
A jövőben fontosnak tartom az iskola további
fejlesztését. 
Munkám folytatásához kérem, hogy az önkor-
mányzati választásokon ismét tiszteljenek
meg bizalmukkal.
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DR. BéKáSSy
SZaBolCS

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

Immáron hat éve há-
ziorvosként, az el-
múlt négy éves cik-

lusban pedig önkormányzati képviselőként, a
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnö-
keként tevékenykedem Dunavarsányban. A váro-
si és egyéb közösségekben betöltött szerepek
mellett az elmúlt esztendőben egy új közösség
építését is megkezdtem, hiszen családot alapítot-
tam. A Dunavarsányi Református Templomban
2013 őszén Isten áldását kértük feleségemmel
közös életünkre, idén tavasszal pedig megszüle-
tett kislányunk, Nóra panka. A mögöttem lévő
esztendőkben Dunavarsányban egy példaértékű
közösséget ismerhettem meg, ahol pezseg a kul-
turális és civil élet. A szervezetek áldásos, kö-
zösségépítő és pótolhatatlan szolgálatának elis-
meréseként a civil szféra támogatását a jövőben
is elsődlegesnek tartom. A város infrastrukturális
fejlődése önmagáért beszél, bőven akad azonban
még tennivaló. A megkezdett munka folytatásá-
hoz tisztelettel kérem az Önök támogatását!

RUVa Pál 
SáNDoR

független 
képviselőjelölt

62 éves szociológus,
újságíró, író, költő
vagyok, és nem

olyan rég óta vagyok dunavarsányi lakos, de már
hál’ Istennek nagyon sokukkal volt szerencsém
megismerkedni a Nyugdíjas Klub jubileumi est-
jén, a márciusi Irodalmi estem és a Szavalóver-
seny kapcsán, no meg a mindennapos találkozá-
saink alkalmával. Már van gyakorlatom a képvi-
selői munkában, hiszen 1994-98-ig
pesterzsébeten nagytestületi képviselő voltam,
valamint a XX. kerület Emberjogi Tanácsnoka. 
Azért szeretnék a Dunavarsány képviselője len-
ni, hogy többet és jobban tudjak Önöknek segí-
teni településünk élhetőbbé tételében. Önnel,
Önért!
Legyen ismét orvosi rendelő és gyógyszertár
Kisvarsányban! A rászorulóknak legyen szeretet-
otthona! Becsüljük meg a szegényeket, ne éhez-
zenek, ne fázzanak!
olyan képviselő szeretnék lenni, aki nem csak
ünnepnapokon, koszorúzáskor találkozik válasz-
tóival. Én a folyamatos párbeszéd híve vagyok.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, a bizal-
mukkal élni és nem visszaélni fogok.

jóNáS 
BaRNaBáS

független 
képviselőjelölt

33 éves, dunavarsá-
nyi lakos vagyok, pá-
rommal és 3 éves

kislányunkkal élünk itt. Családom több generáci-
ója kötődik városunkhoz, hiszen szüleim és
nagyszüleim is itt éltek.

Sokan elsősorban a sportmúltam miatt a fut-
ballpályáról ismernek, pedig én nem csak spor-
toló vagyok, hanem unoka, gyermek, szülő, ba-
rát, szomszéd és ismerős arc a boltból, az utcá-
ról. olyan képviselő szeretnék lenni, aki
továbbra is az emberek között él, meghallgatja
problémáikat, észrevételeiket, építő jellegű öt-
leteiket, és a város érdekeit is szem előtt tartva,
a múlt értékeit megőrizve akarja azokat meg-
valósítani. 
Igazi közösségként értük el barátaimmal, hogy
Dunavarsánynak több évig NBII-es, egy évig
pedig NBI-es futsalcsapata volt. 
Hiszem, hogy odaadással és lelkesedéssel jó és
hasznos dolgokra lehetünk együtt képesek. 
Kérem, szavazzanak a csapatra, amiben ját-
szom, mert csak így lehet szerethetőbb ottho-
nunk Dunavarsány. 

BoRoSS
aTTIla
KáRoly

független 
képviselőjelölt

47 éves, informati-
kus mérnök vagyok,

és 29 éve élek családommal Dunavarsányban.
Önkormányzatunk milliárdos költségvetésének
megtervezése, folyamatos ellenőrzése és a to-
vábbi fejlesztési tervek pénzügyi hátterének
biztosítása hozzáértő és precíz embereket kí-
ván. Miután évek óta pénzügyi és informatikai
területen dolgozom, a képviselő-testület mun-
káját is ezeken a területeken tudom tapasztala-
tommal és hozzáértésemmel segíteni.
Lendületes, céltudatos emberekből álló képvi-
selő-testületben szeretnék dolgozni! olyan
képviselőtársakkal, akik a közösségért, telepü-
lésünk polgáraiért dolgoznak. Amelyben a kü-
lönböző nézetek egy irányba mutatnak, és ahol
nem csak pártfegyelemből szavaznak.
Új arcokra, új célkitűzésekre és új lendületre
van szükségünk, amelyek által városunk is
megújul. Terveink és elképzeléseink mind-
mind ezt a célt szolgálják, ezeket hamarosan
szórólapjainkon részletesen olvashatják. Kérek
mindenkit, hogy menjen el szavazni.

DR. BóNa 
BaláZS

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

Születésem óta Du-
navarsányban élek.
Ügyvédje lö l tként

dolgozom, továbbá a pest Megyei Civil Infor-
mációs Centrum szakmai vezetését látom el. 
Fontosnak tartom, hogy Dunavarsány – az el-
múlt 9 évhez hasonlóan – tovább épüljön. 
Az egyéni célkitűzések megfogalmazásánál lé-
nyegesen fontosabbnak tartom, hogy a város-
vezetés olyan közös célokat dolgozzon ki,
amelyek a lehető legtöbb dunavarsányi lakos
érdekével és elképzeléseivel összhangban áll-
nak. 
Meggyőződésem, hogy a célok kitűzése és a
döntések meghozatala mellett a képviselők fe-
lelőssége az is, hogy a megvalósítás szintén a
lakosok érdekeinek megfelelően történjen. 

Képviselőként tehát – szakmai ismerettel és a
Város iránti elkötelezettséggel – azon kívánok
fáradozni, hogy a városvezetés ne csak jó dönté-
seket hozzon, hanem a végrehajtás is gördüléke-
nyen, magas színvonalon, jogszerűen, igazságo-
san és gazdaságosan történjen. Ehhez a nem
könnyű feladathoz kérem az Önök támogatását
és bizalmát!

KUTI ISTVáN
képviselőjelölt – Magyar Munkáspárt

KÖVéR 
ZolTáN 

független 
képviselőjelölt

36 éves vagyok,
születésem óta Du-
navarsányban élek.

1996-ban híradásipari technikus végzettséget
szereztem. 2006 óta vezetem, üzemeltetem
vállalkozásomat a településen. Az informatika
világában vezető műszaki konzulensként meg-
ismertem több multi illetve középvállalat gaz-
dasági tevékenységét.
Két éve vezetem a Dunavarsányi Torna Egylet
futball szakosztályát. Városunkban aktív tagja
vagyok a helyi polgárőr Egyesületnek, és a tava-
lyi évtől elnökhelyettesi tisztséget töltök be.
Képviselőként célom a helyi sportélet folyama-
tos bővítése és fejlesztése, hogy mindenki meg-
találja Dunavarsányban a számára megfelelő
sportolási lehetőséget. Szükségét érzem a váro-
sunk külterületén beépült utcák vízelvezetését,
az utak és az ingatlanok előtti járdák fejlesztését.
Fontosnak tartom a közbiztonság javítását, hogy
sötétedés után is biztonságban érezhessük ma-
gunkat otthon és az utcákon.

BaKoS 
aNDRáS

független 
képviselőjelölt

D u n a v a r s á n y b a n
élek 1952 óta, 68
éves vagyok. Három

gyermekem van és két unokám. Az FTC váloga-
tott birkózója voltam, és örökös tagja vagyok.
általános gépésztechnikus, pékmester és még
hat szakma birtokosaként a Bakos pékség Kft.
tulajdonosa vagyok. Az elmúlt 16 évnyi képvise-
lőségem alatt 8 évig a DTE elnökeként előkészí-
tettük a lehetőségét annak, hogy a fiatalok mo-
dern körülmények között, biztonságos helyen
sportolhassanak.
Céljaim: pártoskodás nélkül a lehető legjobb
megoldásokat választva, szigorú költségvetés
betartásával, a helyi vállalkozók bevonásával
kell terveinket megvalósítani.
Óvoda, iskola bővítése, fejlesztése. Sport támo-
gatása, pályaház építése.
Javaslatomra újra megalakult az önkormányzati
Kft. amely már 36 helyi lakost foglalkoztat, és az
elmúlt 7 év alatt az áfa visszaigénylés 154 mil-
lió forint volt.
Törekedni kell a meglévő értékek megőrzésére,
valamint az önkormányzati vagyon gyarapítá-
sára. Ehhez kérem az Önök megtisztelő támo-
gatását.
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gyURaSICS 
gáBoRNé

képviselőjelölt
FIDESZ-KDNP

17 éve élek férjem-
mel és három felnőtt
gyermekemmel Du-

navarsányban. Megalakulása óta dolgozom a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál. 
A Dyslexiás Gyermekekért Egyesület alapító
tagja vagyok. Többéves munkámmal hozzájárul-
hattam ahhoz, hogy az intézmény családsegítő
szolgálattal és házi segítségnyújtással bővüljön.
7 évig voltam a szolgálat vezetője.
Megismertem Dunavarsányt és az itt élő csalá-
dok jelentős részét. Látom a problémákat, a szo-
ciális területen működő segélyezési rendszert, és
látom azokat a hiányosságokat is, amiken változ-
tatni kellene.
Szociális kérdésekkel szeretnék foglalkozni,
hogy ismereteimet felhasználva azon dolgozzak,
hogy mind szélesebb körben hozzájussanak a la-
kosok a rendelkezésre álló forrásokhoz, és bővít-
sük a helyi ellátórendszert.
2012-ben kitüntettek a Dunavarsány Közszolgá-
latáért címmel. Most Önöket kérem, hogy szava-
zataikkal tüntessenek ki, hogy szélesebb körben
is bizonyíthassam tenni akarásomat.

ISPáN gáBoR

független 
képviselőjelölt 

45 éves vagyok, szü-
letésem óta Dunavar-
sányban élek. Tanul-
mányaim elvégzése

után épületgépészeti vállalkozóként tevékeny-
kedtem. Jelenleg egy helyi gépjárműjavító és
szállítmányozással foglalkozó cég ügyvezetője
vagyok. 1992 óta házasságban élek, feleségem
szintén a településen dolgozik védőnőként. Két
lányunk van, 15 és 21 évesek. Független jelölt-
ként elsősorban a településen élők sport- és sza-
badidős lehetőségeit szeretném bővíteni (futópá-
lya, kerékpárút, erdei tanösvény, gördeszkapá-
lya), hogy az itt élő emberek testi és lelki
egészségüket megőrizhessék. Fontosnak tartom
a tömegközlekedés és az utak fejlesztését, javítá-
sát, hogy polgáraink könnyen elérjék munkahe-
lyüket, az egészségügyi, oktatási és kultúrális in-
tézményeket. 
A változások mellett szükségesnek tartom a
már meglévő intézményeink színvonalas műkö-
désének megóvását. Remélem, hogy ezek a ter-
vek nem csak a gyermekeink és az unokáink,
hanem a mi generációnk életminőségét is javí-
tani fogják!

KeReSZTeSI 
BaláZS

képviselőjelölt 
FIDESZ-KDNP

1987-ben születtem
Budapesten, kereszt-
ségben pedig a Du-

navarsányi Római Katolikus Templomban része-
sültem. 

Édesapám, Keresztesi Károly reklám- és film-
technikus, édesanyám, Keresztesi Károlyné pe-
dig 1997 óta a Weöres Sándor Óvoda dolgozója,
akit kiemelkedő óvodapedagógusi munkájáért
2011-ben Dunavarsány Város Önkormányzata
elismerésben részesített.
Középiskolai tanulmányaim után 2010-ben poli-
tológus diplomát szereztem, 2014-ben pedig
gazdálkodási és menedzsment szakon államvizs-
gáztam.
2010-től Bóna Zoltán polgármester mellett lát-
tam el referensi munkakört.
2013-tól a pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
tagjaként igyekeztem a Város számára a legelő-
nyösebb döntéseket meghozni.
Céljaim között szerepel a szennyvízgerinc-háló-
zat bővítése, közintézményeink energia felhasz-
nálásának korszerűsítése, az ipari park befektetői
körének növelése.
Kérem Önöket, hogy bizalmukkal tiszteljenek
meg, hogy közös céljaink megvalósulhassanak!

ZolTáN 
gaBRIella 

független 
képviselőjelölt

Születésem óta Du-
navarsányban élek és
itt is dolgozom az

édesapám által alapított családi vállalkozásban, a
helyi benzinkúton.
Fontosnak tartom a fiatal generáció sport iránti
érdeklődésének felkeltését, egészséges fejlődé-
sét, és ennek érdekében szabadidőmben a helyi
civil szervezetekben tevékenykedem. A progra-
mok megszervezéséhez elengedhetetlen a szülők
és a felnőttek integrálása, ösztönzése. Ebben a
tevékenységben is aktívan veszem ki a részem,
és igyekszem népszerűsíteni a közhasznú célok
támogatásának fontosságát.
Sok ember problémáját hallom nap, mint nap.
Szívemen viselem valamennyi dunavarsányi la-
kos gondját, és őket szeretném a megfelelő fóru-
mokon képviselni! Fő feladatomnak tekintem,
hogy tapasztalatommal, szakértelmemmel előse-
gítsem egy emberibb, szociális és kulturális
szempontból is élhetőbb, biztonságos élettér
megteremtését.
Köszönöm támogatásukat és kérem, járuljanak
hozzá, hogy bekerülhessek a képviselő-testületbe!

TóTH 
feReNC

független 
képviselőjelölt

1984-ben Budapes-
ten születtem, azóta
D u n a v a r s á n y b a n

élek, 3 éve feleségemmel együtt.
Az árpád Fejedelem általános Iskola elvégzése
után tanulmányaimat a Kiskunlacházi Szakkö-
zép és Szakmunkásképző Iskolában folytattam. 
Három évvel ezelőtt elvégeztem egy esküvőszer-
vezői tanfolyamot. 
Jelenleg a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-
nél dolgozom főállásban, e mellett Dunavarsá-
nyon nyitottam egy Esküvői Ruhaszalont és Öl-
tönyházat. Munkáim során sok ember elismeré-
sét kivívtam. 

Úgy érzem, hogy a programunkban sok jó
megoldás megtalálható a jelenlegi problémák-
ra, de nem is győzködnék senkit, csak arra sze-
retném Önöket kérni, hogy bizalmukkal tisz-
teljék meg Tiefenbeck Lászlót, polgármester-
jelöltünket és csapatunkat az október 12-i
választáson, hogy közös erővel tovább tudjuk
fejleszteni szeretett otthonunkat, Dunavar-
sányt. 

SURáNyI 
TIBoR

képviselőjelölt 
FIDESZ-KDNP

Dunavarsányon szü-
lettem, itt élek 58
éve. Fontosnak tar-

tom az emberi és szakmai értékek őrzését, az
adott szó becsületét, melyet szüleimtől, taná-
raimtól és kollégáimtól tanultam. 
1975-ben megházasodtam. Két felnőtt, mér-
nök gyermekünk van. Életünket egy unoka is
boldogabbá és teljesebbé teszi.
1985-ben négyen megalapítottuk a TelegraM
GM-t, amely 1990 óta kft-ként működik, je-
lenleg 18 fővel. Megalakulásunk óta műszaki
igazgatóként rendszeresen tárgyalok, egyezte-
tek műszaki és értékesítési témákban kis- és
nagyvállalatokkal, bankok beruházóival, veze-
tőivel.
Megismertem a rászorultságot, fontosnak ér-
zem a nélkülözők megsegítését. 
Önkéntesként bekapcsolódtam a Habitat for
Humanity dunavarsányi otthonteremtési prog-
ramjába. Egy helyi önkéntes csoportban 8 éve
segítem munkámmal annak működését, vala-
mint a rászorultakat.
Ismereteimet, tapasztalataimat szeretném Du-
navarsány további fejlődésének szolgálatába
állítani.

HeRCZeg 
MaRIaNN 

független 
képviselőjelölt

12 éve dolgozom
független képviselő-
ként a város vezeté-

sében a Jogi és pénzügyi Bizottságban. 
49 éves vagyok, két felnőtt gyermek édesanyja.
Városunkban a helyi szerelvény bolttal, 1997
óta pedig biztosítási irodával állok a lakosság
szolgálatára. 
A Majorette Egyesület és a DTE kézilabda szak-
osztályának vezetését látom el. 
Mindennapjaimat településünkön élem, így nap,
mint nap Önökkel együtt látom a sikereket, fel-
adatokat, problémákat. 
Aktív részese vagyok a civil életnek, melynek
fontossága kortól és nemtől független, hiszen
rohanó, elidegenedő világunkban nagyon fontos
a közösséghez tartozás. 
Városunk intenzív fejlődése, az agglomeráció-
ban való elhelyezkedésünk folyamatos lehetősé-
gek és feladatok elé állítja a város vezetését. 
Kérem Önöket, támogassanak, hogy közös meg-
elégedésünkre tovább végezhessem a képviselői
munkát. Köszönöm támogatásukat!
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ZUPKa 
jóZSef 

független
képviselőjelölt

29 éves vagyok, szü-
letésem óta Dunavar-
sányban élek. Egy

gyermekem van. általános iskolai tanulmányai-
mat a helyi iskolában végeztem. Közgazdaság-
tant és kommunikációt tanultam. Jelenleg egy
magyar tulajdonú kereskedelmi cégnél dolgo-
zom. 16 éve vagyok tagja az 1270 sz. Nautilus
Vízicsapatnak, melynek 6 évig elnöke voltam.
Számtalan fiatalnak, családnak nyújtottunk lehe-
tőséget sportolásra, kirándulásra, természetjárás-
ra. Gyermekkorom óta és a munkám mellett so-
kat dolgoztam a helyi társadalmi életben, sok-
sok rendezvényen segédkeztem. Képviselőként
kiemelt feladatnak tekintem a helyi civil élet ösz-
szefogását. Mindemellett erősítenünk kell a helyi
vállalkozásokat, hiszen ők biztosítják városunk
ellátását, sokaknak adnak munkát, megélhetést.
Megválasztásom esetén igyekszem minden tő-
lem telhetőt megtenni azért, hogy ezek a célok
megvalósulhassanak. pozitív hozzáállással és
összefogással tartalmas közéletet teremthetünk
településünk lakosainak.

HoRNUNg 
SáNDoR 

független 
képviselőjelölt 

2005 karácsonya óta
élek családommal
Dunavarsányban .

Repülőmérnöki és meteorológiai diplomám van.
Nyugdíjazásomig egy 11000 fős szervezet főtit-
káraként szereztem gyakorlatot a szervezet-,
gazdálkodásirányítás és jogszabály-alkalmazás
területén. Dunavarsány költségvetése az Ibiden
lététől függ, ami súlyos kockázat, változtatnunk
kell rajta. Ezért elkerülhetetlen városunk gazdál-
kodásának átalakítása. Budapest közelsége és la-
kosságának átlagosnál nagyobb vásárlóereje ki-
tűnő vállalkozási lehetőséget nyújtanak. Eddig
képviselő-testületünk ezt nem használta ki. Füg-
gőségünk csökkentésére - városunk külterületén,
befektetők bevonásával – olyan önkormányzati
tulajdonú sport- és pihenő központot célszerű ki-
alakítani, amely nem zavarja kisvárosi életünket,
de nagyban javítja Dunavarsány jelenlegi szűkös
költségvetési helyzetét. Egy ilyen irányváltást si-
keresen csak kreatív, tapasztalt és vállalkozó
szellemű tagokból álló képviselő-testület hajthat
végre.

BaKó 
RóBeRT

független 
képviselőjelölt

1953-ban Budapes-
ten születtem, majd a
tanulmányaimat kö-

vető 10 éven át az állatorvosi Egyetem szak-
szervezeti vezetőségében a munkavédelem ható-
sági feladatait láttam el. Ezt követően több évet
külföldön töltöttem, ahol rengeteg tapasztalatot
szereztem a hatékony vállalatirányításban. Köz-
ben 1982-ben megnősültem és házasságomból
két fiam született. Jelenleg egy magyar vállalat-
nál az épületüzemeltetési rész területi vezetője
vagyok. 2002-ben költöztünk Dunavarsányba,
ahol megtaláltuk az igazi nyugalmat.
Miután mindig is érdekelt a közélet, így 12 év
után úgy éreztem, elérkezett az ideje tapasztala-
taimat a helyi közösség szolgálatába ajánlani.
Különösen érdekel a helyi problémák enyhítése
és a különböző területeken a valóban közös gon-
dolkodás lehetőségének megteremtése. Emellett
a városüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki prob-
lémák megoldása, az ingyenes internet lehetősé-
gének megteremtése, valamint az itt letelepedők
beilleszkedésének elősegítése.

jaKaB ZSolT
képviselőjelölt - MCF

KalTeNeCKeR
jóZSefNé
képviselőjelölt - LUNGO-DROM

58 éves aktív dolgozó vagyok. Tak-
sony közösségében élek 40 éve. 5
lányom van, 4 szép kincsem, az
unokáim. 20 évig dolgoztunk csa-
ládi vállalkozásban, a taksonyi álta-
lános iskolában büfét üzemeltet-
tünk, s ekkor érintett meg a cigány
kisebbség támogatása a gyermek-
eken keresztül.
Engem mindenki ismer, ismerik a
szeretetem.
A mai napig jó viszonyt ápolok
Taksonyban és most már Dunavar-
sányban is, mivel 15 éve oszlopos
tagja vagyok a Ruva pál és felesé-
ge által indított szavalóversenynek. 
Szeretném tovább a munkámmal
segíteni, közös együttműködésben
a dunavarsányi önkormányzattal,
hogy a dunavarsányi cigány ki-
sebbségi önkormányzat eredmé-
nyesebb és sikeresebb legyen az el-
következendő években.
Kérem Önöket, hogy támogassák
munkámat, hogy a kitűzött célokat
még eredményesebbé tudjuk tenni.
Szavazzanak a „LUNGo-DRoM”
képviselőire. 
Segítségüket, támogatásukat tiszte-
lettel megköszönöm!

alBeRT ZolTáN
képviselőjelölt - LUNGO-DROM

MIKlóSI geRgő
képviselőjelölt - LUNGO-DROM

Szolnokon születtem 1991-ben, ze-
nész családból származom. Dunavar-
sányban 6 éve élek Gáspár Jolánnal
élettársi kapcsolatban. 
Egy fiúgyermekünk született, és így
egy boldog, kiegyensúlyozott családi
életet élünk. Az IBIDEN dolgozója
vagyok, a munkámat szeretem és
megbecsülöm. 
Szabó Sándor felkérésére megméret-
tetem magam a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselőjeként. En-
nek a lehetőségnek én nagyon, de na-
gyon örültem. Mivel édesanyám,
Mága Terézia, Mága Zoltán hegedű-
művész úrnak a rokona, ismerem és
ismerjük a roma kultúrát és hagyo-
mányát. Ígérni én nem akarok a ko-
romhoz mérten, de azért a dunavar-
sányi romák hagyományaiban és kul-
túrájuk megőrzésében igen fontos
szerepet tudnék vállalni. 
Kedves rokonaim, barátaim és isme-
rőseim, a szerepvállalásomhoz igen
fontosnak tartom az önök – és a ti
szavazataitokat, hogy képviselőként
bejuthassak.
Tisztelettel és alázattal kérlek titeket
és önöket, hogy szavazzanak a
„LUNGo-DRoM” képviselőjelölt-
jeire és rám.

PeTRIK VeNDel
képviselőjelölt - MCF

KURUCZ aDRIeNN
képviselőjelölt - MCF

SZaBó SáNDoR
képviselőjelölt - LUNGO-DROM

Fábiánházán születtem 1948-ban.
1963-ban költöztünk szüleimmel Du-
navarsányba, azóta itt élek. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke-
ként több mint 10 éve, a M.C.D.SZ.
helyi és megyei elnökeként 13 éve, or-
szágos alelnökként 5 éve teszem a
dolgom és segítem a roma és nem ro-
ma családok különböző ügyeit. Akik
tapasztalták, azok csak hálálkodtak,
de biztos, hogy még most sem felej-
tették el, mert a jócselekedet megma-
rad mindenki emlékezetében. 
2014 tavaszán végeztem el egy igen
hasznos továbbképzést, melynek cí-
me: országos Foglalkoztatási Szövet-
kezet. Én személy szerint Dunavar-
sány és térségének a koordinátora-
ként, egyben alapító tagjaként
megbízást kaptam, hogy roma és nem
roma személyek, akik nagycsaládo-
sok, vagy bejelentett munkahelyük
nincs és vállalják a téli foglalkoztatást,
azok a 06/30 426-3703-as számon
hívjanak a tájékoztatás érdekében.
Tisztelettel és alázattal kérlek titeket,
hogy szavazzatok a „LUNGo-
DRoM” képviselőjelöltjeire és rám.

Nemzetiségi önkormányzati jelöltek

a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 1998-ban alakult meg
Dunavarsányban (Nagyvarsány).
Az Önkormányzat fő célja a sváb
hagyományok őrzése, ápolása.
A Nemzetiségi Önkormányzat mű-
ködése alatt újult meg a petőfi
Klub, biztosítva ezzel Nagyvarsá-
nyon is a közösségi teret a lakosság
számára.
Jelentős szerepet vállalunk a pest
megyei nemzetiségi életben is, az
Önkormányzat tagja az Észak-Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Szövetségének, ezzel
is öregbítve Dunavarsány hírét.
Tevékenységünket szeretnénk foly-
tatni, melyhez kérjük a német nem-
zetiséghez tartozók szavazatát:
jaNgel MáTyáS
TIefeNBeCK láSZló 
KReISZ CSaBa
SCHUSZTeR ISTVáNNé
WágNeR MáRTa
WeINHaRDT CSaBáNé

Német
nemzetiségi jelöltek

Roma nemzetiségi jelöltek
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DUNAVARSÁNY APRÓBANKözérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350

SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150

ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT
06/24 483-352

MAGÁNYOS IDÔSEKET SEGÍTÔ
ALAPÍTVÁNY
06/24 486-023

OKMÁNYIRODA-DUNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481

ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
06/30 987-2850

PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040

POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279

RENDÔRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680

DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905

MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660

GYEPMESTER
06/20 964-3025

POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15

DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128

MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
Árpád utca 7.
06/24 472-114

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
06/40 980-030

Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
06/24 484-452

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
06/24 472-017

RÁCKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

• Dunavarsányban, a Halász Lajosné u. 7. sz. alatt (Zsurló Kozmetika
házában) teljesen felújított (új villany-, gáz- és vízvezetékek, 
új burkolatok, nyílászárók) házrész külön bejárattal és kapuval,
nagy kerttel, október 1-jétől hosszú távra kiadó. Konyha/étkező,
nagy nappali, hálószoba, fürdő/ WC. Önálló gáz-, víz-, villanymérő.
60.000 Ft/hó + rezsi. 
Tel.: 06/70 425-2373

• Önálló családi ház albérletbe kiadó 30.000 Ft + rezsi összegért.
Tel.: 06/30 821-3273

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat
hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• gáZSZeVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása! Biró
gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• TV, monitor, mikro javítás!
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

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

• Hűtőgép javítás garanciával, hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• BÖLCSÖDE?! Már egy éves kortól nagy szeretettel várjuk a kicsi
gyermekeket.
Tel.: 06/30 924-8087; (www.dunavarsányigyerkőcde.hu)

• Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok főleg fel-
nőttek, estisek, levelezősök részére, hétfőtől-péntekig 8-15-ig. Du-
navarsányban és környékén igény szerint házhoz megyek.
Tel.: 06/30 482-9081

• Úszásoktatás indul a Dunavarsányi Edzőtáborban kezdők, haladók
és felnőttek részére.
Tel.: 06/20 353-0683

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erôspusztán: Cs:13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés:H, Sz, P:8-12; K, Cs:13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idôben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben 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 idôben 06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P:9-12;
K:14-17; Sz:11-13
Dr. Fábián Dóra
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: H:12.30-13 (csecsemô
tanácsadás); H: 13-15; Cs: 13-14
Dr. Rácz Ildikó
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: K:11.30-12 (csecsemô
tanácsadás); K: 12-13; Sz: 9-11;
P: 12-13
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának hivatalos lapja.

Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.

Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.

Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.

Következõ lapzárta: 2014. október 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem
jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondani-
valója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-044
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