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TESTVÉRTELEPÜLÉSI ÉS NEMZETKÖZI KULTURÁLIS NAPOK
Dunavarsány madártávlatból: Hősök tere

Közel húsz év szolgálat a testvériségünkért

 A pünkösdi hétvége sok-sok programjának fényét 
emelte egy kitüntető cím odaítélése,  amely a szombati 
díszvacsorán  került átadásra. A díjat az Önkormányzat 
képviselő-testülete határozatban szavazta meg Klei-
neisel György gemmingeni (Németország) lakosnak. 
Az átadás előtt Gergőné Varga Tünde polgármester 
asszony  méltatta Gyuri bácsit: „17 évvel ezelőtt, 
1999-ben kettő éves egyeztetés után Dunavarsány és 
a németországi Gemmingen akkori polgármesterei 
Pálffy Márton és Werner Reiner – aki sajnos már el-
hunyt - testvértelepülési együttműködési megállapo-
dást  írtak alá. Több Gemmingenben élő honfitársunk 
segített abban a folyamatban, amelynek a végén a 
megállapodás megszületett.  Egy emberként fogtak 
össze és  segítői, támogatói voltak ennek a folyamat-
nak, összekötöttek bennünket a nagy távolság ellenére 
egymással. Meghatódva emlékezünk azokra akik már 
nem lehetnek velünk,  és sokat dolgoztak ebben az 
ügyben, Josef Schmidtre, Józsi bácsira,  Gutyán Imrére 
aki a közelmúltban hunyt  el, az Ő áldozatos, szervező 
tevékenységük nélkül nem lehetnénk most itt együtt. 
Farkas Tamás akkor még gemmingeni lakos, sokszor 
tette meg a közel ezer kilométeres utat,  mire minden 
egyeztetés megtörtént az ünnepélyes aláírásig.  És van 
még valaki, akinek aktív segítőkész  tevékenységét, 
városunk felé irányuló baráti figyelmességét a mai 
napig tapasztaljuk. Kleinesel György, Gyuri bácsi 1934. 
november 20-án született   Dunaharasztiban. Gyermek- 
és fiatalkorát is ott töltötte, majd mintakészítő szakmát 
szerzett. Sorkatonai szolgálatát töltötte az 1956-os 
események időszakában. A történelem vihara egészen 
a  német Neckar folyó mentéig sodorta, és  a Stuttgart

közelében lévő kis faluban Gemmingenben kezdett új 
életet. Új foglalkozást és új családot talált az új hazában 
és rövidesen élete párját is megtalálta Inge személyé-
ben. A házasságukból két fiú született , Wolfgang és 
Thomas. Gyermekei révén ma már boldog nagypapa. 
Szép nagy házat épített családjának, ahol mindig szíve-
sen fogadja a Magyarországból érkezőket. Amikor a két 
település közötti partnerkapcsolat kezdett kialakulni, 
természetes volt hogy az erre létrehozott bizottságba 
beválasztották tagnak. Nagyon sokat dolgozott, intézte 
a dunavarsányiak  ügyes-bajos gondjait. Sok felajánlás 
– ruha, bútor, műszaki cikk – ideutaztatását intézte, bo-
nyolította.  Mivel történetesen az iskola titkára a szom-
szédja, egyértelmű hogy az iskolák között kialakult 
csere kiutaztatással kapcsolatos ügyeket is mindig szí-
vesen felvállalja. Már évek óta gördülékenyen megy a 
gyerekek utaztatása mind Németországba, mind pedig 
Magyarországra. A kinti programok lebonyolításában, 
a gyerekek elszállásolásában is mindig készségesen 
segít. Ezen kívül több esetben intézte sportszerek, 
oktatást segítő eszközök, a nyelvtanuláshoz szükséges 
könyvek, iskolai bútorok ide szállítását az iskolánkba. 
Segít a nyelvi nehézségek áthidalásában, hiszen 60 
év elteltével is tökéletesen beszéli anyanyelvét. A 
„Park Festre” kiutazók főzési, sütési munkájához az Ő 
segítségével jutottunk berendezett sátorhoz, különféle 
konyhai eszközökhöz. Ha valami kifogyott, vagy otthon 
maradt, mindig mindent beszerzett nekünk. Szerve-
zett, tolmácsolt és gondoskodott arról, hogy  jól érez-
zük magunkat. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást a 
lakóhelyünkön történt dolgokról, telefonon, és a helyi 
újságunk elpostázásával. Ha időben nem kapja meg 
az újságot Gyuri bácsi, máris jelzi nekünk, tehát fontos 
neki minden rólunk szóló információ. Fogalmazhatok

úgy, hogy Gyuri bácsi nélkül nincs partnerség! Kimon-
dom helyette, Dunavarsány is az egyik otthona, ahol 
sok barátra talált  a közel húsz év alatt. Mindig szere-
tettel várjuk városunkba, és bízunk benne hogy min-
dig jó érzéssel fog tőlünk Gemmingenbe visszautazni.

Most pedig felolvasom a Dunavarsányi Képviselő-tes-
tület határozatát. „ A Képviselő-testület 8 igen szavazat-
tal, a 87/2016. (IV.12.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozatával az önkormányzati kitüntetések alapításáról 
szóló 24/2007. (IX.14.) önkormányzati rendeletének 1. 
§-a alapján Dunavarsány Díszpolgára elismerő címet 
ítél meg a 2016. évben Kleinesel György gemmingeni 
lakos részére.”  Aláíró: Gergőné Varga Tünde polgár-
mester és dr. Szilágyi Ákos jegyző.
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Kiszámítható keretek között

Lapzártánk idején kezdődött meg az Országgyűlésben a következő évi költségvetés vitája. A 
képviselők rendelkezésére álló időkeret 30 óra volt. Már a vita elején körvonalazódott: a té-
nyek ellenére az ellenzék szokás szerint igyekezett a tervezet minden betűjébe, adatába be-
lekötni. Az MSZP például a „szemfényvesztés költségvetését” emlegette, mélyen hallgatva 
arról, hogy az államcsőd elkerülése érdekében általuk felvett hiteleket a mostani kormány 
fizette vissza, és a szocialista kormányzás idején 2010-re ijesztően megugrott GDP-ará-
nyos államadósság csökkentése szintén a mostani gazdaságpolitika helyességét igazolja.  
Bóna Zoltánnal (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselőjével szigetszentmiklósi iro-
dájában egy rögtönzött sajtótájékoztatón tekintettük át a főbb pénzügyi-gazdasági célokat.

Milyen vezető elvek alapján formálódott 
meg a költségvetés?

- Alapjaiban az adócsökkentés és az 
otthonteremtés segítése a két legfontosabb 
cél 2017-ben is, a 2016-os esztendő céljaihoz 
hasonlatosan.  A jövő évi költségvetés biztosítja, 
hogy minden magyar ember tehessen egy 
lépést előre a saját életében. Jövőre továbbra 
is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, 
amely ma már a legalacsonyabbak közé tartozik 
Európában. Más területeken is folytatódik az 
adócsökkentés, 2017. január 1-jétől 27%-ról 
5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre 
(tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa. Ezt 
megelőzően a sertéshúsra vonatkozó áfa már 
2016-ban ugyanilyen mértékben csökkent. 
Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra 
mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az 
internet-hozzáférésre vonatkozó áfakulcs.

Egyre több fiatal házaspárt érint a családi 
adókedvezmények rendszere. Lesz-e 
változás?

- Emlékeztetem a tisztelt olvasókat, hogy 
2016. január elsejétől a két gyermeket nevelő 
családok esetében az adókedvezmény 12 500 
forintra nőtt, ez az összeg havi 25 000 forint 
megtakarítást jelentett. A kedvezmény 2017. 
január 1-jétől 15 000 forintra emelkedik 

- Igen, éppen ezért folytatódnak az életpá-
lya-programok 2017-ben is, amelyek keretében 
tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőok-
tatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. 
Létrejön az állami tisztviselői életpályamodell 
is. Az életminőség javításához tartozik az is, 
hogy jövőre jelentős többletforrások állnak 
majd rendelkezésre az egészségügyi és a szoci-
ális területen. A cél az, hogy tovább javuljon az 
ellátás színvonala és az egészségügyi dolgozók 
megbecsülést kapjanak mindennapi munká-
jukhoz. Többletforrások állnak majd rendelke-
zésre az oktatási és kulturális területeken dol-
gozók jövedelmének emeléséhez is.

Magyarországon a lélekszámhoz viszonyítva 
magas a nyugdíjasok aránya, éppen ezért 
fontos kérdés: mennyivel emelkedik az 
öregségi ellátás összege?   

- Kiemelt cél, hogy az elmúlt évekhez hason-
lóan 2017-ben is megmaradjon és a lehető-
ségekhez igazodva emelkedjen a nyugdíjak 
vásárlóértéke. A 0,9 százalékos emelés lát-
szólag nem jelent sokat, de az elmúlt esz-
tendőkben végrehajtott rezsicsökkentések a 
nyugdíjas emberek háztartásában is éreztetik 
a hatásukat és ugyanilyen fontos az alapvető 
élelmiszerek áfacsökkentésének köszönhe-
tően az alacsonyabb bolti árak megjelenése.  
                                                                                                    

Haeffler András 

FEJLŐDNI CSAK ÁTGONDOLTAN LEHET
 A képviselő-testület 2016. április 12-én megtartott ülésén határozott Dunavarsány 
Város Közlekedésfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről és kiválasztotta a nyertes 
ajánlattevőt, akinek feladata a fejlesztési koncepció elkészítése. Munkájuk egy része 
adatfelvételből áll, melyek már május hónapban elkezdődtek. Az adatfelvételi eljárá-
sok során forgalomszámlálást, célforgalmi felmérést és háztartás felvételt is végez-
nek. Ehhez kapcsolódva jelen újság mellékleteként Önhöz is eljutott a lakosság szá-
mára készült kérdőív, ami szintén az adatfelvétel része. A kérdőíveket zárt borítékban 
az alábbi gyűjtőpontokon adhatják le:

• Dunavarsány Város Önkormányzat Városháza bejáratánál ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 13:00  - 17:00 óráig
Szerda: 8:00  - 16:00 óráig
Péntek: 8:00  - 12:00 óráig

• Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfőtől Péntekig:  8:00  - 20:00 óráig

Postai úton is leadható a kérdőív, Dunavarsány Város Önkormányzatának címezve 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) és hamarosan elektronikusan is elér-
hető lesz az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.dunavarsany.hu oldalon.

Kérjük Önöket, hogy a kérdőív kitöltésével osszák meg véleményüket és javaslataikat, 
ezzel is hozzájárulva Dunavarsány fejlődéséhez. A fentiekben leírt feladatok elvégzé-
se a fejlesztési dokumentum tervezésénél, kidolgozásánál nyújt segítségét a szakem-
bereknek, hogy a lehető legjobb javaslatokat tudják megfogalmazni. Az adatok fel-
dolgozása után Önkormányzatunkkal együttműködve alakítják ki a mérnökök rövid 
(1-3 év), közép (3-5 év) és hosszútávra tervezett (5-10 év) javaslataikat. A javaslatok az 
egyéni közlekedést, közösségi közlekedést, kerékpáros és gyalogos közlekedést egy-
aránt érintik. Engedjék meg, hogy néhány felmerült javaslatot megosszunk Önökkel, 
amit a szakemberek vizsgálni fognak. Ilyen javaslat Nagyvarsány és Kisvarsány közötti 
autóbusz közlekedési szolgáltatás javítása. Az egyéni, személygépjármű közlekedés-
ben a szűk keresztmetszeteken egyirányú forgalmi rend bevezetésének vizsgálata 
vagy a közúti jelzőtáblák felmérése, mely szintén a megbízás tárgyaként a koncepció 
elkészítése mellett feladata a Vállalkozónak. Vizsgálni szükséges a kerékpáros fejlesz-
tési lehetőségeket, ahogy a Kelebiai vasútvonal fejlesztésének hatását is. Azt Önök is 
láthatják eléggé összetett a feladat, azonban úgy gondoljuk, hogy Dunavarsány fej-
lődéséhez elengedhetetlenül fontos egy ilyen átfogó szakanyag elkészítése, amihez 
kérjük a lakosság együttműködését és segítségét. Bízunk benne, hogy hamarosan az 
eredményekről is számot adhatunk.

Vella Zoltán
Beruházási és Műszaki Osztályvezető

SZENNYVÍZHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS ÉS  
BŐVÍTÉS DUNAVARSÁNYBAN

 A településen a közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés ki-
építése az 1990-es években kezdődött. Az ezredfordulón a lakásállomány  
42,3 %-a csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma már 43,9 km kiépített köz-
csatornahálózatra 2530 lakás, a lakásállomány 82,6 %-a, tehát nem mind-
egyik ingatlan csatlakozik. A közcsatornával összegyűjtött szennyvizeket 
a dunavarsányi regionális szerepkörű szennyvíztisztító telepén kezelik. 

A közcsatorna-hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvi-
zeket saját egyedi házi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a 
hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként üze-
melnek. Ezért tartja a város különösen fontosnak a szennyvízhálózat gerinc-
vezetékének bővítését. 

Dunavarsány Város Önkormányzata 2016-ban az Epres utca és térsége 
(Epres utca, Homok utca, Erdőalja utca, Tölgyfa utca, Diófa utca, Gyön-
gyvirág utca, Kossuth utca, Hun utca, Szabadkai utca, Szabadkai köz, 
Attila utca, Epres köz és a névtelen utcák) csatornázatlan területek meg-
tervezését, a  vákuumos hálózati szakaszok, továbbá a Petőfi Művelődési 
ház, Árpád utca, Városháza, illetve az általános iskola környezetében lévő 
vákuumos csatornahálózat tehermentesítését, a szennyvízelvezetési 
problémái hosszú távú kezelésének megtervezését kívánja elvégezni. 

A tervezés fázisában a lehető legkörültekintőbben formálják meg a tele-
pülési szabályozási terv szerint várhatóan kialakuló közterületeket, utakat, 
utcákat. A megvalósulást két ütemre kívánjuk bontani, bízva abban, hogy a 
költségvetés lehetőséget biztosít a kivitelezés előkészítése első ütemének 
2016 végére történő kidolgozására. 

Keresztesi Balázs
alpolgármester

KÉT HELYSZÍN, EGY TÉMA
 2016. április 19-én Szentesi Zöldi László újságíró a Soli Deo Glória Közösségi Ház-
ban, valamint 2016. május 4-én dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a 
majosházi Piróth Gyula Művelődési Házban tartott előadást. Mindkét helyszín hall-
gatósága számára a migráció kiváltó okait, következményeit, valamint a világ vezető 
nagyhatalmainak a migrációs kérdés kezelésében betöltött szerepét boncolgatták. Az 
érdeklődés és az előadóknak feltett kérdések azt bizonyítják, hogy az embereket fog-
lalkoztatja napjainak egyik legfontosabb ügye, a migráció kezelése. Abban is minden-
ki egyetértett, hogy a „válságszerű” viszonyok már komoly terheket rónak Európára.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
 Városunk egyik legfontosabb megközelítési pontja az 51-es számú főúton 
kiépített körforgalmi csomópont. Tavaly végre megállapodás született a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és Dunavarsány Város Önkormányzata között, amely 
értelmében a körforgalmi csomópont középszigetét a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft. gondozza a jövőben. Városunk vezetősége fontosnak tart-
ja, hogy a településünk kapujának is tekinthető közúti csomópont mostantól 
ápoltan, méltó módon fogadja a településünkre érkezőket. Ennek szelle-
mében május első hetében 100 új levendulatövet ültettek el, a levendulák 
közé fenyőkérget (mulcs) terítettek a gyomosodás megakadályozására. A kö-
zépsziget burkolattal határos részét sajnos néhány gépjármű a kanyarodás 
során helytelenül igénybe veszi, az ott lévő növényeket tönkretéve ezzel. Ezt 
megelőzendő dolomit terítés került a középsziget külső részére kb. másfél 
méteres szélességgel. A körforgalmi csomópontban lévő középszigetet ön-
kormányzatunk a Városgazdálkodási Kft. segítségével folyamatosan az elvárt 
műszaki és esztétikai színvonalnak megfelelő állapotban szeretné tartani.  

Keresztesi Balázs
alpolgármester

gyermekenként, ez a jóváírás már havi 30 000 
forint megtakarítást jelent a kétgyermekes 
családok esetében. A fiatal házasok továbbra is 
kapnak különféle adókedvezményeket, amelyek 
eredményeképpen jelentősen csökkenthetik 
az adóalapjukat, nemcsak lelkileg, hanem 
anyagilag is felkészülhetnek a gyermekáldásra. 
Mindezek az intézkedések a remények szerint 
érdemben hozzájárulhatnak a kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok megállításához.

Támogatják-e a jövőben is a saját otthon 
megteremtését?

- A kormány álláspontja szerint a saját otthon 
megléte a polgári berendezkedés egyik leg-
fontosabb előfeltétele. Ezért a költségvetés 
továbbra is jelentős forrásokat biztosít az ott-
honteremtési programra. Ennek legfontosabb 
elemei az új és használt lakás vásárlására is 
felhasználható családi otthonteremtésiked-
vezmény (CSOK), az államilag támogatott ked-
vezményes hitel, valamint az áfacsökkentés. 
A cél az, hogy minden magyar ember saját 
lakáshoz vagy házhoz jusson, elérhető áron.

A saját otthonon kívül az is nagyon fontos, 
hogy az ember jól érezze magát a munkahe-
lyén és megfelelőnek tartsa a fizetését. Tud-
ják-e segíteni mindezek megvalósulását?



6  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  7

B
ál

 a
z 

is
ko

lá
b

an

K
ö

zé
rd

ek
ű

2 0 1 6 .  á p r i l i s á b a n 
s z ü l e t t e k :

Wágner Gergő Alex március 31.
Lajtos Ádám április 2.
Papp Marcel Tibor április 14.
Justin Luca április 23.
Kabai-Herczeg Jázmin április 25. 

2 0 1 6 .  á p r i l i s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Csík Józsefné élt 90 évet
Hegedűs Miklós élt 77 évet
Szabó József élt 64 évet
Nemes Józsefné élt 89 évet
Tóth Pálné élt 86 évet
Barta Zoltánné élt 72 évet

2 0 1 6 .  á p r i l i s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Kronome Zsolt - Dárdai Erzsébet
Eberlein Ronel - Bordács Aisa

Hrabina Zoltán - Kincses Viktória
Miklós Tamás - Thauerl Nikoletta Renáta

Varsányi Zoltán - Garányi Zsóka Dorottya
Hegedűs Zoltán - Glázer Adrienn
Bajkó Csaba - Paskó Annamária

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett halottunk, Hegedűs Miklós teme-
tésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Külön köszönet Nagy Csabának és Kovács 
Irénnek valamint az Elohim Kegyeleti Szol-
gáltató Kft-nek a temetés lebonyolításánál 
végzett munkájukért. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Dunavarsányi Polgárőrség 
segítőkész munkáját.

A gyászoló család

Értesítés méhnyakrák-szűrésről
 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016.02.16-tól újra elérhető városunkban a védőnői 
méhnyakszűrés.  A szűrésen a dunavarsányi állandó lakcímmel  rendelkező, 25-65 életév közötti 
hölgyek vehetnek részt.

Szűrés helyszíne:  
a Habitat utcai Egészségház  I. emelet,
időpontja:  kedd, 16.00-19.00 óra között. 

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

KÉSZÜL AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 Dunavarsány Önkormányzatának megbízásából az idén készül el a város Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája (ITS), amely a település hosszú távú (15-20 év) fejlesztési terveit bontja le középtá-
vú, 7-8 év alatt megvalósítandó elképzelésekre. A munka folyamán egyúttal átvizsgálják, felfrissítik 
a hosszú távú terveket is. A stratégiát készítő szakértők az elkövetkező hónapokban sokféleképpen 
törekednek majd arra, hogy megismerjék a lakók véleményét, gondolatait Dunavarsány jövőjéről. 
A tervezés során mind a Dunavarsányi Napló hasábjain, mind a dunavarsany.hu internetes oldalon 
rendszeresen beszámolunk a tervezés folyamatáról és az ehhez kapcsolódó eseményekről. Kérjük, 
kövessék nyomon a munkálatokat és kapcsolódjanak be a város jövőjének alakításába! Ez alka-
lommal két aktuális eseményt és egy hosszabb távú lehetőséget ajánlunk mindenki figyelmébe:

Jövőfórum
2016. június 7-én, kedden 16:30-tól fórumot rendezünk a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár Tükrös termében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 2.). A cél annak megtárgyalása, hogy 
milyennek képzeljük el Dunavarsányt hosszú távon; miket tekinthetünk a város erősségeinek, 
büszkeségeinek, amikre építeni lehet; mit tartunk hosszabb távon megoldandó feladatnak. A fóru-
mon több csoportban, de együtt gondolkodva, közösen keressük a város előtt álló lehetőségeket. A 
fórum nyitott, várható időtartama két óra.

Kérdőíves felmérés
Azoknak, akik nem tudnak személyesen részt venni a jövőfórumon (és azoknak, akik az idő- ke-
retek miatt esetleg nem tudták minden gondolatukat kifejteni), kérdőívet állítunk össze, ahol a 
már említett témákban várjuk mindenki véleményét. A kérdőív kitölthető lesz az interneten is és 
a Dunavarsányi Napló júniusi számával együtt nyomtatott formában is megkapják a város 
polgárai, kitöltés után pedig leadhatják kijelölt gyűjtőpontokon.

• Dunavarsány Város Önkormányzat Városháza bejáratánál ügyfélfogadási időben:
Hétfő:  13:00  - 17:00 óráig
Szerda: 8:00  - 16:00 óráig
Péntek: 8:00  - 12:00 óráig

• Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfőtől Péntekig:  8:00  - 20:00 óráig

A kérdőív a dunavarsany.hu internetes oldalon is elérhető lesz. 

Folyamatos véleménygyűjtés
A stratégiaírási folyamathoz illeszkedő aktuális fórumeseményeken, kérdőíves megkereséseken 
kívül bárkinek, bármikor lehetősége van arra, hogy hozzászóljon az ITS összeállításához. E-mail-
ben az its@dunavarsany.hu címen, postai úton Dunavarsány Város Önkormányzatának címezve 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.), illetve a Városháza bejáratánál elhelyezett véle-
ménygyűjtő ládában is folyamatosan várjuk az észrevételeket. Ha levelet küldenek, kérjük, a 
borítékra írják fel az „ITS” jeligét is. A vélemények megfogalmazásához alapul szolgálhat, hogy 
a már elkészült munkaelemek folyamatosan elérhetőek lesznek a dunavarsany.hu internetes ol-
dalon, illetve ugyanitt folyamatosan tájékoztatást is adunk a korábbi és a várható eseményekről.

Vella Zoltán 
 Beruházási és Műszaki Osztályvezető

Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen, 
helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével. 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges, mely 
történhet telefonon vagy e-mailben. 
Mobil: 06/20-266-4332. 
E-mail: dvvedono@invitel.hu

 Az idei tanévben is megtartottuk az iskolai kö-
zösség legtöbb szervezést, előkészületet, ösz-
szefogást igénylő rendezvényét, az Árpád-bált.

A bál, melynek fővédnöke Gergőné Varga Tün-
de polgármester asszony, díszvendége Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő úr volt, az ed-
digiek legsikeresebbje volt. A mintegy 320 
vendéget, nyitányként, a felsős diákok színvo-
nalas angol és bécsi keringője varázsolta el. Az 
est további részében a WillPower Tánc és Sport 
Egyesület, majd pedig a tanári kar bemutatója 
tovább fokozta  az egyébként is jó hangulatot.

A zenét most első alkalommal Jobbágy János 
és Zupka József szolgáltatta. Már a helyszínen 
érezhető volt, hogy jól döntöttünk, amikor 
rájuk esett a választásunk. Senki nem érez-
te az élőzene hiányát, igazi báli hangulatot 
teremtettek. A mulatság hajnalig tartott, s a 
sok kedves vendég nagyon jól érezte magát.

Árpád-bál

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok önzet-
len segítségét, akik nélkül e nemes célt szolgáló 
rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönjük 
a tombolaajándékokat a következő személyeknek 
és cégeknek:

Az iskola osztályai és az SZMK, Ági-Kendi Eleo-
nóra, Arany Nektár Mézüzem, Baterház Pizzéria, 
Baunok család, Bölcs Csibe Családi Napközi, dr. 
Békássy Szabolcs alpolgármester úr, dr. Bóna 
Balázs képviselő úr, Bóna Zoltán országgyű-
lési képviselő úr, Csengeri Attila és családja, 
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület, Du-
navasányi Polgárőr Egyesület, Energy Zol Kft., 
Ézsiás és Társa Bt., Fókusz Takrék, Fülöp Lili 1.a, 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony, 
Gyros Ház, Huber József és családja, Kavalkád 
Virágüzlet, Keresztesi Balázs alpolgármester 
úr, Korpácsi Zia, Liptai Húsüzem, MA-KORI KER 
Kft., Mekler Andrea képviselő asszony, Mekler 
László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület, 

M&M Táncsport Egyesület, Papír & PC, Proksa 
Péter, Szabó Lajos Gábor és Agárdi Erzsébet, Szá-
ger Gyula képviselő úr, Tilla Virág, Vas Zoltán és 
családja, Virágkavalkád, Willpower Tánc és Sport 
Egyeslet. Külön köszönet és hála Nagyné Gégény 
Ildikónak, Darvas Alexandrának, György Anitá-
nak, Jakabné Cseh Szilviának, Jeneiné Némedi 
Ágnesnek, Langné Komornik Andreának, Mihály 
Zoltánnénak, Reszler Zitának és Sándor Krisztiná-
nak a büfében végzett fáradságos munkájukért. 
Köszönetet mondunk a kollégáknak, szülőknek, 
közösségi szolgálatot teljesítő tanuóknak a bál 
lebonyolításában és a tornacsarnok berendezé-
sében való közremködésükért, illetve mindazok-
nak, akik pártolójegy vásárlásával támogatták 
rendezvényünket.

A bevételt, amely közel 570.000 forint lett, in-
tézményünk a tanulást segítő digitális eszközök 
vásárlására szeretné fordítani.

Az iskola vezetősége
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júniusban

Június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú: Angliában született, a Winfried nevet 
kapta a keresztségben. Belépett Szent Benedek rendjébe és a germánok megtéré-
séért sokat fáradozott társaival. Sokat dolgozott az egyházkormányzat megszerve-
zésében Bajorországban, Hessenben és Türingiában. Mainz püspöke és Germánia 
apostola lett. 754. június 5-én a bérmálás kiszolgáltatására érkezett, a püspököt és 
társait a pogányok megtámadták. „El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk, hogy fegy-
vert hozzunk, hanem békét. Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöj-
jetek velem a halálba!” Halálosan megsebesítették őket, együtt lettek vértanúk. Szent 
Bonifác sírja Fuldában található.

Június 6. Szent Norbert püspök: A Rajna vidéki Xantenben született 1080. körül.  
Megtérése után (1115-ben) lemondott birtokairól, szerzetes, kanonok lett. Szigorú 
életformát alakított ki, követőivel a Premontre völgyében megalapította a lelkipász-
torkodó kanonok rendet, a premontreiek rendjét. 1126. tavaszán megkapta rendjé-
nek jóváhagyását, majd Magdeburg érsekévé választották. 1134-ben halt meg. Ami-
kor a város protestáns lett, holttestét Prágába, a várhegyen épült kolostorba vitték.

Június 11. Szent Barnabás apostol: Zsidó származású, az elsők között keresztelkedett 
meg. Nevének jelentése: buzdítás, vigasztalás fia. Egyike volt azoknak, akik részt vet-
tek a fiatal Egyház életében, de nem tartozott a tizenkét apostol közé. Evangélium hir-
detésére Antiochiába kapott megbízást, társa lett Pál apostolnak. Az apostoli zsinaton 
részt vett, Ciprus szigetén apostolkodott haláláig. János – Márk kapcsán Barnabásnak 
vitája támadt Pál apostollal. Pál nyers viszonya Márkhoz a későbbiekben változott. 
Barnabást a hagyomány szerint Szalamiszban megkövezték. A bizánci és a szír egyház 
is ezen a napon ünnepli őt. 

Június 24. Keresztelő Szent János születése: Az angyali üdvözlet előtt hat hónappal 
az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariás 
paphoz, hogy közölje az örömhírt, János születését. János hat hónappal volt idősebb 
Jézusnál. A nyugati egyház karácsony előtt hat hónappal ünnepli a legnagyobb prófé-
ta születését, ő nemcsak meghirdette, hanem meg is mutatta kortársainak az Üdvözí-
tőt, az Isten Bárányát. Szent János polyliturgikus ünnepléséről - vigília és két mise – az 
V. századi Sacramentarium Leonianum tanúskodik. 

Június 29. Szent Péter és Pál apostolok: Simon a betszadai Jónás fia Kafarnaumban 
élt. Halász volt. Tudjuk, hogy házas ember volt, egyik alkalommal Jézus gyógyítot-
ta meg Simon anyósát. Személyiségét tekintve heves és elszánt, de bizonyos fokú 
naivitás is jellemezte. Róma püspökeként szenvedett vértanú halált. A VIII. Liber 
Pontificalis – Főpapi Szertartáskönyv – írja le, hogy Szent Péter sírját Nagy Konstan-
tin császár Szilveszter pápa jelenlétében kiásatta és a testet ezüstkoporsóba fektette, 
amelyet ciprusi réz síremlékbe foglalt. A síremlék fölé tömör aranykeresztet állított 
ezzel a szöveggel: Konstantin császár és Ilona császárnő e királyi lakást arannyal ékesí-
tette és hasonló fényességű udvarral vette körül.” A sír fölé épített boltozatos szoba az 
aranykereszttel ma is látható a Szent Péter Bazilika főoltára alatt. Ez a felírás olvasható: 
„Sepulcrum Sancti Petri Apostoli” - Szent Péter apostolsírja. A bazilika falain megtalál-
ható a krisztusi ígéret: „Te Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat.” Itt található 
Szent Péter apostol ülő szobra, kezében a kereszt, a másik kezében a kulcsok. Ezen az 
ünnepen piros palástot, pápai hármas koronát és halászgyűrűt helyeznek rá. 67-ben 
szenvedett vértanú halált.  Tarzuszi Saul – későbbi nevén Pál apostol Gamaliel rabbi-
nál tanult, farizeus volt. A damaszkuszi úton jelenésben kapta apostoli küldetését a 
feltámadt Jézusról. Római polgár volt, Péterrel ellentétben, akit fejjel lefelé feszítettek 
keresztre – őt kard által ítélték halálra. Teste Róma falain kívül a Szent Pál bazilikában 
nyugszik. 324-ben Nagy Konstantin császár Szilveszter pápa kérésére egy bazilikát 
építtetett az apostol sírja fölé. Szent Péter és Szent Pál más úton járt az evangélium 
hirdetésében, sorsuk közös volt Krisztusért: a vértanú halál. Szent Pál 67-ben szenve-
dett vértanú halált.

Június 30. A Római Egyház első szent vértanúi: Azokra emlékezünk, akik Néró csá-
szár idejében szenvedtek vértanúságot. A római tűzvész előidézését, amelynek bor-
zalmairól Tacitus római történész számol be, a császár a keresztényekre fogta. Trónra 
lépésének 10. évfordulóján, 64. október 13-án a cirkuszi játékokon számos keresz-
tényt keresztre feszítettek vagy színpadi játékokon meggyilkoltak, égő fáklyaként 
meggyújtottak.

Józsa Sándorné hitoktató

Mindenük közös volt

A pünkösdi csoda meghatározta a történelmet – utána lendült meg a krisztusi misszió, 
s néhány száz év alatt világegyházzá fejlődött Krisztus néhány halászlegényből álló 
első közössége. Ez a kis közösség az első Pünkösd alkalmával növekedett látványosan 
egy maroknyi csapatból 3000 emberből álló sereggé. S talán ennél is nagyobb volt az a 
változás, amely lelkükben, tudatukban, elhívatásukban ment végbe, nevezetesen, aho-
gyan a félelmekkel és kétségekkel teljes tanítványokból bátor hitvalókká, apostolokká, 
tanúkká, s ha kellett - vértanúkká lettek.

Az Újszövetség bizonyságtétele szerint – olvasandó ApCsel. 2 – a Pünkösdkor meg-
érintett jeruzsálemi gyülekezet jellemzői között volt a közös imádság, a közös étkezés, 
egyáltalán a szoros lelki és gyakorlati közösség. Ebben az utóbbiban nem kis szerepet 
játszott a teljes vagyonközösség. A szó még a többinél is idegenebbül cseng fülünknek, 
hiszen egész más társadalmi viszonyok között élünk. Nem is gondoljuk, hogy valami-
féle ősegyházi vagy pláne törzsi vagyonközösség lenne a követendő példa, ám az is 
túlzás, ahogyan a magántulajdon nem csak szentté vált, hanem egyenesen bálvánnyá. 
Sok ember számára össze is keveredik a tulajdoni és tulajdonosi szerep. Nagyon sok 
ember nem uralkodik a gazdagságán vagy szegénységén, hanem gazdagsága vagy 
szegénysége uralkodik rajta. A köztulajdon pedig a legtöbb esetben elvesztette közös-
ségformáló erejét. Még egy családban is, pláne egy városban, és főleg egy országban 
nagyon ritkán hangzik el, hogy ez vagy az a miénk. Azt szeretik inkább mondani az 
emberek, hogy az enyém. Az egyén szerepének fölerősödése a közösséggel szemben 
súlyos teherként, mondhatjuk tragikus átokként nehezedik mindannyiunkra. Termé-
szetesen azokra is, sőt először is azokra, akik minden közösségi érzésről lemondanak 
egyéniségük előtérbe állítása érdekében. 

Mindezzel szemben szól egy nagyon egyszerű, nagyon elgondolkodtató történet. Egy 
80 év körüli törékeny, értelmiségi asszony ballag haza egy barátságtalan őszi este szür-
kületében Budapest egyik családi házas övezetének utcájában. Még messze a saját 
otthonától észrevesz a járda mellett egy eldobott üdítős flakont. A törékeny, elegáns 
asszony lehajol a sáros flakonért, táskájából elővesz egy zacskót, abba gondosan bele-
csomagolja, majd a táskájába teszi és folytatná útját haza. Ekkor azonban megszólítja 
egy középkorú, harsány, öntudatos hang: „Miért veszi fel mások szemetét? Hiszen ez 
nem a maga háza!” Mire hősünk egyszerűen csak ennyit mondott: „De az én utcám!”  

Hányszor látjuk, hogy a kerítésen belül az embereknek más az igényük, viselkedésük, 
mint a kerítésen kívül. De jó lenne, ha Dunavarsány lakóinak városává válna a város, 
városházájává a városháza, polgártársává a többi itt élő ember, céljává a város további 
fejlődése. Jó lenne, ha az úgynevezett tulajdonosi érzés, annak minden felelősségével 
és örömével erősödne bennünk a közérdekek, a közértékek, a középületek, a közterek 
és a közösségi alkalmak iránt egyaránt. 

A pünkösdi történet azonban kijózanít, mert nyilvánvalóvá teszi ennek a lelkületnek 
a feltételét. A gyarló bűnös ember a maga önzésével, szűklátókörével és szűkkeblű-
ségével erre aligha lesz alkalmas. Az ősegyházban is azok voltak együtt és azok éltek 
közösségben, akiknek közös hitük volt, akiket megérintett és közösséggé formált 
a pünkösdi Szentlélek. Persze a hobbi, a közös érdeklődés, bizonyos közös érdekek, 
esetleg közös érzelmek ideig-óráig összeterelik az emberek kisebb-nagyobb csoport-
ját, de igazi közösség Pünkösdkor jött létre. A létrehozó erő maga a Szentháromság 
Isten, amely nemcsak ott és akkor, hanem itt és most is fölkínálja magát sokféle for-
mában. Akkor is voltak, akik egyszerűen megmosolyogták a megérintetteket, az ünnep 
után a közösségtől elszakadtan, a hovatartozásukban meg nem erősödötten mehettek 
haza önkéntes magányukban. Mások pedig új barátokkal, új reményekkel, megújult 
szeretni tudással térhettek vissza otthonukba, vagy éppen maradtak Jeruzsálemben 
és élvezték az egymást bátorító, minden szükséget enyhítő krisztusi közösséget. 

Formális vagyonközösségre a 21. század Magyarországán bizonyára nincs szükség. 
Arra azonban nagyon is szükség lenne, hogy az isteni szeretet összeterelő erejében és 
örömében tudjuk értékelni kis és nagy világunkban azt, ami a mienk is és másoké is. 
Továbbá tudjunk örömet szerezni másoknak és magunknak azokkal a szellemi, lelki és 
anyagi javakkal, amelyeket ha megtartunk magunknak, akkor bizonyára elveszítjük. 
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 Mi történt Pünkösdkor?

Amikor egy szeretett, jó barátunk elmegy és itt hagy bennünket, 
szomorúak vagyunk. Azt szeretnénk, ha még itt lenne, nem hagy-
na egyedül minket. Megszerettük, megszoktuk. Hiányzik, ha nincs 
köztünk. Mi lesz velünk nélküle? 

Biztosan mindenki élt már át hasonló érzéseket. A tanítványok is 
ezt érezték, amikor Jézust keresztre feszítették. Addig biztonságuk, 
békességük volt - jó volt Jézus közelében lenni, érezni az Ő szere-
tetét, látni azokat a csodákat, amiket tett. Egyszerűen jó volt vele 
lenni. A tanítványok nem is akarták elfogadni, megérteni, hogy 
Jézusnak el kell menni. Mint ahogy azt sem értették, hogy Jézus 
elküldi majd a Szentlelket, a Vigasztalót, aki mindig velük lesz. 
Hogyan is értették volna, hiszen addig nem történt ilyen. 

De Pünkösdkör megtörtént. Isten Szent Lelke kiáradt a tanítvá-
nyokra és betöltötte őket. Már nem voltak egyedül, nem féltek, sőt 
erőt kaptak az evangélium hirdetésére azáltal, hogy Isten immár 
bennük élt.Eddig kívülről szemlélték, amit Isten Fia tett és hallgat-
ták, amit mondott. Jézus volt kapcsolatban az Atyával, a tanítvá-
nyok pedig Jézussal. Ettől kezdve viszont Isten a Lelke által ben-
nük élt és rajtuk keresztül cselekedett. Többé nem csak kívülről 
vette körül, hanem belülről töltötte be őket.

A Lélek különféle módon töltötte be a tanítványokat, de minde-
gyikük viselkedése gyökeresen megváltozott. Voltak, akik idegen 
nyelveken kezdtek beszélni, ezért a városban lévő, sokféle népből 
származó ünnepi tömeg minden tagja a saját anyanyelvén hallhat-
ta a Krisztus váltságáról szóló örömhírt. Isten bennük élő Szent 
Lelke természetfeletti erővel tette alkalmassá a tanítványokat arra 
a feladatra, amire hívta őket. Viselkedésük megváltozására az em-
berek különbözőképp reagáltak. Sokan úgy vélték, hogy „ezek 
édes bortól részegedtek meg”, miközben mellettük emberek százai 
értették meg és fogadták el Isten kegyelmét, tértek meg Őhozzá. 
Isten nemcsak akkor adta Lelkét az embereknek, hanem ma is le-
het ezt kérni Tőle. Kérhetjük, hogy töltsön be bennünket és vezes-
sen minket, hogy tudjunk azon az úton járni, ami Hozzá vezet.

Ha Isten Lelke betölt minket, akkor a szeretet és békesség útján 
fogunk járni, különbséget tudunk tenni jó és rossz között, képesek 
leszünk ellenállni az ördögnek és jót cselekedni. Békességünk, biz-
tonságunk és örök életünk lesz. Kell ennél több?

Apostolok cselekedetei 2. rész 1-13. vershez
 

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Aki nem szeret, az a világot és önmagát  
sem ismeri.

/Prohászka Ottokár/

A Magyar Református Szeretetszolgálat

tíz dunavarsányi családot ajándékozott meg tartós élelmi-
szerrel és ruházattal alapításának tizedik évfordulóján. A 
családokra egyrészt a helyi Református Egyházközség Diakó-
niai Bizottsága, másrészt pedig a Dunavarsány és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tett javaslatot. A megaján-
dékozás a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, rövid istentisz-
telet keretében, családias hangulatban történt meg május 
10-én az ajánló szervezetek képviselőinek jelenlétében. 

A Presbitérium 
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Siker,  h itel  helyett v i rággal   

- Igen. Az ünnepség egy lehetőség volt arra, hogy 
megköszönjem annak a háttérnek a biztosítását, ami 
nélkül ez a beruházás sem valósulhatott volna meg. 
A feleségem az utóbbi évtizedben a saját munkáját 
felhagyva szinte csak annak élt, hogy engem támo-
gasson. Ha ez nem így történik, biztosan másképp 
alakult volna az én sorsom és a vállalat élete is. 

A 80-as évek végén, a rablóprivatizáció idején 
eredmények híján inkább bedőltek a magyar cé-
gek. Önök éppen akkor alakultak meg – ma már 
világcégeknek szállító, elismert cég a FÉMALK.  
Hogyan kezdődött?

- Nagyon szegény paraszt-családban születtem, nem 
volt könnyű megteremteni a tanulás feltételeit. Sá-
rospatakon érettségiztem 1964-ben és rögtön a saját 
lábamra kellett állnom. Egy nagynéném befogadott 
Budapesten, először segédmunkás voltam több he-
lyen, majd katonaidőm letöltése után 19 éves korom-
ban a sors, udvari munkás-kazánfűtő-mindenes minő-
ségben a Vasipari Kutató Intézetbe vezetett. Egy idő 
után némelyik vezetőm fantáziát látott bennem, azt 
mondták: ”Jóska, van érettségid, sok ismerősünk ta-
nít a miskolci egyetemen, ott a helyed!” A segédmun-
káskodás mellett levelezőn hat év után kohómérnök 
lettem. Közben lépegettem előre a vállalati ranglétrán 
is – végül 25 évet töltöttem ebben az intézetben, 
amely 1989-ben az akkori gazdasági válság idején a 
magyar iparral együtt térdre rogyott. Hogyan tovább? 
Néhány társammal párezer forintból létrehoztunk egy 
betéti társaságot, béreltünk helyiséget, ilyen-olyan 
öreg gépeket és megkezdtük a munkát. Valameny-
nyien húsz-huszonöt éve foglalkoztunk kutatás-fej-
lesztéssel, maradtak kapcsolataink a szakmában. Az 
újonnan alakuló vagy nagy nehezen talpon maradt 
vállalatoknak továbbra is szükségük volt fémöntvé-
nyekre – így indultunk el. Következő lépésként 1995-
ben Csepelen béreltünk egy lerobbant üzemcsarno-
kot, arra számítottunk, hogy munkaerő-gondunk nem 
lesz. Tévedtünk: az állás nélkül maradtak megszokták 
a korábbi kényelmes munkatempót, a különféle jut-
tatásokat – nem akartak igazán piaci körülmények 
között dolgozni, inkább maradtak a munkanélküli-se-
gélynél. Szereztünk máshonnan embereket, jöttek a 
megrendelések, bővítettünk-fejlesztettünk, felépítet-
tük a saját kis szerszámkészítő üzemünket - lassan, 

Alighanem magyar ipartörténeti ritkaság, hogy fém alkatrészek gyártásához virágcsokor is szükségeltetik. 
Amikor a FÉMALK Zrt. új üzemcsarnokát avatták Dunavarsány ipari parkjában, a tulajdonos-vezérigazga-
tó gyönyörű virágcsokorral lépett a színpadra, majd a feleségét szólította maga mellé és megköszönte 
neki, hogy segítette a munkáját. Mint Sándor József hangsúlyozta: egy sikeres vállalat vezetőjének az 
eredmények eléréséhez szüksége van a biztos családi háttérre is. A siker mértékéről itt csak annyit, hogy 
a növekedés ütemét tekintve a FÉMALK jobban teljesített, mint a kínai gazdaság. Ennyit jelent a család?

lépésről lépésre, nagyon sok nehézség és idegeskedés 
közepette megerősödtünk a piacon. Egy darabig Gombár 
János barátommal ketten voltunk az irányítók – ő már 
eltávozott közülünk, ma egyedül vezetem a FÉMALK-ot. 
Kiváló gárda gyűlt körénk-körém, lelkesedéssel, nagy 
hozzáértéssel, nagyszerű eredménnyel dolgoznak. 

A cég szép kiállítású, igényes havi magazinjában ol-
vastam, hogy 2015-ben 30 százalékos bővülést értek 
el. Ez a rekorder kínai iparnak még fénykorában sem 
sikerült...hogyan érték el?

- Többet tudunk nyújtani, mint a piacon levő, szintén na-
gyon jól működő cégek. A 2008-ban kezdődött gazdasági 
válság idején nekünk is 40 százalékkal csökkent a rende-
lés-állományunk, de addigra már megvolt a magja a saját 
fejlesztési osztályunknak. Partnereink, a nagy autógyárak 
új meg új modellek kialakításán kezdtek el dolgozni, új 
meg új öntvények kellettek az új alkatrészekhez. A Volks-
wagennel, a BMV-vel remek összhang alakult ki, 2015-
ben nagyon szépen felfutott a termelés, így értük el a 
30 százalékot. Az idén is megismételhetnénk, de közben 
visszaesett a kereslet - talán a sorozatos botrányok miatt. 

Hogyan kerültek kapcsolatba a két autógyártó világ-
céggel?

- Az autógyáraknak sok a beszállítója – kezdetben mi is 
egy beszállítónak dolgoztunk, az adta tovább. Az öntvé-
nyekből egyre többször mi készítettük az alkatrészeket 
– egyszer azután megkerestek bennünket, hogy nem lép-
nénk-e közvetlen munkakapcsolatba, kiiktatva a közvetítő 
céget. Ebből a közös tevékenységen túl nagyon jó emberi 
kapcsolatok is kifejlődtek. Ennyi az egész. A régi mondás 
szerint senki nem lehet próféta a saját hazájában – saj-
nos, magyarországi cégeknek közvetlenül nem, de kerülő 
úton, másokon keresztül szállítunk, például a Bosch-nak 
és a kecskeméti Mercedesnek. Egyszer majd talán velük 
is létrejön a rövidre zárt együttműködés. 

A már emlegetett üzemcsarnok-avatón azt mondta: 
nem vesz föl hitelt, addig kell nyújtózkodni, amíg a 
takaró ér. Fekete János egykori szocialista MNB-elnök 
azt hangoztatta: adósnak lenni jó. Az eredményt ma is 
érezzük. A FÉMALK hogyan képes bővíteni, fejleszteni 
kölcsön nélkül? 

- Beruházási hitelt valóban nem veszünk fel, de más 
pénzügyi formákat használunk. A termelő berendezé-
sek tekintélyes részét például lízingeljük, ez is hitel-
nek mondható. Áthidaló kölcsönt is vehetnénk fel, ha

valamiért megakadnánk – a bankok nagyon szí-
vesen adnának pénzt nekünk, adataink alapján 
kifejezetten jó adósnak minősülünk. Megnyug-
tató a lehetőség, de nem élünk vele. A fejlesztés 
saját szellemi és anyagi tőkéből történik, nem 
hitelből, így azután kamat-költségünk sincs. Az 
új csarnokban a rendelkezésre álló húsz gyártó-
helyből nyolc már foglalt és az idén további két 
cellában is munkába állnak az új gépek – leg-
alább 10-15 százalékos lesz az idén a bővülés.

Hogy érzik magukat Dunavarsányban, az ipari 
parkban?

- Csepelt már teljesen kinőttük – amikor építeni 
kezdtük ezt a gyártó bázist, kezdetben féltem: 
nem lesz munkaerő. Szerencsére sokan jönnek a 
környékről, nagyon elégedett vagyok velük, mert 
lelkesek, szorgalmasak. Ha az ember világosan 
megmondja, mi a teendőjük és megfelelő a ja-
vadalmazás is, akkor nincs gond. A továbbiakhoz 
azonban a fémiparnak elkötelezett, magas szakmai 
képzettségű emberekre lenne szükségünk, akik ér-
tenek az elektronikához, a gépészethez, a szerszám-
gyártáshoz – szívesen fogadunk minden jelentkezőt. 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úrral, Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszonnyal kiválóak 
nemcsak a munka-, hanem az emberi kapcsolatunk 
is, mindenben igyekszünk egymásnak segíteni. Ösz-
szességében tehát annak idején jó döntés volt, hogy 
Dunavarsányt választottuk. 

A bejáratnál 2013-ban időkapszulát helyeztek el, 
amelyet 2039-ben szándékoznak felbontani. Mi 
van benne?

- Azt csak az tudja, aki beletette a saját levelét. Meg-
kértem a munkatársaimat, fogalmazzák meg, ki ho-
gyan érzi magát, hogyan képzeli a jövőt. Én azt írtam 
le, hogy reményeim szerint a FÉMALK megünnepli 
az 50. születésnapját is, tovább fejlődik és megma-
rad magyar tulajdonban, a Sándor-család fennható-
sága alatt. Bár hivatalosan nyugdíjba mentem né-
hány éve, ma is minden nap bejövök, végigmegyek 
a gyártósorok között, megállok, elbeszélgetek az 
emberekkel. Számomra nincs élet a FÉMALK nélkül. 

Haeffler  András  

Egy kirándulás emlékei

 A Határtalanul program keretében 2016. április 
6-tól 9-ig a Kelet-Felvidék szépségeit és neveze-
tességeit tekintettük meg Rákóczi és Thököly nyo-
mában. Előkészítő munkánk során meglátogattuk 
a Magyarság Házát március 5-én. Március 30-án 
osztályfőnöki óra keretében a tanulmányi kirán-
dulással kapcsolatban a gyerekek pontos tájékoz-
tatást kaptak, valamint kiosztottuk a szülők részére 
az írásbeli tájékoztatókat is. Mivel iskolánk első al-
kalommal vett részt a programban, nagy izgalom-
mal és érdeklődéssel vártuk a kirándulás napját. 

Április 6-án korán indultunk a Petőfi Művelő-
dés Ház elől. Első megállónk Fülek vára volt. 
Idegenvezetőnk segítségével bebarangoltuk 
a romot és megismerhettük a vár történetét. 
Megrendítő volt, hogy azokon a köveken járhat-
tunk, amelyeken a törökök is 1553-ban, amikor 
elfoglalták a várat. Utunk ezután Rimaszombat-
ba vezetett, ahol Blaha Lujza és Tompa Mihály is 
született. Rövid városnéző séta után Sajógömör-
be utaztunk. A község főterén megkoszorúztuk 
a Holló Barnabás által készített Mátyás-szobrot 
és felidéztük Mátyás király mondáját, amely-
ben megkapáltatta a gömöri urakat. Rozsnyóra, 
a német bányászok alapította városkába késő 
délután érkeztünk. A főtér ódon hangulata, a 
tér közepén álló Tűztorony és órája, a Mária Te-
rézia által alapított püspökség a régmúlt idők 
hangulatát idézte. Szállásunk a magyar több-
ségű Várhosszúréten volt. Mielőtt kényelembe 
helyeztük volna magunkat, megkoszorúztuk a 
II. világháborúban elesett magyar katonák kop-
jafáit, miközben közösen elénekeltük a Szózatot.  

Másnap első úti célunk a Gölnic völgyében fek-
vő Poprád, a Tátra fővárosa. Poprádnál jóval ki-
sebb település Késmárk, ám annál izgalmasabb 
látnivalót rejtegetett számunkra. A város egyik 
fő nevezetessége az evangélikus fatemplom, 
amit 1690-ben svéd hajóácsok kezdtek építeni.

A templomnak négy fenyőtörzs a váza, csak fa-
szegek tartják össze. Belső díszítése is figyelemre 
méltó, a teljes fafelületet – a mennyezetet és a 
falakat egyaránt – csodálatos festmények díszí-
tik. A fatemplom mellett áll az új evangélikus 
templom, aminek mellékhajójában helyezték 
örök nyugalomra Thököly Imrét. Nem véletlenül 
temették ide, hiszen a Thököly család tulajdo-
nában is volt a késmárki vár, ahol idegenve-
zetőnk jóvoltából nemcsak a család történetét 
ismerhették meg a gyerekek, hanem a külső 
tornyos vár hadi taktikai előnyeit és hátrányait 
is. Ha már a Tátránál jártunk, nem hagyhattuk 
ki Tátralomnicot sem, ahol lanovkával meghó-
dítottuk a „csúcsot”, a legmagasabb 2190 m-es, 
még síelhető pontot a hegyoldalon és bejártuk 
a Tátra Múzeum termeit. Igaz április volt, mi 
mégis hógolyóztunk és térdig jártunk a hóban.         

A harmadik nap a várhosszúréti magyar isko-
lát látogattuk meg először, ahol egy összevont 
osztály működik 9 tanulóval. A gyerekek nagy 
örömmel fogadtak, verssel, énekkel köszöntöttek 
bennünket. Diákjaink bemutatták az iskolánkat 
és átadták ajándékainkat, a sport- és íróeszközö-
ket. Az iskola mellett megcsodálhattuk a Gömöri 
Kézművesek Társulásának munkáit, ezt a társulást 
javarészt a diákok szülei alapították. Tevékenysé-
gük a magyar kultúra megőrzéséért figyelemre 
és tiszteletre méltó. Ezután Betlérre vezetett 
utunk, ahol megnéztük a Bebek család által épít-
tetett főúri kastélyt, amely később az Andrássy 
család tulajdonába került és maradt is egészen 
1945-ig. Egyik fő ékessége a történeti könyvtár, 
amely 15 000 kötetet számlál, elsősorban idegen 
nyelvű teológiai, történelmi, politikai és földrajzi 
témájú könyveket. A kastélyt körbeölelő termé-
szetes parkot Szlovákia legértékesebb és legszeb-
ben fennmaradt parkjai között tartják számon. 

Az Andrássyak birtoka volt Krasznahorka vára is, 
de mivel néhány évvel ezelőtt leégett, sajnos csak 
kívülről nézhettük meg. Kárpótlásként azonban – 
idegenvezetőnk jóvoltából – megtanulhattuk a 
Krasznahorka büszke vára című dalt. 

Következő állomásunk Kassa, amely 2013-ban 
Európa kulturális fővárosa volt. A gótikus Szent 
Erzsébet-székesegyház boltívei alatt megtekin-
tettük a Mátyás-oratóriumot, Dudits Andor II. Rá-
kóczi Ferenc életéről készített freskóját, valamint 
a Szent Erzsébetet ábrázoló szárnyas oltárt. A 
varázslatos üvegablakokat Róth Miksa budapesti 
műhelyében készítették. A székesegyház arról is 
nevezetes, hogy itt helyezték örök nyugalomra 
1906-ban II. Rákóczi Ferenc maradványait. Márai 
Sándor gyermekkora Kassa városához fűződik. 
Felkerestük azt a házat, ahol a híres író a gyer-
mekkorát töltötte, majd a tiszteletére állított szo-
bornál fotókat készítettünk. Az utolsó nap regge-
lén testvértelepülésünkön, Szalócon tárt karokkal 
fogadtak bennünket. A fakazettás evangélikus 
templom és a Gombaszögi-barlang meglátoga-
tása után vendéglátóink hagyományos szlovák 
étellel, juhtúrós sztrapacskával vendégeltek 
meg mindnyájunkat, elfogyasztása után közösen 
elénekeltük a kiránduláson tanult Krasznahorka 
büszke vára című dalt. Szíves marasztalásuk elle-
nére tovább kellett indulnunk Besztercebányára. 
A város egyik nevezetessége a Mátyás-ház, ahol 
Mátyás feleségével, Beatrix-szel sokat tartózko-
dott. A Szent Katalin templomon kívül megnéz-
tük a Tűztornyot, amely a híres olasz toronyhoz 
hasonlóan, az alap süllyedése miatt, ferdén áll. 
Végezetül a Nagy Lajos király által épített zólyo-
mi vadászkastély következett, ahol az udvarban 
megkoszorúztuk Balassi Bálint emléktábláját. 
         

Dunavarsányba élményekkel gazdagon, énekel-
ve érkeztünk haza. A program lezárásaként április 
13-án osztályfőnöki óra keretében értékeltük a ki-
rándulást. A Nemzeti Összetartozás Napjára szer-
kesztett műsorunkhoz felhasználjuk a kirándulás 
élményanyagát is.

A kiránduláson résztvevő tanárok és diákok
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
Mostani válogatásom is az 1910-es évekből való. Válogatás a szó azon értelmében, hogy abból, ami meg- és fönnmaradt az idők rostáján... Kisvarsányi 
a képek többsége.

•Az első fényképen a Kossuth Lajos utca 9-es számú Jakus-ház látható. A 60-as években Szalay Károly borbélyüzlete működött benne.  
   (Fotó: Horváth László)
•A másodikon a hajdani orvosi rendelő udvarából nézve a Kossuth Lajos utca 16-os számú régi Szalóky-ház. Ma már új áll a helyén.  
   (Fotó: Dr. Miklósi Nándorné)
•A harmadik kép az Arany János utca 28-as számú Gubacsi-házat örökítette meg a katolikus templom felől nézve. A templom és a ház között hullám-  
   zott valaha a Kacsa-tó, mely nevét a benne úszkáló szárnyasokról kapta.
•A negyedik felvétel az Arany János utca 42-es számú Fenyvesi Antal-, majd Dénes Sándor-házat mutatja. (Fotó: Horváth László)
•Az ötödikként bemutatandó épület talán a legnevesebb településünk történetében: a Széchenyi utca 2-es számú Révész-, majd Dr. Gallé Béla-ház.  
   Itt élt és gyógyított kedves orvosunk, sokunk életének megmentője, aki emellett kiváló zongorista és zeneszerző is volt. A hálás utókor még ma is   
   gyakran az ő nevével nevezi meg az utcát: ,,a Gallé utcája”. Emlékét a házzal szembeni játszótér sarkán emlékkő őrzi. (Fotó: Tátrai János)
•A hatodik fotó a Széchenyi utca 17-es számú kissé átépített Merczel-házat ábrázolja. Lakója, Gyula bácsi újító szellemű kertész, az 50-es években     
   tsz-elnök, valamint az extrém sportok (pl.: a kerékpáron háttal ülve biciklizés) mestere volt. (Fotó: Horváth László)
•A hetedik a Széchenyi utca 28-as számú Behány Mátyás-, majd Meisinger Mihály-házat mutatja be. (Ez eredetileg Papp Gyula szoba-konyhás kis         
   épülete volt, 1929-ben bővíthette új tulajdonosa.)
•Végül nyolcadikként egy nagyvarsányi házat is bemutatok: a néhány éve lebontott Bajnok-, majd Uzelmann-házat. 

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

  A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

     A „MISA” Alapítvány által szervezett Senior 
Foglalkoztatási Klub, közismert nevén Álláske-
resők Klubja megtartotta soros foglalkozását 
május 3-án Dunavarsányban a Művelődési Ház-
ban. A foglalkozás első részében a Pannon-Job-
tól érkezett munkaadó, Szabó Dóra tájékoztatta 
a megjelenteket az aktuális munkakörökről, 
munkafeltételekről és kereseti lehetőségről. Né-
gyen megírták a jelentkezési lapot és az előze-
tes felmérő tesztet. Ezt követően az álláslistából 
válogattak a munkát keresők. A következő fog-
lalkozásra kivételesen nem június első keddjén, 
hanem május 31-én (szintén kedden), 14 órai 
kezdettel kerül sor Dunavarsányban a Petőfi Mű-
velődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk és várunk!

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS 

 A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány a dunavarsányi nyugdíjas klubokkal és a Petőfi Művelődési ház dolgozóival karöltve műsoros rendez-
vény keretében köszöntötte Anyák Napja alkalmából az édesanyákat és a nagymamákat május 1-én Dunavarsányban a Művelődési Házban. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Gergőné Varga Tünde polgármester, Keresztesi Balázs alpolgármester és sokan mások is. A program az óvodások Törp csoportjának 
megható köszöntőjével kezdődött, majd egy szép vers után a dömsödi Ju és Zsu társulat tagjai Ócsay Juli vezetésével egy alkalomhoz illő, ugyanakkor szó-
rakoztató műsorral örvendeztették meg a szép számú közönséget. Az anyák és a nagymamák egy-egy ismertebb számot együtt énekeltek a fellépőkkel. A 
rendezvény végén a műsorvezető a közönség nevében virágot adott át a művészeknek.

A kuratórium nevében: dr. Gligor János

SZERENÁDOZÓ UTCABÁL

8.

A VII. Nemzetközi Gasztronómiai Fesztiválon  
Szigetszentmiklóson városunk is képviseltette magát
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kDTE 1926 – 2016

 Egy éve működik kis városunkban is az a sportág, amit ma még mindig 
sokan tévesen összekevernek a korántsem olyan megterhelő és művészinek 
mondható tánccal. A rúdtorna a múlt század húszas éveiben indult az Egye-
sült Államokból, a szervezet nemzetközi központja is ott található. A harmo-
nikus mozgást és erőnlétet közvetítő gyakorlatokból versenyeket, nemzet-
közi megmérettetéseket is tartanak. Tulajdonképpen speciális talajtornáról 
van szó, rúd igénybevételével. 

A rúdtánc egyfajta előadó-művészet, ahol a táncot kombinálják tornaele-
mekkel. Akár akrobatikus formákkal, mint például Kínában, ahol a cirkuszi 
előadásokon régóta fontos látványelem. A mindennapi testedzést harmoni-
kus mozgással ötvöző új hóbort, akárcsak korábban az aerobik, megállítha-
tatlanul terjed a világon. A műfaj teljesen

NATÚRPARK NAP DUNAVARSÁNYBAN

 Március 29-én a Petőfi Klubban tartotta Natúrpark Napját a Kis-Duna Na-
túrpark Egyesület azzal a céllal, hogy a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 
területén megvalósuljon a hazai környezet- és természetvédelem kitüntető 
és megkülönböztető egysége, a “Kis-Duna Natúrpark”. A rendezvényen dr. 
Szilvácsku Zsolt egyetemi tanár, a Magyar Natúrpark Szövetség elnökségi 
tagja tartott tájékoztatót a natúrparkok jelentőségéről, majd Bedő Károlyné 
alelnök vázolta a feladatokat. A megjelentek nagy figyelemmel hallgatták az 
előadókat, majd sok kérdéssel tarkított, jó hangulatú beszélgetés követke-
zett. A Natúrnapon részt vett Gergővé Varga Tünde, Dunavarsány polgármes-
tere is. A Natúrnap kiemelkedő eseménye volt a Liza Tanító Néni a Nagyvar-
sányi Gyermekekért Alapítvánnyal közösen szervezett „Természetben” című 
rajzkiállítás, amelyen a nagyvarsányi gyerekek mutatták meg elképzelései-
ket a természetről.

Tovább folytatjuk a munkát: szeretnénk, hogy minél több támogató álljon 
a “Kis-Duna Natúrpark” cím megszerzése mellé a településvezetők, a vál-
lalkozók, a civil szervezetek, a lakosság soraiból. A Natúrnap egy olyan ren-
dezvény volt, amely megismertette a megjelentekkel a natúrpark elvet és a 
teendőinket a természetvédelem, a környezetünk védelme, a lakóhelyünk 
fenntarthatóságának jövője érdekében. A rendezvény a NEA-UN-15-SZ-0935 
támogatásával valósult meg.

Herendi Péter, elnök
Kis-Duna Natúrpark Egyesület

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.
kisdunanatur@gmail.com

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola,
a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány és 

a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

ROVÁSÍRÁSI OKTATÁST/SZAKKÖRT

indít  minden korosztály számára!

A program helyszíne a
Soli  Deo Gloria Közösségi Ház.

Találkozó minden szerdán 17 óra. 

Jelentkezés a helyszínen a fenti  időpontban.

Érdeklődni dr. Csobolyó Eszternél  a
+ 36 30 287 0283 telefonszámon, vagy a

drcsobolyoeszter@gmail.com e-mail  címen lehet. 

Szeretettel  várjuk a jelentkezőket!

RÚDFITTNESZ DUNAVARSÁNYBAN
független kortól, nemtől, testi adottságoktól vagy táncos előképzettségtől! 
Az oktatás tematikusan, szintekre bontva történik, egészen az alapoktól, 
biztonságosan, szakképzett oktatók tudásának felügyeletében. Fiatalabbak, 
idősebbek, leányok, gyermekek, anyukák, sőt, még férfiak is elkezdhetik, 
hiszen kimagasló módon formálja az alakot, fejleszti az erőnlétet, a testet 
és a lelket. A hölgyeknek nemcsak, mint mozgás és aktív kikapcsolódás, ha-
nem mint önbizalom-erősítő is alkalmas, főképp a szülés utáni nehezebb 
időszakokban.

A Venus Rúdsport Egyesület oktatói és vezetője, Fedor-Sebestyén Zsuzsan-
na nagy szeretettel várja a dunavarsányi és környékbeli hölgyeket, lányo-
kat, asszonyokat heti több alkalommal is a Willpower Táncstúdióban, ahol 
bármikor be lehet kapcsolódni a foglalkozásba csoportosan és egyénileg 
is. További részletekkel szívesen szolgálunk a következő telefonszámon: 
+36202634583

Fedor-Sebestyén Zsuzsanna

TESZEDD! 

Az országos szemétszedési akcióban 
részt vett Dunavarsány is

Tisztelt Olvasók!

 Május 7-én rendeztük meg a 2. Családi Sportnapunkat Dunavarsányon 
a Sportcsarnokban. A sportnapot megtisztelte Dunavarsány alpolgármes-
tere, Keresztesi Balázs, aki megnyitotta a rendezvényt. Ismét nagy létszá-
mú karatés vett részt a programban, 70 fő. Nagyon hangulatos hat órát 
tölthettünk el a csarnokban, amiben sokat segített Vámosné Zsuzsanna. 
Az edzők gondoskodtak a program lebonyolításáról: Horgos Dániel, Tor-
dai Viktor, Marossy Attila. A belépő a versenyzőknek egy tábla csokoládé, 
a nézőknek egy darab gyümölcs volt. Köszönjük a támogatóknak a fel-
ajánlásokat és a hölgyeknek a nem kis segítségét a büféasztalnál, az ok-
levélírásnál, valamint köszönjük a mentős és fotós barátunk segítségét! A 
sportnapon különböző futóversenyek tarkították a programot, időre vagy 
távolságra. 1.5 perc páros térdemelés bordásfalon, hanyatt fekszik-feláll kéz 
segítsége nélkül, padon fekvőtámasz gyakorlat, formagyakorlat verseny, 
tűz-víz-repülő kicsiknek és szülőknek. A szünetekben a kedves szülők által ké-
szített zsíros kenyér, sütemény és a sok gyümölcs fogyott el. Nagyszerű volt!

Marossy Károly 4. dan Klubvezető

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

ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY A Dunavarsányi Torna Egylet megalakulásának 90. évfordulóját szeret-
né méltó keretek közt megünnepelni a vezetőség. Az ünnepi program 
egyik eseménye egy kiállítás, amelyre várjuk azokat az ereklyéket, ame-
lyek a DTE-ről szólnak (fotók, mezek, újságok, plakátok, díjak, érmek stb.). 
Mindezeket kérjük a Petőfi Művelődési Házban leadni június 13-tól. Az 
ünnepi születésnap 2016. június 25-én szombati napon kerül megren-
dezésre, a program esetleges változásának jogát a vezetőség fenntartja.

Program:  

2016. június 24., péntek:

18.00 Kiállításmegnyitó Petőfi Művelődési Ház

2016. június 25., szombat:

9.00 FÉMALK Kupa 2003-2004-es korosztályoknak a környező  
 településekről
11.30 Eredményhirdetés, kupa átadása
14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.15 DTE öregfiúk – Kiskunlacháza öregfiúk (90 évesek focija)   
 labdarúgó mérkőzés 2x30 percben
15.30 Köszöntő, díjak átadása, DTE-ről visszaemlékezés
16.30 DTE – Kiskunlacháza felnőtt labdarúgó mérkőzés 2x30 percben
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Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH 
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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Tévé + net 

5 490 
Ft/hó

Képernyőn minden, amit szeretsz
Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD –  és az internet 
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel 
és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a 1288-as 
számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. (Centrál Üzletház, az üzlet bejárata a Bajcsy-Zsilinszky 
utcáról nyílik, a piacnál) Tel.: (06 24) 446 746

Gyors 

internet még 

több helyen!

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_Dunavarsany_193x257.indd   1 25/04/16   14:01

FÉRFI ÉS NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
fizikai munkakörbe a Dunavarsányi Ipari Parkba!

Felvételhez szükséges:

önéletrajz,
életkor: 20-40 év,

férfiaknál B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés: hétköznap 8-13h-ig.

DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa utca 6-8.

dofe@invitel.hu

A TÜZÉPKER KFT. FELVÉTELT HIRDET 
DUNAHARASZTI TELEPHELYÉRE,  

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

-targoncás, árukiadó
-áruházi értékesítő
-raktáros

Önéletrajzukat az  
info@wtuzep.hu címre várjuk.

TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL  
RENDELKEZŐ KOLLÉGÁT  

KERESÜNK ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEMBE 
DUNAVARSÁNYI TELEPHELYRE. 

Jelentkezésüket várjuk a 
dunagipsz@invitel.hu email címre elküldve.

ÉKSZERVÁSÁR AZ ÉKSZERÜZLETBEN 

Dunavarsányon, a Kossuth L. u. 36. (az iskolával szem-
ben)! Arany, -ezüst, -acél és ásványékszerek 30-50% 
kedvezménnyel! 

Hozza be régi arany, ezüst ékszereit és becseréljük! 
Májusban arany felvásárlás: 6.300.-Ft/gr, arany be-
számítás: 10.000.-Ft/gr. Vállalunk javítást, készítést is! 

Nyitvatartás: keddtől-péntekig:13.00-17.00 óráig. 
Telefon: 06/70319-9461. Mindenkit szeretettel várunk!



Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (20) 241-2090; (20) 337-6421 • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 Egészségház I. em
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K:9-11; Sz:9-10 csecsemő tanácsadás
 10-11 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs:16-18; P:12-14
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
 Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/29 337-155; 06/30 236 4884
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

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!  
 Tel.: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• TV, monitor, mikro javítás! Tel.: 06/30-948-0412 Gál Károly
• Horgásszon helyben a FARMER TAVON. Szállás lehetőség,  
 50 fős nagyterem is bérelhető. 2016. áprilistól-októberig.  
 Érd.: 06/20-553-2113 Nagy Lajosné
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• Idős személy ápolását, gondozását vállalom.  
 Tel.: 06-20-569-4557

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 

Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 

gyermekét/gyermekeit másfél évestől 
három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, 
az óvoda szomszédságában működő otthonos, 

gyermekközpontú, az óvodára 
felkészítő intézményünket. 

Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján 
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta 

intézményvezetőnél.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19. 
(Arany János utcánál)

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.


