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Már egy éve, hogy városunk legszebb, legújabb épületét, a Városházát ünnepélyes
keretek között átadtuk. Ezzel a beruházással
újabb értékkel gazdagodott Dunavarsány.
Az értékek gyarapítása ebben az évben is
folytatódott, a két éve megválasztott képviselők és vezetők erre esküdtek fel az alakuló
ülésen. A sok beruházás közül is kiemelem
a Duna-parti sétány megépítését, ahol a
hivatalos átadása óta gyerekek és felnőttek
sokasága sétál végig, élvezve a természetet
és a jó levegőt, vagy veszik birtokba a kisebbeknek igazi élményt nyújtó vízi játszóteret.

hogy legalább majd ezeket a szabadidős
helyeket gyakrabban látogatják lakosaink.
Folytatva az értékek felsorolását, a képviselő-testület a szeptemberi rendes ülésén
ingatlanvásárlásról döntött, az úgynevezett
„kincsképzés” a jövőre gondolás, a felelős
vagyonkezelés. Ha ennek a megvásárolt
épületnek hosszú távon tudunk megfelelő
szerepet biztosítani, akkor majd még nagyobb értéket képvisel. Bízom benne, hogy
a mi városunk minden polgára és a környező
települések lakosai is egyformán nemes felajánlásnak tartják majd a szerződés aláírását.

A szüreti felvonuláson résztvevők soha nem
látott hosszúságú menete még mindig a
nyári kánikulában járta végig az utat. Mondhatni, egyik ámulatból a másikba estünk. Az
élvezetes, színes táncok a megállókban, a
szokásos zsíros kenyér menü helyett néhol
már gazdag svédasztalos, főtt ételes, kávés
kínálások, a csikós bemutató mind-mind
pazar élmény volt. A Duna-part még tartogatott számunkra egy meglepetést, amelyet
az üdülősor lakói ajánlottak fel: az önkormányzat segítségét kérték egy olyan kereszt
felállításához, amelyet a 2001. szeptember
11. és az 1956. október 23-a tiszteletére
készítettek. A keresztet a játszótér után, a
sétány mellé helyeztük el és Kis R. Sándor
plébános szentelte fel. Itt is szeretném megköszönni mindenkinek a sok segítséget,
felajánlást és szolgálatot, aki bármivel is
hozzájárult a nap emelkedett hangulatához.

Miről is van szó? A Délegyházi-Dunavarsányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület már 2008 óta
végzi áldásos munkáját a térségben. Az ÖTE
tagjai sokszor bizonyították hozzáállásukkal,
önzetlen segítésükkel elkötelezettségüket
ehhez az óriási szolgálathoz: az emberek
élete, testi épsége és tulajdonának védelme érdekében fáradhatatlanul dolgoznak.
A térségben kiemelkedő szerepet töltenek
be, nemcsak a segítés terén, hanem az eseményeken való részvételen keresztül is. Ott
vannak szinte a sziget összes településén
minden kulturális és hagyományőrző rendezvényen, gyereknapon, szüreti felvonuláson, falu- és városnapon, sportágválasztón és
még hosszasan sorolhatnám. Október 1-től
az Egyesület elérte az önálló beavatkozó
egység minősítést, tehát teljesítették azokat
a feltételeket, amelyek megengedik, hogy
hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül is olthatnak tüzet és végezhetnek műszaki mentést.

A tervek a jövőre nézve is készen vannak:
több parkot, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére alkalmas tereket szeretnénk
létrehozni minden korosztály számára. A
sportolás és az egészséges életmód érdekében a napokban fejeztük be a Sörforrás
melletti aszfaltos grundfoci pályát, ezen
térburkolat és streetball kosárlabda palánk
épült, valamint padok és piknik-asztalok
szolgálják a sportolás közti pihenést. Rohanó
világunkban egymásra és családtagjainkra
egyre kevesebb időt és figyelmet fordítva,
közös ünnepeinken, rendezvényeinken mindig kevesebb érdeklődőt látva bízunk abban,

Önkormányzat

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Széchenyi-szobor, Szabó Zoltán alkotása
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Az erről szóló dokumentumot szeptember
30-án adta át ünnepélyes keretek között a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályvezetője. Ez a
nagy jelentőségű ünnepség a fent említett
ingatlanon, pontosabban a Halász Lajosné
utcában zajlott le. Mivel jelenleg saját családi házaknál tárolják tűzoltóink a nagy értékű
gépjármű-fecskendőket és a többi felszerelésüket, úgy éreztük: mindenképpen változtatni kell ezen, a méltó körülmények megteremtése érdekében. Az ingatlan nagysága
megengedi, hogy a Dunavarsányi Polgárőr
Egyesület is átköltözzön ide, és az eddig is
szorosan együttműködő munkájukat most
már egymás mellett is végezhetik. Ha már
minden a helyén lesz, szeretnénk majd egy
nagyobb ünnepség keretein belül hivatalosan is átadni egyesületeinknek az épületet.
Ide illenek Deepak Chopra indiai iró sorai:
„Az élet bármely értéke csak adással szaporodik. Aki nem működik közre az értékek
megsokszorozásában a továbbadással, az
nem méltó sem kapni, sem adni.”
Ez a hónap még az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60-dik évfordulójának megemlékezésével telik, kérem Önöket, hogy 23án jöjjenek és emlékezzünk együtt a hősökre
és az áldozatokra!
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A 2016. szeptember 30-ai és az október 11-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület hozzájárult a MULTI-DH
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.) 2014. január 27-én kötött,
a települési hulladék gyűjtésére, szállítására
és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés 2016. szeptember 30-ai
hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Elfogadta változatlan tartalommal és szövegezéssel a VERTIKÁL Közszolgáltató
Zrt.-vel (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) kötendő,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
irányuló közszolgáltatási szerződést ellátási érdekből, a kötelező közszolgáltatás ellátására kiírandó új közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig, a nyertes ajánlattevővel kötendő új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatálybalépéséig, de legkésőbb 2017. december
31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

elvégzésével nettó 2.399.241Ft + Áfa/év ös�szegben. Felhatalmazta a polgármestert a MÁV
Zrt.-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5460.) az Együttműködési Megállapodás aláírására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület kötelezettséget vállalt a Dunavarsány
vasúti megállóhely és környezetének, valamint
az azzal határos közterületek üzemeltetési feladatainak elvégzésére, határozatlan időre, az
Együttműködési Megállapodásban rögzített
tartalommal. Megbízta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t (2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 18.) a Dunavarsány vasúti megállóhely és környezetének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetési feladatainak

Köszönettel elfogadták a Dunavarsány Üdülősor lakóközösségének (képviselő: Arató Levente) 5.000,- Ft értékű adományát mobil
kereszt felállítására és tudomásul vették a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:589. §-a alapján tett kötelezettségvállalást.
Tulajdonosi hozzájárulást adtak a mobil kereszt részletezett műszaki-statikai feltételekkel történő felállításához a Dunavarsány Árnyas utca - Hídfő utca sarkán lévő játszótéren.

A Dunavarsány 3622 helyrajzi számú kivett közterületet és a 3700 helyrajzi számú kivett közterületből 168 négyzetmétert a változási vázrajzra
figyelemmel forgalomképessé minősítettek.
Elfogadták a Dunavarsány 3623/1 helyrajzi számú, 3622 helyrajzi számú és a 3700 helyrajzi
számú ingatlanok telekhatár rendezésére vonatkozó, az Algor Kft. (5440 Kunszentmárton,
Érpart utca 40.) által készített 178/2016. számú
változási vázrajzot, egyben hozzájárultak a tervezett 3622 helyrajzi számú, 2631 m² „kivett iroda,
raktár, udvar” kialakításához. Felhatalmazták a
polgármestert a változási vázrajz aláírására és
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A munkálatokkal a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t bízták meg.
A képviselő-testület a „Házhoz menő őszi zöldhulladék elszállítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította
meg: A Multiszint Kft. (1201 Budapest, Attila
utca 62.) ajánlata érvényes, a Jäger Kft. (1029
Budapest, Ördögárok u. 3.) ajánlata érvényes,
a LÉ-MA Sped Kft. (1188 Budapest, Szigeti Kálmán u. 75.) ajánlata érvényes, a MERKON Kft.
(1184 Budapest, Lakatos út 61-63.) ajánlata
érvényes. A legalacsonyabb árra vonatkozó
érvényes ajánlatot a Multiszint Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Nyertese a Multiszint
Kft. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A testület a 1645/6 helyrajzi számú kivett közterületből 77 m² területet forgalomképessé minősített. Elfogadta a változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 1645/4 és 1645/6 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár-rendezését. A 1645/6 helyrajzi számú
kivett közterületből 77 m² terület művelési ágának kivett közterületről kivett lakóház és udvarra
való átminősítése mellett döntött. Elfogadta a telekhatár-rendezésre, értékesítésre vonatkozó telekalakítási megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Lakossági tájékoztató a lomtalanításról

TISZTELT PARTNEREINK!

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

Lakossági zöldhulladék-gyűjtés
Dunavarsányban 2016 őszén reggel 5:00 órától

A házhoz menő lomtalanítás feltétele, hogy az ügyfélnek ne legyen díjhátraléka.
A lakosok egy évben egyszer jogosultak a szolgáltatást igénybe venni. Legfeljebb
2 m³/ingatlan lomhulladékot rakhatnak ki. Amennyiben a kirakott mennyiség ezt
meghaladja, bruttó 4335 forint/m³ áron minden további m³ lomhulladékról számlát
küldünk.
A lomtalanítás során a következő hulladékokat nem szállítjuk el:
- elektronikai hulladék,
- gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray flakon),
- ipari tevékenységből származó hulladék,
- zöldhulladék,
- síküveg,
- építési és bontási hulladék.
Reméljük a szolgáltatás továbbra is megelégedésükre szolgál.
MULTI-DH Nonprofit Kft.

november 12., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva), a vasúttól balra eső terület
(Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt
terület, Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)
november 13., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Duna-parti
üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca
- Vasút sor által határolt terület)
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a levelet, valamint
a füvet a gyűjtést megelőző nap legfeljebb 20 kg súlyú zsákokban tegyék az
ingatlanok elé! Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék
össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az
utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék
maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.
Tisztelettel:
Multiszint Kft.

CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN
Önzetlen adományozóink közül sajnálatos módon lemaradt három támogatónk. Ezúton is köszönjük felajánlott segítségüket:
Duldner Albert - Tündérvíz Kft.,
Gergely Ferenc - Baromfi Húsbolt,
Tiefenbeck László - Sörpadok.
Köszönjük az összefogást!
Az óvoda összes dolgozója nevében:
Nagyné Barna Judit, a Bóbita Alapítvány elnöke
Honti Anna óvodavezető

2016. szeptemberében
házasságot kötöttek:
Tóth Gábor - Darázs Dóra
Leisztinger Tamás - Tóth Adrienn
Mák Attila - Kalóczi Krisztina
Juhász László - Kiss Tünde Margit
Waszner Ákos - Szigeti Magdolna
Szkircsák Mihály Ferenc - Böősi Tünde
Molnár Sándor - Dobos Andrea
Habi Roland - Szabó Edina
Hoffmann Gábor Károly - Farkas Renáta
Antal Péter - Aranyos Viktória Ildikó
2016. szeptemberében
születtek:
Máté Mira
Fiatal Mira
Grósz Norbert István
Horváth Viktória Borbála
Vanya Kristóf László
Kronome Bence

szeptember 6.
szeptember 6.
szeptember 16.
szeptember 16.
szeptember 17.
szeptember 19.

2016. szeptemberében
elhunytak:
Pusztai Istvánné
Gáspár Józsefné
Jobbágy Andrásné
Zsüle Jánosné
Krizsán István

élt 81 évet
élt 79 évet
élt 85 évet
élt 83 évet
élt 69 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Csőke Józsefné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban
osztoztak. Ezúton szeretnénk megköszönni a Dunavarsányi Polgárőrség segítőkész munkáját is.
Csőke és László család
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik
férjem 2016. szeptember 29-i baleseténél segítettek: Orvosi Ügyelet, Délegyháza-Dunavarsány
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Csepeli Mentőszolgálat és a szomszédok.
Köszönet érte: Nagyfejő Lászlóné és családja

Közérdekű
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ÚJ DUNA-PARTI SÉTÁNY
Dunavarsány Város Önkormányzata a közterületek felújítása című beruházás keretében építette
meg a Nyárfás utca mentén a Duna-parti sétányt.
A térkőburkolattal ellátott sétány közel 700 m
hosszú és 5 – piknikpaddal ellátott – pihenőhel�lyel rendelkezik. Az odalátogatóknak lehetőségük
van megpihenni, piknikezni, miközben tájékozódhatnak a Duna-part növény- és állatvilágáról
és élőhelyeinek sajátosságairól, a tájékoztatót a
Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai egyeztetésével
állítottunk össze.
A Duna-parti sétány kialakításával városunk egy
gyöngyszemet tárt az idelátogatók elé, hiszen
a terület rendezésével hirtelen tárult szemünk
elé a Duna szépsége, az élőhelyek sok sajátossága, a védettséget élvező növények. A Duna-parton élők számára, vagy aki rendszeresen
járja a Kisduna partját, nem jelent újdonságot a
vízpart látványa, hangja, illata, viszont a partot

ritkábban látogató kirándulóknak, a település
egyéb részein élőknek új élményt jelenthet a
Dunavarsány egyetlen közvetlen Duna-parttal rendelkező részén kialakított sétány. Lehetőséget biztosít számunkra, hogy az őshonos fák koronáinak, a parti övezetben lévő
avarnövényzetnek és bokroknak a különleges
világát testközelből megismerjük. Mindezt
rendkívül kényelmesen, akár babakocsit tolva megtapasztalhatja az arra járó érdeklődő.
A gyermekeknek külön kikapcsolódási lehetőséget ad a körbekerített biztonságos Duna-parti játszótér, amelynek játszóeszközeiben
visszaköszönnek a vízi élővilág szereplői. A
hinta tetején kárókatona ül, a rugós játszóeszközök pedig halakat és kétéltűeket mintáznak és a mászókát szerető gyermekek a madárodúban tudják levezetni energiájukat. Az
autóval érkezőket a játszótér mellett parkoló várja.

A vízpart mellett a szülő és gyermek is kön�nyen megszomjazhat, ezért vezetékes vízzel
ellátott ivókutat telepített önkormányzatunk a
játszótér területére. A játszótéri rendre és nyitvatartásra tábla figyelmezteti a kedves szülőket.
A sétány átadása során megszenteltek egy szép
és a hely hangulatához illő keresztet, amelyet
a Duna-parti közösség ajánlott fel önkormányzatunk számára és amelyet ezúton ismételten
megköszönünk.
Reméljük, mindenki örömét leli a sétány menti
parti övezetben, valamint a kihelyezett tájékoztató táblákban és a piknikező helyek kényelmében.
					
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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Aki az orrát lógatja, azt bizonyítja ezzel: nem
hiszi komolyan, hogy Isten a szeretet!
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei

Meghívó

Útravaló

8

/E. Niktrin/

Megemlékezés a Reformáció Hónapjáról

novemberben
November 1.: Mindenszentek ünnepe. Az összes szentek ünnepe, amelyet 380-ban
keleten már megtartottak. Nyugaton 609-ben IV. Bonifác pápa megkapta az összes
pogányok tiszteletére épült római Pantheont és május 13-án felszentelte Mária és
az összes vértanúk tiszteletére. III. Gergely pápa a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak, a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette. IX. Gergely pápa november 1-re helyezte az ünnepet.
„A szentek nem szorulnak tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk.
Csupán a mi javunkat szolgálja, ha megemlékezünk és tiszteljük őket.” - Szent
Bernát tanítása. Közbejárásukat a Mindenszentek litániáját imádkozva többször
is kérjük. Ezek az alkalmak húsvét vigíliája, búzaszentelő körmenet, diakónus, pap
vagy püspökszentelés ünnepi szertartása. Az Egyház szándéka szerint számos helyen ezen az estén a halottak zsolozsmájának esti dicséretét, a halottakért végzett
ájtatosságot, valamint a temetőben a szeretteik sírjainak meglátogatását végzik.
November 2.: Halottak napja. Már a X. században a clunyi bencés szerzetesek megemlékeztek az összes halottakért ezen a napon. XV. Benedek pápa engedély adott
1915. augusztus 10-én, hogy minden pap három misét végezhessen az elhunytakért
„saját szándékára, az összes halottakért és a Szentatya szándékára”. Imádsággal, temetőlátogatással, különféle búcsúkat nyerhetünk az elhunytak javára. Szent Ambrus
püspök így vigasztal minket: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni és minket sem
tudott volna semmi mással megmenteni, mint éppen halálával. Az ő halála mindenki élete lett. A halotti misék prefációja Isten üdvözítő tetteire, a megváltásra, az örök
életre és dicsőséges feltámadására emlékeztetnek. A te akaratodból születtünk és
gondviselésed kormányoz minket, a bűn miatt testünk a parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett. Fiad halála megváltott minket, egy intésed felébreszt halálos
álmunkból, hogy feltámadva megosszuk ővele dicsőséges életét.” Az Egyház a Római
kánonban így könyörög az elhunytakért: „Emlékezzél meg Urunk szolgáidról, akik a
hit jelével előttünk távoztak az élők sorából és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk,
hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban.” Napi fohászunk legyen: Nyugodjanak békében.
November 5.: Szent Imre herceg Székesfehérváron 1007-ben született. Szent Gellért
volt a nevelője. Az életszentség útját járta a királyi udvarban is. Az imádság és a lemondás szentje lett. Önmegtagadó életéről így szól a legenda: „Megelégedve kevés
alvással, éjszakánként, amikor mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat énekelve
virrasztott, a zsoltárok végén bűnbocsánatért könyörgött. 1031. szeptember 2-án halt
meg. Szent László király idejében, 1083. november 5-én avatták szentté. A magyar
ifjúság védőszentje.
November 9.: A Lateráni Bazilika felszentelése. „A Város és a Földkerekség minden
templomának anyja és feje” - hirdeti a homlokzatán található felirat. Nagy Konstantin
császár idején épült, I. Szilveszter pápa szentelte fel 324. november 9-én a Legszentebb Üdvözítő címére. A bazilikát sok csapás érte, XIII. Benedek pápa 1726-ban szentelte fel újra a Megváltó és Keresztelő Szent János tiszteletére. A templom szépségét
lelkünk tisztaságával kapcsolta össze Arles-i Szent Caesarius püspök. „Ha azt szeretnéd,
hogy ez a bazilika fényben ragyogjon, ne feledd: Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet
se borítsa a bűn sötétje.” A pápák székesegyháza. Az új pápa megválasztása után rövid
időn belül látogatást tesz a Lateráni Bazilikában, elfoglalja tanítói székét, katedráját.
November 11.: Tours-i Szent Márton püspök Savariaban, a mai Szombathely területén született pogány családból 316 körül. Ticiniumban – a mai olaszországi Paviaban
– nevelkedett. A keresztség felvétele után a katonai szolgálattól megvált, Galliában
szerzetesi életet élt szent Hiláriusz irányításával. Pappá szentelése után hamarosan
Tours püspökévé választották. Sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért
és a szegényekért. 397. november 8-án halt meg. Életének számos eseményét tanítványa, Sulpicius Severus örökítette meg, magyar nyelven is olvasható. A Szombathelyi Egyházmegye védőszentje.

Józsa Sándorné
hitoktató

Október első vasárnapján szólt sokakhoz az az ünnepi Ige, amely Pál apostol
Efézus-beliekhez írott leveléből a mindenkori reformáció hittani alapját adja:
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” 2,8.
Személyesen szólt az Ige és az igehirdetés a dunavarsányi református hívekhez, akiknek elei egy évszázaddal ezelőtt kezdték meg az evangéliumi hitéletet helyi közösségben gyakorolni. Ez a közösség sok vihart és vészjósló tortúrát
megélve, de Isten megtartó kegyelmét máig érezve és élvezve ünnepelhetett.
Hálára indító a puszta tény, hogy az a gyülekezet, amelyet gyermekcipőben
megtépázott az 1. világháború, kamaszkorában megtizedelt a II. világháború, templomépítésre kuporgatott pengőit elvitte az infláció, de amelynek
templomépítő álmait nem tudta meghiúsítani a legdurvább kommunizmus
sem, az most száz esztendős létét teljes anyaegyházi önállóságban, tisztes
infrastruktúrával, elkötelezett gyülekezeti maggal, színes nemzeti és nemzetközi kapcsolatokkal, széles ölelésű misszióval, a jövőbe és örökkévalóságba
vetett reményteljes bizonyossággal ünnepelve folytathatja tevékenységét.
Mindez miért lehetséges? „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez
nem tőletek van: Isten ajándéka ez;”. És azért is, mert az isteni megtartatás
mindig talált egy olyan elkötelezett maradékot, akik nem lettek hitehagyottak,
akik nem lettek önigazultak, akik nem gondolják, hogy az egyházi közösségtől
megvont forintjaikkal lesznek boldogabbak. Mindig voltak olyan bölcs varsányiak, akikre érvényes volt a Példabeszédek mondása: „A bölcsesség kezdete,
az Úrnak félelme.” És mindig voltak olyan hithű „özvegyasszonyok”, akik a filléreiket azzal szentelték meg, hogy az egyház terheit bátor hűséggel hordozták.
Hálát adtunk és felelősségteljes reménységgel tekintettünk a jövőbe, mert
nemcsak megtartattunk, hanem azt is tudjuk, hogy milyen napokat élünk.
Nem az ad reményt a jövőre, amit látunk, hanem az, amit hiszünk. Például azt
látjuk, hogy ma Dunavarsányban a legutóbbi népszámlálás szerint nagyjából
900-an vallották magukat reformátusnak és 2500-an katolikusnak. A rossz hír
ebben az mindkét felekezet számára, hogy a mintegy 7500 lakosú városunk
fele – önmeghatározása szerint – nem tartozik e két történelmi felekezethez, és
más felekezethez is legfeljebb néhány százan tartoznak. Tehát elmondhatjuk,
hogy a dunavarsányi polgárok jó felének nincs spirituális önmeghatározása
vagy legalábbis nem olyan, amely a biblikus spiritualitás keretein belül volna.
Ebből az egyszerű tényből minden Krisztusban hívő számára egyetlen
társadalomlélektani üzenet származik, nevezetesen, hogy a feladatunk,
a felelősségünk és a fontosságunk ma nagyobb, mint valaha. A biblikus
fölhívásunk pedig a megszokottnál egy sokkal tudatosabb, sokkal elkötelezettebb és sokkal áldozatkészebb hitvalló keresztyén életre hív bennünket.
A legtöbb magát hívőnek valló ember városunkban is – jó esetben – a saját
és szerettei életének összefüggésében éli meg hitét. Pedig Jézus mis�szió parancsa mindenkire vonatkozik, aki kereszténynek mondja magát:
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet….” (Mt 28,18)
Az ünnepi visszaemlékezés így fejeződött be: „Adja a mindenható Isten, hogy
városunkban a múlt gyarlóságait minél többen őszintén megbánjuk, a napi
áldásokért örömmel adjunk hálát és elkötelezetten töltsük be evangéliumi küldetésünket az elkövetkezendő száz évben. És ezt kezdjük el – új lendülettel – itt
és most.”
A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu

BIZALOM
Itt van az ősz, az október, sőt néha már olyan érzésünk van a hideg miatt,
mintha már tél lenne. Az idő hűvösre, esősre fordult és ezzel együtt a hangulatunk is. Rövidek a nappalok, hamarabb sötétedik és a jó kedvünk már el is
szállt. Nincs sok kedvünk mosolyogni, nagyokat nevetni. Fáradtak, nyúzottak vagyunk és elkezdenek bennünket a betegségek is kerülgetni. A problémákat sokkal nagyobbnak érezzük, és sokkal jobban levernek, mint nyáron.
Ha az idő mosolyog – süt a nap –, akkor mi is vidámabbak vagyunk, de ha
beborul, hideg van, akkor mi is egykedvűek, befelé fordultak leszünk. Ez is
bizonyítja azt, hogy Isten teremtménye a természet és az ember is. Azt his�szük, hogy mi, emberek, akik a teremtés koronái vagyunk, uraljuk a földet,
a természetet, mindent kézben tartunk - pedig ez nem így van. Elég egy kis
időjárás-változás, egy kis front és máris fáj a fejünk, hányingerünk van, migrén vesz erőt rajtunk. Tudnunk kell azt, hogy bármilyen is az idő, bármilyen
rövidek is a nappalok, Isten most és mindörökké ugyanaz. Ő rossz időben
is mellettünk áll, szeret minket, kihoz a depresszióból és jó kedvet tud adni
nekünk. Persze, ez csak akkor lehetséges, ha elfogadjuk Őt, ha megnyitjuk
előtte a szívünket és engedelmeskedünk Neki. Ha ezt megtettük, akkor bízhatunk abban, hogy Isten minden nehézségből, problémából kihoz bennünket, csak várnunk kell Rá akkor is, ha ez sokszor nehéz. Bízzunk az Úrban!
Erről eszembe jut egy történet, melyet nemrég hallottam.
Egy apa tanította a fiát úszni, és amikor már elég jól ment, az apa azt mondta
neki, hogy ha átússza a medencét, akkor ajándékot kap. A fiú elkezdett úszni, az apa mellette haladt a vízben, hogy ha bármi baj történne, segítsen. Egy
ideig jól ment a fiúnak, de egyszer csak beleugrott előtte valaki a vízbe, emiatt elvesztette az úszás ritmusát, és mivel a szemébe is fröcsköltek, elkezdte
törölgetni a szemét. Abban a pillanatban elkezdett süllyedni. Az apukája,
aki mellette úszott észrevette és elkezdte kihúzni a vízből. Mire utána tudott
nyúlni, a fiú már jócskán elsüllyedt. Az apa kiemelte a fiát a vízből és legnagyobb döbbenetére a fiú nem sírt és nem köhögött, hanem mosoly volt az
arcán. Az apa annyira megdöbbent ezen az arckifejezésen, hogy majdnem
elejtette a fiút. Amikor már a parton voltak, megkérdezte tőle, miért mosolygott a víz alatt, hiszen meg is fulladhatott volna. A fiú azt felelte: „Tudtam, hogy mellettem vagy és kihúzol a vízből”. Ezzel az apába vetett bizalommal süllyedt lefelé, mert tudta, hogy egy erős kar nemsokára utána nyúl.
Ha engeded, Isten melletted is ott úszik az élet tengerében és pontosan
látja, amikor beugrik eléd egy probléma, ami felkavarja előtted az életet,
tudja, érzékeli, ha süllyedsz és a megfelelő pillanatban utánad nyúl. Lehet,
hogy később, mint várnád, de jönni fog. Bízz Benne! Ha most úgy érzed,
hogy már a tenger fenekén vagy, ne aggódj, Isten onnan is ki tud húzni.
Mosolyogj hát, mert apu jön, hogy megmentsen, nem hagyja, hogy a gyermeke vízbe fulladjon. Fogadd el a segítségét!
„Hívj segítségül a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz
engem!” (Zsolt 51,15).

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

MEGHÍVÓ
a településünkön működő
Pest Megyei Civil Információs Centrum partnerségi információs
napjára az irodának is helyt adó Soli Deo Gloria Közösségi Házba
november 9-én 14 órára.
Az információs nap meghívott vendégei Pest megye polgármesterei, a civil
referensek, a szakmai szervezetek előadói, a választókerületek országgyűlési képviselői és természetesen a civil szervezetek képviselői, tagjai, de
nyitott minden érdeklődő előtt.
Az első vendégelőadó bemutatja az új Elektronikus Pályázói Tájékoztató
Felületet (EPTK) és lehetőséget ad megbeszélésre az Emberi Erőforrások
Minisztériuma képviselőjével.
A településünket is több ponton érintő kulturális közfoglalkoztatási prog1 2016.09.27.
17:47
ramról Dénes-Varga Zsuzsanna, a Nemzeti Könyvjelző_Layout
Művelődési Intézet
(NMI) Pest
megyei Irodájának osztályvezetője beszél és válaszol a közönség soraiból
feltett kérdésekre.
A közfoglalkoztatás adminisztrációs
kérdéseinek/problémáinak megoldására terveink szerint a Ráckevei Járási
Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője,
Schwarz Gáspár lesz segítségünkre.
A Pest megyei Civil Információs Centrum együttműködő partnere, az újhartyáni „Hercel” Sváb Hagyományőrző
Egyesület közmunka-tapasztalatairól
Hornyákné Fajth Teréz elnök számol be.
Tekintettel arra, hogy a szervezetet
működtető Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját, a
születésnapi köszöntőre Bóna Zoltán
országgyűlési képviselőt kértük fel.
Az ünnepi hangulatot Teleki Miklós
orgonaművész játéka, illetve torta és
pezsgő biztosítja. Zárszót a kuratórium elnöke vagy megbízottja mond.
A rendezvényen ingyenes, szeretettel hívjuk és várjuk mindannyiukat!
A Civil Információs Centrum vezetősége

Évfordulós hálaadó
istentisztelet és
megemlékezés
2016. október 2.
Dunavarsány

* * *

„Mert kegyelembôl
tartattatok meg,
hit által;
és ez nem tôletek van:
Isten ajándéka ez;”
Ef 2,8.
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Testvérvárosi kapcsolat
Szalóc

„Csak az igazat!”

Felvidéki megemlékezés hősi halált halt mártírjainkra

- A családommal Pestszentlőrincen laktam
annak idején, fiatal fémcsiszoló segédként
dolgoztam. Október 23-án este fél tizenegykor a műszak végeztével mentünk haza egy
kollégával. Számomra ismeretlen zajokat
hallottam, na, mondtam, megint készülnek
valami ünnepségre, azt próbálják. Társam
katonaviselt volt már, ingatta a fejét: nem,
lőnek, ezek rövid sorozatok, valami bent,
Pesten történik. Jött a villamos, felszálltam,
egyszer csak a kalauznő is mondja: na,
megint valami díszszemle lesz, azt próbálják. Kinéztem az ablakon: tankok csörömpöltek el befelé a városba. Hazaértem,
lefeküdtem, másnap reggel egy szemközt
lakó osztálytársam ébresztett: „Gyula, kelj
fel, Pesten kitört a forradalom!” Azt hittem,
hülyéskedik, de azután jöttek a városból
felnőttek, megerősítették: tényleg így történt. Felbuzdultunk: menjünk, szerezzünk
fegyvert, álljunk be a harcolók közé, hiszen
mi is magyarok vagyunk! Nem messze volt
a rendőrség, odamentünk, rögtön odaadták
a fegyvereket. Mauser-puskájuk volt. Én is
kaptam, de egy felnőtt rám szólt: ”Öcsi, ez
még nem való neked” , és elvette, azután
teherautóval elindultak a városba. A közeli
pártház előtt már égették a tagkönyveiket
az elvtársak, a pártitkár meg szónokolt,

Események

Legendává váltak az 56-os „pesti srácok”, ifjú korukat meghazudtolva felnőtt bátorsággal és érettséggel vetették bele magukat a harcokba, tetteik félelmetes híre néha
még az orosz tankokat is visszafordulásra késztette. Vajon hogyan vált egy kamaszból
fegyverforgató katona, mi késztette őket arra, hogy azonosuljanak a forradalom politikai, majd harci céljaival, miért vállalták akár életük feláldozását is a többi hőssel
együtt? Értették, átérezték a történelemformáló időket? Dunavarsányban Szűcs Gyula
ma 77 esztendős, 1956 októberében már a kamaszkor felső határán, de még az igazi
felnőtté váláson innen volt. Nekünk kell elmondani az élményeinket, mert mi átéltük
és csak az igazat szabad megőrizni az emlékezetben – hangsúlyozta a beszélgetés
elején.
Hogyan kezdődött egy pesti srác számára
a forradalom?

hogy őt eddig becsapták, megszédítették és ő
is bedobta a sajátját a tűzbe. Összeverődtünk
egy páran, jött egy teherautó, bevitt a Kilián-laktanyáig. Nagyon meglepődtem, amikor
megláttam egy kilőtt tankot, a tornya odébb
hevert a földön. Odacsapódtam egy-egy csoporthoz, hol erre mentem, hol arra. Estére a
Kossuth téren találtam magam, tömve volt
emberekkel. Kiabáltak: „Ruszkik, haza!”, meg
„Menjünk be a parlamentbe!” – ilyeneket.
Egyszer csak egy óriási csattanást hallottam
és minden elsötétült előttem. Mint kiderült,
arcra estem, betörtem az orrom és rám estek
azok, akiket eltaláltak. Arra eszméltem, hogy
valaki rángatja a lábam, kihúztak a halottak
alól. Megmosták az arcom, hála Istennek nem
volt komoly sérülésem. Hívtak, hogy segítsek
összeszedni a szanaszét heverő testeket, raktuk fel a teherautókra, amíg bírta a gyomrom,
mert kinek ez a testrésze hiányzott, kinek az.
Meddig maradt a Kossuth téren?
- Nem tudom, mert kicsit kába voltam, elég
rosszul éreztem magam, de valahogy elindultam hazafelé. Hol gyalogoltam, hol felvettek
egy-egy teherautóra, mert mentek élelemért
kifelé. Valahogy eljutottam az Üllői úton az
iparvasútig, az már jól kint volt. Éppen gyalogoltam, amikor valaki elkiáltotta magát:
”Hasra!” Megint tankok jöttek, orosz tankok
és lőttek. Egy szerencsétlen idős asszony
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lábát elvitte egy sorozat, megpróbált félremászni az út szélére, de jött egy másik tank és átgázolt rajta. Szörnyű volt.
Valahogy hazavergődtem, lefeküdtem.
Másnap visszamentem, addigra már
letakarták a szegény asszonyt körbeállták az arra járók. Egy asszony sápítozott:
„Megérdemelte, minek mászkált, nem
láthatták a szovjet elvtársak”. Nagyon ráförmedtem, hiszen ez úgy, ahogy történt,
szabályos gyilkosság volt, láttam, hogy a
tank szándékosan ráment egy sebesültre.
A harci eseményeken túl milyenek voltak a hétköznapok?
- November 4-ig nem emlékszem semmi
különleges dologra. Egyszer láttam egy
olyat, hogy egy bolt betört kirakatán keresztül bement valaki az üzletbe és magára
vett három öltönyt – annak nekimentek az
emberek, amint meglátták. Más atrocitás
semmilyen nem volt. Bent, a városban
egy alkalommal észrevettem, hogy a földön hever egy ávós-sapka, benne egy
csomó pénz – senki nem nyúlt hozzá, egy
fillért föl nem vettek a földről, ott hagyták. Közben megalakult a Nemzetőrség,
én is azonnal beléptem – november 4-e
után fokozottan szükség volt a fegyverforgató emberekre, hiszen visszajöttek
az orosz csapatok, hogy leverjék a forradalmat. De ez már egy másik történet…
Haeffler András

Testvértelepülési Bizottságunk mindennapi munkájának alapvető célja a testvértelepülési kapcsolatok szorosabbra fűzése, a barátságok elmélyítése. Megkönnyíti ezen törekvéseinket, hogy a
felvidéki és kárpátaljai testvértelepüléseinkkel közös
a történelemünk, közös emlékekről elmélkedhetünk,
közös az őseink iránti tisztelet, s nem utolsó sorban
nemzeti identitástudatunk is meghatározó jelentőségű a baráti kapcsolatok ápolása szempontjából.
A trianoni békediktátum fájó döntése értelemében
ugyan határokat húztak közénk, gondolataink, érzelmeink, történelmi emlékeink közös tőről fakadnak.
Ezen gondolatok értelmében döntöttünk úgy, hogy
2016.10.06-án útnak indulunk, együtt emlékezünk
felvidéki testvéreinkkel az 1849-ben hősi halált halt
aradi vértanúk halálára. Közös visszatekintésünk a
történelmi eseményekre a Bethlen Gábor Alapkezelő
„Testvér-települési programok és együttműködések”
pályázatán nyert támogatásból valósult meg, így lehetőségünk adódott, hogy népes emlékező sereggel kelhessünk útra, emelvén így a megemlékezés pátoszát.
A Képviselő-testület, a Testvértelepülési Biztosság
tagjai, Intézményvezetőink, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói is szép számban részt vettek a
kiránduláson, így városunkat 33 fő képviselte, s rótta
le tiszteletét a megemlékezésen Rozsnyó városában.
Korán indultunk Dunavarsányból, hiszen a rozsnyói
megemlékezés előtt még egy ebédmeghívásnak
tettünk eleget Szalócon. Igazi kulináris élvezetben
volt részünk, a korábban már oly sokszor tapasztalt szalóci vendégszeretet kíséretében, mindenki

megkóstolhatta a tradicionális juhtúrós sztrapacskát.
Polgármester Úr köszöntő szavait, valamint a bőséges
ebédet követően folytattuk utunkat Rozsnyó városában, ahol a helyi temetőben Szörcsei Antal honvédszázados sírjánál már gyülekezett az emlékező felvidéki
és dunavarsányi sokadalom. A CSEMADOK Rozsnyói
alapszervezetének szervezésében megtartott megemlékezésen ünnepi köszöntött mondott Nagytiszteletű dr. Drenkó Zoltán református lelkész és Gergőné
Varga Tünde városunk polgármestere. Az emlékező
gondolatokat követően a helyi szervezetek mellett
városunk delegációi is elhelyezték az emlékezés virágait. A közös megemlékezés jegyében szervezett
program lehetőséget biztosított a testvér-települési
kapcsolatok ápolására és elmélyítésére, a polgárok
kulturális ismereteinek bővítésére, a nemzeti és kulturális örökség ápolására, mindezek által a nemzeti
identitástudat erősítésére. Felvidék természeti és
épített szépségei párjukat ritkítják, így kulturális és
lelki feltöltődésünknek a környék megismerése is
részét képezte. Testvértelepülésünk képviselőivel a
program a betléri Andássy kastély megtekintésével
folytatódott, ahol a színvonalas idegenvezetés hozzájárult történelmi ismereteink elmélyítéséhez.

ebédet követően Kassára indultunk. A városban idegenvezető irányításával megismerhettünk több, a
magyar történelem szempontjából jelentős épületet,
többek között a Lőcsei-házat, a Magyar Főkonzulátus
épületét, a volt Nemzeti Színházat, a Szent Erzsébet
Dómot, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk, Zrínyi Ilona, és a Rákóczi-szabadságharc több vezetője nyugszik,
a katolikus és a református templomot, a Fekete Sas
Panziót, valamint a Zsinagógát és a Thália Színházat. A
Szent Erzsébet Dóm altemplomában a himnusz közös
eléneklésével és koszorúzással tisztelegtünk hőseink
emlékének. A közös megemlékező program október
8-án, Szalócról útban hazafelé Rimaszombaton Petőfi
Sándor, valamint Tompa Mihály szobrának megkoszorúzásával, és egy azt követő városnéző sétával zárult. A
tartalmas programot követően fáradtan, mindazonáltal
lelkileg megtisztulva, nemzeti identitástudatunkban
és baráti kapcsolatainkban megerősödve, a délutáni
órákban érkeztünk haza Dunavarsányba.
dr. Békássy Szabolcs
Testvértelepülési Bizottság elnöke

A kastélyban található 17-19. századi festmény-, kerámia-, porcelán- és bútorgyűjtemény, könyvtár, termeiben korabeli, bútorok és használati tárgyak, fegyverek,
vadásztrófeák, köztük több afrikai nagyvadé, valamint
az Andrássy Képtár tekinthetők meg. Október 7-én
Védett természeti értékeink címmel a Gombaszögi
Barlang meglátogatására került sor, majd egy ünnepi

Gemmingen
Látogatók Gemmingenből
Eljött a szeptember vége és megérkeztek a várva várt
vendégek: Dunavarsány szeptember 26-29. között 24
német diákot és néhány gemmingeni pedagógust
fogadott. A csoport a vendéglátó diákokkal együtt mozgalmas napokat töltött nálunk. Hétfőn egy „Ismerd
meg Dunavarsányt!” vetélkedő segítségével ismerkedtek meg a gyerekek egymással, illetve Dunavarsány
nevezettességeivel. Ezután együtt meglátogattuk a
modern polgármesteri hivatalt, ahol Gergőné Varga
Tünde polgármester vezette körbe a csoportot és érdekességeket mesélt vendégeinknek az épületről. Ezt követően az új tanösvényen tettünk egy hangulatos sétát.
Másnap látogatóink a szentendrei skanzenben látthattak jellegzetes magyar épületeket. Nemcsak a régi házakat tekintettük meg, hanem egy érdekes szakma, a
bőrművesség rejtelmeit is felfedezhettük, sőt, a diákok
bőrkarkötőt készíthettek a helyi műhelyben. Délután a
Citadelláról csodáltuk meg Budapest páratlan panorámáját. A látogatás utolsó célpontja Solt-Révbérpuszta
volt. Itt, a pusztában vidám kocsikázáson vettünk részt és
finom ebédet ettünk. Ezután csoportunk egy látványos

lovasbemutatót láthatott, ez mind a gyerekeknek,
mind a felnőtteknek felejthetetlen élményt nyújtott.
Este vidám vacsorával és táncházzal búcsúztunk német barátainktól. Köszönet a segítségért Gárdonyi
Adrienn tanárnőnek. Sajnos, a német gyerekek csak
pár napot töltöttek nálunk, de tartalmas programokon
vettünk részt együtt. Sok barátság szövődött és a magyar gyerekek ügyesen használták a német nyelvet.

Örömmel tudatjuk, hogy előreláthatólag még ebben a
tanévben iskolánk diákjai is kilátogathatnak Gemmingenbe. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak és
Polgármester Asszonynak a sok segítséget. Hatalmas
köszönet Vas Zoltánné Ildikónak, Mekler Andreának,
Ézsiás Erikának is, akik végig lelkesen segítették munkánkat.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola közössége

Testvérvárosaink
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Szoboravató ünnepség gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából
Nagy öröm, hogy újabb köztéri szoborral gazdagodott városunk. Még nagyobb öröm, hogy az ország egyik nagy vezéralakja, Kossuth Lajos megformált
mellszobra mellett a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István szobra kapott helyet a művelődési ház előtti parkban, a gesztenyefák árnyékában. Szabó
Zoltán kőszobrász alkotó keze által nemzetünk két jelentős vezéralakja emlékeztet immár bennünket egy eszme, a szabadság eszméjének a fontosságára és a
reformkor kiváló tetteire, építő erejére. Szoboravató ünnepségünkön Portik-Cseres Éva köszöntötte szavalatával a résztvevőket, akik között velünk ünnepeltek
magyar testvéreink Kárpátaljáról és Erdélyből, erősítve a nemzeti összetartozás érzését, amelyet Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr is kiemelt ünnepi
beszédében. A szoboravató ünnepség után néptáncbemutatójukkal megerősítették Széchenyi István örökül hagyott intelmét. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent és munkálkodhass a jövőn.” Reményteli örömmel tölt el bennünket, hogy azóta sok kis óvodást elhoztak az óvó nénik, nyitott szívvel hallgatták meg,
hogy akinek a szobra itt látható, annak minden csepp vérében a magyar nemzet feldicsőítése élt.
Kun Lászlóné
igazgató, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
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Centenáriumot ünnepelt a Dunavarsányi Református Egyház
Száz érv is kevés lenne, hogy elmondjam, mitől
maradhatott fenn száz évig, és mitől virágzik ma
is városunk református közössége. Kellett leginkább az itt szolgáló lelkészek elhivatottsága,
a mindenkori presbiterek szolgálatkészsége, a
gyülekezet aktív tagjainak közreműködése, de
legfőképpen a Gondviselő szeretete. Mindezért
október 2-án hálaadó istentiszteletre jöttek ös�sze gyülekezetünk tagjai, hogy együtt fejezzék
ki köszönetüket a Jóisten megtartó kegyelméért.

Bóna Zoltán olvassa a szentírást és köszönti a gyülekezetet

„MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG”
Ez volt a mottója annak a rendkívül színvonalas
népzenei és néptáncestnek, amelyre szeptember
24-én került sor a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete, a Rákóczi Szövetség dunavarsányi szervezete és a Petőfi Sándor Művelődési
Ház Kalamajka Néptánccsoportja szervezésében.
A művelődési ház teltházas színháztermében
szórakoztató és felemelő élményben volt része
a közönségnek – ragyogtak az arcok, ritmusra
dobogtak a lábak, tapsoltak a kezek és minden
bizonnyal egy ütemre dobbantak a szívek is a
több órás műsor során. A helyi Csujjogató Táncegyesület, a Népdalkör és Citerazenekar, a Kalamajka Néptánccsoport, valamint a visszatérő
vendégszereplő délegyházi Keringészavar Néptánccsoport már számtalanszor szórakoztatta a
dunavarsányi közönséget, és ezúttal sem okoztak
csalódást változatos és színvonalas előadásukkal.
A határon túli vendégszereplők viszont először
álltak színpadra városunkban és bátran kijelenthetjük, hogy elvarázsolták a közönséget. Az erdélyi Magyaróról érkezett Csurgó Néptánccsoport
nagyszerű műsorának köszönhetően betekintést
nyerhettünk az erdélyi (és azon belül a felső Maros-menti) népzene és néptánc világába, amely
érdekes ötvöződése a székelyföldi és mezőségi
hagyományoknak. A kárpátaljai Mezőváriból érkezett BorzsaVári Zenekar (a névrokon tanárral

kiegészült öttagú Kovács család) előadása magasabb szintre helyezte a (nép)zene, a család, a hit
és a magyarság fogalmát.

A „szerencsések” másnap ráadást is kaphattak az
élményekből, a BorzsaVári Zenekar közreműködésével a református templomban tartott istentiszteleten szem nem maradt szárazon!
Köszönet jár mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy ez az esemény megvalósulhasson: a Petőfi
Művelődési Háznak, amely otthont adott a rendezvénynek, a Rákóczi Szövetségnek és városunk
önkormányzatának az anyagi támogatásért, a
Soli Deo Gloria közösségnek a vendéglátásban
nyújtott segítségért, Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő úrnak, akinek köszönhetően a Csurgó
Néptánccsoport táncosai látogatást tehettek az
Országházban. Nem utolsó sorban köszönet a
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete
tagjainak, akik időt és energiát nem sajnálva
dolgoztak a program megszervezésén, a művészek és meghívottak megvendégelésén, a
határon túli fellépők három napon át tartó vendéglátásán és munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy az egyesület ismételten egy sikeres programot kínálhasson a dunavarsányiak számára.
Köszönjük a Csurgó Néptánccsoportnak és a
BorzsaVári Zenekarnak, hogy példát és tanítást
mutattak: az anyaország határain túl, kisebbségi
létben magyarnak lenni elkötelezettséget, kitartást és küzdelmet követelő „büszke gyönyörűség”.
Zári Csilla
DEKE

A szívet melengető, lelket megérintő istentiszteleten a gyülekezetből teológiai diplomát és
részben lelkipásztori minősítést szerzett testvéreink szolgáltak. Bóna Zoltán apostoli köszöntése,
szentírásolvasása és imádsága után Beregszászi
Marianne személyes emlékekkel is hitelesített
igehirdetése következett. Az úrvacsora szentségét, amelyben mintegy százan fogadták a
bűnbocsánat és örök élet ígéretét, dr. Csobolyó
Eszter szolgáltatta ki, ezt Kun Ágnes Anna zsoltáros dicsőítő éneke követte. A 36 esztendeje itt
szolgáló lelkészházaspár ezen az áldott istentiszteleten „csak ministráns” szerepet végezett.

Az úrvacsorai szentség kiszolgáltatása

Ezután Takaró András esperes köszöntője, Bóna
Zoltán lelkipásztor történeti visszatekintője és
a dunavarsányi énekkarok fellépése tette valóban ünnepivé az istentiszteletet. Október első
vasárnapján három évfordulót is ünnepeltünk.
Egyfelől valóban száz évre tehető a református
gyülekezeti élet kezdete Dunavarsányban, akkortájt az istentiszteleteket még házaknál és az
iskolában tartották. 1960 decemberéig Majosháza, majd Dunaharaszti fiókegyházaként működött a református közösség. A másik évfordulót
az adja, hogy 55 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdte
meg gyülekezetünk Délegyházával közösen a
kvázi önálló missziói egyházközségi létet, amely
a ’80-as években anyaegyházzá lett, de még mindig együtt. Ez az 55 éves korszak zárult le azzal
a nagy isteni áldással, hogy mindkét gyülekezeti rész megerősödött - a délegyházi gyülekezet
közegyházi támogatással, a dunavarsányi pedig
mindenfajta külső támogatás nélkül önállóan
tudta folytatni misszióját immár egy esztendeje.
Az elmúlt évtizedek nem csupán a templomépítés és az infrastrukturális gyarapodás terén
hoztak szembetűnő változást; fontosak azok a
népegyházi adatok is, amelyek talán a leginkább

kifejezik gyülekezetünk aktív életét. 1928-tól
napjainkig – ami 88 esztendőt ölel fel – 1600-an
részesültek a keresztség szentségében. Konfirmációi fogadalmat 970-en tettek, házasságára
összesen 378 pár kérte eddig az Úr áldását. A
temetések száma 1445. Hálával kell megemlítenünk azt a tényt, hogy a hitoktatás – ideértve az
iskolai hitoktatást is – folyamatos volt gyülekezetünkben. Dunavarsányban már 26 évvel ezelőtt,
1990-ben bevezettük az úgynevezett alternatív
hitoktatást, amely kisebb-nagyobb ellenszelek
és értetlenkedések után immáron szerves része a helyi közoktatásnak. Ezzel elmondhatjuk,
hogy mi közel három évtizede folytatjuk a hitoktatást oly módon, ahogy az végre az elmúlt
években fokozatosan országosan is elterjedt.

Szeretetvendégség a templom udvarán felállított sátorban

A népegyházi adatok fényében jó hír, hogy gyülekezetünk a várossal együtt növekedett olyan�nyira, hogy ettől az évtől a két gyülekezetrész
(Dunavarsány és Délegyháza) szétvált, saját döntéshozó-testületekkel és önálló lelkipásztori szolgálattal folytatják missziójukat. Mindez további
erőt és bizalmat ad ahhoz, hogy gyülekezetünk
az elkövetkező száz évben is betöltse evangéliumi küldetését, gyarapodjon szívben, lélekben,
összetartó közösségben egyaránt. Soli Deo Gloria
– Egyedül Istené a Dicsőség!
Szilvay Balázs
presbiter

Naprózsa Nap a Naprózsa lakóparkban
Október 1-jén, immáron 3. alkalommal Naprózsa
Napot tartottunk lakóparkunkban. A rendezvényen
kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre való
programot. A felnőttek közösen készítettek ebédet
bográcsban, egymás mellett rotyogott a halászlé és a
marhapörkölt, a konyhai fortélyok mind gazdát cseréltek a délelőtt folyamán. A gyerekek eközben ugrálóváraztak és csúszdáztak a szikrázó napsütésben.
A délutáni kézműves foglalkozás papírtányér-állatkert
készítésével és festéssel telt el. A pónilovon lovaglás
óriási sikert aratott a kicsik körében. Ebéd után nagy izgalommal vártuk a szüreti felvonulókat. A felvonulás, a
tánccsoportok előadása, a lovas kocsikról az ugrálóvárba szaladó gyerekek öröme egy igazi kapocs volt a lakópark és a város lakói között. Köszönjük mindenkinek,

aki megtisztelt bennünket és felénk vette az útját! Reméljük, minden vendégünk olyan örömmel kóstolta
meg süteményeinket, mint amilyen szeretettel a lakópark lakói készítették. Élményekben gazdag, jó hangulatú napot töltöttünk el egymással, barátkoztunk,
ismerkedtünk régi és új szomszédjainkkal.
Czingli Viktória, Pulló Mariann
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Az alábbiakban látható házak közül csak a kisvarsányiak épültek 1920 előtt. Nagyvarsányon a jelzett időszakban még 10-12 olyan épület állt, amelyekről
eddig nem sikerült fotót szereznem, így helyettük három 1920 utánit tudok csak bemutatni.
• Az első felvételen az Iskola utca 14. számú Németh-házat láthatjuk jelentősen átépítve. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a szintén Iskola utca 18-as Baski-ház szerepel. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik kép az Árpád utca 29-es számú Rácz-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik a Dózsa György utca 3. számú Buncsák-ház, amely valaha ,,Kocsma a három hársfához” néven ismert műintézményként is működött.
(Fotó: Faragó Károly)
• Az ötödik fénykép a Halász Lajosné utca (régen: Bugyi út) 38-as számú (ma:48-as) Keresztesi Gábor-házat ábrázolja. Mára már lebontották, új épület
áll a helyén. (Fotó: Tóth János, Néprajzi Múzeum, 1971)
A továbbiakban a bevezetőmben írtakhoz híven: irány Nagyvarsány!

Az 5., 6., 7., 8. számú fényképekért külön köszönettel tartozom a Néprajzi Múzeumnak, munkatársuknak, Tóth Jánosnak, valamint hajdani iskolatársamnak, Répás Györgynek.

1.

TISZTELT HÖLGYEM!

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT

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

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

A szűrés eredményessége érdekében a szűrővizsgálatot megelőző 24 órában ne végezzen hüvelyöblítést, ne használjon tampont és tartózkodjon a
nemi élettől. A szűrővizsgálat Önnek ingyenes. A költségeket részben
Dunavarsány Város Önkormányzata, részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. Vizsgálatra jelentkezhet telefonon és e-mailben is.
Telefon: 06/20-266-4332; E-mail: dvvedono@invitel.hu

• A hatodik fotó a Templom utca 5. számú Száger Jakab-házat mutatja. (Fotó: Tóth János, Néprajzi Múzeum, 1971)
• A hetedik a Templom utca 10. számú Wágner Pál-ház. (Fotó: Tóth János, Néprajzi Múzeum, 1971)
• A nyolcadik a Templom utca 30. számú Schuszter István-, majd Schuszter József-házat láttatja. (Fotó: Tóth János, Néprajzi Múzeum, 1971)

2.

3.

Kohán József
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A vizsgálat helyszíne: Egészségház, I. emelet
Kérjük, hogy vegyen részt a szűrésen, mert az időben felismert daganat
kezelése az életét mentheti meg!
Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla

Cím: Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.), A épület, I. emelet, telefon: 06 28 507-600/191 mellék vagy 06 28 507-126, e-mail: szures@huniko.hu,
weboldal: www.huniko.hu/szures
Ezen kívül igénybe vehető a MaMMa Szűrő és Diagnosztikai Központban is a szűrővizsgálat. / Beutalót háziorvosától és nőgyógyászától kérhet./ (1227 Budapest, Kapás
u.22.), telefon: 06 1 489 0695 vagy 06 1 489 0696, e-mail:mammakapas@t-online.
hu, weboldal: www.mamma.hu
Abban az esetben, ha az Ön családjában édesanyjának, nagymamájának, lánytestvérének volt melldaganata, 35 éves kor felett ajánlott a mammográfiás szűrésen részt
venni. A szűrővizsgálat nem kötelező, ám az időben felfedezett daganat kezelése az
életét mentheti meg. Kérjük, hogy egészsége érdekében vegyen részt a szűrésen!

Az 1986-ban végzett általános iskolai
évfolyam-találkozó résztvevői
A temetőben megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról. Harminc év elteltével sem váltunk idegenné egymásnak, örömmel idéztük fel gyermekkori közös emlékeinket.
“Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér
és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke
egy zugában az örök gyermeket.”
A
FÉMALK
ZRT.
25
éve
meghatározó
szereplője
az
autóiparnak.
Vállalatunk
elsősorban az autóipar részére nyomásos alumínium öntvények előállítása.
/Márai Sándor: A bűvész/ alaptevékenysége
A FÉMALK
ZRT. 25ma
évemár
meghatározó
az autóiparnak.
Vállalatunk
Dinamikus növekedésünknek
köszönhetően
mintegy szereplője
950, tehetséges
szakembert

foglalkoztatunk, 2015-es alaptevékenysége
árbevételünkelsősorban
pedig az27
milliárd
forint.alumínium
Vállalatunk
autóipar
részére nyomásos
öntvényeksikerei
előállítása.
megalapozták további terjeszkedésünket,
mely keretében
nyarán
csepeli
üzemünk
Dinamikus növekedésünknek
köszönhetően2014
ma már
mintegy a950,
tehetséges
szakembert
mellé, megnyitottuk Dunavarsányi
telephelyünket
is.
foglalkoztatunk, 2015-es árbevételünk pedig 27 milliárd forint. Vállalatunk sikerei

4.

5.

megalapozták www.femalk.hu
további terjeszkedésünket, mely keretében 2014 nyarán a csepeli üzemünk
mellé, megnyitottuk Dunavarsányi telephelyünket is.

6.

www.femalk.hu

Öntödei takarító
(Dunavarsány)

Öntödei takarító

Feladatok:




HORGÁSZVERSENY

7.

8.

Az üzem területén való tisztaság fenntartása(Dunavarsány)
Gépek letakarítása, mosása
Feladatok:
A keletkezett hulladékok kezelése

Elvárások:





Az üzem területén való tisztaság fenntartása
Gépek letakarítása, mosása
A keletkezett hulladékok kezelése

 8 általános
A Dunavarsányiak Független Köre szeptember 10-én tartotta meg a „Varsány
Hor- végzettség
 Műszakos munkarend vállalása (folyamatos munkarend, 8 órás műszakok)
gásza 2016” címért horgászversenyét. Az időjárás is támogatta rendezvényünket,
 Hasonló területen szerzett
tapasztalat
Elvárások:
gyönyörű napsütéses időben hangzott fel a Farmer horgásztavon a startot jelző
Amit kínálunk:
kürt. A verseny – amelyet a Varsa Horgászbolt támogatott – folyamatos
mérlege 8 általános végzettség
lés mellett zajlott, a kifogott halak azonnal visszakerültek lételemükbe.
A halak
 Versenyképes
jövedelem  Műszakos munkarend vállalása (folyamatos munkarend, 8 órás műszakok)
 Hasonló területen szerzett tapasztalat
 Cafeteria
már nem kényeztették el a versenyzőket úgy, mint az időjárás, ennek
ellenére acsomag
 Egészségpénztári hozzájárulás
hajrában izgalmas verseny alakult ki a címért, amelyet végül Albert
buda Péter
Nyelvtanulási
lehetőségAmit kínálunk:
 Stabil nagyvállalati háttér
pesti horgász nyert el.

Hornung Sándor DFK elnök

 Versenyképes jövedelem

 Cafeteria csomag
Munkavégzés helye: Dunavarsány,
Ipari Park
 Egészségpénztári hozzájárulás
Jelentkezés: toborzas@femalk.hu
 Nyelvtanulási lehetőség
 Stabil nagyvállalati háttér

Munkavégzés helye: Dunavarsány, Ipari Park
Jelentkezés: toborzas@femalk.hu

Felhívás

Történelem
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Mint az bizonyára sokak előtt ismert, a Dunavarsányi TE labdarúgó szakosztálya 2015-ben
támogatási szerződést kötött városunk második legnagyobb vállalkozásával, a Fémalk
Zrt.-vel. Az együttműködési megállapodás
keretében a szakosztály 2016. október 1-jén
13-14 éves gyerekek számára kispályás labdarúgó tornát szervezett, amelyre a környékbeli általános iskolák csapatait hívtuk meg.
A tornát FÉMALK Kupa néven hirdettük meg.
Október első szombatját nemcsak a nyolc általános iskola (Halásztelek, Szigetszentmiklós,
Szigethalom, Taksony, Délegyháza, Majosháza,
Kiskunlacháza és természetesen Dunavarsány)
válogatottjai, hanem a rendező DTE vezetői is
izgalommal várták, hiszen ilyen létszámmal még
nem szerveztünk tornát. Hála Istennek, nemcsak
az időjárás, hanem a csapatok harci szelleme is kiváló volt, így nem csoda, hogy a 2 négyes csoportban nagyszerű mérkőzéseket láthatott a közönség. A csoportmérkőzések után az „A” csoportból
a délegyházi és a szigethalmi (Széchenyi), míg a
„B” csoportból a halásztelki (Hunyadi) és a dunavarsányi csapatok jutottak a négyes döntőbe.
Az elődöntők igen izgalmas körülmények között
zajlottak: a délegyháziak 1 góllal gyűrték le a
varsányiakat, míg a másik elődöntő még kiélezettebb volt, a döntetlen végeredmény után a
szigethalmiak büntető rúgásokkal kerekedtek a
halásztelkiek fölé.

A döntőben aztán kiütközött az, hogy a délegyháziak kevesebb cserével rendelkeztek, így az
5. meccsen nyilván fáradtabbak voltak a szigethalmiaknál, akik megérdemelten nyerték meg
a döntőt. A torna végén így a szigethalmi gróf

Széchenyi István általános iskola csapatkapitánya vehette át a FÉMALK képviselőjétől a gyönyörű vándorkupát, az összes csapat szép serleget és a torna élményét vihette haza. Minden
részvevő elismeréssel nyugtázta: régen vettek
részt ilyen színvonalas, jól rendezett tornán.

Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik
bármilyen módon (szervezés, játékvezetés,
szendvicsek készítése) részt vettek a kupa sikeressé tételében, így különösen Gergőné Varga
Tünde, Németh Ferenc, Juhász Ákos, Thauerl Tamás, Pirisi Sándor, Gábor Imréné és Gábor Szilvia
hozzájárulását köszönöm:
Papp Tibor

Programok

Sport

SIKERES VOLT A FÉMALK KUPA
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Natura 2000:
Damariba sziget
Erőspusztai mocsaras, lápos nádas
Úszóláp
Dunavarsányi turjános
Kis-Duna dunavarsányi szakasza
A Gulya
Varsányi-halom, Radó-domb
Az 51-es út és a Kis-Duna közötti dombos, erdős rész
Dunavarsányi Tündérvíz
Siklódi Alajosné szövőszéke és szőnyegszövései
Józsefné Babó Gabriella munkássága
Ruva Farkas Pál művei
Csobolyó Miklós Őseink útján lovas túrája
Könözsi László szerzeményei
Ady emlékhely és az Ady-hagyomány
Petőfi-hagyomány
id. Kohán József versei, nótái
Lövenrosen Károly emlékezete
Dr. Gallé Béla életműve
Hein János kerttervező mérnök munkássága
XXIII. János pápa szobra
Gizella-szobor
Petőfi-mellszobor
A Remény című szobor
Kossuth és Petőfi domborművek
Az 56-os emlékmű
A Hősök tere szobraival
A Kálmán házaspár kerámiái
Kiss László festményei
Az Iskolák falán elhelyezett emléktáblák
A Vendel-hegyi temető- és templomhely
Trianon-emlékpark
17/A vasúti őrház
18-as vasúti őrház, Falumúzeum
Kertész-ház, Erkel Ferenc Zeneiskola
Elemi iskola, Kossuth Lajos utca öregiskola
Vasútállomás
Bakterház pizzéria
Rieder-ház, Melis-ház
Firnigl-ház
Renyé-villa
Törpényi-villa
Gömböcz-ház
Taksony vezér híd
Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta
A volt Petőfi MGTSZ telephelyei
Aranynektár
Bakos Pékség
Robi Pékség
Hajdani nagyvarsányi téglaégető
IBIDEN
Birkózó, labdarugó, kézilabda, röplabda, vízitúrázó és vívó hagyományok
Cserkészet
A Dunavarsányi Értéktár Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat és javításokat. Továbbra is kéri a dunavarsányi
polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükből a Települési Értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket
javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé. A lista dinamikus: javítható, javítandó, fejleszthető.
Dr. Csobolyó Eszter
elnök
Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság

Munkaszüneti és folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erőspusztán: Cs:13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos
06-24-521-127
Egészségház I. em
Rendelés: K:12-16; Sz:8-12;
Cs:12-16; P:8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/24 473-054
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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 Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
Doktor János
06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.
Dunaharaszti, Fő út 152.
06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Hatósági: 0620/249-42-18

Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Teljes körű számítógép szerelés otthonában is. Molnár Károly
06-30-223-3660
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
Óvoda, iskola utáni, szülők esti, hétvégi, éjszakai programja
esetén is pót nagyiságot vállalok. Tel:06/30-285-9299

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.

*Szállás* Baráti és családi összejövetelek*
* Csapatépítés *Bértartás*Lovaglás*
Panderosa Panzió Tel: 30/415-3537

Dunavarsány, Lovas tanya 2. (51-es út mellett)
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Tudtad, hogy Dunavarsány is az Invitel kiemelt fejlesztési övezetéhez tartozik?
Így a település nagy részén már számodra is elérhető gyors internetszolgáltatásunk!
Sőt széles tévécsatorna-kínálatunkban mostantól megtalálható
a Spíler TV és az Izaura TV is!
Ismerd meg Te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz.

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

Az adott lakcímen elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és a díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as infóvonalon
vagy munkatársainknál!

160832-FI1

DUNAVARSÁNYBAN
IS

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN? SEGÍTÜNK!
HÍVJON!
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS,

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

EREDETISÉG VIZSGA
Következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfű kaszálás)
-fűnyírás (egyszeri, rendszeres)
-utcafront rendbetétele
-vízelvezető-árok karbantartása
(alkalmanként vagy általányért)
-gallyazás, metszés, sövény nyírása festés, mázolás
-kisebb kőműves, víz-villanyszerelési
munkák
-zárak cseréje, javítása
-ereszcsatorna tisztítása, javítása
-üzletek, irodahelységek teljes vagy
részleges takarítása
-kertek és épületek karbantartása
(fűnyírástól a villanyszerelésig)

HELYBEN, AZONNAL 3,5t-ig!

Várjuk szeretettel ismerőseinket,
barátainkat valamint meglévő és új
ügyfeleinket!

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

Tel: 06 20 243 5258
06 70 234 5313

Kapcsolat:

Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.hu (Multi-szervíz koordinátor)

