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Volt egy álom, melyet egy asszony álmodott. Emese arról álmodott, hogy fia születik és nagy dolgokat visz majd véghez.
Minden anya erről álmodik. A fiú megszületett, Álmos lett
a neve. Álmos elvitte népét az ázsiai sztyeppékről, új hazát
keresett nekik a Kárpát-medencében, ahol otthonra leltek.
Emese álma valóra vált, fia nagy dolgot vitt véghez! Aztán ezer
évvel ezelőtt egy férfi álmodott. Itt élt a Kárpát-medencében,
és hinni mert abban, hogy megszületik egy erős, gazdag,
független szabad európai ország. A magyarok országa. István
király – hiszen ő volt az álmodó – hazát alapított az idegen
népek gyűrűjében, a keleti és a nyugati világ határán. Nem
években gondolkodott, hanem nemzedékekben. Így kerülhette el, hogy foglyul ejtse álmát az idő. Az Ő éleslátása és
vasakarata nélkül ma talán nem léteznénk. Az álom ismét
beteljesült, elvégezte, amit rábízott a sors. És bennünket, ma
élőket választott az idő arra, hogy megérjük ezt az ezer évet és
méltóan emlékezzünk államunk alapításának évfordulójára.
Szent István a magyarság történelmének egyik legkiemelkedőbb személyisége, akinek emléke és munkássága az
évszázadok és egy évezred múltával sem halványul el. Sőt,
szellemisége egyre többször egyre inkább jelent igazodási
pontot nekünk, ma élőknek. Talán soha nem volt szükség an�nyira egy olyan példaképre, mint amilyen Ő volt, aki mindig
a magyar hazát és egyházat szolgálta. Mi, akik ilyen gyökerekkel büszkélkedhetünk, mint amilyen az első királyunkvolt, soha, semmilyen körülmények között nem veszíthetjük
el hitünket, tenni akarásunkat és lelki erőnket bármilyen
megpróbáltatás előtt állunk is. Hiszen itt, a Kárpát-medence
ölelő karjaiban még mindig vagyunk, vigyázzuk egymást, mi
magyarok határon innen és túl, a zivataros évszázadok alatt.
Pedig értek bennünket és ma is érnek olyan külső és belső

támadások, amelyek a gyökereinkre irányulnak: mert minél
többet ad fel egy nemzet a saját hitéből, politikájából, annál
gyengébb lesz politikailag és gazdaságilag. Minél inkább
hagyja, hogy sorvasszák a gyökérrendszerét, annál kevesebb
az esély visszatérni a valódi európai keresztény gondolathoz.
Meg kell védeni a szülőföldet ezredév távlatából is, ez a magyarság örök hivatása. Örökérvényű az a tanítás, amiben meg
kell erősítenünk gyermekeinket, hogy a valahova tartozás, a
gyökereink ismerése és továbbörökítése nélkül érdektelenné
válunk. Sok dolgot kell visszahoznunk a mai felgyorsult és
technikai eszközökkel elárasztott világunkba. Vissza kell állítanunk a családok és a kapcsolatok értékét, az egymás, a nemzetünk, az országunk és a lakhelyünk iránti szeretetet. Hiszen
ezeket az értékeket is István király hagyta ránk, Ő örökítette
belénk. Jó apa, jó tanító volt, nagy gondot fordított fia neveltetésére. Mindenki által köztudott intelmei foglalták össze fia
számára egy jó király teendőit. Ezekben kérte, mi több, megparancsolta számára, hogy gyakorolja a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és a szemérmességet.
„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés
nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; ezért
illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint
a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját
törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot,
hogy aszerint éljen!”- így szóltak István intelmei a fiához.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kell, hogy legyen újra egy magyar álom. Egy gazdag és erős
Magyarország. Egy nemzet Európa szívében, amelyet magukban bízó, szabad és büszke emberek építenek maguknak a
saját szájuk íze szerint. Egy sokasodó, erős, független, szabad
Magyarország. Ami mindannyiunké, az idegenbe szakadt
és az anyaországban élő magyarok közös álma. Mindenkié,
akinek megadatott, hogy ehhez a nemzethez tartozzon. Mert
mindenkire szükség van, mert senkit nem nélkülözhetünk. A
gazdag és erős nemzetet a határon túli magyarokkal együtt
álmodjuk. Szent István álmában ők is benne vannak. Mert az
álmoknak nem lehet határt szabni. Ez a mai ünneplés, még
ha évről-évre is újra és újra megemlékezünk róla, mégis más.
Nem a tartalma, a fontossága, a jelentősége miatt vált itt
Dunavarsányban augusztus 20-a ünnepe egyedivé, hanem
a kapcsolódó események, a megjelent ünneplő közösség és
a helyszín teszi mássá ezt a napot. Együtt ünnepel velünk a
felvidéki Szalócról érkezett küldöttség és a kárpátaljai Csetfalváról érkezett barátaink is. Szalóc testvértelepüléssel ebben az évben ünnepeljük az együttműködési megállapodás
aláírásának 15 éves évfordulóját. Tegnap este egy szép és

maradandó emlékül szolgáló ünnepséggel tekintettünk vis�sza az elmúlt 15 évre. Biztosítottuk egymást arról, hogy továbbra is odafigyelve egymás településére, gyümölcsöző kapcsolatot szeretnénk a következő években is fenntartani Szalóc
és Dunavarsány között. A kárpátaljai testvértelepülésünkkel
jövőre ünnepeljük a 10 éves kapcsolatunkat. Örömmel tölt el
a tudat, hogy mi a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határokon túl élő testvéreink
érezzék a kötődést, a figyelmet, a gondoskodást, és minden alkalommal, amikor találkozunk, érezzük az összetartozás erejét
és tudják azt, hogy ide Dunavarsányba mindig haza jönnek.
Még egy újdonság van ebben a mai ünnepben. Dunavarsány
képviselő-testülete döntött arról, hogy a kicsit méltánytalanul
háttérbe került Gizella szobor körüli terület legyen ezentúl
méltó helyszíne az augusztus 20-i ünnepségnek, így döntés
született a közterület Szent István parkká való elnevezéséről.
Ide került az az emlékkő, amely szent királyunknak állíttatott.
Gizellára és Istvánra ezentúl itt emlékezhetünk. Szent István
életét és érdemeit minden évben felemlítjük, pedig ezer
évvel ezelőttre is él a francia mondás, miszerint „minden sikeres férfi mögött egy nő áll”. Gizella 42 éven át jó felesége
és hű társa volt férjének, sokszor elkísérte útjaira, ami akkoriban nem volt jellemző. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd
megértés és tapintat jellemezte egymáshoz való viszonyukat.
Fontos szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, adományokat juttatott el templomoknak, támogatta az egyházat.
Társ-alapítója volt az óbudai és veszprémvölgyi egyházaknak.
Nem kétséges, hogy az az életmű, amelyet Szent Istvánnak tulajdonítunk, Gizella nélkül nem jöhetett volna létre.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
A magyar államalapítás ünnepén a múltunkra emlékezve éljünk a jelenben és tekintsünk a jövőbe.
Az ezeréves magyar államra emlékezve mindig ünnepelnünk
kell ezen állam okát és célját is: az időtlen magyar Hazát. Azt
a hazát, melyet a nagyvilágban bárhol élő magyar emberek
hite, életereje, anyanyelve testesít meg és éltet. Az állam a
forma, a haza a tartalom.
“A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz” – mondta
Kossuth Lajos.
Köszönöm, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Isten éltesse a
magyar hazát, a magyar népet!

KÖZMEGHALLGATÁS

GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
közmeghallgatást tart, amelynek helyszíne és időpontja:

A MAGÁZ Kft. tájékoztatása alapján ezúton értesítjük Önöket, hogy

PETŐFI KLUB, NAGYVARSÁNY (Dunavarsány, Béke u. 16.)
2017. SZEPTEMBER 5. (KEDD), 17.00 ÓRA.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a
polgároknak azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést és
javaslatot tegyenek a képviselő-testülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gergőné Varga Tünde polgármester
és a képviselő-testület.

2017.09.12-én 7:00 órától 2017.09.14-e 7:00 óráig (48 óra)
Dunavarsány egész területén a GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL
a MOL Földgázszállító Zrt. gázvezeték kiváltási, karbantartási munkái miatt.
A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJENEK
A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT FOGYASZTÓI FŐELZÁRÓT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL
FELSZERELT ELZÁRÓT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!
Fentiekkel kapcsolatos észrevételeiket közvetlenül
a 06-28/545-515 telefonszámon jelezhetik.
Megértésüket köszönjük!
Dunavarsány Város Önkormányzata
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

A 2017. augusztus 8-ai rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a Dunavarsány, 103 hrsz-ú kivett
kultúrház művelési ágú ingatlanon található Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár közterületként használt
udvarának a Petőfi tér elnevezést adta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az elnevezéshez kapcsolódó
intézkedéseket tegye meg.
Elfogadták azt a bérleti szerződést, amely szerint a
Dunavarsány, Sport u. 51. szám, 1981 hrsz. alatti
70 m² hasznos alapterületű önkormányzati szolgálati lakást, 2017. szeptember 1-jétől 1 éves határozott időtartamra, 19.460,- Ft/hó bérleti díjért
Dávid Matild köztisztviselő részére bérbe adják és
felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület az Árpád Fejedelem Általános
Iskola vizesedési problémáinak teljes feltárása, megszüntetése, helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
a Laviron 66 Kft. (1188 Budapest, Ady Endre utca
23/b.) ajánlata érvényes; a Vortex Kft. (1188 Budapest, Rákóczi utca 108.) ajánlata érvényes; a KINAMÉ
Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.) ajánlata érvényes. A
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a KINAMÉ Kft. tette. Az eljárás
eredményes volt. Az eljárás nyertese a KINAMÉ Kft. A
szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a
2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a KINAMÉ Kft.-vel

nettó 1.663.230 forint + Áfa összegben vállalkozási
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Rendelet:
A képviselő-testület megalkotta a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 13/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2017. (VIII. 9.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet megtekinthető a www.dunavarsany.hu honlapon.

A nyár elején már beszámoltam Önöknek az idei
évben indított felújításokról, fejlesztésekről, most
tájékoztatni szeretném Önöket a beruházások
megvalósításáról is. A felújításaink jó ütemben, a
meghatározott ütemtervek szerint haladtak, illetve haladnak.
A Vörösmarty utca, valamint a Honvéd utca mentén lévő járdaszakaszok felújítása befejeződött. A
Duna-parton a Sziget-sor burkolatának felújítása
szintén megtörtént. A csapadékvíz-rendezést
szolgáló szikkasztóárkok felújítása, kialakítása
folyamatban van.

A Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám alatti telephelyén a kombinált játék- és kukatároló
kialakítása megtörtént.

Az elővásárlási jogról érthetően
Városunkban az elővásárlási jog intézményének
joghatásai hatósági szinten elsősorban a termőföldek eladásakor jelentkeznek. Évente csaknem
nyolcvan ilyen jogügyletet hirdetményeznek, ami
többszáz fős érintettséget jelent akkor is, ha csak
minimális közreműködőt veszünk, amennyiben kizárólag egy eladóval, egy vevővel és egy elővásárlási
joggal rendelkező potenciális vevővel számolunk.
Az elővásárlási joggal érintett jogügyletekben tehát
legkevesebb három jogalany érintett: az eladó, a vételi
ajánlatot benyújtó ajánlattevő, valamint az elővásárlási
joggal rendelkező jogalany. Az ajánlatevő benyújtja vételi ajánlatát az eladónak, aki azt bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező jogalanynak. Ha ez utóbbi vállalja a vételi ajánlat teljesítését, ő lép az vevő szerepébe,
és az eredeti ajánlattevő helyett ő veszi meg a dolgot.
Az elővásárlási jog általános szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) fekteti
le. A Ptk. alapján a tulajdonostárs (eladó) tulajdoni
hányadára a többi tulajdonostársat (elővásárlási
joggal rendelkező jogalanyok) harmadik személlyel
(ajánlattevővel) szemben elővásárlási jog illeti meg.
Amennyiben az eladó az elővásárlási jogból eredő
kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, az
így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. Ha a jogosult az ajánlati
kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot,
az eladó a dolgot az ajánlattevő ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Ha az elővásárlásra jogosult
az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre.
A Ptk. az elővásárlási jogról tehát elsősorban a közös
tulajdon esetében rendelkezik, ugyanakkor „ha a föld
és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg” valamint „a külön jogszabályban
biztosított elővásárlási jog megelőzi a tulajdonostársat
e törvény alapján megillető elővásárlási jogot.” Ilyen
külön törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, amely taxatíve
felsorolja az elővásárlási jogra jogosultak körét (pl.
a földet használó olyan földműves, aki helyben lakó
szomszédnak minősül, vagy akinek a lakóhelye vagy
a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon
a településen van, amelynek közigazgatási határa az
adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település

közigazgatási határától közúton vagy közforgalom
elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van). Pontosan meghatározza az elővásárlásra
jogosultak sorrendjét is (pl. a szántó, rét, legelő (gyep),
vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott
föld eladása esetén az olyan földművest, aki helyben
lakónak minősül, megelőzi az a földműves, aki a föld
fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet
üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása.
A külön törvényben lefektetett elővásárlási jog elsőbbségének köszönhetően a fenti, külön törvényben előírt közlési kötelezettséget nem érinti a Ptk. következő
felmentő rendelkezése: az eladót nem terheli közzétételi kötelezettség, ha annak teljesítése a jogosult
tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel
járna. Figyelemmel arra, hogy a termőföld-eladásokkal
kapcsolatos közlést a polgármesteri hivatalok végzik és az adás-vételi szerződéseket a polgármesteri
hivatalok továbbítják a kormányhivatalok számára
a közlést követően, így a közlési kötelezettség alóli felmentés értelemszerűen kizárt ezen ügyekben.
Mit jelent az, ha valaki egy termőföld vonatkozásában elővásárlási joggal bír? Az adás-vételi
szerződés az elővásárlásra jogosult fél szempontjából
vételi ajánlatnak minősül, amelyre elfogadó, vagy az
elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet a
polgármesteri hivatalban történő személyes megjelenéssel a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztését követő napjától számított 60 napos
jogvesztő határidőn belül. A jogosult abban az esetben is élhet elővásárlási jogával, amennyiben nem a
szabályszerű közlés révén, hanem más módon szerzett
tudomást a vételi ajánlatról, ugyanakkor az ilyen, nem
szabályszerű tudomásszerzés nem akadályozza annak
megállapítását, hogy a jogosult nem élt az elővásárlási jogával. Előfordul az is, hogy az elővásárlási jog
jogosultja az eladó eladási szándékának ismeretében,
a vételi ajánlatnak minősülő adás-vételi szerződés létrejötte előtt tesz olyan nyilatkozatot, hogy az ingatlant
nem kívánja megvásárolni, ezen nyilatkozat azonban
nem mentesíti az eladót a vételi ajánlat közlésének kötelezettsége alól. Volt olyan eset is, hogy az elővásárlási

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Elemi Iskola parkolóinak száma további 2 hellyel bővült,
valamint helyreállításra került a Napközi épülete
előtti parkoló.

jog jogosultja helyett a jogi képviselője tette meg az
elfogadó nyilatkozatot. Ezen nyilatkozatot a földhivatal
nem fogadta el, s ezen elutasító döntését a bíróság jogszerűnek találta. Az elővásárlási jog nem játszható ki azzal, hogy az eladó egy elővásárlási joggal érintett dolgot
egy másik dologgal értékesít, és a vételár egységesen
kerül megállapításra. A bírósági gyakorlat szerint ezen
főszabály alól kivételt jelent az az eset, amikor a társasházban levő, az eladó külön tulajdonában álló, nem
lakás céljára szolgáló helyiséget (jellemzően garázs) az
öröklakással együtt kerül értékesítésre. Ez esetben a tulajdonostársak a nem lakás céljára szolgáló helyiségre
nézve nem gyakorolhatnak elővásárlási jogot. Ameddig az eladó s az ajánlattevő a szerződést nem közlik az
elővásárlási jog jogosultjával, addig a szerződést értesítés nélkül felbonthatják. A szerződés közlése az eladó
által tett eladási ajánlatnak minősül. Miután a közlés
megtörténik, az eladó határidőt szab az elfogadó nyilatkozat megtételére. Az eladó ajánlati kötöttségének
idejét a szerződés általános szabályaiban meghatározottnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.
Az elővásárlási jog átruházhatósága és örökölhetősége a szerződéssel alapított elővásárlási jognál tekinthető releváns kérdésnek. A Ptk. kötelmi és
öröklési szabályaiból az következik, hogy az elővásárlási jog átruházható és örökölhető, hiszen nem
személyhez kötött jogról van szó. Ez azt jelenti, hogy
a jogosult halála esetén nem szűnik meg, hanem a
jogosult hagyatékának részét képezi, és az eladó halálával sem szűnik meg, az eladó örököse az érintett
vagyontárgyat az elővásárlási joggal terhelten örökli
meg. Az elővásárlási jog átruházására a jogátruházás szabályait kell alkalmazni, sem az eladó, sem az
ajánlattevő hozzájárulását tehát nem kell kikérni.
Habár az elővásárlási jognak a római jogig visszavezetető történelme van (Diocletianus császár idejére
alakult ki), manapság felmerült más jogintézménnyel
való felváltása. Lehetséges alternatívája lehet az első
ajánlat joga, amely szerint a jogosult azt igényelhetné, hogy az eladó a dolog eladása esetén először neki
tegyen eladási ajánlatot, s csak ha nem jön létre szerződés ezen ajánlat alapján, akkor tehessen másoknak.
Az első ajánlat joga tehát az elővásárlási jog megfordítása, hiszen míg előbbinél az eladó, utóbbinál a vevő
ajánlatának elfogadásáról dönt a jogosult.
dr. Nagy Csilla
jogász, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Szent István Emlékkő az újonnan elnevezett
Szent István park területére került.

A 390 m² hasznos alapterületű 2 szintes DTE pályaház építése folyamatban van.

A Deák Ferenc szobor felállítása a művelődési
ház melletti területen folyamatban van. Az Attila utca közvilágítási oszlopainak áthelyezése
előreláthatólag a szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítését követően befejeződik. A két településrészt összekötő (a Búza utcától a Nyár utcáig
tartó), valamint a Vasút sortól az Erőspusztai útig terjedő kerékpárútszakasz tervezése
és engedélyeztetése most zajlik. A vízkárelhárítási terv összeállítása folyamatban van.
Kormányunk pozitív döntésének köszönhetően
a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Dunavarsány közintézményeinek energiahatékonysági pályázatát”,
sikerrel megnyerte az önkormányzat; a kivitelezések várhatón még idén megvalósulnak.
A támogatás műszaki tartalma:

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési felújítása egy új átemelőakna beépítésével megtörtént.

Az Epres utca és térsége vákuumos szen�nyvízcsatorna-rendszer felújítása és az új
gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése az ütemtervnek megfelelően halad.
Eddig 4200 fm cső lefektetése, valamint 3
darab átemelő behelyezése is megtörtént.

Keresztesi Balázs - Kocsis Viktória
Tóth Viktor - Lukovszki Eszter
Fülesdi Gábor - Schuszter Bernadett
Bartha Ádám - György Sixtine
Vadász Roland - Demeter Nikolett
Czili Róbert István - Gyurasics Éva

• Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében homlokzati,
lábazati és födém hőszigetelés, valamint az
épület tetejére polykristályos napelem modulokból szerelt napelem rendszer telepítése;
• Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár födém
hőszigetelése és 5 db homlokzati nyílászáró
cseréje, valamint az épület tetejére polykristályos napelem modulokból szerelt napelemrendszer telepítése.

Az önkormányzati térfigyelő kamerarendszer
bővítése 2 darab új rendszámfelismerő kamera,
valamint 3 darab eseménykövető kamera kihelyezésével befejeződött.

2017 júliusában
házasságot kötöttek:

• Weöres Sándor Óvoda Árpád utcai központi épületének homlokzati, lábazati és
födém hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint az épület tetejére polykristályos napelem modulokból szerelt napelemrendszer telepítése;

Keresztesi Balázs
alpolgármester

2017 júliusában
születtek:

Paskó Alex
Lakatos Barbara

Július 19.
Július 20.

2017 júliusában
elhunytak:

Hliva Ferenc
Farkas József
Dóka Lajos
Badacsonyi Jenő
Drahos Árpád

élt 70 évet
élt 83 évet
élt 81 évet
élt 92 évet
élt 52 évet
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Gemmingen

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Ahogy azt az érintett teleülésrészen élők és a
projekt iránt érdeklődők bizonyára megtapasztalhatták, az Epres utca környékét érintő szennyvízberuházás előrehaladását – ellentétben az élet
sok területével – nem akadályozza vagy lassítja a
rendkívüli hőség, ahogy a nyári szabadságolások
sem. Nem meglepő ez, hiszen a megrendelő Önkormányzat és a kivitelezők kifejezetten egyetértettek abban, hogy – a műszaki és biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett – törekedni
kell a projekt lehető legrövidebb időn belül történő lezárása. Ezt nemcsak az indokolja, hogy az
érintett településrészeken a szennyvízszolgáltatás
mihamarabb megindulhasson, illetve korszerűbb
legyen, hanem az is, hogy a munkálatokkal járó
esetleges kényelmetlenségeket a lakosságnak
a lehető legrövidebb ideig kelljen tapasztalnia.
A munkálatok folyamatos és hatékony kivitelezésének köszönhetően elmondható, hogy a júliusi
hónap végére a hálózatépítési és korszerűsítési

feladatok cca. 70%-a megvalósult. Ez számszerűen azt jelenti, hogy a komplex szennyvíz
projekt keretében cca. 4200 utcafolyóméteren,
azaz 4,2 kilométeres szakaszon került a szen�nyvízhálózat kiépítésre, illetve rekonstrukcióra.
Ezen felül a hálózat megfelelő működésének
biztosítására 3 db átemelő műtárgy került telepítésre. Külön eredményként könyvelhetjük el,
hogy továbbra is sikerült minimális szinten tartani a projekttel együtt járó kellemetlenségeket.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság változatlanul együttműködést tanúsít a kivitelezők és
az Önkormányzat felé, amelynek köszönhetően
minden eddig felmerült kérdésben sikerült mindenki számára elfogadható megoldást találni. Továbbra is arra bíztatjuk a T. Lakosokat, hogy bármilyen kérdés, kérés vagy javaslat esetén használják
a rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornákat. E körben jelezzük, hogy – tekintettel az elmúlt hónapok tapasztalataira és egyes működési

Nyári Fesztivál, avagy zenekarok találkozója Gemmingenben

körülményekre – az elkövetkező időszakban
változás áll be az információs pont nyitvatartása tekintetében, mely szerint elsősorban
a du. 16-18 órai időszak áll rendelkezésre a
kérések meghallgatására, megválaszolására.
A nyár utolsó napjaira is tartalmas és élménydús
időtöltést kíván minden dunavarsányi lakosnak a
DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság.
A LAKOSOK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN
LÉPHETNEK KAPCSOLATBA A KIVITELEZŐKKEL:

» Információs pont:
2336 Dunavarsány, Epres utca HRSZ 845.
» Nyitvatartás: H-P:16-18 óráig.
» Információs vonal: +36-70-253-3298
» E-mail: dunavarsany2017konzorcium@gmail.com

Németországi testvértelepülésünk kastélyparkja ad otthont
kétévente július utolsó hétvégéjén a zenekarok ünnepének.
Timo Wolf polgármester meghívását örömmel fogadtam el,
hiszen régen nem találkoztunk, volt sok megbeszélnivalónk.
Városunk legújabb díszpolgára, a gemmingeni Kleineisel
György jelezte, hogy szeretné, ha ő és kedves felesége, Inge
lehetne az ott eltöltött pár napon a vendéglátóm. Természetesen szívesen mentem hozzájuk, hiszen már máskor is élvezhettem a vendégszeretetüket. Gyuri bácsi a német nyelv
megértésében is segített nekem, bár kiutazott velem Verebély
Andrea tanárnő – aki a Testvértelepülési Bizottság tagja is – és
tolmácsként működött közre a hivatalos megbeszéléseken.
Volt sok információ, amit már hallottunk a német delegáció
itt jártakor, de részleteiben most tudtunk hosszabban beszélgetni mind a polgármesterrel, mind pedig Sven Christtel,

aki jelenleg a kinti testvértelepülési ügyeket fogja össze és
szervezi. Timo Wolf beszámolt a legújabb fejlesztésekről és
az idei legfontosabb eseményről, a szeptember végi helyi
választásokról. Jelen pillanatban a kampány köti le minden
figyelmét, mindent megtesz annak érdekében, hogy ismét
elnyerje a város lakosainak bizalmát, és újabb nyolc évre
megválasszák polgármesternek. Sven és Andreas Wild (a
fúvószenekar vezetője) jelezték, hogy 2018-ban pünkösdkor
szeretnének Dunavarsányba jönni, és a korábbi évekhez hasonlóan a nagyvarsányi sváb közösséggel együtt ünnepelni. A
jövő évi Parkfestre várják vissza a magyaros ételeket főző-sütő
csapatokat. Előzetes tervekről is esett szó, ami már a 2019-es
esztendőt érinti. Gemmingen akkor ünnepli a város fennállásának 1250. évfordulóját, amelyet szinte egy éven át fognak
különböző nagyszabású rendezvényekkel emlékezetessé
tenni. Ami pedig akkor majd városunkat is érinti, az a testvértelepülési megállapodásunk aláírásának 20. évfordulója lesz.
Visszaemlékezve a 10. évfordulóra, egy szép közös ünneplés
volt Dunavarsányban, majd megismétlődött mindaz Gemmingenben is. A megbeszélésünk már arra az eseményre is
kiterjedt, és ha még a pontos dátumokat nem is tudjuk, abban
megegyeztünk, hogy mindkét helyszínen megemlékezünk a
húsz évvel ezelőtt történtekről. Biztosítottam arról német

Szalóc
Államalapításunk határtalanul
A fenti címet viselte Dunavarsány Város Önkormányzatának a
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott, majdan támogatott
pályázata. Az Alapkezelőnél kiírt s a támogatásból megvalósuló programok célja a nemzeti összetartozás tudat erősítése, a
közös értékek megőrzése.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közelmúltban a Mininform Kft. által
fejlesztett KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó szakrendszert városunkban bevezettük, ez a Közterület Felügyeletek
és Önkormányzati Rendészetek feladatellátásának informatikai
támogatására készült.
A szakrendszer segítségével a közterület-felügyelők a napi munkájukhoz ezentúl számítógépes segítséget kapnak, valamint a
közterületi intézkedések adatainak rögzítését Android alapú okostelefonon vagy tableten végzik, továbbá a szükséges
dokumentumokat költséghatékony módon mobil hőnyomtatón keresztül nyomtatják ki a helyszínen. A felügyelők intézkedéseik támogatásához valós idejű információt kapnak a kiadott közterület-használati, illetve behajtási engedélyekről,
a bizonyítékként szolgáló fényképfelvételeket a rendszer biztonsági jegyekkel látja el és az intézkedéshez rendelten továbbítja az ügyviteli rendszerbe. A KÖZREND szakrendszer a felügyeleti intézkedést nem igénylő esetek észlelése esetén
azok képfelvételekkel történő dokumentálására és az intézkedésre jogosult szervezethez való automatikus továbbítására
szintén lehetőséget biztosít.
A szabálysértés észlelésével egy olyan automatizált folyamatrendszer indul el, amelynél kiemelt fontosságú a pontosság,
a következetesség, valamint a határidők betartása.
Természetesen a rendszer bevezetésénél, illetve a használat során folyamatosan a fokozatosság elvére törekszünk. A
szabálytalankodók minden esetben felszólítást, figyelmeztetést kapnak és a sor legvégén következik a büntetés.
Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a rendszer dokumentálja az előzetes figyelmeztetéseket, felszólításokat, amelyeket a büntetés megállapításánál figyelembe kell venni. A szakrendszer próbaüzeme megkezdődött, egyelőre rögzítés nélküli észlelések történnek. Hamarosan a rendszer minden szükséges hatósági regisztrációval rendelkezni
fog és ezt követően a közterület-felügyelők a jogszabály keretein belül hatékonyan tudnak fellépni a szabálytalankodókkal szemben. A város közterület-felügyeleti szolgálatát július 1-től egy felügyelővel bővítette a képviselő-testület, így a település belterületén váltott beosztásban, reggel 6 órától este 18 óráig 2 felügyelő teljesít szolgálatot.
A szolgálati beosztás havi rendszerességgel legalább egy alkalommal hétvégi munkabeosztást is tartalmazni fog.
A fent bemutatott automatizált folyamatoknak köszönhetően a felügyelő ott lehet a legtöbbet, ahol igazán szükség van
rá: a közterületen.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

II. Bóbita Nap az óvodában
A tavalyi sikeres napot megismételve, hagyománnyá válva rendezzük meg idén is az alapítványunkat támogató családi napot.
2017. szeptember 9-én délelőtt 9 órától 17
óráig várjuk szeretettel a kikapcsolódni akaró,
játékokat kedvelő, ügyességi próbákban résztvevő gyerekeket, felnőtteket. Belépőjegyekhez, támogatójegyekhez elővételben az óvoda minden
csoportjában, illetve a titkárságon lehet hozzájutni. Mindenkinek szeretnénk örömet, vidámságot, látványosságot nyújtani e napon. Ízelítő a
programok közül: tombola, ugrálóvár, hennafestés, célba dobás, horgászat, csillámtetkó, drónok,
illuzionisták, néptáncosok, íjászok, népi játékok
és itt még nem zárul be a kör. Támogatásokat,
felajánlásokat, hálás köszönettel fogadunk,
mindent az alapítvány javára és gyermekeinkre
fordítunk. Szülők, nagyszülők, kisegítő diákok
segítségét is várjuk. Célunk idén is az, hogy az
önkormányzattal karöltve, minden tárgyi eszközt biztosítani tudjunk gyermekeink számára.
Várunk mindenkit, aki szeretne egy boldog napot eltölteni velünk az óvoda udvarán!
Honti Anna
óvodavezető

A Testvértelepülési Bizottság a fentiek szellemében határozott
akként, hogy államalapításunk évfordulójának napját a közös
gyökerekkel, történelmi múlttal rendelkező testvértelepülésünkkel, a felvidéki Szalóccal ünnepli. Magasztosabbá tette az
ünnepi hangulatot egy jubileumi kapcsolat, hiszen idén volt
15 éve, hogy Lőrincz Albin és Pálfy Márton polgármester urak
Dunavarsányban március 15-én aláírták a testvértelepülési
megállapodást. Ezen kapcsolat megszületésében és fenntartásában elévülhetetlen érdemei vannak a szalóci barátaink
mellett a dunavarsányi civil szervezeteknek, köztük kiemelt
módon a Lányok Asszonyok Klubja, valamint a Kantátika
Férfikar szerepvállalásának, hiszen ők azok, akik a kezdetektől
a jelenlegi 15 éves jubileumi szalóci-dunavarsányi testvértelepülési találkozó megszervezéséig sokat fáradoztak, kiemelkedő munkájukat köszönet illeti. A pályázatban vállalt kötelezettségeink egyfajta keretet szabtak a hétvégi programoknak,
ugyanakkor a baráti találkozókat nem lehet pusztán sematizált programok közé szorítani, így természetesen bőven maradt idő a kötetlen beszélgetésekre, a régi emlékek felelevenítésére is. Fárasztó utazást követően augusztus 18-án érkezett
a közel negyven tagú szalóci delegáció Hurák Ottó megbízott
polgármester vezetésével. A Művelődési Ház és a Városháza
épületének megtekintését követően elfoglalták szálláshelyeiket, majd egy ünnepi vacsorára vártuk őket, ahol a hivatalos
köszöntéseket, a finom falatokat követően a zene és tánc
vette át a főszerepet. Szombaton a Lányok Asszonyok Klubjának szervezésében egy albertirsai strandolás következett.

Külön öröm számunkra, hogy 15 éves testvértelepülési kapcsolatunk megünneplése mellett álamalapításunkra emlékezve, az ünnepi hangulatot is közös lelkülettel élhettük meg
szombat délután szalóci barátainkkal. Szerves részét képezte
a hétvégi programsorozatnak az immáron harmadik alkalommal Dunavarsányba látogató Summerfest Nemzetközi Folklór-fesztivál, melyen a Szalóka Polgári Társulás első fellépőként
mutatta be műsorát Vanyó Mária vezetésével. Ünnepsorozatunkat vasárnap a Református Templomban folytattuk, ahol
André János nagytiszteletű úr, szalóci református lelkipásztor
hirdetett igét. Köszönet illeti ezúton is a Dunavarsányi Református Egyházközséget, amiért Nagytiszteletű Úr fogadását
megszervezte, így emelvén a közös ünnep fényét. Nagytiszteletű Úr prédikációjában a nemzeti összetartozás és a közös
keresztény gyökerek alapvetésének hangsúlyozása mellett
kitért a Jóisten gondviselő szeretetére is, mely végigkísérte
15 éves testvértelepülési barátságunkat. Jubileumi ünnepsorozatunkat egy búcsúebéd zárta a Petőfi Művelődési Házban, ahol a Kantátika Férfikar vendégszeretetét élvezhettük.
Tekintsünk a jövőbe, s kérjük a Jóisten áldását, hogy a következő esztendők is a múltban megélt testvéri szeretetben
teljenek Szalóc és Dunavarsány polgárai között.
dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester, a Testvértelepülési Bizottság elnöke

barátainkat, hogy a kapcsolatunk és a barátságunk töretlen, és a következő években is folytatni szeretnénk egymás
településének, lakosainak, civil szervezeteinek, intézményeinek megismerését különböző eseményeken keresztül.
A közelgő évfordulók és programok részletes egyeztetése
érdekében javasoltam egy jövő tavasszal történő kiutazást
Gemmingenbe, amelyen minden érintett szervezet képviseltetné magát, aki valamilyen részt vállal a két város jó
kapcsolatának fennmaradásáért. Mindenkinek tetszett a
gondolat és várnak bennünket szeretettel az egyeztetésre.
A hivatalos beszélgetéseken túl, a „Sommerfest” fúvósainak – közöttük természetesen a Blasskapelle Gemmingent – csodálatos műsorát is élvezhettük. Öröm volt látni
mind az idősebb korosztály, mind pedig a fiatalokból álló
zenekarok lelkesedését, a zenéért való rajongásukat. Óriási munkával szervezték és bonyolították le a találkozót,
odafigyelve az ételek forróságára és a sör hidegségére. A
zenei élményen túl a kifogástalan jó idő, a helyiek felénk
áradó vendégszeretete és a sok-sok ismerős és jóbarát
felejthetetlenné tette számunkra ezt a júliusi hétvégét.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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„Minden lehetséges annak, aki hisz.” Mk(9:23)
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei
szeptemberben

„…tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban.”
Olvasandó: 1Kor 15,1-58

Szeptember 5.: Kalkuttai Boldog Teréz. Agnes Conxha Bojaxhiu 1910-ben született albán
szülőktől. Mohamedán környezetben éltek, ennek ellenére hűségesen ragaszkodott a család katolikus hitéhez. Kilenc éves volt, amikor a család elveszítette az édesapát. Édesanyjuk
kézimunkaüzlettel tartotta fenn magát és három gyermekét. A megpróbáltatás még jobban
összetartotta a családot. Az édesanya a Szent Szív közösségben a szegények segítője, támogatója volt. Ágnes állami iskolába járt és tagja lett a Mária Kongregációnak. A kalkuttai egyházmegyében a jugoszláviai jezsuiták szolgálatot vállaltak, írásaikban beszámoltak az ottani
lehetőségekről. 1928-ban barátnőjével elhatározták, hogy szerzetesnővérnek jelentkeznek
az angolkisasszonyok rendjébe. Hamarosan Indiába küldték novíciátusának megkezdésére. Az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránti tiszteletből a Teréz nevet vette
fel. A kalkuttai Szűz Mária iskolában 1948-ig földrajzot tanított. 1946-ban életében fordulat
következett be, amikor megismerte az emberi nyomorúságot. Ekkor engedélyt kért, hogy
elhagyja rendjét és Kalkutta szegénynegyedébe mehessen. Letette a rendi ruháját és fehér
száriba öltözött, amelyet keskeny kék szegélycsík övezett. Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi kiképzésben részesült. Kalkuttába visszatért, itt a Szegények Kisnővéreivel lakott. A
Szeretet Misszionáriusai társulat létrejöttét 1950-ben hagyták jóvá, hamarosan elterjedt az
egész világon. 1965-ben pápai jogú társulat lett. Hitvallásuk: „Szerzetesek vagyunk. A nap
huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk.” Számtalan kitüntetés között 1979-ben Nobel-díjat kapott. 1997-ben halt meg. II. János Pál pápa 2003-ban a boldogok sorába avatta.
Szeptember 8.: Szűz Mária születése, Kisboldogasszony napja. A keleti egyházban a liturgikus
év kezdetét jelentette, így az ünnep a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa a
VIII. század végén vezette be. Eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési évfordulója
volt. A keresztény tisztelet mindig fontosnak tartja megemlékezni arról, aki a Megváltó édesanyja lett. Szent Bernát egyik beszédében így szól: „Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj
Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbejáró imáját
elnyerhesd, ne szűnj meg példát követni. Ha Őt követed, nem fogsz eltévedni, ha Őt kéred, nem
fogsz kétségbeesni, ha Rá gondolsz, nem térsz rossz útra, ha Ő fogja kezed, nem fogsz elbukni, ha
Ő védelmez, nincs mitől félned, ha Ő vezet, nem fogsz elfáradni, ha Ő kegyes hozzád, célba érsz.”
Szeptember 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása. A római liturgiában, keletről származva
két ünnepe volt a Szent Keresztnek. Az egyik a Szent Kereszt megtalálása (május 3.). A másik a Szent Kereszt felmagasztalása, amikor 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír-bazilikát. Másnap először mutatták be a népnek a megtalált
Szent Kereszt ereklyét. Heracleus császár 628-ban a perzsáktól visszaszerezte a Szent Keresztet, amelyet több mint tíz évvel korábban elraboltak. Később a két ünnepet összekapcsolták.
A keresztény ember áhítattal imádkozza és énekli az antifónát: „Mi pedig dicsekedjünk
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk.”
A dunavarsányi plébánia templomunk titulusa szintén a Szent Kereszt Felmagasztalása.
Szeptember 21.: Szent Máté apostol és evangélista. Nevének jelentése Jahve ajándéka vagy hűséges. Kafarnaumban született. Foglalkozása pénzváltó, a pénzváltó asztal mellől szólította meg az Úr: Jöjj, kövess! Az első evangélium szerzője. Később Mátét Jézus vendégül látta, odajött sok vámos, bűnös és Jézussal és tanítványaival egy
asztalhoz ültek. Jézus tudatosan vállalta a vámosokkal és bűnösökkel a közösséget, maga
mondta, a betegeknek kell az orvos. Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot.
Etiópiában halt vértanúhalált. Keletről a X. században vitték Szalermóba, jelenleg is ott őrzik.
Szeptember 24.: Szent Gellért püspök és vértanú. 980-ban született Velencében. Öt éves
korában súlyosan megbetegedett, szülei San Giorgio szigetére vitték. Az itt élő bencés szerzetesek imájára meggyógyult, itt maradt és bencés szerzetes lett. Bolognában folytatta tanulmányait, majd tanított. Visszatérve a monostorába perjellé, Vilmos apát halála után apáttá
választották. Szentföldre tervezett utazása alatt ismerkedett meg egy pihenő alatt Gaudentius
pannonhalmi apáttal, akinek hatására a Szentföld helyett Magyarországra jött. Bízott abban,
hogy innen könnyebben megvalósítható szentföldi útja. 1015. május 3-án Mór püspökhöz
érkezett Pécsre. Asztrik pécsváradi apáttal Székesfehérvárra mentek István királyhoz. Nagyboldogasszony napján járult Gellért a király elé. Találkozásuk hatására István király meghívta
Imre fia nevelőjének. Imre nyolc éves volt ekkor, Gellért hét évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Remeteségbe vonult, 1030-ban csanádi püspök lett és megkezdte az egyházmegye megszervezését. A főesperességek élére magyarul tudó papokat állított. Káptalani
iskolákat alapított, templomokat, székesegyházat épített. István király halála után nehéz idők
következtek rá. 1046-ban több püspöktársával a Gellért-hegynél halt vértanúhalált. A pesti
Boldogasszony templomban temették el. Később Csanádra szállították át. Bronzból készült
szobra, kezében a kereszttel vértanúsága helyéről, a Gellért hegyről tekint le a fővárosra.

Józsa Sándorné
hitoktató

Bár a jövő bizonytalan, a jövőt illető szándékaink, terveink, céljaink meghatározzák jelenünket. Ha az ember valami jó dologra készül, jó dolgot tervez,
azért dolgozik, már az előkészületek idején jól érzi magát. Gondoljunk csak az
ifjú párokra, akik hónapokig tervezik az esküvőjüket, közös életük jeles napját
és a szervezés, a teendők nem kínt jelentenek a számukra, hanem örömteljes
pillanatokat. A várandós édesanya – ha körülötte egyébként minden rendben
van – akkor áldott állapotban van abban az értelemben is, hogy örömmel hordozza „a terhet”, annak tudatában, hogy a legnagyobb ajándékot, az új életet
veheti hamarosan a kezébe. És más a hangulatunk, más az érzésünk, ha műtétre készülünk, ha temetésre készülünk, ha valakinek, akár saját magunknak
az elköltözésére készülünk. Még élünk, még nem vagyunk a sebész kése alatt,
de máris súlyos fájdalmakat élünk át. A cél tehát, akár magunk tűztük ki, akár
elkerülhetetlenül feladatunkká lett, meghatározza már a hozzá vezető utat.
Ezeregynéhány esztendővel ezelőtt államalapító Szent István királyunk
egy ragyogó célt látott maga előtt: letelepített, Krisztus kegyelme alá vont,
európai műveltséggel és kultúrával felruházott, bőségben és békében
élő nemzetet és országot látott maga előtt. Ezt a célt azonban nem saját
elhatározásaként tűzte maga elé, hanem isteni rendelésként fogadta. Erről győződött meg prágai neveltetése során, és ennek megvalósítására
vállalkozott, amikor fejére vette nemcsak ékes, hanem súlyos koronáját.
Az államalapítás nem politikai tett volt csupán a szó mai elvilágosodott
értelmében, hanem egy isteni küldetés betöltése. Ez világosan tükröződik
István király fiához intézett intelmeiben is. Nem volt benne kétség, bizonytalanság, sőt félelem sem a célt illetően, mert isteni erőt és kegyelmet érzett abban. De volt félelem, és aggodalom az iránt, hogy népe hogyan ragadja meg, vagy veti el magától ezt a nagy kegyelmet. Az apostoli tanítás
szerint szilárd volt, rendíthetetlen, s az Istent szolgálta uralkodói, politikai
tevékenységében is. Mindezt azért tette, mert a feladatot az Úrtól vette.
Ennek az államalapítónak és ennek az államalapításnak vagyunk mi az örökösei. Ezzel az örökséggel pedig meglehetősen bizonytalanul, következésképpen kétségek közepette élünk. A Szentírás világosan mondja, hogy csak
az a cél ad megelőzően hozzá vezető boldog utat, amely cél az Úrtól van.
Csak nagyon szerényen kérdezzük: nyugodtak lehetünk abban, hogy akár
országunk törvényhozói és kormányzói, akár városunk rendeletalkotói és
irányítói – és ne feledkezzünk mag magunkról sem! –, az állampolgárok
maguk ilyen-olyan egyéni és közösségi terveikben gondolnak/gondolunk
arra, hogy vajon a mindenható Isten mit vár tőlük/tőlünk? A fáradozásaik
és fáradozásaink mögött ott van-e a vágy, hogy az Isten gondviselő szeretetével harmonizáljon? Mert ha ott van, akkor jó a cél, és akkor jó lesz a
magyar nemzet jelene és történelmi életútja is. Akkor jöhet iszlám népvándorlás, ilyen-olyan gazdasági vagy természeti kihívás, úrrá leszünk rajta,
mert arra tartunk, amerre tartanunk kell. Ha pedig a nemzeti, a kisközösségi vagy egyéni célunknak nincs örökkévaló dimenziója, akkor marad a
bukdácsolás addig, amíg végleg föl nem bukunk. Mert minden fáradozás,
ami az Úrban van, nem hiábavaló, és ami Nélküle, Rajta kívül, az mind az.

Az 1867-es Kiegyezés
150. évfordulója alkalmából
a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet
egyrészt rajz, és kézműves (agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriákban.

Fölhívás jegyében zajlott a Soli Deo Gloria Közösség alkotótábora a Reformáció 500. évfordulójára
emlékezve 75 kisgyermekkel – átlagéletkoruk alig érte el a 10 esztendőt - és 15 lelkes, önzetlen
felnőtt vezetővel, segítővel.
Az érdemi program minden nap Isten igéjének olvasásával és a felolvasott történet átgondolásával, megbeszélésével kezdődött. Gyermeknek, felnőttnek egyaránt érdekes, olykor humoros rajzfilm megtekintésével folytatódott a nap, amely megismertette velünk Luther Márton
kalandos életútját, hogy miként is lett az Ágoston-rendi szerzetes az egyházi és társadalmi
megújulás apostolává. Eközben természetesen bepillantást kaptunk a késő középkor egyházi,
társadalmi és politikai viszonyaiba is. A fölhívásnak megfelelően természetesen imádkoztunk
is a nap kezdetekor, az étkezések során, de lehet, hogy egy-két fohász elhangzott az ég felé akkor is, amikor a racka kivezetése, a kecske megfogása vagy a ló megülése volt a feladat. Gondviselő Istenünk az imádkozó gyermeksereget jó kedvvel, jó egészséggel, jó étvággyal, alkotókedvvel, szeretetteljes közösséggel és nem utolsó sorban balesetmentességgel áldotta meg.
Zengett a Közösségi Ház a táborozókból összeállt gyermekkórus hangjától orgonaszó és gitár
kísérettel. „Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk”- énekeltük mindnyájan Luther
Márton himnusszá lett énekét. Szólt a nóta a tánc- és énektanítás során népi hangszerek kíséretében, sőt kipróbálása közepette is. Az alkotás örömét idén is valamennyi résztvevő átélhette.
Az egyszerű házimunkák elvégzésével a legkisebbek is sikerrel próbálkoztak. A kézműves alkotásokból – agyagozás, nemezelés, fonás, varrás, zsugorfóliázás, szappanozás – igazi kincsek születtek. Hisszük, hogy e tábor környezetünket és a résztvevőket egyaránt gazdagítóan formálta.
Ezen a héten tanulva játszottunk, játszva tanultunk egymástól, egymásról, a világról és a világ
Teremtőjéről, kicsik és nagyok egyaránt. Hálás köszönetünk illeti mindazokat, akik talentumaikkal, ismereteikkel, szaktudásukkal, művészetükkel, és főleg gondoskodó szeretetükkel azon
voltak, hogy mindnyájan olvasva, imádkozva, énekelve részesedjünk az alkotás örömében.
Szívből reméljük, hogy a lutheri intelmek a félévezredes emlékévben, sőt életünk során mindvégig
elkísérnek valamennyiünket.
dr. Csobolyó Eszter

Esszé/irodalmi alkotás kategória
1. A Kiegyezés történelmi megítélése
2. A Kiegyezés történelmi alakjának/alakjainak bemutatása
3. A Kiegyezés és az európai integráció elveinek egybevetése
Az írásokat 6.000-12.000 karakter terjedelemben kérjük.
Rajz és kézműves kategória
1. A Kiegyezés történelmi alakjának/alakjainak bemutatása
2. Kiegyezési emlékérem tervezése rajzban, vagy készítése
pl. agyagból, fából
3. A Kiegyezés és a Millenium között épült budapesti épüle
tek és/vagy építészeti alkotások: híd, alagút, sugárút,
közlekedési eszköz fotógyűjteménye
Az alkotások bármilyen technikával, bármilyen terjedelemben elkészíthetők.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt indulhat. Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét és külön
zárt borítékban a készítő nevét, életkorát, pedagógusa vagy
szülője nevét és elérhetőségeit.
A pályamunkákat 2017. október 10-ig lehet eljuttatni a
kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., Városháza.
Az eredményhirdetésre 2017. október 17-én Deák Ferenc
szobrának avató ünnepsége után kerül sor.
Mindkét kategóriában az első három legjobban sikerült
művet díjazzuk. Az első díj mindkét kategóriában a Magyar
Nemzeti Banknak a Kiegyezés 150. évfordulójára kibocsátott
20.000 forint névértékű ezüst emlékérméje.

Államalapításunk és államalapítónk legdrágább és legnyilvánvalóbb öröksége ma is ez az igazság.

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

A Kuratórium megbízásából:
dr. Csobolyó Eszter elnök
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ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE ÉS SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL

A KÖZÖSSÉGÉRT KÖZÖS KANTÁTÁKKAL
A „kantáta” a zenei szótár szerint áriák, duettek, kórusok váltakozásából álló, többtételes, zenekíséretes mű. A műfaji megjelölés a 17. század elején keletkezett, alapja az olasz „cantare”, magyarul
énekelni szó volt, valószínűleg innen származik a „kántálni” kifejezés is. A megnevezés eredetileg
csak énekes darabra utalt az ugyanakkor létrejött szonátával, vagyis hangszeres darabbal szemben.
Ha valaki énekelni kezd, kinyitja-becsukja a száját, mondhatnánk úgy is, hogy tátog. Összeépíthető
a két szó egy játékos-kedves-szellemes új kifejezéssé? A válasz egyértelműen igen, mert így született
meg húsz évvel ezelőtt a kantátika név egy dunavarsányi férfikar kedvéért. Rovatunk vendége az
egyik alapító, a név kitalálója, az énekes társaság jelenlegi vezetője: Lovász Zoltán.

Hogyan kezd neki az ember egy kórus szervezésének? Lemegy az utcára és megkérdezi a szembejövőket: nincs kedve együtt énekelni?
- Abban az évben, 1997-ben baráti társaságunk
részt vett a március 15-i ünnepségen, ahol egy kórus kuruc dalokat énekelt, meglehetősen gyengén.
Megállapítottuk: ennél mi jobbak lennénk, ha alakítanánk egy férfikart. Azután néhány nap múlva
egyikünk névnapján jó hangulatunk kerekedett, volt
köztünk egy karnagy is – dalra fakadtunk, majd úgy
döntöttünk: ezen túl hivatalosan is férfikar vagyunk,
bejelentjük a megalapítást. Repkedtek a zenei szakkifejezések a nevet illetően, a nagy ötletelésben én
találtam rá a „kantátika” szóra. Rögtön elfogadtuk.
Húsz év hosszú idő – maradtak alapítók a kórusban?
- Igen, még heten vagyunk régiek, amúgy összesen
tizenhat tag alkotja a mostani férfikart, közöttünk
van már egyikünk két fia. Van egy ifjú színészünk
is – ők hárman remek tenorok, ami azért nagy ajándék, mert minden férfikar tenorhiánnyal küzd. Amire
még büszkék vagyunk: eddig minden karnagyunk
a szebbik nemhez tartozott-tartozik. Legyen egy kis
örömünk az éneklésen túl... Túl a tréfán, ez azért is
jó volt, mert egy kivételével mindannyian a Zeneművészeti Egyetem hallgatóiként vezényeltek bennünket – mi voltunk a gyakorló zenekaruk. Négy
karnagyot vittünk el a tanulmányok végéig, az együttműködés mindannyiunk fejlődését szolgálta. Amikor
elérkezett a karnagyi vizsga ideje, testületileg ott
voltunk a nézőtéren, tapsoltunk és szurkoltunk nekik.

A varsányi népdalkör vezetője, Szikora Marika azt
mondta interjú készítésekor, hogy csodálatos hangulata van az együtt énekelésnek. Érvényes ez egy
férfikarra is?
- Az együtt énekelés, az egymásra figyelés egy olyan magasabb rendű dolog, amit egy kívülálló elképzelni sem
tud. Évek óta énekelünk együtt és érezzük, amint változik, finomodik a személyiségünk. Főleg, amikor több
szólamban énekelünk, az alá- és fölérendeltséget kíván,
és nem minden ember hajlandó a saját egóját – én vagyok a legjobb! – háttérbe szorítani a mások kedvéért.
A zenei anyagot, a repertoárt tekintve mi jellemző a
Kantátikára és hol tartanak a minősítésben?
- Egyházi és világi műveket egyaránt énekelünk.
Bach, Beethoven éppúgy a szerzőink közé tartozik,
mint Bartók, Kodály, Bárdos. A helyszín, az alkalom is
válogatja: néha egy jó hangulatú falunapon sörözés
közben hallgatnak bennünket, máskor egy temetés
zenei hátterét adjuk. Kórusvetélkedőn kifejezetten
nehéz darabok előadása az illendő és persze az is
szempont, hogy a társaság szeretné megmutatni a
tudását. Két évvel ezelőtt a katolikus templomban
rendeztünk több kórussal egy hangversenyt, ide
meghívtunk a Kórusok Országos Tanácsa tagjai közül jeles, nagy zenei tekintélyű karnagyokat. Ezen a
rendezvényen a férfi énekkarok kategóriájában arany
oklevelet kaptunk – úgy érzem, büszkék lehetünk rá.

Hogyan képzelik el a jövőjüket itt, Dunavarsányban?
- Szeretnénk, ha a jövő ugyanolyan lenne, mint a jelen.
Szeretünk énekelni, összeszoktunk, jól érezzük magunkat egymással, támogatóink is vannak. A jövőben mindig sok a bizonytalanság. Jó lenne bővülni, de akkor
kinőnénk a próbahelyiségeinket, több költségünk lenne, megnehezedne az utazás a fellépésekre, ki tudja,
tudnánk-e úgy önfenntartók maradni, mint most. Ezzel
együtt a fennmaradás érdekében szükség van bizonyos
mértékű fiatalításra, mert a három, már említett ifjún
kívül alaposan benne vagyunk a 70-esek klubjában.
A húsz esztendős jubileumra a mostani karnagyunk,
Gémesi Boglárka vezényletével és hathatós közreműködésével sikerült kiadnunk egy emlék-CD-t – szeretnénk, ha a fennállásunk 25. évfordulójára megjelenhetne a következő, amire szintén büszkék lehetnénk.
Haeffler András
TÁMOGATÓINK:
Dunavarsány Város Önkormányzata,
Bakos András,
Barócsi György,
Centrál Studió Tervező iroda,
Hirbik Ferenc,
Kavalkád virágbolt,
Liptai Sándor,
Oil kúthálózat,
Szolnoki Ferenc.
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,,…MERT CSUJJOGATÓSNAK LENNI JÓ DOLOG!”
G.A.: Emlékszem még arra a szerda délutánra,
amikor kolleganőmmel, Galambosné Schuszter
Annával megérkeztünk az első néptánc próbánkra. Lelkesen és teljes szívvel, odaadással indítottuk el a gyermekek oktatását Dunavarsányban.
Az első próbák sikereire való tekintettel egyre
többen lettünk, így a minőségi szakmai munkavégzés megkövetelte, hogy egyesületi formában
folytassuk tevékenységünket. Az évek múlásával
a gyerekek felnőttek és mára gyermekcsoportunk
mellett megalakítottuk ifjúsági-felnőtt csoportunkat is, ennek vezetésébe Galambos Krisztián
is bekapcsolódott. Mára büszkén mondhatjuk,
hogy 50 fölötti a taglétszámunk. Célunk, hogy
a gyermekek és fiatalok egy olyan közösséghez
tartozhassanak, ahol példaértékű a szeretet,
az összetartás, a figyelmesség egymás iránt, a
jókedv és nem utolsó sorban a közös izzasztó
munka. Igyekszünk a gyermekeknek egy olyan
helyet biztosítani, ahova mindíg szívesen jönnek.
Amikor az egyik kislányt megkérdeztem, hogy
miért jár hozzánk néptáncra, akkor csak ennyit
felelt: ,,…mert csujjogatósnak lenni jó dolog!”

G.S.A.: Minden évben megszervezzük a közös táborunkat, amelyhez nagy örömünkre egyre többen
csatlakoznak. Ennek köszönhetően idén 57 fővel
vágtunk neki annak az élménydús hétnek, amelyet
Nemesnádudvaron szerveztünk meg. Programunkat, koreográfiáinkat ebben az évben főleg a sváb
kisebbség hagyományai szerint alakítottuk, mivel
Nemesnádudvar egy gyönyörű, többségében a
német nemzetiség által lakott település. A tábort
csúszdaparkkal és strandolással Szekszárdon nyitottuk meg, estére értünk Nemesnádudvarra, ahol
vicces feladatokkal egybekötött ismerkedési estet tartottunk. Ettől olyan jó hangulat kerekedett,
hogy egy karaoke bulit csaptunk a nap végére. A
hét folyamán lovaskocsikáztunk, babamúzeumba,
bormúzeumba, népviseleti kiállításra, falutúrára és
éjszakai bátorság-próbára mentünk, s törekedtünk
arra, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb időtöltést, így kézműves foglalkozást, süti
sütést, népdal tanulást, bicikli-, illetve kenu túrát
is szerveztünk a csapatnak. Természetesen minden
nap tartottunk néptánc próbát, ahol új koreográfiákat, dalokat, játékokat tanultak a gyerekek, fiatalok.

G.K.: A fiúk nagy örömére a héten sor került még
egy foci EB-re és egy izgalmas számháborúra is. A
táncosok élete azonban nem lenne teljes mulatozás nélkül, így az egyik esténken élő zenei kíséret
mellett szórakoztunk, vígan táncoltak kicsik és
nagyok egyaránt a tábortűz fényénél. Maradandó élmény volt számomra, ahogy a búcsúesten
vicces előadásokat, produkciókat adtunk elő
egymásnak, remekül szórakozva, búcsúzva el az
együtt töltött csodás héttől. Ez a tábor is – úgy,
mint ahogyan az eddigiek - mindenki életében
meghatározó emlékként marad majd meg.
G.A.: Nagy szeretettel fogadunk minden táncolni vágyó gyermeket, fiatalt és felnőttet egyaránt.
Ha kedvet érzel ahhoz, hogy egy remek csapathoz tartozz, szereted a táncot, a vidámságot, a jó
hangulatot, akkor ne gondolkozz tovább, hanem
gyere el szeptember 13-án, 16:30-ra a tanév első
próbájára, ahol Te is megtudhatod, hogy ,,csujjogatósnak lenni jó dolog!”

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Tovább folytatom az 1920-as években épült házak bemutatását. Képzeletbeli sétánk nagyobb részét a hajdani falu keleti felén tesszük meg, s csak egy ház
kedvéért megyünk át a vasút nyugati oldalára, egyért pedig Nagyvarsányra.
• Az első képen az Iskola u. 22. sz. hajdani Ernszt Ferenc-kocsma látható, amelyet az ötvenes években nemes egyszerűséggel kisajátítottak és iskolai
tanteremnek használtak. (Fotó: Százados István)
• A második a Kolozsvári u. 38. Kántor Lajos-ház, amely 1928-ban épült, s 1936-ban bővítették L alakúra. (Régi fotó másolata.)
• A harmadik felvételen a Kolozsvári u. 89. sz. Szarvas-, majd Csabai-ház régi stílusát őrizve csodálható meg. (Fotó: Horváth László)
• A negyediken feltűnik a Kolozsvári u. 93. sz. Szabó János-ház, már hozzáépített részekkel. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fényképen az Árpád u. 17. sz. Tillinger Mihály-,majd Kapczár János-ház felújított állapotában látható. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik felvétel a Deák Ferenc u. 6. sz. Tillinger-Kovács-ház, amely 1928-ban épült. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotó a Széchenyi u. 87. sz. Békefi Zoltán-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• Végül egy nagyvarsányi épület. A nyolcadik képen a poroszkáló pacik mögött a Templom u. 11/A. sz., hajdani Kindlinger Antal-ház látszik.
Ma már másik áll a helyén... (Deli Sebestyén fotóarchívumából)
Kohán József
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Galambosné Schuszter Anna,
Gárdonyi Adrienn, Galambos Krisztián
a Csujjogató Táncegyesület vezetősége
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Közérdekű telefonszámok

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

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

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által
működtetett Álláskeresők Klubja megtartotta soros foglalkozását augusztus 1-jén Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési
Házban. A következő összejövetelre október 3-án, kedden 14
órai kezdettel kerül sor a szokott helyen. Minden érdeklődőt
szertettel várunk. Friss álláslisták és várhatóan munkaadók is
lesznek.

amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Munkaszüneti és folyamatosan.

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy alapítványunk az Idősek
Világnapja alkalmából az idén is megszervezi jótékonysági rendezvényét Dunavarsányban szeptember 22-én,
pénteken 17 órakor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A tervek szerint először kulturális műsor lesz (várhatóan
egy neves művész közreműködésével), majd élelmiszeradomány-csomagok osztása következik. Érdeklődni a későbbiekben a nyugdíjasklubok vezetőinél lehet.

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

A kuratórium nevében: dr. Gligor János

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

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

Dunavarsány
Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu
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• mixerbeton, ckt
• estrich beton
• sóder, homok
• termőföld, murva
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www.dunad2010.hu

• cement, mész
• zsákosanyagok
• szállítás, daruzás
• gépi földmunka
• térkövek
• kerti lapok

• kertépítő elemek
• betonblokkok
• betonvas
• téglák
• áthidalók
• födémgerendák

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
DUNAVARSÁNYBAN,
AZONNALI KEZDÉSSEL!
Keresünk rutinos gépjárművezetőt helybeni munkára.
C + E kategóriás jogosítván�nyal, darukezelői és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal.
Kiemelkedő fizetéssel!
Érdeklődni: +36309691124es telefonon. Önéletrajzokat
a www.dunad2010@gmail.
com-ra várjuk.
Új termék: Terrán+ Bramac
cserép. Acélháló+betonvas.
Kerti sütő AKCIÓ!

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
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
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.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 24/473-630
Hulladékszállítás

VERTIKÁL Nonprofit Zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

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

Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•
•
•

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
Telkek eladók Délegyházán. Dunavarsány Halász Lajosné
utcától kétszáz méterre a kettes tónál. Üdülő sétány és Kéktó
sétány között. Érdeklődni Tel: 0612033018
E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net

Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

a Prologis ipari parkba 2 műszakos (12 órás) 3+3-mas
(3 nap munka, 3 nap pihenő) munkarendbe.
Kezdő órabér: Br. 810-900 Ft + 40%-os műszakpótlék
+15 000 forintos cafeteria/hó.
Céges busszal a bejárás Dunavarsány, Délegyháza,
Taksony, Dunaharaszti irányából ingyenesen megoldott.
Jelentkezni e-mailen lehet a horvath.eniko@s-forras.hu
címen. Érdeklődni: 06 70 408 0585
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