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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Rendhagyó módon, ebben a lapban csak egy témáról 
szeretnék írni bevezetőmben. Többen kérdezik tőlem 
mostanában, hogy mi lesz a volt tsz. iroda helyén? 
Eddig talán el sem hitték a nagyvarsányiak, hogy a 
beígért sport és pihenő park megvalósulhat egyszer. 
A legjobban én hittem benne, hiszen a képviselő-tes-
tület már az ügy mellé állt két éve azzal, hogy megvá-
sárolta az ingatlant. Mivel Dunavarsány azon részén 
nincs park, sportolásra alkalmas hely, ezért ezt a közel 
fél hektárnyi területet mindenképp erre szántuk. Az el-
indulás volt a nehéz, mert sok év óta elmaradt felada-
tokat kellett elvégezni. Telekhatárok rendezése, közmű-
vek egyeztetése, a föld alatt rejlő vezetékek és tartályok 
feltérképezése, a fák egészségi állapotának és az épü-
let stabilitásának vizsgálata, hogy csak néhány ügyet 
soroljak a sok közül, amely hosszadalmas ügyintézést 
jelentett a kollégák számára. Az évtized óta elhagyott 
és elhanyagolt udvar buja növényzete feladta a leckét 
a tervezőknek, akiknek lelki szemeik előtt az őspark he-
lyén egy letisztult, gondosan megtervezett, pihenésre, 
sportolásra, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésé-
re alkalmas tér bontakozott ki. Elindulni a legnehezebb 
a tervezésben, de a felsoroltakat már az úgynevezett 
nulladik típusú vázlatok is szépen tartalmazták, majd 
minden egyeztetés közelebb és közelebb hozta szá-
munkra azt a tervet, ami mind tartalmában, mind pe-
dig a megvalósításban a legideálisabbnak bizonyult. 

Az egyértelművé vált már a kezdetekkor, hogy az ingat-
lanon található faházakat és az épület nagy részét le kell 
bontani. Nem mondom, hogy mindegy volt nekem lát-
ni annak a helynek a lerombolását, ahol valamikor el-
kezdtem dolgozni, és ahol több mint harminc évet töl-
töttem el. Amerre járkáltam a romok között, mindenhol 
találtam valami személyes tárgyat. Megtaláltam egy 
cipőmet, a kávés csészémet, amiből ott utoljára ittam, 
egy képeslapot Trogírből, amit 15 éve írtam a kollégák-
nak, a kezem írását több tíz floppyn és egy készpénz-fel-
vételi tömböt, amelyben csak én legalább tízszer vet-
tem föl pénzt 1982-ben. Szinte már történelem! Azért 
nem teljesen szomorú ez a történet, mert valami új és 
nagyon jó épül ezen a helyen és remélem, sok év múl-
va is örömmel látogatják és élvezik majd a város lakói.

Az előzmények leírása után a megvalósulandó terv 
részleteiről is szeretném tájékoztatni a kedves lakoso-
kat. A nosztalgiázásom nem egyéni dolog, hiszen ez a 
termelőszövetkezet sok ezer embernek adott munkát, 
évtizedekig volt az egyik legnagyobb és legkiválóbb 
tsz. Erre már csak a ma hatvan év körüliek és az ennél 
idősebbek emlékeznek, a legtöbb mai fiatal nem tud 
erről a mezőgazdasági és ipari üzemről semmit. Sze-
rintem megér annyit ez a tízszer a „Kiváló Szövetkezet” 
címet elnyerő hat település egyesüléséből kialakult 
nagyüzem, hogy emléket állítsunk neki ott, ahol az utol-
só szövetkezeti tagok dolgoztak. Ezért a kőépület Sport 
utca felé néző épületének egy részét meghagyva és 
ahhoz különféle funkciókat ellátó helyiségeknek a hoz-
záépítésével egy múzeumot szeretnénk nyitni. Sokféle 
tárgy és tsz-es ereklyék gyűlt össze a megsemmisült iro-
dákból, ezek visszakerülnek majd kiállítási tárgyként.

Itt szeretném megkérni a volt tsz. dolgozókat, 
hogy ha bármilyen képet, tárgyat, kitüntetést, ira-
tot stb. őriznek és szívesen ajánlják fel a múzeum-
nak, azt nálam, a hivatalban leadhatják.  Máris tu-
dok egy felajánlásról, ami a majdani múzeum elé 
kerül: a traktor, ami régen is az iroda épülete előtt 
állt, és amelyet jelenlegi tulajdonosa megőrzött 
és jószívvel ad majd oda, hogy mindenki láthassa.

A park előtti területen új parkolók létesülnek, a buszme-
gállót változatlanul hagyva. Egy jelképes kerítés fogja 
az utcától elválasztani a teret, a kiskapun keresztül tud-
juk majd a múzeumot vagy a parkban található léte-
sítményeket megközelíteni. Sok fa, bokor, fű és egyéb 
zöldterületek, valamint fűszerkert teszi kellemesebbé 
majd az ott tartózkodást. A kőépület mellé egy fedett, 
oldalt nyitott fa-szerkezetes közösségi teret képzeltünk 
el, ahol piknikeket, családi összejöveteleket, találkozó-
kat lehet tartani, főzéssel, sütéssel kiegészítve. Innen 
ráláthatnak majd a szülők a gyerekekre, ha hintáznak 
a felszerelt játékokon, vagy a kialakított járdákon köz-
lekednek. Az új park meghatározó eleme lesz az idén a 
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz 
való csatlakozásunkkal elnyert legnagyobb, 15 sporto-
lási lehetőséget biztosító eszközt tartalmazó sportpark. 

Az eszközök egy speciális gumi felületre lesznek rögzít-
ve, és a különböző izmok erősítésére szolgálnak majd.
 Az intenzívebb csapatjátékra vágyók a tér hátsó felére 
tervezett grundfocipályán rúghatják, vagy dobhatják 
a bőrt. Az elmélkedő és csendesebb elfoglaltságot 
keresők is találnak majd kedvükre való elfoglaltságot, 
a burkolatra festett, illetve beépített társasjátékoknál 
(sakk, malom, ki nevet a végén?). Az apróbb kaucsuk-
labda szerelmesei pingpongozhatnak a kőasztalon. 
A téren sportolók, pihenők és szórakozók komfortját 
a múzeum mögé épített vizesblokkok és ivókút biz-
tosítja. Az elfáradók pihenőpadokra ülhetnek le a 
tér több pontján és a Petőfi-lakótelep felé kivezető 
árnyas kis sétányon összebújhatnak az arra vágyók. 

Bízom benne, hogy mindenki megtalálja ezen a he-
lyen a szórakozását egyedül, családdal vagy csapatban. 
Ebben az évben csak az építési terület előkészítése, 
valamint a tervezési és engedélyeztetési folyamatok 
elindítása a feladat. Az építkezés 2019. tavaszán kezdő-
dik el és terveink szerint még abban az évben átadjuk 
a lakosság számára.

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A 2018. október 9-ei rendes, nyílt 
képviselő-testületi ülés döntései

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szi-
gethalom Város képviselő-testületével öt fő 
részére az idősek nappali szociális alapszol-
gáltatás ellátására 2019. január 1. napjával 
szerződést köt. Felhatalmazta a polgármes-
tert az ellátási szerződés aláírására és a to-
vábbi szükséges intézkedések megtételére.

Támogatták Király András rendőr alezredesnek 
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetői beosztásba történő kinevezését.

 Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével 
összefüggésben több eseményhez is riasztották 
a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen 
esetekhez, mint pl. tetőtűz, kazánrobbanás, a pince, 
kazánház füsttel telítődött, egy vagy több ember füst-
mérgezést szenvedett, melléképület- kazánház teljes 
terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése 
céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájékoztatót.

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres 
ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszély-
helyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás 
okozta mérgezés. Az élet- és tűzvédelem érdekében 
a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye 
lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény el-
lenőrzését.

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fon-
tos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy 
eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák szerint 
sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a 
kéménytüzeket. Ne próbáljuk házilag magunk, 
vagy szakember nélkül javítani a kéményt, 
gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, al-
katrész, kellő szakismeret szükséges. Az elektromos 
fűtőberendezések üzemeltetése nagy energia-fel-
vétellel jár, aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás 
villamos hálózatát felülvizsgáltatni. A kályhák - kan-
dallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és 
ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugár-
zók környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat 
távolítsuk el. Begyújtáshoz soha ne használjunk 
alacsony lobbanáspontú égésgyorsító folyadé-
kot! Kisgyermeket működő kályhával, hősugárzó 
fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben! 

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakí-
tás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentés-
sel járó helyiség-leválasztás, nyílászáró csere, elszívó 
berendezés üzembe helyezése, akkor szakemberrel 
vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere 
meglétét. A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. 
fa, gáz stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Szín-
telen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belé-
legzett mennyiségtől függően különböző tünetek 
jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hány-
inger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős 
szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. 
A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy 
jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, 
ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell sze-
relni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” 
lehetnek a különféle gépi szellőztetőberendezések. 
Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszo-
bai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, 
vagy akár a szárítóberendezése, hiszen, ha a helység-
ből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor 
a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása.

Összefoglalva: az élet- és vagyonbiztonságunk 
megőrzésének érdekében rendszeresen elle-
nőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tü-
zelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égés-
termék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni 
kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell 
kiépíteni szükség esetén az oxigén-beáramlás 
biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, haladéktalanul hív-
jon segítséget a 112 ingyenes központi segély-
hívó telefonszámon!

KEZDŐDIK A FŰTÉSI IDÉNY!

TISZTELT LAKOSSÁG!

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. május 25-ével alkalmaz-
ni kell az Európai Unió 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletét, a 
General Data Protect Regulation-t, (GDPR), amely kiterjeszti a személyes 
adatok védelmének körét. A GDPR értelmében adatkezelésre csak akkor 
kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, 
például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilat-
kozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájá-
rulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Eddig a Dunavarsányi Naplóban havonta megjelentetésre kerültek az 
anyakönyvi események (születés, házasság, halálozás). Az új szabályo-
zásra tekintettel, amennyiben anyakönyvi eseményt kívánnak a Du-
navarsányi Naplóban megjelentetni, kérelmet kell benyújtani a 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos  utca 18.) anyakönyvvezetőjéhez minden hó 5. napjáig.

 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13:00 – 17:00;  
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00; Péntek: 8:00 – 12:00.  

Postai úton: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ŐSZI LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
NOVEMBER 10. ÉS 11-ÉN 

November 10., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi 
utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület). Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa 
utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)

November 11., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyu-
gati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a lehullott leveleket és a füvet a gyűjtést 
megelőző nap zsákokban tegyék ki az ingatlanok elé. Egy-egy zsák súlya legfeljebb 20 kg. lehet. Az 
ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják szét és kötözzék össze.  Az ágas-bogas, kihajított fát és 
a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el! A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5 órakor kezdődik. 
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés megtörténte után elszórtan zöldhul-
ladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni. 

ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

ISMÉT LEHET ADOMÁNYOZNI

 A Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Du-
navarsány, Árpád u. 13.) örömmel tájékoztatja Önöket, hogy raktárhelyi-
ségünk felújítása befejeződött. Ismét tudjuk az Önök által kinőt, megunt 
ruhákat apróbb háztartási dolgokat játékokat fogadni, azokat tovább adni 
azok számára, akik még hasznát veszik.

Tisztelettel kérjük: 
• ne hozzanak koszos, szakadt ruhákat, 

• ne hozzanak hagyatékot, nem fogja senki elvinni,
• ne hozzanak szakadt, sáros, kopott cipőket, csizmákat,

• ne hozzanak elromlott műszaki cikkeket,
• ne hozzanak hiányos játékokat!

Kérjük, mindenki csak olyan adományt hozzon be, amit Ő maga is fel-
venne vagy ráadná gyermekére, valamint a játékokkal szívesen játszana.
Sajnos, számtalan esetben előfordul, hogy koszos, szakadt ruhaneműt, 
cipőt, szétszakadt táskát, törött játékokat vagy üzemképtelen tv-t hoz-
tak be. Ezzel nem csak embertársainkat bántjuk meg, hanem nekünk is 
problémát okoznak a haszontalan adományok elszállításával. Mi továbbra 
is szolgáltatni szeretnénk, az Önök adományait tovább adni. Nem szeret-
nénk újra felvállalni a lerakat szeméttelep szerepét. Ha valaki adományt 
hoz, azt munkatársunk megnézi, átveszi, vagy nem és megköszöni!   

Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

KSH FELMÉRÉS  

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal Dunavarsány 
településen 2018. október 12-e és december 
06-a között hajtja végre a lakáspiac jellemzői 
feltárására irányuló „Lakbérfelmérés” című 
adatfelvételét, amelynek célja, hogy megálla-
pítsa a bérelt magánlakásban élők lakáskörül-
ményeit. A Magyarországon felkeresendő 15 
ezer cím kijelölését statisztikai módszerrel, 
véletlenszerű kiválasztással hajtják végre.  
A kérdezők 2018. október 12-e és 2018. 
november 30-a között személyesen veszik 
fel a kapcsolatot a kijelölt címen élő adatszol-
gáltatókkal. Amennyiben az ott lakók piaci 
magánbérlőként élnek a címen, akkor két-
féle módon válaszolhatják meg a kérdőívet:

• személyes interjú keretében, a kérdező-  
    nek válaszolva,
• önállóan, az interneten elérhető elektro- 
    nikus kérdőív kitöltésével. 

(A kérdőív a www.ksh.hu/lakberfelmeres olda-
lon érhető el, a belépéshez szükséges jelszót a 
kérdező adja át a címen élőknek.) A kérdőívet 
kitöltők és a nyereménysorsolásra jelentkezők 
között decemberben tableteket és egyéb ér-
tékes ajándékokat sorsolnak ki. Az adatszol-
gáltatás önkéntes és név nélküli. Az adato-
kat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai 
célra, összesítve közlik, azokat más szervek, 
személyek részére nem adják ki, a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016.évi CLV. törvény, vala-
mint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános 
adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfe-
lelően. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők 
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. A 
lakosság számára hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:30, pénteken 8:00 és 14:00 között a 
06-80-200-766 ingyenes zöld számon adnak 
további felvilágosítást, valamint a lakinfo@
ksh.hu e-mail címen is lehet érdeklődni a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalnál. Az adatfelvétellel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu\lakberfelmeres 
internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

 Elérkezett az ősz, a nyáron megkezdett beruhá-
zásaink közül néhány befejeződött, vagy végé-
hez közeledik. Szeptember elejére elkészült a 
Kossuth Lajos utca – Iskola utca kiemelt keresz-
teződése, amelynek célja a közlekedésbiztonság 
növelése. Sajnos már az első néhány hétben 
nem rendeltetésének megfelelően használták 
a kereszteződést, ezért többször kellett a szik-
kasztásra kiépített zöldfelületi részt javítani. 
Kérjük, vigyázzanak rá, vigyázzanak egymásra!

A szennyvíz-nyomóvezeték felbővítése és az Ep-
res utca és térségének ivóvízhálózat bővítése is 
folyamatosan zajlik. Még idén megkezdjük a 
Bajcsy-Zsilinszky utca szennyvíz problémájának 
megoldása érdekében a nyomóvezeték lefek-
tetését, valamint a jelenlegi vákuumos rend-
szerű aknák nyomott rendszerűvé történő át-
alakítását. Ezáltal nemcsak a Bajcsy-Zsilinszky 
utca, hanem a Görgey utca egy részének szeny-
nyvíz elvezetési problémái is megoldódnak. 

A Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálat melléképülete is megújult, 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

így befejezodött az intézmény év elején meg-
kezdett épületenergetikai felújítása. A Weöres 
Sándor Óvoda mindkét városrészben lévő telep-
helyén történtek felújítási munkálatok. Nagyvar-
sányban az udvar térkőburkolata került tovább-
építésre és kiegészítésre, Kisvarsányban pedig 
az I. számú, sarki épület pincéjének dohosodása 
került megszüntetésre új szellőzőrendszer kiépí-
tésével, valamint a meglévő belső fal újravako-
lásával. A városunkban örömtelien gyarapodó 
gyermeklétszámra tekintettel intézményeink-
ben folyamatos férőhelybővítésére van szükség.  
A képviselő-testület az óvoda bővítése érdekében 
jelenleg terveket készíttet, hogy az építési enge-
dély a jövőben minél hamarabb elkészülhessen.

Az idén tovább gazdagodik szoborparkunk a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren Tisza 
István szobrával, amely október 31-én 18 órakor 
kerül felavatásra ünnepélyes keretek között.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

HELYREIGAZÍTÁS
 
 Az elmúlt lapszámból sajnos kimaradt az 
óvodai Családi Nap támogatói közül a Tün-
di Zöldség-Gyümölcs Bioüzlet, amelyért a 
Bóbita Alapítvány nevében ezúton kérünk 
elnézést! Köszönjük a nagylelkű felajánlást!

Varga Beatrix
óvodavezető

90. életéve betöltése alkalmából adta át 

Badacsonyi Jenőnének

Gergőné Varga Tünde polgármester 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
novemberben

November 1.: Mindenszentek ünnepe. 380-ban már keleten megtartották az ösz-
szes szentek ünnepét. 609-ben nyugaton IV. Bonifác megkapta az összes pogányok 
tiszteletére épült Panteont és május 13-án Mária és az összes vértanú tiszteletére fel-
szentelte. A „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és minden 
igaz embernek. Emléknapjává” III. Gergely pápa tette. IX. Gergely pápa november 1-re 
helyezte az ünnepet. Szent Bernát tanítása: „A szentek nem szorulnak tiszteletünkre, 
nem ad nekik semmit magasztalásunk. A mi javunkat szolgálja, ha megemlékezünk 
és tiszteljük őket.” A Mindenszentek litániájának imádkozásával kérjük közbejárásu-
kat. Számos helyen az Egyház szándéka szerint a halottakért végeznek ájtatosságot, 
a temetőben szeretteik sírjait meglátogatják, zsolozsmát és esti dicséretet végeznek.

November 2.: Halottak napja. Az összes halottakról a X. században a Clunyi bencés 
szerzetesek ezen a napon megemlékeztek. XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én 
adott engedélyt, hogy ezen a napon három szentmisét végezzen az elhunytakért min-
den pap. Az elsőt a saját szándékára, a másodikat az összes megholtakért, a harmadikat 
a Szentatya szándékára. Imádsággal, temetőlátogatásainkkal különféle búcsúkat nyer-
hetünk az elhunytak javára. Szent Ambrus püspök így vígasztal minket: „Krisztus nem 
akart a haláltól menekülni, minket sem tudott volna megmenteni, mint halálával. Az Ő 
halála mindenki élete lett.” A Római Kánonban így könyörög az elhunytakért az Egyház: 
„Emlékezzél meg Urunk szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak 
az élők sorából és a béke álmát alusszák. Kérünk Urunk, add meg minden Krisztusban 
elhunyt hívőnek, akik a hit jelével eltávoztak az élők sorából a boldogságot, békét, 
világosságot és békét a te országodban.” Napi fohászunk: Nyugodjanak békében!

November 9.: A lateráni bazilika felszentelése. A Nagy Konstantin császár idején 
épült bazilikát I. Szilveszter pápa szentelte fel. Homlokzatán ez a felirat áll: „A Város 
és Földkerekség minden templomának anyja és feje.” Arles-i Szent Caesarius püspök a 
templom szépségét lelkünk tisztaságával kapcsolta össze: „Ha azt szeretnéd, hogy ez 
a bazilika fényben ragyogjon, akkor ne feledd: Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet se 
borítsa a bűn sötétje.” Ez 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 ünnepe. Savariában, a mai Szombathelyen 
született 316. körül, pogány családból. Ticiniumban - a mai olaszországi Páviában 
nevelkedett. A keresztség szentségének felvétele után megvált a katonai szolgálat-
tól. Szent Hiláriusz irányításával Galliában szerzetesi életet élt. Pappá szentelése 
után rövidesen Tours püspökévé választották. Sokat fáradozott a papság művelt-
ségének emeléséért.  397. november 8-án halt meg. Tanítványa, Sulpius Severus 
életének számos eseményét örökítette meg, a mű magyar nyelven is megjelent.

November 19.: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. 1207-ben a sárospataki várban 
született. Lajos türingiai tartománygróf felesége, három gyermek édesanyja lett. Férje 
halála (1227) után a szegénységet választotta. 1231-ben halt meg Marburgban. Lelki 
vezetője Marburgi Konrád ferences szerzetes, aki  utolsó óráit így örökítette meg. „Ha-
lála előtt, amikor meggyóntattam, megkérdeztem, mi történjék a megmaradt holmijá-
val. Azt felelte: amit még birtokolni látszott, már régen a szegények tulajdona. Megkért, 
osszam szét közöttük mindenét, kivéve egyetlen inget, ami rajta volt. Azt akarta, hogy 
abban temessék el. Ezután magához vette az Úr testét, Istennek ajánlotta, majd kilehel-
te lelkét. Halála után négy évvel szentté avatták. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája 
című oratóriumában állított méltó emléket a szentnek. A zeneművet a Pesti Vigadóban 
1865-ben mutatták be Liszt Ferenc vezényletével. Minden évben ünnepség kereté-
ben a Püspöki Konferencia által 1999-ben alapította Szent Erzsébet rózsája díjat adja 
át. A délegyházi templom kertjében látható Szent Erzsébet embernagyságú szobra.

November 21.: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Jakab apostol 
apokrif evangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát szülei hároméves korában felaján-
lották Istennek. A templom a jeruzsálemi templom közelében épült új Mária templom 
volt. 543 a templom felszentelésének évfordulója. A keleti keresztényekkel együtt ün-
nepeljük a felajánlást.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Az kiabál, akinek nincs igaza
Olvasandó Lk. 23,13-25

Sokszor tapasztaljuk, talán magunkat is rajta kapjuk, hogy egy vitában, vagy 
akárcsak egy beszélgetésben az hangzik (el) leghangosabban, legerőszako-
sabban, ami a legkevesebb logikával, a legkevesebb érvvel, a legkevesebb 
ésszerűséggel és a legkevesebb legitimitással rendelkezik. Az igazság hiá-
nyát sokszor hangerővel próbálják/próbáljuk pótolni. Ez persze kár, hogy így 
van, de olykor így van, s így volt ez akkor is, amikor Poncius Pilátus megkér-
dezte a néptől, hogy Jézust vagy Barabást bocsássa el, melyiket végeztesse ki. 

Erre az eldöntendő kérdésre a fanatizált tömeg a józan ész, szeretet, logika, hála és meg-
felelő érvek hiányában ordítva követelte Barabás szabadon bocsátását és Jézus megfe-
szítését: „De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És 
kiáltozásuk győzött.” (Lk. 23,23) A tömeg kiáltozása győzött, legyőzte Pilátusnak próbál-
kozásait Jézus megmentésére - átadta Őt a katonáknak, hogy feszítsék meg. A gyilkos 
Barabást pedig elengedte. A kiáltozás legyőzött mindent, ami jó és igaz, kivéve Jézus 
Krisztust, aki halálával és feltámadásával is bizonyította, hogy neki „adatott minden ha-
talom mennyen és földön”, akit kiáltozással, sőt keresztre feszítéssel sem lehet legyőzni.

Égbe kiáltó botránya ez a nép „bölcsességének” és keservesen beszédes, vagy 
inkább ordító bizonyítéka annak, hogy a nép szava mennyire nem Isten szava. To-
vábbá annak, hogy valami nem attól lesz igaz vagy jó, ha sokan mondják. Berzse-
nyi gyönyörű szép versében, A Magyarokhoz címűben ezt így foglalja össze: „Nem 
sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” A nép pedig a legritkább 
esetben szabad. Az a nép szabad csak, amelyet a Szentlélek fölszabadít: „Ahol az 
Isten Lelke, ott a szabadság.” A személytelen tömeg általában nagyon hamar mani-
pulált, rosszabb esetben fanatizált lesz. Így van ez a bibliai történetben és így van a 
történelem sok-sok történetében is. Gondoljunk csak a francia forradalomra, ahol a 
jó szándékú emberek mire tömeggé lesznek, addigra fanatizált tömeggé is lesznek, 
akik, amikor elfogy az ellenség, egymást fejezik le. A közelebbi történelmünkben 
ilyen volt éppen 100 éve az őszirózsás forradalom, amelynek áldozata lett a legna-
gyobb magyar államférfi, gróf Tisza István. Fanatizált terroristák ölték meg, amikor 
már nem is volt miniszterelnök. Később a Tanácsköztársaság „dicső” napjaiban pe-
dig demokratikus szólamok közepette a fanatizált tömeg – egyéb gyalázatosságok 
mellett – ártatlan parasztemberekkel akasztotta tele például Dunapataj akácfáit. 
Szóval a tömeg ordítozása és brutális tette néha győzelemnek tűnik, de attól még 
nem az. Nem áll meg sem az Isten, sem pedig a történelem igazságának mérlegén. 

Hol voltak/vannak ilyenkor a tanítványok? – kérdezhetnénk. A tanítványok riadtan, 
bizonyára tehetetlenül valahol a hátsó sorokban lehettek, de aztán előkerültek. Az or-
dítozás közben helyesen nem jönnek elő, mert ordítozó tömeggel csak egy nagyobb 
ordítozó tömeg léphet fel. Ez azonban nem lehet módszere Krisztus népének. Ebből 
azonban nem következik, hogy Krisztus népének nincs kiemelt szerepe a világ minden-
kori eseményeinek sorában. De van. Ez a szerep a csöndes, hiteles és konzekvens bi-
zonyságtétel, tanúságtétel szavakkal és tettekkel Krisztus győzelméről és kegyelméről. 

Krisztus feltámadásának a tudatában ezt tette Fülöp apostol az etióp minisz-
terrel, ezt Pál apostol zsidókkal és pogányokkal, ezt tették/teszik a mártírok a 
vallásüldözések idején, ezt a reformátorok az egyház reformációjának korában 
és nekünk is ez a feladatunk: bizonyságtétel szavakkal és tettekkel az élő Krisz-
tusról a gyarló emberek hangoskodása és a halál csöndje közepette egyaránt. 

A Szentírás tanúsága és a történelem tanulsága is óvjon bennünket minden erőszakos 
hangoskodástól és bátorítson bennünket minden hiteles és hatékony hitvallásra, bi-
zonyságtételre a Krisztusban megjelent egyedül valós hitről, reményről és szeretetről. 

 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu 

www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, 
a békességre azokkal együtt, akik tiszta  

szívből hívják segítségül az Urat.”
2 Timóteus 2:22

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

TÚLÉLNI AZ ÉLET VIHARAIT

 Amikor találkozunk Jézussal, meg-
érint bennünket Isten szeretete és 
odaadjuk az életünket Neki, hogy 
ezentúl Őt szolgáljuk, sokszor abba 
a hibába esünk, hogy azt gondoljuk: 
innentől kezdve nem érhet baj, min-
den jó lesz. Isten nem azt ígérte, hogy 
elkerül minket minden rossz dolog, 
hanem azt, hogy erőt ad a nehézségek-
ben és segít megoldani a problémákat. 
 Jn. 17:15 „Nem azt kérem, hogy vedd 
ki őket a világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól.” - Így szól Jézus 
imája a tanítványokért Nagypénteken.
Több olyan emberrel találkoztam, aki 
azért fordult el Istentől, mert, ha baj tör-
tént, Istent okolta, nem Hozzá fordult 
segítségért, hanem eltávolodott Tőle. 
Isten azt akarja, hogy az Ő gyermeke-
iként, de itt éljünk ebben a világban, 
mint a többi ember. Isten is Jézus ké-
pében azért jött le a földre, hogy érezze 
az emberek problémáit, lássa és átélje 
az emberek szenvedéseit. Ezt csak úgy 
tehette meg, hogy Ő is emberré vált.
 
Isten azt akarja, hogy hívő ember-
ként is érezzük az élet nehézségeit 
és eközben éljük meg a hitünket. Az 
élet tele van buktatókkal, megoldan-
dó helyzetekkel, ezeket nem tudjuk 
elkerülni. A nehézségek között higy-
gyünk, bízzunk az Úrban, aki segít-
séget ad nekünk, megmutatva ezzel 
az embereknek, hogy Istennel az élet 
könnyebb, a problémák elviselhetők.
Olyan ez, mint amikor esik az eső. Az 
eső esik, de az esőben van egy kis fedél, 
egy kis házikó, ami alá bebújhatunk, 
amibe bemehetünk, ami védelmet ad. 
Érnek minket az élet nehézségei, de Is-
ten egy fedél, egy menedék az esőben. 
Bemész a fedél alá vagy ázol? Hol vé-
szeled át a vihart? Kérsz segítséget vagy 
egyedül akarod megoldani? Képes vagy 
egyedül megoldani? Ha nagyon mesz-
szire mész a menedékháztól lehet, hogy 
olyan viharba kerülsz, hogy elsodor az 
ár és többé már nem tudsz visszajönni.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

MEGHÍVÓ
 Wass Albert születésének 110. és halálának 
20. évfordulója alkalmából a Dunavarsányi 
Protestáns Napok keretében irodalmi estre 
hívunk mindenkit október 26-án, pénteken 
délután 6 órára* a Soli Deo Gloria Közösségi 
Házba. E program keretében az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tanárai és diákjai adnak 
ígéretes műsort az íróra/költőre emlékezve.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
az SDG Közösség. 

*Ezúton jelezzük, hogy a Soli Deo Gloria folyóirat-
ban megjelent időpont téves.

Reményik Sándor

Magányos cipruság
 

Tisza István ravatalára
 

Nem szánlak, jó Vitéz, mert jó Neked, 
Neked már jó. 

Sok rémség elől elfedte szemed 
Az orgyilkos golyó. 

Rövid a kín, hosszú a síri álom, 
De ezt a népet szánom és útálom.

 
Hogy letört életednek drága gátja, 

Rajt' dül át a tömeg, 
Ezer közül nagyságod egy ha látja, 

S az sem érdemli meg; 
A nemzedékek sodra tovatart, 

S nem ád az Isten több ilyen magyart.
 

Míg éltél, értünk drága két karod 
Munkált erőd felett, 

S a halál, mikor szíven ragadott, 
Szóltál: "Ez így kellett". 

Néztél merőn, Kálvin kemény magyarja, 
A puskacsőbe: ahogy Isten akarja.

 
Egy szörnyű korszak minden bűneit 

Hordta fenkölt fejed, 
Szeretted édes magyar véreid, 

S tested megtöretett, 
Új tagja mártírok nagy seregének, 

Néróknál haj! hóhérabbak a népek!
 

A becsületen folt, csorba ne essék, 
Nem volt más jelszavad, 

Hitted, hogy nem ábránd, mi kötelesség. 
Arany-Szent-György-lovag, 

Köveden rövid lesz a felirat:
 

Egy igaz férfi, sok hitvány miatt!
 

1918 Mindszentek estéjén

A "MISA" ALAPÍTVÁNY HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 
az Idősek Világnapja alkalmából nagyszabású jótékony-
sági rendezvényt szervezett szeptember 30-án Duna-
varsányban a Petőfi Művelődési Házban.

A műsorvezető köszöntötte a vendégeket, kiemelten: 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszonyt, valamint 
átadta Bóna Zoltán képviselő úr jókívánságait. ő elfog-
laltsága miatt személyesen nem tudott megjelenni. A 
program első részében szórakoztató kulturális műsor 
volt látható-hallgatható, amely Boross Nikoletta szava-
latát követően az óvodások Mici-mackó csoportjának 
műsorával folytatódott. A felkészítő pedagógusok: 
Szekeres Katalin, Papp Erzsébet és Mócsán Andrea 
voltak. Ezután a cikk szerzője mondta el az egyik saját 
versét, majd egy vidám bohózat következett: Juliska és 
Mariska címmel. Előadták: Zsákai Józsefné és Fatter Já-
nosné. A műsor fő részében Mádl Piroska és Buch Tibor 
operettszínészek fergeteges hangulatú produkcióval 
szórakoztatták a közönséget, akik több számot együtt 
énekeltek a művészekkel. A második részben a tükrös 
teremben elhelyezett élelmiszer-csomagokat adták át, 
összesen közel fél millió forint értékű adományt osz-
tottunk azét. Az adományok beszerzése az alapítványi 
költségvetésből, valamint a támogatásokból történt. 
Természetbeni támogatást kaptunk, amelyért ezúton 
is köszönetet mondunk: az Aranynektár Kft.-nek, a 
MA-KORI, valamint a Coop üzletháznak és a Máltai Sze-
retetszolgálat délegyházi csoportjának. A nagyvarsányi-
akat, a majosháziakat és a délegyháziakat, ahogyan 
a korábbi években, - úgy most is ingyenes autóbusz 
szállította oda és vissza. Alapítványunk Kuratóriuma 
megköszöni minden közreműködő, így az adományok 
szállításában segítő Matics Zoltán támogatását is.

A Kuratórium elnöke nevében
dr. Gligor János. 
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1. nap

 Izgatottan vártuk a német gyerekek érkezését. Ami-
kor megérkezett a busz, kerestük az ismerős arcokat 
a tömegben, egy-két embernek segítettünk megta-
lálni a fogadó családját. Bementünk a Művelődési 
Házba és megkezdődött az ismerkedés. A magyar 
gyerekek piros-fehér-zöld szalagokat kötöttek a német 
gyerekek kezére. Ezután a gyerekek hazamehettek 
ebédelni, kipakolni és pihen-ni. Néhány óra múlva 
vissza kellett menni az iskolába, hogy elkezdhessük 
az „Ismerd meg Dunavar-sányt!” játékot. A városköz-
ponton keresztül sétálva Dunavarsánnyal kapcsolatos 
német nyelvű feladatokat kellett megoldanunk. A 
játék után többen összegyűltünk és a délegyházi ta-
vak körül sétáltunk. Mikor már későre járt, mindenki 
hazament és a hosszú nap után gyorsan elaludtunk. 
Már az első napokban szoros barátságok szövődtek.

2. nap

Kedden elutaztunk Révbérpusztára, ahol megnéztünk 
egy lovasbemutatót és finom kenyérlángost ettünk, 
majd lovas kocsikázni mentünk, ami nagyon jó volt. 
Ezután a kézműves udvarban voltunk, ahol külön-
böző kézzel készült tárgyakat lehetett venni, például 
szappant, gyertyát, mézeskalácsot. Ezt követően egy 
kisebb állatfarmon néztük meg az állatokat.  Hazafe-
lé a buszon megkóstolhattuk a német finomságokat, 
mint például a spécit, ami kóla és narancslé/üdítő 
keveréke. Egy bevásárló-központba is bementünk, 
hogy a német vendégek tudjanak ajándékokat venni.

Vendégeink voltak a gemmingeni diákok

3. nap

Szerdán reggel korán kellett kelni, mert Budapestre 
indultunk. Oda megérkezve a Duna mellett parkoltunk 
le, majd elindultunk a hajóhoz, amivel Szentendrére 
utaztunk. A buszon kaptunk egy feladatsort, hogy a 
kirándulás közben hol kell szelfit készíteni, milyen 
arcot kell vágni. Amikor odaértünk, máris el kellett 
készítenünk a németekkel együtt egy csoport-szelfit. 
Felszáll-tunk a hajóra és elkészítettük azokat a képe-
ket, amiket meg tudtunk csinálni, például a várral, 
meg egy másik hajóval. Végre elindultunk. Az út na-
gyon jó volt, láttunk olyan házakat, amik lábon álltak. 
Amikor megérkeztünk, szabadon engedtek minket. 
Ezalatt elkészítettük a további képeket és a német 
vendégek vásároltak ajándéktárgyakat is a család-
juknak. Utána mentünk ebédelni, ettünk lángost, 
ami a németeknek nagyon ízlett. Szétnéztünk még 
a városban, fagyiztunk és visszamen-tünk a hajóhoz. 
A visszautat már nem a hajó tetején, hanem lent a 
melegben töltöttük. Visszaér-keztünk a kikötőbe, 
akkor elindultunk a buszhoz, majd a busszal haza.

4. nap

Csütörtökön reggel elmentünk az iskolába, ahol a né-
metekkel együtt beültünk az első három órára. Ezek 
után két csapatot alkotva elindultunk a Nyúl-dombra, 
ahol 10 feladatot oldottunk meg a pá-kozdi csata em-
lékére. A németek nagyon élvezték a feladatokat, nekik 
külön volt német nyelvtan és földrajz rész is. Örömteli 
és érdekes délelőttünk volt. Az iskolában töltött idő után

különböző programokon vettünk részt a családokkal, 
például a Vasúttörténeti Múzeumba látogattunk el, il-
let-ve sokan kipróbálták a bowlingot is. A német és ma-
gyar diákok egyaránt izgalmasnak találták a dél-utánt. 
Este búcsúvacsora volt a Petőfi Klubban, ahol a német 
és a magyar iskolaigazgató beszédet tartott a héten 
történt eseményekről. Itt vetítették le a szerdán készült 
fotókat is. Felejthetetlen élményekben volt részünk. 

5. nap

Péntek reggel élményekkel telve szálltak fel a német 
vendégek a buszra. Nehéz volt a búcsú, de reméljük, 
hogy jól szórakoztak nálunk, maradandó barátságokat 
kötöttünk és a következő évben viszont látjuk egymást.
A hét történéseit lejegyezte: Eiben Enikő, Darvas Luca, 
Simonyi Napsugár, Csősz Laura, Eiben Vil-mos, Horváth 
Lívia és Kavarnyik Boglárka.

Ezúton köszönjük a segítséget minden vendéglátó csa-
ládnak, illetve Ézsiás Erikának, Mekler Andreának, Vas 
Zoltánnénak, Polgármester Asszonynak és mindenki-
nek, akik sokat tettek azért, hogy a német vendégek jól 
érezzék magukat és hogy a programok zökkenőmen-
tesek legyenek.

Anghelyi Gabriella és Verebély-Parázsó Andrea
tanárok

Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére

Harmincéves az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Az Erdélyiek Egyesülete és az 
SDG Közösség kulturális estje
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A TETTEK EMBERE
Bizonyára mindenki tudna olyan embert mondani, aki ritkán szól, de olyankor e néhány szó egyből célba 
talál, legyen az egy vélemény, jótanács, egy humoros megjegyzés vagy akár az igazság kendőzetlen kimon-
dása. Miközben Fenyvesi Zoltánnal, a képviselő-testület Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának kül-
ső tagjával az elmúlt négy esztendő tapasztalatairól beszélgettünk éppen egy ilyen embert ismertem meg. 
E rövid beszélgetés elegendő volt ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy e kimért, lakonikus stílushoz tár-
suló őszinte mosoly határozott elképzeléseket és komoly tapasztalatokat rejt. „Egy autót szívesen összerakok 
úgy, hogy jól működjön, ez az én igazi területem. Dolgozni kell jól és pontosan, inkább ezzel törődöm, nem 
pedig a szavak világával” - jelezte már az interjú legelején, amely hozzáállás az egész beszélgetést áthatotta.    

Hogyan került kapcsolatba a helyi a közélet-
tel?

 - Születésem óta, azaz négy évtizede élek Du-
navarsányban. Neveltetésem és szakmám miatt 
sosem tartoztam azok közé, akik Dunavarsányba 
csak aludni járnak haza. Kisgyermek korom óta 
tagja vagyok a református gyülekezetnek és több 
civil szervezetben tevékenykedtem és tevékeny-
kedem ma is. Autószerelőként 25 éve a dunavar-
sányi szolgáltatóiparban dolgozom, kezdetben, 
mint gyakornok, később alkalmazottként, néhány 
éve pedig, mint vállalkozó. Elmondható tehát, 
hogy világ életemben időm legnagyobb részét 
a dunavarsányi emberek között töltöttem, követ-
kezésképpen nagyon sok ismerősöm, barátom 
és ügyfelem van a Városban, akikkel – többek 
között – a helyi közügyekről is sokat beszélgetek. 

2014. októberében az újonnan megalakuló kép-
viselő-testület – előzetes egyeztetést követően – 
megválasztott a Fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság nem képviselő (külső) tagjának. Mindig 
is határozott véleményem volt a világról és benne 
a politikáról, mindazonáltal nem terveztem, hogy 
akár helyi szinten is aktív politizálásba kezdek.  
E tisztséget is csak azt követően vállaltam el, mi-
után megbizonyosodtam róla, hogy a bizottság 
feladata a fejlesztéseket és környezetvédelmet 
érintő kérdések szakmai megvitatása. Miután 
autószerelő a foglalkozásom, természetesen 
érdekelnek a műszaki dolgok, otthonosan és 
figyelemmel mozgok az ötletes megoldások és 
újdonságok világában. Meggyőződésem, hogy a 
pozitív változásokhoz egyaránt szükség van stra-
tégiaalkotásra, víziókra, politikai eszmecserékre 
és effektív tettekre. Nem lehet ezek között relációs 
jelet tenni, hiszen a sikert mindezek kombináció-
ja hozza. Ugyanakkor sosem rejtettem véka alá, 
hogy engem elsődlegesen a tettek, azaz a dön-
tések fizikai/műszaki megvalósítása érdekelnek, 
abban érzem hasznosnak magam. Jól mutatja 
ezt, hogy a Művelődési Ház energetikaiprojektje 
során miközben a legtöbben a pályázati kiírás-
ra, a jogi követelményekre, a finanszírozásra és 
gazdasági hatásokra fókuszáltak, engem a nap-
elemek felszerelése foglalkoztatott, és az azzal 
kapcsolatos ötleteimmel és észrevételeimmel 
igyekeztem a sikeres megvalósítást elősegítenem.             

Mi az, amit különösen fontosnak ítél meg?

 - Sajnos a költségvetés véges mivolta, a világ és 
benne a problémák és kihívások folyamatos vál-
tozása nem engedi, hogy egyik-napról a másikra 
mindent megoldjunk. Emiatt nem szerencsés 
a különböző területek között elfogultnak len-
ni. Mindazonáltal, a környezetvédelem és azon 
belül a megújuló energiaforrások alkalmazása 
igen fontos. Eleinte kételkedéssel tekintettem az 
alternatív megoldásokra, de miután elmélyed-
tem a témában, és volt elég idő a tapasztalatok 
kiértékelésére, egyre komolyabb érdeklődés 
alakult ki bennem. Ma már megszokott látvány, 
de néhány esztendővel ezelőtt még techni-
kai és energetikai újdonságnak számítottak a 
napelem-táblák a háztetőkön. Közös sikerként 
értékelem, hogy a kormányzati pályázatoknak 
is köszönhetően mára Dunavarsány legtöbb 
közintézményét sikerült ezekkel felszerelni.  
A fejlesztés azon felül, hogy csökkenti a környe-
zetterhelést, komoly költségmegtakarítást is 
eredményez. Hasonlatosan, az épületeink hőszi-
getelése, a nyílászárók cseréje és a fűtésrend-
szerek korszerűsítése egyszerre tesz jót a kör-
nyezetünk tisztaságának és költségvetésünknek.  

Az autószerelés mellett Ön köztudottan aktív 
érdeklődést mutat az autósportok iránt. Mi a 
véleménye a közlekedésről? 

 - Ezen a téren jó és rossz tapasztalatok egyaránt 
vannak. Magyarországon még mindig magas a 
gépkocsik átlagos életkora. Környezetvédelmi 
szempontból jó lenne ezen változtatni, de ez egy 
hosszú folyamat. Ami a helyi közlekedést érinti, 
Dunavarsány útjainak minősége terén óriási fej-
lődés ment végbe az elmúlt 15 évben. Mára már 
alig van néhány olyan útszakasz, amelyik nem 
rendelkezik szilárd burkolattal, azok is általában 
a település periférikusabb és ritkábban lakott ré-
szein találhatóak. Természetesen azt gondolom, 
hogy hosszú távon nincsen Dunavarsány belte-
rületén helye egy méter földútnak sem. Mind-
azonáltal vannak prioritást élvező célok, amelyek 
közül a szennyvíz- és ivóvízhálózat bővítése ki-
emelendő. Ezzel kapcsolatban nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy ezen fejlesztések jelentős 
része épp azokat a területeket érinti, ahol az ut-
cák még nem rendelkeznek szilárd burkolattal. 
A lakosság számának és életszínvonalának emel-
kedése miatt azon kaphatjuk magunkat, hogy 
olykor forgalmi dugók alakulnak ki Városunkban, 

elsődlegesen a vasúti átjáróknál. Éppen ezért, 
az un. kissorompónál például hasznos lenne 
egy külön kanyarodó sávot kiépíteni, de ez nem 
csak az Önkormányzaton múlik. Amit egyértel-
műen fontos célnak tartok, az a kerékpárutak 
építése. Örömteli, hogy jó eséllyel a kisvarsányi 
és nagyvarsányi településrészek között hamaro-
san kerékpárút épül. Szintén komoly eredmény 
az Iskola utca - Kossuth Lajos utca kiemelt ke-
reszteződése, amely használatával kapcsolatban 
van mit fejlődni a közlekedési morál terén. Ami 
a távolabbi terveket illeti, egyre több elektromos 
autó fut az utakon. Itt, Dunavarsányban még nin-
csen, így előbb-utóbb napirendre kell tűznünk 
elektromos töltőállomás létesítését is. A közös-
ségi közlekedés színvonala kielégítő, mindazon-
által szükség lenne néhány fejlesztésre. Ennek 
érdekében folyamatosan kapcsolatban állunk a 
szolgáltatókkal, de ez egy meglehetősen időigé-
nyes feladat, továbbá sokszor önkormányzati for-
rások biztosítása is szükséges a járatok időpont-
ját, sűrűségét vagy útvonalát érintő változáshoz.  

Összességében mi a tapasztalata az elmúlt 
négy évről és hogyan látja a jövőt?

 - Örömmel tölt el, hogy az elmúlt években va-
lamelyest sikerült a Város fejlődéséhez hozzájá-
rulnom. Amit egyértelműen megtanultam az az, 
hogy lakosként minden olyan egyszerűnek tűnik, 
de amikor döntést kell hozni és azt végrehajtani, 
akkor már sokkal összetettebb a kép. Korábban 
én is beleestem abba a hibába, hogy elvártam 
a városvezetéstől, hogy ugyanazt és csakis azt 
tekintse problémának és feladatnak, amit én, és 
olykor hajlamos voltam minden mást figyelmen 
kívül hagyni. Most már látom, hogy az elért szín-
vonal tartása vagy apróbb fejlődés mögött is mi-
lyen komoly munka van, és hogy a legjobb igye-
kezet ellenére sem elkerülhető, hogy egyesek 
a kákán is megtalálják a csomót vagy, ha nincs 
– ilyen-olyan indíttatásból – odamagyarázzák. 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben Duna-
varsány példaértékű fejlődésen ment keresztül 
minden tekintetben, és bízom benne, hogy a 
legtöbb lakost ez őszinte örömmel és büszke-
séggel tölti el. Ami a jövőt illeti, a legfontosabb, 
hogy Városunk a fejlődés és épülés pályáján 
maradjon. Ha ebben számomra valamilyen sze-
repet szán a sors, akkor továbbra is legjobb tudá-
som és igyekezetem szerint fogom azt betölteni.                   

Haeffler András

—  ARCKÉPCSARNOK MŰVELŐDÉSI HÁZ —
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mai képzeletbeli sétám fő színtere a kisvarsányi Erkel Ferenc utca. (1949-től 1990-ig: Ságvári Endre.) Valaha a szomszédos Vörösmarty utcával együtt az 
1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert kertépítő mérnök, Hein János, majd 1926-tól az Amerikát megjárt Ujhelyi Antal birtokának részét képez-
te. Az 1930-as évek elején kezdték háztelkek számára felparcelláztatni, így a legrégebbi épületek ebből az időből valók. Apropó, idő! Eredetileg 1945-tel 
szándékoztam zárni a régi házak bemutatását, de egy lelkes ifjú kérésére, kinek dédszülei 1956-ban építették otthonukat ebben az utcában, már most 
módosítok elhatározásomon...

• Az első képen a 30-as években épült Erkel F. u. 7. sz. Berdó János-ház látható. A tulajdonos felesége a hajdani mozi előterében lévő büfét vezette, ahol  
    a vetítés szüneteiben Dianás cukorkát, Zizit és a 60-as évek kedvenc üdítőjét, a Bambit lehetett vásárolni...  (Fotó: Horváth László)
• A másodikon az Erkel F. u. 17. sz. Rajnai (Ruff) János-ház 1956-ból. János bácsi fodrász, felesége óvónő volt. (Rajnai Jánosné fényképgyűjteményéből)
• A harmadik felvétel az Erkel F. u. 27. sz. Pintér Imre-házat örökítette meg. 30-as évekbeli lehet, az elejét sajnos már lebontották. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik az Erkel F. u. 40. sz. Sponga János-, majd Király Béla-házat. Csak ablakcsere történt, az épület formája vagy 80 éve változatlan.  
    (Fotó: Horváth László) 
• Az ötödik fotón a hasonló korú Erkel F. u. 45. sz. Fenyvesi Pál-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• A hatodikon az Erkel F. u. 85. sz. Kácsor Mihály-ház. Az 1940-es években épülhetett. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fénykép az Erkel F. u. 88. sz. Jaksa Gábor-házat mutatja. Az 1930-as évekből való.
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik képen látható Kertész u. (Régen: Szent Imre, majd Kossuth Lajos u.) 11. sz. id. Illinger István - Purgli Gayerhosz  
    András-ház példaszerűen lett felújítva. Gondolná valaki, hogy 1928-ban már állt? Illinger János, a falu pékmestere itt sütött először kenyeret,  
    s innen költözött aztán át a másik falurészbe szerencsét próbálni.

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

MEGHÍVÓ —

FOCIZZ VELÜNK!
A Dunavarsányi Torna Egylet Labdarúgó Szakosztálya felvételt hirdet csoportos, 
labdás játékokban részt venni szerető U7, U9, U11, U13, U15, U19 korosztályos 
gyermekek részére! A Szakosztály célja a rendszeres sportolás és testedzés mel-
lett a közösségi élet fejlesztése is, melyet a folyamatosan tartott edzések és mér-
kőzések biztosítanak. /Bozsik program/ A DTE évek óta aktív résztvevője az amatőr 
labdarúgó bajnokságoknak, és kiemelt célkitűzése az óvodás/serdülő/ifi/junior 
labdarugók képzése és ezzel a hosszú távú sportolás és versenyzés lehetőségé-
nek megteremtése utánpótlás neveléssel. Az edzéseket szakképzett, MLSZ Licenc-
szel rendelkező edzők közreműködésével tartjuk a Dunavarsányi sportpályán.

A szolgáltatási díj: 5000 Ft/fő/hó (mely tartalmaz egy labdarúgó mez garnitúrát)
Családi kedvezmény: mindkét gyermek jelentkezése esetén:  

3500 Ft/fő/hó (tehát összesen: 7000 Ft)
3 gyermek esetén: 3000 Ft/fő/hó (tehát összesen: 9000 Ft)

Ha egy olyan csapatban szeretnél focizni,  
ahol a sport szeretete mellett igazi barátokra is vágysz, akkor itt a helyed.

JELENTKEZZ HOZZÁNK, hogy részese lehess sikereinknek!
És mi is a te sikerednek!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06-30/2699048 Keresztesi Ferenc

E-mail: dunavarsanyite@gmail.com
DTE Titkárság: Kanyóné Juhász Judit 06-30-2214052

Kedd: 17.00-19.00 Pályaház

 DTE Labdarúgó Szakosztály

HIRDETÉSEK
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D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
• Középiskolásoknak Matematikából korrepetálást, érettségire   
 felkészítést vállalok. Tel.:0630/482-9081
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat,   
 hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

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

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 06-24-521-127
 Egészségház I. em.
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/70 203-6341
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 -helyettesíti- Dr. Bodnár Réka
 (2018. júliusától tartósan, legalább egy évig)
 Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5.)
 0624/521-124 
 H, K: 9-11 rendelés
 K: 11-12; Sz: 8-10 oltás/tanácsadás
 Sz: 10-12 rendelés 
 Cs: 15-17; P: 14-16 rendelés
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12. - 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Állatorvos: Dr. Fábián Miklós
 06/30 951-0507
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
 Doktor János        Nagy István
 06/70 938-2905     06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

GYÓGYKEZELÉS MELLÉKHATÁSOK  
NÉLKÜL …

influenza, nátha, allergia, vírus, lime-kór, krónikus fáradt-
ság, aranyér, emésztőszervi betegségek, herpesz, candi-
da-, léguti-, nőgyógyászati-, urológiai fertőzések, hepatit-
iszt, férgesség, stb.

Venczel Éva 
Természetgyógyász

A kezelésen csak előzetes bejelentkezéssel lehet  
részt venni: +36 70 3774119



 Ahogyan a nyári hőség átadja a helyét a hű-
vösebb napoknak, úgy mozgunk szívesebben 
kutyáinkkal kint a szabadban. Az ősz eleje az az 
időszak, amikor megnő az ebek sétáltatásával 
kapcsolatos panaszok száma. Miközben a pana-
szok nagyrészt abból adódnak, hogy a sétáltatott 
eb sérülést okoz, a kutyatulajdonosok részéről az 
a kérdés merült fel, hibás-e olyankor az ebtartó, 
ha a sárga szalaggal ellátott, szájkosarat nem vi-
selő kutyájához a jelzés ellenére valaki simogatás 
céljával közelít és a kutya az illetőt megharapja.

A kérdés állatvédelmi és kárfelelősség oldalról is 
megközelíthető.

A sárga szalag egy hasznos civil kezdeményezés. 
Sárga szalaggal a tulajdonos akkor jelöli az ebet, 
ha az nem tolerálja jól az állatok, ill. az emberek 
közeledését. Nem hatósági jelzés, és jogsza-
bályban sincs benne, tehát nem vélelmezhetjük 
azt, hogy a közeledő ember tud a jelentéséről. 

Mi van akkor, ha az eb gazdája nemcsak sárga 
szalaggal, de hangosan, érthetően is jelzi, hogy 
az eb agresszíven reagál idegenek kéretlen köze-
ledésére?

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányren-
delet alapján az eb tulajdonosának biztosítania

AZ EB ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS ÁLLATVÉDELMI JOGI ÉS KÁRFELELŐSSÉGI SZEMPONTJAI

kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. A kutyát 
csak olyan személy vezetheti, aki irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására képes. A 
szájkosár használata kötelező, ha az egyed 
jellemzően agresszív magatartást tanúsít.

Mit jelent ez? Sem a sárga szalag, sem a hangos 
figyelmeztetés nem mentesíti az állattartót az ál-
latvédelmi felelősség alól, állatvédelmi eljárás in-
dul, amely állatvédelmi bírság kirovásával, az eb 
veszélyessé való minősítésével zárulhat. Az eljárás 
során értékelik, hogy a jogszabályi rendelkezés 
nem-ismerete nem mentesít, és azt is, hogy az eb 
tartója tudott a kutyája érzékenységéről, mégsem 
alkalmazott szájkosarat, ugyanakkor hangosan (és 
hiába) figyelmeztette a kutyához közelítő embert.

Vizsgáljuk meg a kérdést kárfelelősség oldalról is!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény (Ptk.) alapján „aki állatot tart, az állat által 
másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság 
nem terheli.” 

A felróhatóság fogalma azt jelenti, hogy ha a 
Ptk. eltérő követelményt nem támaszt, a pol-
gári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy 
az az adott helyzetben általában elvárható.

És már meg is érkeztünk, hiszen az eben nem 
volt szájkosár – mondhatnánk, azonban a hely-
zet közel sem ennyire fekete-fehér. A bírósági 
gyakorlat szerint az állattartással összefüggésben 
felmerült megtérítési kötelezettséget nem lehet 
kizárólag az ügyet érintő szabálysértési határozat-
ban foglaltak szerint elbírálni (BH 2004.6.257). 

Ez azt jelenti, hogy az állatvédelmi jogszabályi 
rendelkezések megszegését a kártérítési perben 
értékelik, de nem jelenti automatikusan a kárvise-
lésre kötelezést, ugyanakkor az állatvédelmi jog-
szabályok teljeskörű betartása sem jelenti auto-
matikusan a kárfelelősség alól való mentesülést.

Következtetés: sem a sárga szalag, sem a hangos 
figyelmeztetés, sem azon körülmény, hogy a kö-
zeledő idegen ember nem hisz az ebtartónak, ön-
magában nem mentesíti az állattartót a felelősség 
alól, ha a kutyája megharapja a kéretlen közele-
dőt. Amennyiben a mások közeledését nehezen 
elviselő ebre az állattartó nem tesz szájkosarat, az 
állatvédelmi jogszabályok ezen mulasztással tör-
ténő megszegéséért mindenképp felel, és a mu-
lasztás a kárfelelősség körében is értékelendő. 
Súlyosabb sérülés, egyéb körülmények megala-
pozhatják az ebtartó büntetőjogi felelősségét is.

dr. Nagy Csilla


