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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Bóna Zoltán  
országgyűlési képviselő  

fogadóórája Dunavarsányban,  
a Városházán:

2018. október 9-én, kedden 10 órától.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés  
a 06-70/3765956-os  

telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

 Florence, Helene, Isaac, Jebi, Norman. Nem a kedvenc 
női és férfi utóneveimet soroltam föl, ezek 2018-as táj-
fun nevek, sajnos, de szerencsére nem nálunk, hanem 
az óceánok térségében csapnak le még az idén ősszel 
az előrejelzések szerint. Tavaly az Ophelia és a Mária 
nevű hurrikánok úgy törtek be Európába, hogy trópusi 
viharokat okoztak, tetőket kaptak fel, fákat csavartak ki 
tövestől. Mi ezekből nagy mennyiségű záporesőket 
kaptunk és orkán erejű szelet. Nálam kétszer járt a biz-
tosító, a tető megrongálódása miatt. A kutatások szerint 
a klímaváltozás hatására a jövőben egyre gyakrabban 
alakulnak ki szélsőséges időjárási események. Megta-
pasztalhattuk ezt ezen a nyáron is, július végén és szep-
tember első napján az országon átvonuló viharok több 
megyében okoztak károkat. Nyomukban kidőlt fák, le-
szakadt ágak, villámcsapás okozta tűz maradt, rövid idő 
alatt több tíz milliméternyi eső elvezetésével küzdöttek 
a csatornák. Csak az utolsó viharnál több mint 400-szor 
riasztották a tűzoltókat. Dunavarsányról és környékéről 
több mint ötvenszer jeleztek káreseményt az önkénte-
seinknek, ezekről engem is sms-ben értesít a rendszer. 

A károk elhárításának persze soha nincs vége az ese-
ménykor, még napok és hetek múlva is vannak utó-
munkák, intézni valók. Komolyan kell vennünk ezt az 
időjárás-változást, felelősséggel kell az ingatlanunkon 
elültetett fákat kezelni. Most több helyen fordított ki 
több méter magas fákat gyökerestől a szél és borította 
a saját, vagy rosszabb esetben a szomszéd házra, eset-
leg közterületre. A katasztrófavédelem telefondrótjai 
izzottak, szinte lehetetlen volt az összes hívás hely-
színére azonnal kiszállni. Tudni kell, hogy ők veszélyt 
hárítanak elsősorban: ha a villanyvezetékre, úttestre, 
épületre dől fa, akadályozza a közlekedést, ezek a leg-
fontosabb esetek. Saját ingatlanon megdőlt, illetve 
már a teljesen kidőlt fák, amelyek közvetlen veszélyt 
nem okoznak, azok hátrébb kerülnek az intézkedési 
listán. Egy ilyen „világvége” estén hálát adhatunk a 
Jóistennek, hogy Dunavarsányban az Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületnek telephelye van és sok esetben először 
érnek oda a balesetekhez és intézkednek nagyon haté-
konyan. A vihar másnapján is rájuk hárultak azok a fel-
adatok, amelyeket az éjszaka folyamán még nem sike-
rült elvégezni. Ezek a fiúk a szabadidejüket feláldozva, 
szívvel-lélekkel segítenek éjjel-nappal teljesen ingyen! 

Azokból a támogatásokból tartják fenn magukat, amit 
főleg a környező települések önkormányzatai és cégei 
adnak. A magántulajdonú ingatlanokon a fák kivágá-
sát, a csak magas létráról történő javításokat érthető-
en meg kell fizetni a tulajdonosnak, ezt nem várhatja 
el ingyen senki. Az önkormányzat sem tudja ezeket a 
költségeket vállalni, de rendszeresen támogatja az 
önkénteseket. Bárki adakozhat, magánemberek is, 
hogy segítsék az Egyesület munkáját. Kérem Önöket, 
lehetőségeikhez képest anyagilag is járuljanak hozzá 
a működésükhöz, becsüljük meg a tűzoltóink munká-
ját, hiszen bárhol, bármikor érhet bennünket baleset.

Szeptember 4-én közmeghallgatásra várta a képvi-
selő-testület a lakosokat, első ízben a Városháza dísz-
termében. Sokan eljöttek, a szokásos beszámolóm 
megtartása után több témában tették fel kérdéseiket. 
Részt vett a fórumon Király András alezredes, a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság megbízott vezetője 
is. A közlekedési helyzet most felkapott téma a főváros 
közeli településeken, a halaszthatatlan útfelújítások 
reggel és délután kellemetlenséget okoznak, de elké-
szültük után biztonságosabb és könnyebb közlekedési
lehetőséget nyújtanak mindannyiunk számára. Fi-
gyeljenek és vigyázzanak magukra és embertársa-
ikra! Persze, Dunavarsányban is vannak nehezebb 
közlekedési helyzetek, vége a szünidőnek és ismét 
kialakul reggelente az iskolák körüli összevissza-
ság. Értem ezalatt a mindenhol megállást, az ajtóig 
autóval közlekedést. Tudom, hogy minden szülő 
félti a gyermekét, de a szabályok be nem tartásá-
val is veszélyezteti saját maga, a gyermek és az autó 
épségét! Próbálják meg egyszer-kétszer gyalog el-
kísérni a kicsit az iskolába, kézenfogva, útközben 
megbeszélni a napi feladatokat, nem telefonálva 
közben, csak a gyerekre figyelve. Csodálatos élmény!

Szintén a Budapestre bejutáshoz javasolta egyik la-
kosunk a járatsűrítést a vonat és busz menetrendben. 
Mind a MÁV Zrt.-nek, mind pedig a VOLÁNBUSZ Zrt.-
nek is írtam levelet a kéréssel kapcsolatban, remél-
jük, megértik az utazók problémáit és változtatnak 
a menetrenden. Az útjaink és nem lévő járdáink is 
kérdéseket fogalmaztak meg a lakosokban, utcanév-
táblák kihelyezését kérték. A több utcai kuka elhe-
lyezésének kérése pozitív dolog lehetne, de minden 
utcába végig szemetesek elhelyezése lehetetlen, a 
főbb helyeken viszont ott vannak. Forgalomcsillapító 
építmények forgalmas utakra terveztetése is átgon-
dolandó, mert látva az új kiemelt útszakaszon – Iskola 
utca, Kossuth Lajos utcai kereszteződés – a közlekedést, 
félő, hogy állandó vitás ügyeket generálna magának 
az önkormányzat. Az tény, hogy ahol egy utat aszfal-
tozunk, ott már a legtöbben nem tartják be az előírt 
sebességet, ezért az utcában lakók már nem a jó út 
érdekében, hanem a „fekvőrendőrért” írják panaszos 
leveleiket. A szennyvíztelepről időnként érezhető bűz 
miatt ismételten elnézést kérünk, a telep felújítása 
alatt ez még előfordulhat. Ha elkészül a technológi-
ai felújítás, bízunk benne, hogy végleg megszűnik.

A parlagfű irtása közös feladat, próbálunk minden 
közterületet kezelni, a magáningatlanok tisztán tartá-
sa a tulajdonos feladata. Remélem, mindenki választ 
kapott a feltett kérdésére és megelégedve tért haza 
a közmeghallgatásról. Mint már az előző lapban hí-
rül adtuk két állami pályázaton az indulásunkat. A 
belterületi utak felújítására irányuló pályázat ered-
ményét napokon belül kihirdetik, a kerékpárútra ösz-
szeállított pályázatot pedig e hónap végén kell bead-
nunk. Bízom benne, hogy jövőre sokat beszélhetünk 
mindkettőről, mint megvalósuló beruházásokról.

Tervek készítésére kötelezte el magát a képviselő-tes-
tület az év eleji költségvetés egyeztetésekor. Jelenleg 
folyik a Petőfi Mgtsz. volt telephelyén megvalósí-
tandó szabadidős park tervezése, amelynek már az 
első látványtervei elkészültek és bemutatták a tes-
tületnek. A szomszédokat is behívtuk a Városházára 
egy beszélgetésre, ahol tájékoztattuk őket a bontás 
megkezdéséről, ez zajjal és porral jár. A szabadidős 
hely zajosabb és forgalmasabb lesz, mint az eddigi 
elhagyatott, buja növényzettel benőtt tsz-telep volt. 
Mindenki örül a változásnak és annak, hogy a nagy-
varsányi rész egy különleges parkkal gazdagodik. 
Szintén tervezés alatt áll a Kossuth Lajos utcában 
megvásárolt ingatlanunk óvodává történő átalakítása. 
Már most látjuk, hogy szinte lehetetlen lesz a követ-
kező hónapokban jelentkező, harmadik életévüket 
betöltő gyerekek elhelyezése az óvodákban, mert 
már most maximális létszámúak a csoportok. Jövő-
re biztosan meg kell építeni az új csoportszobákat.

Túl vagyunk a kárpátaljai Csetfalvával való testvérte-
lepülési kapcsolat 10 éves megünneplésén (az újság-
ban olvashatnak bővebben erről), és ismét kellemes 
időben, sok-sok felvonulóval, kedves vendéglátókkal 
zajlott le a hagyományos szüreti felvonulás. Külön 
megemlítem az erőspusztai Idősek Otthonához szer-
vezett megállót, ahol a bent lakó idős embereknek 
jelentettünk a táncunkkal, felvonulásunkkal megható 
pillanatokat és hosszú időre szóló élményt. Minden 
résztvevőnek, vendéglátónak és szervezőnek óriá-
si köszönet a munkáért, amivel szebbé, vidámab-
bá tették számunkra azt a szeptemberi szombatot.

Lassan már az őszi és téli programok egyeztetése 
következik, hihetetlen gyorsasággal telt el az év. 
Eszembe jutnak a négy esztendővel ezelőtti ese-
mények, amikor ilyenkor az önkormányzati válasz-
tásokra készültünk. Ez most egy évvel kitolódik a 
törvényi változás okán, így csak 2019-ben választunk 
városvezetőt és képviselőket. Nem unatkozunk azért 
így sem, hiszen lesz még ebben az évben Aradi vér-
tanúk emléknapja, az 1956-os magyarországi forra-
dalom és szabadságharc napjáról megemlékezés, 
Tisza István politikus, miniszterelnök szobrának ün-
nepélyes felavatása, továbbá az adventi események.

Kedves Dunavarsányi Lakosok! Mindenkinek kívánok 
hosszú, nyugodt őszi napokat, kellemes elfoglaltságot 
a városi és egyéb programokon!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A 2018. szeptember 11-ei rendes, 
nyílt képviselő-testületi ülés döntései TÉLI REZSICSÖKKENTÉS  

TÁJÉKOZTATÓ
 A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) 
Kormányhatározat alapján a vezetékes gázzal történő fűtés-
től eltérő háztartások is részesülhetnek egyszeri természet-
beni támogatásban. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a támogatás iránti igények bejelentésének 
határideje 2018. október 15-e. A nyomtatvány átvehe-
tő és benyújtható a Dunavarsányi Közös Önkormányza-
ti Hivatal Igazgatási Osztályán ügyfélfogadási időben, 
vagy letölthető a www.dunavarsany.hu honlapról.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 13.00-16.00, 

szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00,
pénteken: 8.00-12.00 óra között.

dr. Szilágyi Ákos
 jegyző

Változások  
a Dunavarsányi Napló  

hirdetésfeladási rendjében
 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. szeptember 
1-jétől változik a hirdetések feladási rendje. Minden 
hónap 5. napjáig várjuk a megjelentetni kívánt hir-
detéseket a penztar@dunavarsany.hu e-mail címre. 
A határnapot követően átutalásos számlát bocsájtunk ki 
az ügyfelek részére, ennek befizetését követően jelenik 
meg az adott hirdetés az újságban. Abban az esetben, ha 
az aktuális hónap 5. napját követően érkezik be hirdetési 
igény, úgy azt csak az ellenérték készpénzben történő befi-
zetését követően áll módunkban megjelentetni a lapban. 

Pénztári órák:
Hétfő: 15-17-ig, szerda: 8-10-ig és 14-15-ig,  

péntek: 8-10-ig.

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót.

Csatlakoztak a hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2019. évi fordulójához. Elfogadták a szerződési 
feltételeket és kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az ebben foglaltaknak megfelelően 
járnak el. Felkérték a polgármestert, hogy a csatla-
kozási nyilatkozatot legkésőbb 2018. október 3-ig 
küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. Az „A” és „B” típusú pályázati kiírást az Álta-
lános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
módon legkésőbb 2018. október 5-ig közzéteszik.

Kezdeményezik a Zenei Alapítvány (2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 18.) megszüntetését, tekintettel 
arra, hogy az alapítvány több mint 10 éve nem műkö-
dik. Felkérték a polgármestert, hogy e döntésnek meg-
felelően intézkedjen az alapítvány megszüntetéséről.

Elfogadták a társbérleti szerződéseket, amelyek sze-
rint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, természetben Du-
navarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos 
alapterületű önkormányzati lakást és a hozzá tartozó 
1094 m2 nagyságú földterületet 2018. szeptember 
15-étől 2019. augusztus 31-ig – de legfeljebb a bér-
lők Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolánál 
lévő közalkalmazotti jogviszonyuk fennállásáig – tartó 
határozott időtartamra, fejenként 50.000,- Ft/hó bérleti 
díjért két pedagógusnak bérbe adják. Felhatalmazták 
a polgármestert a társbérleti szerződések aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a „Kapacitás 2018” 
Konzorciummal kötendő fizetési kötelezettség átüte-
mezéséről szóló megállapodást, és felhatalmazta a 
Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 
felkérte a szükséges intézkedések megtételére.

Átütemezték a „Dunavarsányi ivóvíz 2018” Kon-
zorciummal kötendő fizetési kötelezettséget, fel-
hatalmazták a polgármestert a megállapodás alá-
írására és a szükséges intézkedések megtételére.

Elfogadták a „Dunavarsány, szennyvíz nyomóvezeték 
felbővítés” tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú mó-
dosítását és felhatalmazták a polgármestert a szerző-
dés-módosítás aláírására.

Elfogadták a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivó-
vízhálózat bővítés 1. rész” tárgyú Vállalkozási Szerződés 
1. számú módosítását és felhatalmazták a polgármes-
tert a módosítás aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy „Kerékpáru-
tak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” megnevezésű és 
„PM_KEREKPARUT_2018” azonosítójú pályázati kiírás 
szerinti pályázatára pályázatot nyújt be a Magyar Állam-
kincstár területileg illetékes szervén keresztül a felelős 
miniszterhez. Fejlesztési célként a Vörösmarty utca 
belterületi szakaszán a Búza utcától és külterületi foly-
tatásán a Nyár utcáig szakaszán (094/31 hrsz, 094/10 
hrsz, 094/11 hrsz, 094/12 hrsz, 094/13 hrsz, 094/14 
hrsz, 094/15 hrsz, 094/16 hrsz, 094/17 hrsz, 094/18 
hrsz, 094/19 hrsz, 094/20 hrsz, 094/21 hrsz, 094/22 
hrsz, 094/23 hrsz, 094/24 hrsz, 094/25 hrsz, 094/26 
hrsz, 094/27 hrsz, 094/28 hrsz, 094/29 hrsz, 0123/38 
hrsz, 0123/27 hrsz, 0123/28 hrsz, 0123/29 hrsz, 
0123/30 hrsz, 0123/31 hrsz, 0123/32 hrsz, 0123/33 
hrsz, 3696/2 hrsz, 3625 hrsz, 0130/2 hrsz, 094/8 hrsz), 
a Nyár utcán (2020 hrsz), a Bartók Béla utcán (1963 
hrsz), valamint a Nagyvarsányi utcán (1727 hrsz, 3807 
hrsz, 1645/6 hrsz, 1641 hrsz, 1754/3 hrsz, 3698 hrsz, 
1672 hrsz, 0152 hrsz) kerékpárút és kerékpáros nyom 
létesítését jelöli meg, ezáltal egy folyamatos, Kisvar-
sány és Nagyvarsány belterületi településrészek közöt-
ti kerékpározható szakasz jön létre a vasútállomástól az 
óvoda épületig. A pályázat fejlesztési céljának bruttó 
beruházási összköltsége 299.990.721 forint, melynek 
önerejét, bruttó 99.990.721 forint összegben a 2019. 
évi és a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja. Felha-
talmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, va-
lamint a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület saját részéről elfogadta a KE-
HOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Duna-
varsány Szennyvíztisztító Telep Technológiai Korszerű-
sítése tárgyában kötött Szerződéses Megállapodás 1. 
számú módosítását és felhatalmazta a polgármestert a 
módosítás aláírására.

Rendelet: 

A képviselő-testület megalkotta a 2018. évi költségveté-
séről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet módosításáról szó-
ló 13/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét. A ren-
delet megtekinthető a www.dunavarsany.hu honlapon

 A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja 
a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a 
gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózko-
dási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja. Az óvodás gyermekek részé-
re a szünidei étkezés az óvodában biztosított, tekin-
tettel arra, hogy a szünidőben az óvoda nyitva tart.

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Az ingyenes szünidei étkezés az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33. szám 
alatti épületéből 11.00 - 12.00 óra között történő 
elvitellel vehető igénybe az alábbi munkanapokon:

• az őszi szünidőben október 29-31. 
• a téli szünidőben december 27, 28 és  
    2019. január 2.
• a tavaszi szünidőben április 18, 19, 23. 

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képvi-
selő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütkö-
zik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján 
más személy is átveheti.

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző

FELHÍVÁS
 Ismételten felhívjuk a Tisztelt dunavarsányi lakosok figyel-
mét, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az egyes védőoltások költségeinek átvállalá-
sáról szóló 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletében 
átvállalta a Dunavarsány Város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is Dunavar-
sányban élő 14. életévüket betöltött és a 18. életévüket 
még be nem töltött gyermekek meningococcus (fertőző 
agyhártyagyulladás) baktérium A, C, W135, Y szerocso-
portja elleni védőoltás teljes vételárának megtérítését. A 
védőoltás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője 
(szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámolt esetében 
gyámja) nyújthatja be a Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
a www.dunavarsany.hu honlapon megtalálható rendelet 
1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon. A kére-
lemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló hatósági 
igazolvány, valamint a házi gyermekorvos/háziorvos által 
kiállított vény másolatát. Kérjük a kedves szülőket, hogy 
éljenek az Önkormányzat által biztosított, anyagi ráfor-
dítással nem járó lehetőséggel, ezáltal gondoskodjanak 
gyermekük meningococcus elleni védettségéről, amivel 
hozzájárulnak a meningococcus okozta megbetegedések 
(járványos, gennyes agyhártyagyulladás) megelőzéséhez.

 A mögöttünk hagyott nyár amellett, hogy – re-
ménységünk szerint – minden Dunavarsányi 
Lakos számára pihenésben és kellemes élmé-
nyekben gazdag időszak volt, a dunavarsányi 
infrastruktúra-fejlesztés tekintetében is fontos 
és jelentős előrelépést hozott. Az elmúlt hóna-
pokban Társaságunk örömmel tapasztalta, hogy 
a Epres utcai szennyvízprojektekhez hasonlóan, 
ismét az Önkormányzat együttműködésének 
és a T. Lakosok bizalmának és jóindulatának 
érzésével kezdhettük meg a település szeny-
nyvíz-hálózatának problémamentes műkö-
dését szolgáló nyomóvezeték kivitelezését. 

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés érintette a 
Kossuth Lajos utca és az Iskola utca keresztező-
désének útburkolatát is, a munkálatok időtarta-
mának és költségeinek csökkentése érdekében, 
a projekt részeként e kereszteződés térbeli meg-
emelése is magvalósult. Korábbi munkálataink 
során gyakran haladtunk át ezen a keresztező-
désen, így teljes mértékben egyetértettünk a 
városvezetéssel abban, hogy e kiemelt útsza-
kaszon komoly lépéseket kell megtenni annak 
érdekében, hogy az ott halkadók lassabb és kö-
rültekintőbb módon közlekedjenek. Elmondha-
tó, hogy a megemelt és térkőburkolattal ellátott, 
valamint gyalogos átkelőknek is helyet adó ke-
reszteződés azon felül, hogy fokozott figyelemre 
és lassúbb haladásra sarkallja a közlekedőket, 
az esztétikus kialakításának és virágosításnak 
köszönhetően a helyi közúthálózat egy gyöngy-
szemévé is vált. Örömmel és büszkeséggel

nyugtázhatjuk továbbá, hogy – az Önkormány-
zat határozott elvárásának eleget téve – a ki-
vitelezés a lehető legrövidebb időn belül, az 
iskolakezdést megelőzően befejeződött. Okkal 
bízhatunk abban, hogy a jövőben a közlekedés 
jelentősen kisebb kockázatot jelent az iskolá-
sok és a környéken különböző ügyeiket intézők 
számára. Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy 
ellenben számos nagyvárosi gyakorlattal, a 
kereszteződésben nem érvényesül a jobbkéz 
szabály, hanem továbbra is a Kossuth Lajos ut-
cán közlekedők élveznek elsőbbséget, míg az 
Iskola utcáról érkezők számára STOP tábla jelzi 
a megállás és elsőbbségadás kötelezettségét. 

Ami a nyomóvezeték építését illeti, örömmel tá-
jékoztatjuk Önöket, hogy a földalatti munkálato-
kat Társaságunk kb. 80%-ban sikeresen lezárta, a 
további munkálatok végzése a MÁV engedélyek 
beszerzése után történhet. Tekintettel az előttünk 
álló ősz és tél időjárásainak viszontagságaira és 
a különböző felületekre és burkolatokra kifej-
tett hatására, a kivitelezéssel érintett közutak és 
egyéb területek helyreállítása, illetve a vezeték 
átadása 2019. május végéig fog megvalósulni. 
A T. Lakosok Társaságunk felé mutatott együttmű-
ködését és türelmét megköszönve, továbbra is 
arra bíztatjuk Önöket, hogy kérdésük vagy észre-
vételük esetén forduljanak hozzánk bizalommal. 

DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok! Tisztelt Lakosság!
 Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Duna-
varsányban jelentős ivóvízhálózat-bővítés van 
folyamatban, amely kivitelezését a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás alapján vállalkozásunk, a 
GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Tár-
saság végzi. A beruházás elsődlegesen azokat a 
területeket érinti, ahol a nemrégiben megvalósí-
tott szennyvízhálózat-fejlesztésnek köszönhetően 
újonnan került elvezetésre a szennyvízcsatorna. 
Annak rendje és módja szerint a munkálatok 
azon részét, amely közvetlenül érintik a lakosok 
mindennapjait igyekeztünk az év legkevésbé 
intenzív időszakában, azaz a nyári hónapokban 
elvégezni. Jó eredményként könyveljük el, hogy 
az ősz beköszöntéig sikerül a teljes szakaszon le-
fektetni és betemetni az ivóvízcsöveket, így a be-
ruházás nem korlátozza a lakosok közlekedését. 
Az eddigi kivitelezés során is arra törekedtünk, 
hogy minimális kényelmetlenséget okozzunk a 
környéken élők számára. Azon ritka esetekre, ha 
a munkálatokkal mégis megzavartuk közlekedé-
süket vagy pihenésüket, ezúton fejezzük ki köszö-
netüket türelmükért és megértésükért.  A kivitele-
zéssel érintett útszakaszok helyreállításának és a 
hálózatszakasz átadásának határideje 2019. má-
jus 31. Előreláthatólag a határidőre történő telje-
sítésnek nincs akadálya, sőt azon vagyunk, hogy a 
Dunavarsányiak minél hamarabb élvezni tudják e 
beruházás eredményét. A jövőben is nyitottak va-
gyunk az Önök felvetéseire és problémáira, így el-
érhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre. 

Tisztelettel: 
GÉP-LIGET Építőipari  

Korlátolt Felelősségű Társaság

 Dunavarsány Város Önkormányzata képvi-
selő-testületének döntése alapján a 2016. 
évben elkészíttette a Dunavarsány, Vörösmar-
ty Mihály utca Búza utca - Nyár utca közötti 
szakaszán kerékpárút építésének tervdoku-
mentációját. Az elkészült tervdokumentáció a 
2017. évben jogerős építési engedélyt kapott.

2018. júliusában kiírásra került a „Kerékpáru-
tak létesítésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása Pest megye területén” 
tárgyú pályázat. A Képviselő-testület pedig a 
2018. szeptember 11-ei soron következő ülésén 
döntött a pályázat beadásáról. A Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és 
Műszaki Osztályának, valamint  Igazgatási Osztá-
lyának az előkészítő munkája révén összeállításra 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
KERÉKPÁRÚT PÁLYÁZAT

került a pályázati dokumentáció, melynek be-
adási határideje 2018. szeptember 24. A létesí-
tendő kerékpárút több elemből épül fel, egyrészt 
a Vörösmarty Mihály utca Búza utca – Liget utca 
közötti szakaszán útburkolat-szélesítéssel kerék-
pársáv kerül majd kialakításra nyertes pályázat 
esetén, másrészt a Dunavarsány, kisvarsányi 
városrészt és nagyvarsányi városrészt összekötő 
szakaszon a Nyár utcáig épített kerékpárút kerül 
majd megvalósításra. A Nyár utcán végighalad-
va a Bartók Béla utcán elhelyezkedő óvodáig 
és iskoláig kerékpárnyom kerülne lefektetésre 
kerékpáros piktogramok felfestésével, szintén 
kerékpárnyom kerül majd kialakításra a Nagy-
varsányi utcán is a Vasút sortól a Vörösmarty 
utcáig. A pályázathoz illeszkedően közlekedés-
biztonsági elemek is elhelyezésre kerülnek, 

mint a Nyár utcai kereszteződésben kialakítan-
dó kerékpáros átvezetés sziget kialakításával 
és megvilágítással. A kerékpárút nyomvonalán 
fákat fogunk ültetni, a Bartók Béla utcán pe-
dig az óvoda - iskola épülete előtt több férő-
helyes kerékpártároló elhelyezést tervezzük.

Nyertes támogatás esetén a kivitelezés 18 hóna-
pot vesz igénybe, melyre a 2019-2020. években 
kerülhet sor. A támogatás mértéke 75%, melyen 
túl 25% önerőt Dunavarsány Város Önkormány-
zatának Képviselő-testületének kell biztosítania. 
A pályázati döntésről – melynek várható ideje 2019. 
január-február – természetesen beszámolunk.

Keresztesi Balázs 
alpolgármester
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
októberben

Október 2.: Szent őrzőangyalok. Spanyolországban a XVI. században alakult ki a saját őrzőangyal 
ünneplése, március 1-én ünnepelték 1608-ban. V. Pál pápa szeptember 27-ét je-
lölte ki. Szent X. Piusz pápa 1913-ban Németországban és az Osztrák-magyar Mo-
narchia területén október 2-át jelölt meg. Origenész is említést tesz a Peri achon és 
a Lukács evangéliumához írt magyarázatban a Szent őrzőangyalokról. Nagy Szent 
Vazul írja: „Minden hívő mellett áll egy angyal, aki őrzi és vezeti élete folyamán.”

Október 7.: Rózsafüzér Királynője. Első adatunk 1547-ből való arról, hogy ezen a napon ünne-
pelték. A Lepantónál aratott győzelem révén 1571. október 7. terjedt el ünnepléseként Spanyol-
országban. V. Piusz pápa a győzelem évfordulóján rendelte el a Győzedelmes Boldogasszony ün-
neplését (Festum B. M. V. de victoria). XIII. Gergely pápa engedélyezte az ünneplést október első 
vasárnapján azon templomok számára, amelyek rózsafüzér-oltárral rendelkeztek. XI. Kelemen 
pápa a péterváradi győzelmet követően 1767-ben az egész egyházra kiterjesztette az ünnepet. 
Szent II. János Pál pápa Rosarium virginis Mariae kezdetű apostoli levele a szent rózsafüzérről: „A 
rózsafüzér, amellett, hogy imádság a békéért, mindig a család imádsága is, és imádság a családért 
is. Korábban különösen is kedves imádsága volt a keresztény családoknak, ápolta bennük a közös-
séget. Nem szabadna elveszítenünk ezt a drága örökséget. Vissza kell térnünk a családokban és a 
családokért végzett imádsághoz, felhasználva a rózsafüzért is. Az együtt imádkozó család együtt 
marad. A rózsafüzér ősi hagyomány alapján különösen is olyan imádság, amelyben a család 
magára talál. Egyes tagjai éppen akkor, amikor Jézusra tekintenek, visszanyerik a képességet, 
hogy újra meg újra egymás szemébe nézzenek, hogy közösségben, egymás iránti szolidaritással, 
kölcsönös megbocsátással tudjanak élni az Isten Lelkétől megújított szeretet szövetségében. Az 
a család, amelyik közösen imádkozza a rózsafüzért, bizonyos mértékig megteremti a názáreti ott-
hon légkörét: Jézust helyezi a középpontba, vele osztják meg az örömöket és fájdalmakat, kezébe 
helyezik a bajokat és a terveket, tőle nyernek reményt és erőt az út folytatásához.Imádkozni a 
rózsafüzért a gyermekekért, s még inkább a gyermekekkel együtt, kiskoruktól ránevelni őket az 
„imádságos megállás” mindennapos gyakorlatára - kétségtelenül nem old meg minden prob-
lémát, de nem lebecsülendő, bár nem felel meg a mai gyermekek és fiatalok stílusának. De ez 
az ellenvetés talán a rózsafüzér nem egészen jó végzésén alapul.Ha megfelelő módon ajánljuk 
fel a rózsafüzért, bizonyos vagyok benne: a fiatalok képesek lesznek újra meglepni a felnőtteket 
azzal, hogy magukévá teszik és az életkoruknak megfelelő lelkesedéssel végzik ezt az imádságot.”

Október 8.: Szűz Mária, a magyarok Nagyasszonya, Főpatrónája. Hartwich püspök Ist-
ván életrajzában, a Vitában leírja Magyarország felajánlását (1038). XII. Leó pápa enge-
délyezte az ünnep megtartását 1896. július 28-án. Vaszary Kolos bíboros érsek kérésére 
október második vasárnapjára tették. Szent X. Piusz pápa október 8-ra helyezte 1914-ben. 
Egyházközségünk délegyházi katolikus temploma a Magyarok Nagyasszonya titulust kapta.

Október 11.: Szent XXIII. János pápa. Angelo Giuseppe Roncali a Bergamo melletti Sotto in 
Montéban született 1881-ben. Bergamóban és Rómában tanult. 1904-ben szentelték pappá. Az 
I. világháborúban tábori lelkész volt. Rómában különböző feladatokat látott el. 1925-ben címze-
tes érsekké nevezték ki. Bulgáriában diplomáciai szolgálatát kezdte, ezt Törökországban és Görög-
országban folytatta. 1944-ben Franciaországban nuncius lett, a súlyos egyházellenes hangulatot 
türelmével csillapította. 1953-ban velencei pátriárka, majd nuncius lett. 1958. október 28-án vá-
lasztották meg Szent Péter utódává. 1959. január 25-én a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában meg-
hirdette a II. Vatikáni Zsinatot, amelyet 1962. október 11-én nyitott meg a világ püspökeivel. 1963. 
június 3-án halt meg. II. János Pál ünnepét a zsinat megnyitásának napjára helyezte. A dunavarsá-
nyi római katolikus templomkertben XXIII. János pápa ember nagyságú bronz szobra található.

Október 21.: Szent Orsolya vértanú. Orsolyáról nevezte el Merini Szent Angela a szerzetesrend-
jét. Köln városának és a Sorbonne egyetem védőszentje.

Október 22.: Szent II. János Pál pápa. 1920. május 20-án Wadowiceben született. Édesapja 
az Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztje volt, édesanyja tanítónő. IV. Károly iránti tiszte-
lete miatt kapta a Károly nevet. Korán elveszítette édesanyját és bátyját. Édesapja 1941-ben 
halt meg. A krakkói Jagelló Egyetemen tanult. A náci megszállás alatt kőbányában és vegyi 
üzemben dolgozott. Az illegálisan működő szemináriumban 1942-ben kezdte meg a tanul-
mányait. 1946-ban pappá szentelték. Rómába küldték, ott megvédte Keresztes Szent Jánosról 
írt doktori értekezését. 1958-ban püspökké szentelték. 1964-ben Krakkó érseke lett. 1978. 
október 18-án választották meg Szent Péter utódává. Több merényletet követtek el ellene. 
Kiemelkedik az 1981. május 13-ai, amelynek következtében egészségi állapota fokozato-
san romlott. Nevéhez fűződik a Szentírás korszerűbb fordítása és XVI. Benedek pápa (Joseph 
Ratzinger) vezetésével szerkesztett Katolikus Egyház Katekizmusa. Felemelte szavát az abor-
tusz, az eutanázia, a halálbüntetés, a fogamzás ügyében. 2011. május 1-én XVI. Benedek 
pápa boldoggá, 2014. április 27-én XXIII. János pápával együtt Ferenc pápa szentté avat-
ta. Wadowice, a szülővárosa a katolikus ifjúság és családok világtalálkozójának színhelye.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Isten jósága hűségre kötelez
Olvasandó 5 Mózes 8

A visszatekintésekre, életutunk mérlegelésére többnyire jeles évfordulókon alkal-
mat teremtünk akár csendes elmélkedés formájában, akár hangos, zenés közös-
ségi programokon. A születésnapok, névnapok, évfordulók, élethelyzet-fordulók 
ezt szinte megkövetelik tőlünk belső indíttatásként és társadalmi elvárásként is. 

Miért van szükség a visszatekintésre? Azért, hogy életünk minősége jobb le-
gyen a következő szakaszában. Nem puszta leltárról van szó, hanem a tanulság 
levonásáról és az eredményhez való további igazodásról. A fenti bibliai fejezet-
ben többek között ezt olvassuk: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára 
téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?  
Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, 
és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az em-
ber, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.” (5Móz 8,2-3)

Ennek alapján három tanulságot észre kell vennünk az életünkben és a törté-
nelemben is. Ha igaz a közismert mondás: a történelem az élet tanítómestere, 
akkor az is igaz, hogy a saját élettörténetünk egy-egy szakasza a saját magánta-
nárunk, aki/ami sok olyan okos dologra tanít(hatna) meg bennünket, amelynek 
tudatában nem a temető és az elfeledtetés felé haladnánk életünk következő 
szakaszában, hanem az „ígéret földje felé”. Ez korlátozottan a földi világunkban 
is érvényes, mert csak azért érdemes újabb és újabb szakaszokat megélni az éle-
tünkben, hogy azok ne csak elmúljanak, hanem beteljenek sok jóval, örömmel, 
tervek, álmok megvalósulásával, „szívünk bölcsebbé válásával” (Zsolt. 90). És ter-
mészetesen örök értelemben is, mert Krisztusban az a reménységünk van, hogy 
áldozata által Isten kegyelme az örökkévalóságba emel bennünket e földi lét után.  

Az olvasott Ige arra hívja a pusztában vándorló népet és bennünket is, hogy 
visszatekintve vegyék, vegyük észre és hálásan vegyük számba, hogy mi-
lyen sokféle módon vezetett, sőt hordozott minket szerető Istenünk. Sokszor 
az Ő gondviselő és megmentő kegyelmét a véletlennek tulajdonítjuk, jobb 
esetben mások jóságának. Ezek mögött mindig Isten szeretete van, ami-
re emlékeznünk kell, hálát adnunk kell, és aminek az erejével kell tovább 
mennünk, mert e nélkül nincs tovább, csak a múlt hiábavaló ismétlése van.  

Visszaemlékezéseinkben vannak próbatételek, amelyek során vizs-
gáztunk, hogy vajon a teremtő és megváltó Isten szabályai szerint jár-
juk-e az életünket. Örüljünk, ha olykor ezt tettük és bűnbánattal remél-
jünk jövőt akkor is, amikor öntörvényűek, gyarlók és esendők voltunk. Ez 
utóbbiakban elbuktunk az élet harcában vagy kizártuk magunkat a ver-
senyből. Nincs mentségünk, de van az isteni kegyelemben reménységünk. 

Azt is észre kell vennünk, hogy az összes panaszkodásunk ellenére volt elegendő 
anyagi javunk ahhoz, hogy a mai/ünnepnapot megérjük. Azt is vegyük észre, hogy 
mennyei táplálékkal – mannával – is táplált a mindenható Istenünk az elmúlt év-
tizedek alatt. Volt mindennapi kenyerünk és volt örökkévaló kenyerünk is, ami a 
mindennapjainkat és az örökkévalóságunkat táplálta, táplálja. Az első a földi előre-
haladáshoz kellett, a második ezen túlmenően az idő és tér meghaladásához kell. 

Mindezek igazak mindannyiunk életére és az sem titok, hogy ezekkel a gondo-
latokkal szembesültek mindazok, akik szeptember 9-én az istentisztelet kereté-
ben adtak hálát Istennek és köszönték meg dr. Bóna Zoltánné 38 éves szolgálatát 
nyugdíjas éveinek kezdetén. 
 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu 

www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
ApCsel 2,21 

MEGHÍVÓ ——  ÚTRAVALÓ

EJTŐERNYŐS UGRÁS

 Sokszor elnézem az embereket, mennyi mindent 
megtesznek azért, hogy boldogok és elégedettek le-
gyenek. Nagyon sok időt és pénzt áldoznak arra, 
hogy megtalálják azt, ami boldoggá teszi őket. Ha 
végül megszerezték, akkor mégsem lesznek boldogok, 
hanem jön egy újabb ötlet, ami még nem az övék és 
ha azt megszerzik, akkor biztosan elégedettek lesz-
nek … Például folyton váltogatjuk a telefonunkat, 
hogy a legújabb típus legyen, márkás ruhákban já-
runk, mert ez a divat. Drága autókkal járunk, mert 
ez segít az önbecsülésünkön. Amúgy rengeteget 
dolgozunk nem érünk rá semmire és senkire. Örü-
lünk, ha a saját bajainkkal megküzdünk, nem kell a 
másik gondja, baja. Hétvégén is eljárunk különfé-
le rendezvényekre, programokra vagy dolgozunk, 
hogy több pénzünk legyen. Templomnak még a kö-
zelébe sincs időnk menni. Istenre nincs szükségünk. 
 
Boldogság, megelégedettség, nyugalom nincs, de 
gond és baj az van. Nem jó az életünkben a fontos-
sági sorrend. Fásultak, gyötörtek, gondterheltek va-
gyunk, csak magunk körül forgunk. A gyerekeinkkel 
és a párunkkal nincs már szinte kapcsolatunk, ha 
találkozunk is, csak veszekszünk. A gyerek elidege-
nedik tőlünk, a házasságunknak pedig vége. Ha ezen 
az életformán nem változtatunk, akkor úgy járunk, 
mint az az ember, aki egy ejtőernyős ugrást hajtott 
végre. A történet – sajnos - igaz. Volt egy ember, aki 
elvégzett egy ejtőernyős tanfolyamot és megszerez-
te a jogot arra, hogy egyedül ugorhasson. Ki is rakta 
a szobája falára az igazolást. Nagyon izgatott volt az 
ugrás előtt és jól fel akart készülni, ezért beszerzett 
sok mindent. Például vett egy sisakot a fejére, egy 
fényképezőgépet, amivel fotókat tud majd készíteni 
a magasból, egy jó ugróruhát és még lehetne sorolni. 

Elérkezett a nagy pillanat, amikor az ernyősök el-
kezdtek kiugrani a repülőgépből. Amikor rá ke-
rült a sor, ellenőrizte a sisakot, a fényképezőgépet 
és minden mást, amit magával akart vinni. Mivel 
mindent rendben talált, kiugrott. Először csak lebe-
gett, élvezte a magasságot, majd eljött az ejtőernyő 
kinyitásának pillanata és szerette volna meghúzni 
a nyitó zsinórt. Akkor vette észre, hogy nem vette 
fel az ernyőt. Minden másra gondolt, de a lényeget 
kihagyta. Fontosabb volt a fényképező és minden 
más, mint az, ami igazán fontos lett volna, az, ami 
életben tartotta volna. Az illető lezuhant és meg-
halt. Nem mentette meg a szobája falán lógó papír.

Van okos telefonunk, drága autónk, szép, nagy házunk 
medencével, márkás ruháink. Látszólag mindent be-
szereztünk a boldogságunkhoz és az örök életünkhöz.
Vagy mégsem? A lényeget nem hagytuk ki? Ismer-
jük Istent, Jézus a barátunk? Kapunk-e tőle békét, 
nyugalmat, elégedettséget? Jó alapra, Őrá helyez-
tük-e az életünket? Ő az ejtőernyő a fejünk felett, 
ami bármikor megtart és megment minket? A jó 
hír az, hogy most még nem késő. Jézus örömmel fo-
gad a barátjává bennünket. A kegyelem még tart.

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod 
meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!.” Zsolt.: 4:9

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

GRÓF TISZA ISTVÁN 

halálának 100. évfordulója alkalmából a Műve-
lődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot 
hirdet egyrészt rajz, és kézműves (agyag, origa-
mi, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, 
irodalmi alkotás kategóriákban. 

Esszé/irodalmi alkotás kategória

1. Gróf Tisza István és az 1. világháború 
2. A teljes Tisza-per bemutatása  

3. Egy tetszőleges Tisza írás bemutatása 

Az írásokat 6 ezertől 12 ezer karakteres  
terjedelemben kérjük. 

Rajz és kézműves kategória

1. Tisza portré 
2. Hazánk Tisza szobrainak,  

köztéri alkotásainak bemutatása
3. Gróf Tisza István családfájának elkészítése 

Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet ké-
szíteni, bármilyen terjedelemben. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton minden dunavarsányi gyermek 
és felnőtt indulhat. Az alkotás hátoldalán 
fel kell tüntetni a jeligét, és külön zárt borí-
tékban készítője nevét, életkorát, pedagó-
gusa vagy szülője nevét és elérhetőségeit. 

A pályamunkákat 2018. október 24-ig le-
het eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Ok-
tatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavar-
sány, Kossuth Lajos utca 18., Városháza.

Az eredményhirdetésre 2018. október 
31-én a Tisza szobor felavatásának ün-
nepségén kerül sor a Művelődési Házban 

Mindkét kategóriában az első három legjobban 
sikerült művet értékes jutalommal díjazzuk. 

A Kuratórium megbízásából: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

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.

MEGHÍVÓ

2018.10.13-án szombat este 7 órára a dunavarsá-
nyi Soli Deo Gloria Közösségi Házban az Erdélyiek 
Egyesülete és az SDG Közösség kulturális estjére.

KOVÁCS NÓRI „Magyarnak lenni” koncertje
19.00- 20.00 óráig.

                    
  

21.00 órától 
Ropjuk a táncot a kerepesi bandával,  

zenélnek a Kerepesi Székely Kör zenészei.

Támogatói díj az est költségeire:  
2000 Ft/fő felnőtteknek a teljes estre, 

csak a koncertre: 1000 Ft/fő.

Enni és innivalót mindenki hozzon magával, 
ízlése és kedve szerint!

A jelentkezéseket  
2018. október 10-éig várjuk,

 Veres Albert 06-20/433 0109;  
Veres Enikő 06-20/468 1908 telefonszámára.                                         

Dunavarsányi
Erdélyiek Kh. Egyesülete 

és a Soli Deo Gloria Közösség
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 A tavalyi évtől kezdve három éven keresztül ünnepelünk 
a testvértelepüléseinkkel, idén a kárpátaljai Csetfalvával 
léptünk kerek évfordulóba. Személyes sikernek is tekin-
tem ezt a kapcsolatot, hiszen elsőként léptem át barát-
nőimmel az ukrajnai határt 2004. júliusában, hogy meg-
nézzük, hogyan is él arrafelé az anyaországtól elszakított 
magyarság. Akkor, a 2001-es nagy árvíz utáni újjáépített 
kis faluba érkeztünk meg, ahol Kósa Sándor és családja 
fogadott bennünket barátsággal, túláradó kedvességgel. 
Ez a mai napig így maradt, de azóta már sok-sok család-
dal alakult ki jó barátság. A mostani augusztusi négy 
napon kívül már több alkalommal voltunk Csetfalván és 
sokan jöttek el már hozzánk, Dunavarsányba is. A 2008-
ban Bóna Zoltán és Nagy György polgármesterek által 
aláírt közös nyilatkozat teljesítette ígéreteit, erősödött és 
a mai napi virágzik az egymás közötti jó együttműködés.

Közel hatvanan indultunk útnak egy augusztusi csütör-
tökön, a város vezetőivel, intézményvezetőkkel, a Lányok 
Asszonyok Klubja tagjaival és a helyi vendégfogadó 
családokkal. Egy sikeresen elnyert pályázat biztosította 
az utazás és a kinti ottlétünk teljes költségét. Már ez év 
januárjában elkezdődtek az ünnepséggel kapcsolatos 
egyeztetések, én két alkalommal is személyesen tárgyal-
tam Papp József polgármester úrral és testületével annak 
érdekében, hogy minden jól sikerüljön és minden cset-
falvai és dunavarsányi emberben jó emlékek maradjanak 
meg az együtt töltött napokról. A pályázatban vállaltuk, 
hogy néhány történelmi helyet is megtekintünk és koszo-
rút helyezünk el ismert emlékhelyeken. Ezért első utunk 
Szolyvára, az Emlékparkba vezetett, ahol 1944 novembe-
rében gyűjtőtábor volt, itt a málenkij robot elszenvedői-
nek, a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak 
állítottak emléket 1994-ben. A siratófalon elhelyezett 
márványtáblákra mostanra már 12 ezer nevet véstek fel, 
és még mindig kerülnek elő újabb nevek. Meghatódva 
álltunk az emlékmű előtt, a koszorúzás után egyszerre 
kezdtük énekelni a magyar himnuszt. Lelkes és nagy tu-
dású idegenvezetőnk, Laci bácsi folyamatosan mesélte kö-
zös történelmünket és a jelenlegi, már számunkra fel nem 
fogható mai helyzetet a határon túli magyarság életében.

Utunkat a Latorca völgyében álló beregvári Schön-
born-kastély felé vettük, ahol megtekintettük Kárpátalja 
egyik legszebb műemlék kastélyát. Sétáltunk egy nagyot a 
hatalmas, 50 hektáros parkban, megcsodáltuk az őshonos 
növényzetet, egzotikus fákat, bokrokat, ritka vízi növénye-
ket és ittunk az örök ifjúság kristálytiszta vízéből. Csodála-
tos élményt jelentett mindenkinek a kertben a séta, a mű-
emlék kastély, amely jelenleg szanatóriumként működik. 
Este értünk Csetfalvára, ahol már vártak a szállásadóink. 
A szállásaink elfoglalása után, egy kicsit felfrissülve men-
tünk egy közös vacsorára az általános iskolába. A finom va-
csora és a megszámlálhatatlan féle sütemény fogyasztása 
után éjjelig tartó zene, tánc következett. Felszabadultan, az 
utazás fáradalmait elfelejtve mulattunk barátainkkal. Más-
nap idegenvezetőnkkel Ungvárra vettük az irányt, ahol 
végigjártuk a várat, a kastélykertben koszorút helyeztünk 
el a Turul szobornál. Megtekintettük a várkastélyban a ho-
nismereti múzeumot, majd átsétáltunk a skanzenbe. Ott 
megismerhettük Kárpátalja legszebb, legjellegzetesebb 
falvainak népi építészetét, életkörülményeit, berendezé-
si- és használati tárgyait. A skanzen legszebb és legkülön-
legesebb épülete a Szent Mihály görög katolikus fatemp-
lom, amely 1777-ben épült. A 32 celsius fokos melegben 
jól esett a jéghideg helyi specialitás, az erjesztett gabona-
ital, a kvász. Hazatérve szállásunkra, jellegzetes ukrán pi-
káns borscs leves és túrós csusza feledtette az éhségünket.

DUNAVARSÁNY-CSETFALVA
TÍZ ÉV EGYÜTT

A hivatalos ünnepséget szombat délutánra és estére ter-
veztük, illetve szervezte meg a kinti önkormányzat. A reg-
gel még munkával telt, hiszen a dunavarsányi küldöttség 
is készült főzéssel, fellépésekkel. A L.A.K asszonyai Király 
Edittel az élen marhapörköltet főztek, Surányi Tibor kép-
viselő úr vezetésével pedig őzragu készült. Ezeknek az 
előkészítése folyt délelőtt a helyiek segítségével. Aki nem 
készülődött a főzésre, annak sportprogram volt a közeli Ka-
rácsfalván a Sztojka Sándor líceumban. A középiskolát a gö-
rögkatolikus egyház a magyar kormány segítségével épí-
tette föl, a gyönyörű új építésű iskolához tornacsarnok és 
egy kisebb uszoda is tartozott. A dunavarsányi és csetfalvai 
aranylábú fiúk mérkőztek meg egymással, mi lányok pedig 
a pálya széléről szurkoltunk lelkesen. A meccsnek termé-
szetesen tétje nem volt, a foci után belülről a jó hideg sör, 
kívülről pedig a kellemes uszodai víz hűtött le mindenkit.

Jó kedvvel érkeztünk vissza Csetfalvára, ahol már falunapi 
hangulat fogadott bennünket: színpad, zenészek, árusok, 
fánksütők és nagy üstben főtt ételek csalogatták a helyi és 
a környékbeli embereket. Egy gyors átöltözés után az első 
ünnepélyes program a koszorúzás volt. Gróf Széchenyi 
István 1847-ben a Pannónia nevű gőzös hajóval zátonyra 
futott és kényszerűen a környékben kellett éjszakáznia. A 
feljegyzések szerint szeptember 10-én Csetfalvára láto-
gatott, ennek emlékére került fel a faluház falára a már-
ványtábla, amely alá a polgármester és Tar Attila képviselő 
urakkal együtt felhelyeztük az emlékezés koszorúit. Egy 
rövid ebédelés következett, majd folytatódott az ünnep-
ség tovább a színpadon. Beszédek hangoztak el mindkét 
település vezetőitől, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
úrtól, Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök-
től, Halász László járási kulturális művészeti vezetőtől és 
Király Edit L.A.K. elnöktől. Mindnyájan megerősítettük 
egymást abban, hogy továbbra is ápoljuk az egymás 
közti települési kapcsolatot. Sajnos, az égiek egy hosszú 
kiadós esővel befejeztették velünk a kinti programokat, 
a kultúrműsor már bent a nagyteremben zajlott le. Me-
leg volt, sokan voltunk, de mindent feledtünk az alatt a 
három óra alatt, míg a csetfalvai óvodások, iskolások, 
fiatalok előadták műsoraikat. Néha bizony a könnyünk 
is kicsordult egy-egy műsorszámnál a meghatódottság-
tól. Ritkaság számunkra ez a fajta hozzáállás, fegyelem, 
magyarságtudat, amelyet ott tapasztaltunk. Minden 
korosztály lelkesen, felkészülten adta elő műsorszámát, 
amelyet mi nézők óriási tapssal jutalmaztunk. Szívből 
köszönöm a dunavarsányiak nevében a fellépőknek, a 
felkészítőknek és a szervezőknek azt a sok munkát, ame-
lyet végeztek és azon az esten megleptek bennünket.

Mi sem akartunk kimaradni a fellépők sorából, így Kun 
László Károly és Boross Nikolett egy vérpezsdítő tánc-ösz-
szeállítást adott elő nagy sikerrel, majd a „banyák” mu-
tatták meg, milyen az Ő „nézésük meg a járásuk”. Kedves 
és mulatságos befejezése volt a színpadi produkcióknak. 
Nekik is köszönet, hogy szebbé tették a közös ünnepün-
ket. A sokféle fogásból összeállított, kifogástalan vacsora 
elfogyasztása után a bálozás következett, nagy örömömre 
Papp József polgármesterrel nyitó táncot is táncolhattam. 
A hajnalig tartó táncolás, evés, ivás után nem sok idő ma-
radt az alvásra, de nem is aludni utaztunk ilyen messzire. 
Vasárnap 10 órakor már ünneplő ruhában, látszólag ki-
pihenten, fegyelmezetten ültünk a református templom 
padjaiban. Az ünnepi istentiszteletet dr. Bóna Zoltán 
dunavarsányi és Orbán Sándor helyi református lelkész 
celebrálta a végén úrvacsorával. Kedves színfoltja volt az 
istentiszteletnek Kardos Gabriella tanárnő köszöntő be-
széde, amely a szeretetről és az elszakíthatatlan barátság-
ról szólt. Már csak a finom ebéd elfogyasztása volt hátra a 
négy együtt eltöltött nap eseményei közül, majd felültünk 
a buszunkra. Az idő is elszomorodott a búcsúzáskor, ismét 
eleredt az eső. Sok ölelést, búcsúcsókot adtunk egymás-
nak és nem tudtuk elégszer megköszönni a kedvességet, 
a figyelmességet, amit a csetfalvai emberektől kaptunk. 
Mindenki egyöntetűen jól érezte magát, már másnap 
visszatértünk volna ebbe a kicsiny, Tisza-parti faluba. Re-
mélem, a barátságunk örökké tart és előbb vagy utóbb 
minden dunavarsányi lakos megismeri Csetfalvát és a 
csetfalvai emberek is eljutnak hozzánk Dunavarsányba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester  

További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.

 Idén szeptember 8.-án rendeztük meg immár hagyo-
mánnyá váló Családi Napunkat, a Bóbita Alapítvány és 
az óvodai kollektíva szervezésében. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, szép számban gyűltek össze a gyermek, 
s felnőtt látogatók. A rendezvény kettős cél szolgált 
ismét: Elsősorban arra törekedtünk, hogy a családok 
minden tagja jól érezze magát, így különböző helyszí-
neken lehetett agyagozni, régmúlt idők játékait megte-
kinteni, amerikai palacsintáért sorban állni, íjászkodni, 
ugrálóvárazni, horgászni, arcfestést, illetve csillámteto-
válást választani, kézműves vásárban vásárolni, a Helen 
Doron Nyelviskola kézműves-foglalkozásán részt ven-
ni, célba dobni, a nagyszínpadon színvonalas bemuta-
tókat megtekinteni, a büfében finom falatokat fogyasz-
tani, a nyerés reményében pedig tombolát vásárolni.

Minden helyszínen a fizető eszköz a „Bóbita-tallér” volt, 
amelyből soha nem tapasztalt mennyiség fogyott. S itt 
jön rendezvényünk második célja: minden évben az e 
napon befolyt összeget óvodánk fejlesztésére fordítjuk, 
az idei bevételből MINI KÖZLEKEDÉSI PARKOT kívá-
nunk létrehozni. (Nagy- és Kisvarsányi Óvoda udvarán)

Fellépőink: Tulipánt Néptánc Csoport, Sziget Dance, 
Fanatic Jump, LOVE MANCS Néptánccsoport, Capoeira 
Aboliaco Dunavarsány, Müller Orsi.

Ha a „Bóbita-tallér” útra kél, akkor,
Bóbita Családi nap van a Weöres Sándor Óvodában

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik elláto-
gattak a rendezvényünkre, és így támogattak minket, 
illetve azoknak, akik műsort adtak, tárgyi felajánlásokat 
tettek, vagy más módon járultak hozzá e nap sikeréhez.

A dunavarsányi óvodások szüleinek és nagyszülei-
nek, Árpád Fejedelem Általános Iskolának, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Bambi és Törpikék Családi 
Bölcsödének, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnak,  
Városgazdálkodási Kft-nek, Dunád Kft-nek, Tiefenbeck 
Lászlónak, Rim Györgynek és Rim Attilának Délegy-
háza ÖTE, MetLife-Decatlonnak – Pausz Mártának, 
Mosolybirodalomnak, Délegyháza Faluszépítő Egye-
sületnek, Flura Pékségnek, Botos BT-nek, Tündérvíz 
Kft-nek, Ma-kori Ker-nek, Bakterház Pizzériának, Vankó 
Bélának, Dunavarsányi Polgárőr Egyesületnek, Peregi 
Hagyományőrző Nyugdíjas Klubnak, Energy-Zollnak, 
Patkó Panzió – Agárdi Ferencnének, Sárközi Zöldséges-
nek, Crimstar (51-es Zöldségesnek), Bogi Cukinak, Kin-
csem Gyógyszertárnak, Tani Falatozó és Zöldségesnek, 
Kati-Zsuzsi Szépségszalonnak, Liptai Húsüzemnek, Vég 
Nikolettnek, Aranyakku.hu-nak, Prémiun Sun Csokiszo-
láriumnak, BE-KÓ Stúdiónak, Perfekt Optikának, Döm-
Döm Büfének, Peter’s Műszaki Üzletnek, Müster & Dik-
son Andi fodrásznak, Jamie’s Italian Étteremnek, Pizza 
51-nek, Center Sun Szoláriumnak, Aranynektár Kft-nek, 
BACCHUS PUB-nak, Horváth Péter – Atlas Borháznak,

Kínai Boltnak, Toldi-Dental-nak, Gergely Baromfi-
boltnak, Virágkavalkádnak, Bürger Italboltnak, Sefi 
Kft-nek, Home & Office-nak, Pirisiné Erzsike Fodrász 
Szalonnak, Ziegelhaus Kft-nek, Tilla Virágnak, Robi 
Cukrászdának, Vida József Autószervíznek, , Kalapács 
Mariann – Lottózónak, Ferkáné Kristály Judit – Postahi-
vatal, Tündérkonyhának, PrintPark Kft-nek, SWEETNESS 
Kft-nek, Csobolyó Miklósné Soli Deo Glorianak, illetve 
Bóna Zoltán Országgyűlési Képviselő Úrnak, Gergőné 
Varga Tünde Polgármester Asszonynak, Keresztesi 
Balázs Alpolgármester Úrnak, dr. Békássy Szabolcs 
Alpolgármester Úrnak, Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
Képviselő Asszonynak, Herczeg Mariann Képviselő 
Asszonynak, Kovácsné Simon Mónikának, Tóth-Szilágyi 
családnak, Faragó Editnek, Szűcsné Mártinak, Proksa 
Veronikának és Proksa Péternek, valamint Szabó Lajos-
nak és Agárdi Erzsikének, Kálmán Lászlónénak, Szitás 
Katának, Kovács Lili családjának, Antal Dóra családjá-
nak, Széll Jánosné – Toldi Natáliának, Tóth Péternek.

S végül, de nem utolsó sorban e vidám, kreatív rendez-
vény nem jöhetett volna létre a Weöres Sándor Óvoda 
alkalmazotti közösségének lelkiismeretes, lelkes mun-
kája nélkül.

Még egyszer hálás szívvel köszönjük minden lelkes 
résztvevőnek, támogatónak, adományozónak, hogy 
hozzásegítették óvodánkat egy újabb, sikeres „Bóbita 
Családi Naphoz”.

Weöres Sándor Óvoda
apraja és nagyja
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EGY SZEMÉLYBEN HÁROM

Nem egyszerű a kérdések föltevése Mekler Andreának, mert több olyan tevékenységi terüle-
te van, amely az áttekintést illetően külön-külön is alapot szolgáltathatna egy beszélgetésre: 
tagja a képviselőtestületnek, pedagógus, egyben az iskola igazgatóhelyettese és sportvezető is. 
Bár mindhárom területen önállóan kell dolgoznia, azért számtalan átfedés, összefüggés is van, 
hiszen mindhárom esetében főként diákokkal, gyerekekkel foglalkozik, az ő érdekeiket tartja 
szem előtt. Késő délután az iskolai irodájában találkozunk, de ugyanígy felkereshettem volna 
egy edzésen vagy éppen a képviselőtestületi ülés előtt az önkormányzat szép épületében – min-
denütt talál magának valamilyen intézni valót. 

Szétválasztható egymástól a három terület?

 - Természetesen nem választható szét, és még 
ha lehetne, akkor sem szeretném – sok mindent 
képviselek egymagam itt Dunavarsányban. Né-
hai édesapám hagyományait őrizzük, ő terem-
tette meg a vízi életet az iskolában, hiszen 1958 
óta vízitúrák által ismerhették meg generációk 
Magyarország vizeit és az evezés, valamint a 
táborozás örömét. A sportegyesületet halála 
után az Ő emlékére hoztuk létre 2005-ben. Az 
egyesület vezetését 2014-ben vettem át miután 
Kajak-kenu szakosztállyal bővítették, és elkelt a 
segítség. A 6-8 fővel induló csapat fél év alatt 40 
fő fölötti létszámúvá fejlődött Folláth Vivien kaja-
kos és Németh Szabolcs kenus edző vezetésével. 
Ma már közel 100 fő sportol nálunk, legyen az 
gyermek, vagy felnőtt 5 edző vezetésével. A szü-
lőkből felnőtt sárkányhajó csapat szerveződött, 
akik rendszeresen versenyeken vesznek részt 
egyre jobb eredményekkel. Nem akármilyen 
egyesületről van szó: most, hogy már lezárult 
az idei EB, VB és ORV, bátran mondhatom, hogy 
nemcsak sikeresek vagyunk, ami az érmek, he-
lyezések számát illeti, hanem szerintem talán a 
legsikeresebbek is Dunavarsányban. Még lesz 
egy nagyobb versenyük a fiatalabbaknak, a diá-
kolimpia és rangsoroló, ennek eredményeit még 
megvárjuk és utána nekiállunk egy éves, összeg-
ző beszámoló készítésének a Dunavarsányi Nap-
ló számára, melyben név szerint megismerhetik 
majd a kedves olvasók a mi büszkeségeinket.

Sportvezetőként mire a legbüszkébb az elmúlt 
időszakból?

 - Tavaly mindösszesen három esztendős 
sportmúlttal jutott ki saját nevelésű ver-
senyzőnk - Fejes Dániel - a Maraton EB-re, 
VB-re, és ezüst valamint aranyérmekkel tért 
haza. Ez azt jelenti, hogy a nulláról kiindulva 

építettünk fel egy versenyzőt, aki párját ritkító si-
kereket ért el. Ezek a kiváló eredmények az idei 
évben sem maradtak el. Sőt! Sokszorozódtak. Azt 
hiszem, ezt más egyesületnél ilyen rövid idő alatt 
nem nagyon sikerült eddig másnak elérnie – büsz-
kén mondhatjuk, hogy ezen a téren úttörő a Mek-
ler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület.

Miért szerepel a névben a „turisztikai” szó? Ez-
zel a sportággal is foglalkoznak? 

 - Inkább foglalkoztunk, helyesebb a múlt idő 
használata jelen pillanatban, mivel 2014 óta a 
kajak-kenu sport a fő tevékenysége az egyesület-
nek, így most csak az egyesület nevében szerepel 
a turisztika, persze ez nem zárja ki a jövőbeni lehe-
tőséget, hogy újra vízitúrázással is foglalkozzunk.

Mit szeretne sportvezetőként elérni az egye-
sülettel?

 - Az olimpiára való kijutást. Ezért dolgoznak 
az edző kollégák és ezért hajtanak a fiatalok 
is. Ha ezt a célt sikerül nekik elérni, akkor tény-
leg méltán mondhatjuk, hogy sikeresek va-
gyunk, az eredmények magukért beszélnek.

Váltsuk át a sportvezetőről a képviselőre!

 - Sok minden létrejött a tervek közül, ha körül-
nézünk a városban, sok pozitívummal zárhatjuk 
majd ezt a ciklust. Van olyan is ugyan, ami még 
most alakul, és amit már polgármester asszony-
nyal együtt mindannyian nagyon vártunk: ez pl. a 
felnőtt játszótér megépítése. Most kezdődik a ki-
vitelezés – őszintén remélem, hogy nagyon jól si-
kerül majd. Lesz végre egy olyan parkja, közössé-
gi tere a városnak, ahol a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt remekül szórakozhatnak, sőt, közös csa-
ládi rendezvények is szervezhetők majd ott. Ami 
a bizottsági munkát illeti: természetes módon 
rálátunk a város sportéletére, amely örvendete-
sen színes és sokrétű. Nagyon sok egyesület, civil 
szervezet működik a városban, ezt nagy örömmel 

érzékeljük, amikor beadják a pályázataikat. Ne-
héz úgy dönteni, hogy a meglevő keretből lehe-
tőleg mindenkinek jusson, és mindenki megva-
lósíthassa a saját kitűzött céljait az önkormányzat 
segítségével. Nagyon fontos az intézmények fej-
lesztése – mint az iskola igazgatóhelyettese, a 
magam részéről sajnálom, hogy az iskola elkerült 
az önkormányzattól, mégiscsak adott egy kézzel-
fogható biztonságot. Sok a betelepülő család, sok 
a gyermek a városban: sokáig büszkék lehettünk 
arra, hogy az óvodában-iskolában elegendő 
a férőhely. Ez a nyugalom most már a múlté: 
szükség van a bővítésre és most messzebbről 
jön majd az esetleges segítség. Az óvodában és 
az iskolában sikerült egy kis bővítés ugyan az 
elmúlt időszakban, de már most látjuk, hogy ez 
kevés lesz. Meglátjuk a jövőben, hogy ebben az 
átalakított rendszerben hogyan alakulnak a le-
hetőségek. Az önkormányzatnak most már nem 
önállóan, hanem esetlegesen a tankerülettel 
együttműködve lehet keresni a megoldásokat. 

Összességében elégedett a saját teljesítmé-
nyével, ha visszatekint a lassan mögénk csú-
szó ciklusra? Indul újra a következő önkor-
mányzati választáson?

 - Úgy érzem, hogy amit lehetett a lehetőségei-
men belül, azt megtettem, képviseltem azok ér-
dekeit, akik megválasztottak annak idején. Újra 
indulás? Egyrészt lassan készülök nyugdíjba, de 
rengeteg még a dolgom, lesz bőven elfoglaltsá-
gom iskolán kívül, az egyesületben, egy alapít-
ványban, melynek létrehozásán dolgozunk. Per-
sze, azt most még nehéz elképzelni, hogy miként 
leszek majd meg a megszokott iskolai légkör nél-
kül. Másrészt az is a fejemben jár, hogy ha a du-
navarsányi lakosok megtisztelnek a bizalmukkal, 
akkor szívesen végzem tovább a képviselői mun-
kát. Szóval azt hiszem: megméretem magam.   

Haeffler András

—  ARCKÉPCSARNOK ARCKÉPCSARNOK —

HOGYAN TOVÁBB?
Lapunk megjelenése előtt nem sokkal ünnepélyes hálaadó istentisztelet keretében mondott köszönetet 
a népes gyülekezet nagytiszteletű dr. Bóna Zoltánné református lelkipásztornak, hitoktatónak, Gizikének, 
Gizi néninek és adott hálát Istennek a lelkésznő 38 éves dunavarsányi és 36 éves délegyházi szolgálatáért. 
Bő másfél évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb a Soli Deo Gloria Közösségi Ház egyik emeleti szobájában, 
akkor azt mondta: nagyon várja már a nyugdíjazását, szeretne egy kicsit többet foglalkozni az unokákkal, 
elővenni egyet-egyet a felhalmozódott sok el nem olvasott könyvből, törődni egy kicsit saját magával – szó-
val, igazi nyugdíjas lenni, ahogy azt sokan elképzeljük még a bűvös perc előtt, a tervezgetés időszakában. 
Ehhez képest, amikor ráérő perceket kerestünk az interjú elkészítése érdekében, nehéz volt az egyeztetés. 
„Az én férjem mellett ráérni?!” – nevetett a telefonba. Végül mégiscsak sikerült, létrejött a beszélgetés.

Kedves Nagytiszteletű Asszony! Milyen érzés friss 
nyugdíjasnak lenni?  

 - Egyelőre nem érzékelem a nagy változást… május-
ban mentem hivatalosan nyugdíjba. Akkor már a tanév 
vége felé jártunk, tehát végig tanítottam. Nyáron szü-
netel a hitoktatás is, tehát csak a szeptemberi kezdésnél 
szembesültem azzal, hogy kevesebb óraszámban taní-
tok. Heti öt hittanórát vállaltam, ami kevesebb a koráb-
binál, de nem vagyok az a típus, aki begubózik otthon 
és megelégszik azzal, hogy mos, főz, takarít. A másik 
pedig az, hogy Istennek hála, jó egészségben vagyok, 
nem kínoz betegség, bírom a munkát. A harmadik 
pedig, hogy – őszintén szólva – talán nekem nagyobb 
szükségem van a gyerekekre, mint nekik pont én-
rám… de úgy érzem: van még keresnivalóm közöttük. 

Ha már szóba került a hitoktatás: van, aki majd át-
veszi a helyét?

 - Nem egyszerű a történet. Egy héten tíz hittanórát 
biztosít a tanmenet, ezen most ketten osztozunk a 
beosztott lelkésznővel – öt óra ő, öt óra én. Mindket-
tőnknek megfelel a jelenlegi helyzet, én nyugdíjas 
vagyok, neki kisbabája született. Később jó lenne, 
ha egy kézben lenne az egész, de a hivatalos oktatói 
javadalmazás nagyon kevés, Budapestről kijárni tíz 
óra kedvéért senki nem fog nemcsak a pénz miatt, 
hanem az idő miatt sem. Ha nincs kocsija, többet vesz 
igénybe az utazás oda-vissza naponta, mint maga a 
tanítás. Meglátjuk, hogyan alakul a későbbiekben.

Beszéljünk egy másfajta jövőről – hogyan képzeli 
el, mondjuk két év múlva, gyakorlott nyugdíjasként 
egy napját?

 - Szeretek álmodozni… Szeretnék az unokáimmal több 
időt tölteni, nemcsak elmenni értük az iskolába vagy 
óvodába, hanem sétálni, játszani velük. Nagyon sok 
könyvem van, amit még nem olvastam el, mert egy-
szerűen este fáradt voltam, mire időm lett volna. Sze-
retnék többet járni színházba, kiállításokra – szeretném 
jobban kihasználni a saját időmet. Persze… ez nem 
egyszerű. Vannak hivatások, amelyeket nem lehet ab-
bahagyni. A lelkészség is ilyen. Mondjuk, elhatározom, 
hogy kevesebbet esketek, kevesebbet temetek. De ho-
gyan tehetem meg, ha olyan valaki vagy olyan valaki 
hozzátartozója kér meg, akit gyerekkora óta ismerek, 
például én konfirmáltam? Harmincnyolc év szolgálat 
egy gyülekezetben hosszú idő – egy vagy két nem-
zedék! Ha kilépek a parókia kapuján, nincs a homlo-
komra írva, hogy nyugdíjas vagyok: ha valaki megállít, 
mert valamilyen problémáját szeretné velem megbe-
szélni, néhány emberi szóra, vigasztalásra van szük-
sége, nem léphetek némán tovább. Ha eszembe jut, 
hogy régen láttam valakit, ezután is elmegyek hozzá, 

s ha úgy adódik, ezután is prédikálok egy-egy vasár-
nap.  Amikor búcsúztattak, a gyülekezetek elöljáróitól 
a polgármestereken keresztül az iskolaigazgatóig 
megköszönték a szolgálatomat és ez nagyon jól 
esett. A gyülekezetben sokat kereszteltem, konfirmál-
tam, sok ifjú párt adtam össze és persze sok embert 
kísértem az utolsó földi útjára. Főként ez az utóbbi 
lelkileg már nagyon megterhelő. Volt, hogy azt kel-
lett búcsúztatnom, akit korábban én kereszteltem. 
Ezek megrázó és lelket-próbáló feladatok… Örültem, 
hogy a köszöntők fölemlegették, hogy a kilencvenes 
évek elején Dunavarsányban, az országban elsőként 
vezettük be a tanrend szerinti hitoktatást. Sokkal ké-
sőbb született meg a szabályozás – nekünk akkor már 
semmit sem kellett bevezetni, minden régóta úgy 
működött, mint amit mostanában újdonságként a 
törvény előírt. Nekem mindig a hitoktatás volt az éle-
tem közepe – ma is boldog vagyok, amikor az iskolába 
belépve megölelnek az elsősök vagy a másodikosok. 
Úgy gondoltam, majd akkor megyek nyugdíjba, ha 
már nem ölelnek meg – ez még ma sem következett 
be. Sok minden változott az elmúlt évtizedekben: 
harmincnyolc éve még hittan tankönyvünk sem volt 
és sokak által rossz szemmel nézett kakukktojás volt a 
hittanóra. Ma már szép könyveink vannak és talán az 
elfogadottságunk is javult. Ugyanakkor egészen más-
ként kell szólni a gyerekekhez, másként kell lekötni a 
figyelmüket, mint annak idején, de ma is gyönyörű 
feladat és nagy felelősség a jövő nemzedékét tanítani. 
E lehetőség egy nagy adomány, hálás vagyok az Úrnak, 
hogy jó erőben, egészségben megcselekedhettem. 

Hogyan tovább, kedves Gizike? 

 - Jó lenne tudni… Sokat változtak az emberek a vi-
lágban is és Dunavarsányban is. Valamikor úgy volt, 
hogy ha volt valami sürgős elintézni valóm, beadtam a 
gyerekem a szomszédnak: „jövök egy óra múlva, addig 
vigyázzon rá”. Ma már? A legtöbben azt sem tudják, ki a 
szomszéd. Ha régen végigmentem az utcán, mindenki 
köszönt mindenkinek – ma már sok az idegen arc, akit 
nem ismerek. Elidegenedtek az emberek egymástól 
és ez nem jó. Bízom benne, hogy eljön az az idő, ami-
kor nem lesz az ember az embernek farkasa, hanem 
megint több bizalomban, nagyobb békességben, több 
mosollyal élünk egymással, nem feledve az örök igaz-
ságot: Soli Deo Gloria, Egyedül Istené a Dicsőség…

Haeffler András
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További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.

SZÜRETI FELVONULÁS 2018
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Dunavarsány Város Önkormányzata  
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

•	 „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév 
első félévére vonatkozóan, valamint 

•	 „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
•	

Az „A” típusú pályázatra Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019/2020. tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu honlapon a 
pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és a Titkárságon tekinthető meg. 

Figyelem!

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
24/521-041 telefonszámán kérhető.

VOLT KAPÁS 
 
 A horgászok egyik különleges tulajdonsága, hogy hét-
végén szívesebben kelnek hajnalban, mint munkanapo-
kon. Szeptember 8-án reggel 6.00 órától már bizakodva 
gyülekeztek a Farmer-horgásztó partján. Rövid megnyitó 
után egy kicsit hosszabb magyaros szilvával köszöntöttük 
egymást és fél nyolckor már suhogtak is a horgászbotok. 
Immár harmadik alkalommal szervezte meg a Duna-
varsányiak Független Köre ezt a családias hangulatú 
versenyt a varsányi, vagy Dunavarsány környékén gya-
korta horgászó pecások számára. Ezen a versenyen is 
többen ott voltak a korábbi versenyek résztvevői közül. 
Mivel gyenge hidegfront vonult át felettünk, – amire az 
álmoskönyv szerint a halak is érzékenyek –, eleinte ritkán 
sivítottak a kapásjelzők, de aztán beindult. Egymás után 
fogták a horgászok a csillogó pikkelyű pontyokat és kárá-
szokat. Igazi horgász időben a versenyzők többségének 
görbült a botja... A verseny nagyon szoros volt, a Varsány 
Horgásza címet elnyerő Pribék Tamás mindössze 3,5 
dekával előzte meg a második helyezett Vadász Imrét. A 
harmadik helyet Baski Imre szerezte meg. Köszönjük a tá-
mogatást a Varsa horgászbolt tulajdonosának, Vambersz-
ky Gyulának. Jövő szeptemberben ismét találkozunk.

Hornung Sándor DFK elnök

 Ez a Szilágyi Dezső-i mondat az ars poeticája a 
Dunavarsányban 2005 márciusában létrejött Du-
navarsányi Erdélyiek Baráti Körének, amely 2012 
márciusában hivatalosan is bejegyzett közhasznú 
egyesületté alakult.

Megalakulásunk óta célunk a dunavarsányi és 
határon túli magyarok „összeismertetése”, éven-
te három alkalommal tartunk kulturális rendez-
vényt, amelyeken valamelyik határon túli ma-
gyar tájegység történelmi/kulturális bemutatása 
történik meg. Egyesületünk tevékenységének 
elsődleges célja Erdély kulturális örökségének 
közkinccsé tétele, az erdélyi és egyetemes ma-
gyar népművészet megismertetése, továbba-
dása, az ilyen tevékenységek támogatása sza-
badidős és kulturális rendezvények által, így 
városunk kulturális életébe való bekapcsolódás, 
annak színesebbé tétele. Továbbá fontos célunk 
az erdélyi települések és Dunavarsány társadal-
mi szervezetei közötti kapcsolattartás erősítése, 
magyarországi és erdélyi, kárpát-medencei, va-
lamint más, határon túli magyar kulturális szer-
vezetek közötti kapcsolattartás kiépítése, ennek 
részeként az erdélyi tájakra való kirándulások, 
ezek keretében történik meg a tárgyi adományok 
átadása is a kiválasztott helyi szervezeteknek. 

Az Egyesület a 2008. június 4-ére létrehozott 
Trianon Emlékparkban a helyi civil szervezetek 
közül elsőként állított emlékművet 2009 janu-
árjában gróf czegei Wass Albert írói munkássá-
ga, valamint 2015-ben kopjafát gróf Esterházy 
János, felvidéki mártír tiszteletére, és fontos 
feladat hárult ránk az előző években a június 
4-ei ünnepségek megszervezésében és lebo-
nyolításában is. Tagjainkból alakult meg 2009. 
év novemberében a dunavarsányi KALAMAJKA 
Néptánccsoport.  Egyesületünk rendezett Du-
navarsány történetében első alkalommal 2016. 
szeptemberében „nemzetközi” néptánc-tá-
bort – határon túli magyar és helyi néptáncs-
csoportokkal, népdalkörrel és népi zenekarral.  
 
Az elmúlt években Erdély/Székelyföld, Partium, 
Bukovina, Moldva, Felvidék, Kárpátalja és Dél-
vidék tájegységeit bemutató rendezvényeinken 
megfordultak a „Fölszállott a páva” tehetségku-
tatóból és a magyar zenei életből is jól ismert 
Bekecs és MOTIVA zenekar, Pál István Szalonna 
és bandája, Agócs Gergely és a Parapács , And-
rás Orsolya és Mihó Attila, Kacsó Hanga Borbá-
la, Petrás Mária és a Szlama Band, a BorzsaVári 
zenekar, Vizeli Bálint bandája, Bárdosi Ildikó, a 
Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem népzene 
tanszék hallgatói, a Kormorán-tag Fehér Nóra, 
továbbá mesemondók, történészek, néprajzkuta-
tók, református lelkészek, szakírók, fotóművészek 
is. Rendezvényeinken az adott tájegység táncait 
is bemutatjuk, ebben segítségünkre voltak/van-
nak a volt Honvéd Táncegyüttes táncosai, a helyi 
Kalamajka néptánccsoport és még sokan mások.

FOCIZZ VELÜNK!

A Dunavarsányi Torna Egylet Labdarúgó Szakosztálya felvé-
telt hirdet csoportos, labdás játékokban részt venni szerető 
U7, U9, U11, U13, U15, U19 korosztályos gyermekek 
részére!

A Szakosztály célja a rendszeres sportolás és testedzés 
mellett a közösségi élet fejlesztése is, melyet a folya-
matosan tartott edzések és mérkőzések biztosítanak. /
Bozsik program/ A DTE évek óta aktív résztvevője az 
amatőr labdarúgó bajnokságoknak, és kiemelt célkitűzé-
se az óvodás/serdülő/ifi/junior labdarugók képzése és 
ezzel a hosszú távú sportolás és versenyzés lehetősé-
gének megteremtése utánpótlás neveléssel. Az edzé-
seket szakképzett, MLSZ Licencszel 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 sze-
retete 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

„MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT!”

A helyi támogatásokból, valamint a Nemzeti 
Együttműködési Alap és a Rákóczi Szövetség pá-
lyázatain elnyert forrásokból segítettük a határon 
túli magyarokat, kiemelten a szórvány-magyar-
ságot. Az Abrudbányai és Verespataki Magyar 
Kulturális Egyesületnek juttatott támogatással 
az abrudbányai és verespataki magyar szórvány 
oktatását segítettük, a Csernakeresztúron élő 
bukovinai székelyek eszköz- és pénzbeli támo-
gatást kaptak, a nagybányai Teleki Magyar Ház 
számára oktatási és készségfejlesztő csomagokat 
küldtünk, a toroczkói Szt. Teréz Gyermekotthon, 
a feketetói magyar óvoda, a Holt-Marosi Tulipán 
Árvaház anyagi támogatása oktatási segédesz-
közök, játékszerek, egyészségügyi csomagok 
átadásával valósult meg, a csekefalvi reformá-
tus parókia felújítása magyar óvoda létrehozá-
sához vezetett, a toroczkói unitárius templom 
felújításának, a magyarói tájház létrehozásának 
támogatása, a magyarói régi iskolaépület fel-
újítása és szórványkollégiummá alakítása, a 
magyarói Csurgó néptáncegyüttes támogatása 
fellépőruhák beszerzésében, a Jobbágytelki 
Hagyományőrző Néptánccsoport munkássága, 
a jobbágytelki Balla Antal Tájház támogatása, 
a jobbágytelki Falumúzeum felújításának és a 
nagyszalontai Arany János Művelődési Egye-
sület értékmentő munkájának támogatása sok 
segítséget jelentett a helybeli magyaroknak. 

Ezenkívül minden évben a karácsonyi ünnep-
napokra készülve támogattunk egy-egy rászo-
ruló többgyermekes családot, illetve az SDG 
Közösségi Ház udvarán nyaranta minden érdek-
lődő számára nyílt családi sportnapot tartottunk.

Köszönjük városunk vezetőségének és kép-
viselő-testületének, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola munkatársainak, az egyházkö-
zösségeknek és városunk lakosságának, hogy 
folyamatosan támogatják munkánkat. Bízunk 
abban, hogy továbbra is folytatni tudjuk a 
száz évvel ezelőtt eltépett szálak összekötését 
az összetartozás élményének megélésével.

Jelenleg az október 13-ai rendezvényünkre készü-
lünk, amelyen Kovács Nóri énekesnő „Magyarnak 
lenni” koncertjét szeretnénk bemutatni városunk 
lakóinak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeretettel várjuk ugyanakkor minden hónap 
első péntek estéjén az egyesület munkájában 
részt venni kívánkozó, a határon túli szórvány-ma-
gyarok iránt felelősséget érző, őket magyarságuk 
megőrzésében segíteni akaró jó szándékú du-
navarsányi vagy környékbeli polgártársunkat is.

Veres Enikő elnök
Dunavarsányi Erdélyiek  

Közhasznú Egyesülete

—  TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ —

http://www.dunavarsany.hu
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Úgy látszik, az ember nehezen szakad el szűkebb pátriájától, az utcától, ahol gyermekként baktatott nap mint nap az óvodába, iskolába, s kergette a labdát 
szabadidejében, mert akkoriban jó, ha két szekér végigzörgött naponta rajta, nem kellett balesettől tartani... Szívesen emlékszik azért is, mert ez az utca, 
a mai Széchenyi utca 1949-ig annak a gr. Tisza Istvánnak a nevét viselte, akinek halála 100. évfordulóján, október 31-én szobrot állít városunk... Követ-
kezzen hát három ház képe e nevezetes utcából, majd négy a szomszédos Vörösmarty utcából, végezetül pedig egy Nagyvarsányból, a Templom utcából!

• Az első fotó a Széchenyi u. 3. sz. dr. Kántor János-házat örökítette meg. Mára teljesen átépítették. Hajdani tulajdonosa a köztiszteletnek örvendő  
    Kántor Lajos tanító úr testvére volt. (Fotó: a saját gyűjteményemből)
• A második a Széchenyi u. 60. sz. Országh József-házat. Az 1930-as években épülhetett, csak kisebb átalakításon esett át. (Fotó: a saját gyűjteményemből)
• A harmadik felvételen a hasonló korú Széchenyi u. 78. sz. Obranovics - Ecseri-ház látható. A ház asszonya, Erzsike néni postás volt az 1960-as években.  
    (Fotó: Horváth László)
• A negyediken a szintén 30-as évekből való Vörösmarty u. 12. sz. Majsai Endre-, majd Péli Imre-ház. A második tulajdonosa kis boltot működtetett  
    benne. (Bessenyei Lászlóné Péli Erzsébet fényképgyűjteményéből)
• Az ötödik kép a Vörösmarty u. 48. sz. Szabadi György-házat mutatja be. Ez is az 1930-as években épülhetett. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik a Vörösmarty u. 83. sz. 1942-ben épült Darula Mihály-házat. Mára már teljesen átalakították. (Krieg Anna fotóalbumából)
• A hetedik fényképen a Vörösmarty u. 104. sz. Robalek Margit-, majd Palcsó Sándor-ház tűnik fel. Valaha ez volt az utca legutolsó épülete.  
    (Fotó: Horváth László)
• Végül a nyolcadikon az 1928-ban épült  nagyvarsányi Templom u. 7. sz. Lindwurm József-ház, a három közül középsőként. (Tőle balra a már régebben   
    bemutatott 9. sz. Wágner Antal-ház, jobbra pedig  az 5. sz. Száger Jakabé.) Ma már új épület áll a helyén. (Deli Sebestyén fotóalbumából)

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

MŰVELŐDÉSI HÁZ —
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+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.

Az edzők elérhetőségei: 
 
Szivacskézilabda - Demjánné Elek Katalin tel: 06 20 9116399 
Felnőtt női – Tiszai Tibor tel:  06 20 2343774 
U11/U12 lányok – Paulné Simon Brigitta tel: 06 70 3218230 
Felnőtt férfi – Vitányi Attila tel: 06 70 3146257 
U12 fiú / Ifjúsági lány – Keller Andrea tel: 06 30 9901716
U15 fiú / Ifjúsági fiú – Váraljai Ádám

DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET
Kézilabda események, hírek

—  SPORT HIRDETÉSEK —

junior felnőtt
Dunavarsányi TE - Budafoki KSE 14:00 -

junior felnőtt
Bugyi SE - Dunavarsányi TE - 18:00

junior felnőtt
Dunavarsányi TE - EURONOVEX USE 15:00 -

junior felnőtt
Dunavarsányi TE - BVSC-Zugló 18:00 -

junior felnőtt
Dunavarsányi TE - Veresegyház VSK - 16:00

junior felnőtt
Abonyi KC - Dunavarsányi TE - 17:00

junior felnőtt

Dunavarsányi TE - Tempos KSE-BVSC 18:00
junior felnőtt

Abonyi KC - Dunavarsányi TE - 17:00
junior felnőtt

Jászberény NKE - Dunavarsányi TE - 18:30
junior felnőtt

Inárcs-Örkény KC - Dunavarsányi TE 16:00 -
junior felnőtt

Dunavarsányi TE - DKA - 18:00
junior felnőtt

Dunavarsányi TE Sülysápi SE - 12:00
Dunavarsányi TE - Ceglédi KCSE 16:00 -

junior felnőtt
Vácrátót KSE - Dunavarsányi TE - 17:00

junior felnőtt
Dabasi KC VSE - Dunavarsányi TE 14:00 -

junior felnőtt
Malév SC - Dunavarsányi TE 14:30 -

junior felnőtt
Dunavarsányi TE - Vecsési SE 18:00 -

junior felnőtt
Albertirsa SE - Dunavarsányi TE 15:00

2018. december 8. szombat

2018. november 17. szombat

2018. november 24. szombat

2018. november 25. vasárnap

2018. november 28. szerda

2018. december 1. szombat

2018. október 27. szombat

2018. október 28. vasárnap

2018. október 30. kedd

2018. november 10. szombat

2018. november 11. vasárnap

2018. október 7. szombat

2018. október 9. kedd

2018. október 14. vasárnap

2018. október 21. vasárnap

2018. október 6. szombat

2018. szeptember 30. vasárnap

Dunavarsányi TE - Váci KSE II. 18:00

Solymár SC - Dunavarsányi TE 14:00

Dunavarsányi TE - Hurrikán KE 18:00

Diósdi DSE - Dunavarsányi TE 17:00

Dunavarsányi TE - Erdőkertes SE 16:00

Aranyszarvas SE - Dunavarsányi TE 15:00

Dunavarsányi TE - Bugyi SE 14:00

Dunavarsányi TE - SZKE II. - DKSK 18:00

Mogyoródi KSK - Dunavarsányi TE 17:00

Dunavarsányi TE - SZKSK II. 18:00

2018. november 18. vasárnap

2018. november 25. vasránap

2018. december 2. vasárnap

2018. december 9. vasárnap

2018. október 28. vasárnap

2018. november 11. vasárnap

2018. október 7. vasárnap

2018. október 14. vasánap

2018. október 21. vasárnap

2018. szeptember 30. vasránapHÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

U12 FIÚ
16:30 

- 
18:00

U11-12 
FIÚ/LÁNY 

16:30 
-

18:00

SZIVACSKÉ-
ZILABDA

16:30
-

18:00

U11-12 
FIÚ/LÁNY 

16:30 
-

18:00

U11-12 
LÁNY 
16:30 

-
18:00

IFI LÁNY
18:00

-
19:00

IFI LÁNY/ 
FELNŐTT 

NŐI 
19:00

-
20:30

U15 FIÚ
18:00

-
19:30

IFI LÁNY
18:00

-
19:30

U15 FIÚ
18:00

-
19:30

JUNIOR 
FIÚ 

18:00
-

19:30

FELNŐTT
NŐI

19:30
-

21:00

FELNŐTT 
FÉRFI 
19:30

-
21:00

FELNŐTT 
FÉRFI 
19:30

-
21:00

EDZÉSI IDŐPONTOK:  BAJNOKI MÉRKÖZÉSEK PEST MEGYEI NŐI FELNŐTT: BAJNOKI MÉRKÖZÉSEK PEST MEGYEI FÉRFI:



2 2 2 3—  HIRDETÉSEK

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, 
új otthoni előfizetéssel, 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott 
Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

További információ: telekom.hu/magenta1

A kedvezményes készülékajánlat 2018. szeptember 3-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az 
előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából 
biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

INGYEN TABLET 
MAXIMÁLIS SEBESSÉGŰ HÁLÓZATUNKHOZ

LENOVO 

TAB 4 7 WIFI 

0 FT
(Eredeti ár: 14 960 Ft)

NGA_HS_sajto_210x296_2018szept_Dunavarsany.indd   1 22/08/18   16:00

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 —

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
DUNAVARSÁNYBAN!

KERESÜNK RUTINOS 
GÉPJÁRMŰVEZETŐT!

Belföldi munkára (darus teherautóra) C kategóriás jogosítvány-
nyal,darukezelő és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal! Kiemelke-
dő fizetéssel!

Érdeklődni a
+36309691124-es telefonon.  

Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk!





TISZTELT SZÜLŐK!

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2018/19-es tanévben is biztosítja a 6. osztályos fiúk ese-
tében a HPV elleni védőoltás költségeinek 60%-t. Kérem a támogatás igénylésének mene-
téről érdeklődjenek háziorvosuknál, házi gyermekorvosuknál, a dunavarsányi gyógyszertár-
ban, a polgármesteri hivatalban, vagy Dunavarsány Város Önkormányzatának weboldalán. A 
lánygyermekek HPV elleni védőoltása továbbra is a Nemzeti Védőoltási Program keretén belül in-
gyenesen hozzáférhető. A közelmúltban több helyi és webes fórumon is felmerült a HPV elleni vé-
dőoltással kapcsolatos aggályok sora. Kérem, engedjék meg, hogy a védőoltás szükségességével 
kapcsolatos bizonytalanságukat ezúton eloszlassam, és hiteles tájékoztatást adjak Mészner Zsófia 
professzor asszony segédletének idézésével, amely a szülők és a serdülők leggyakoribb kérdései-
re javasol hatékony és megnyugtató válaszokat a HPV fertőzéssel és a védőoltással kapcsolatban.

1. A HPV egy vírus, szeretném tudni, hogy a védőoltással a vírusfertőzést vagy a rákot előzhet-
jük-e meg? 
Gyakorlatilag mindkettőt! Ma már biztosan tudjuk, hogy a HPV fertőzés hosszú távú következ-
ménye lehet rosszindulatú betegség, rák. A HPV elleni védőoltásokkal nem magát a HPV fertő-
ződést tudjuk megakadályozni, hanem azt, hogy amennyiben ilyen fertőzés kialakulna, abból 
rosszindulatú betegség, rákmegelőző állapot, illetve rák alakuljon ki.

2. Biztosan elegendő két HPV oltás a lányomnak? Nem azért kapnak csak kettőt az iskolában, 
mert nagy a költsége? 
Nem, szó sincs „spórolásról”! Jól megtervezett klinikai vizsgálatok eredményei alapján fogad-
ták el a törzskönyvezési hatóságok (pl. Európai Gyógyszerügynökség) a serdülőkori két oltásos 
rendet az idősebbeknek ajánlott három helyett.

3. Miért van szüksége a lányomnak erre a HPV védőoltásra ilyen fiatalon? 
A 10-12 évesek immunológiai szempontból a legérettebb korosztály – számos vizsgálat iga-
zolja, hogy jobb és tartósabb védettség alakítható ki ebben az életkorban, mint később. Ez a 
magyarázata annak is, hogy elegendő az idősebbeknek ajánlott három oltás helyett kettő! Ha 
azonban idősebb korra halasztanánk a védőoltást, kettő helyett három oltásra lenne szükség.

4. Meddig nyújthat védelmet az iskolában kapott két HPV oltás? Hány évig? 
A jelenleg már közölt irodalmi adatok alapján a kialakult védettség igen-igen lassan csökken, 
jó eséllyel évtizedeken át is fenn fog állni, jelenleg 10 éves adatok bizonyítják valamennyi kor-
csoportban, hogy a HPV oltás hatékonysága tartósan fennmarad.

5. Azt olvastam, hogy a HPV oltás csak olyanoknak adható, akik nem fertőződtek még ezzel a 
vírussal – nem kell ezt ezért tesztelni az oltások előtt? 
Nem, HPV teszt elvégzése nem feltétele a védőoltás beadásának. Tévedés az, hogy a már HPV 
fertőzöttek nem olthatóak. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a védőoltással a már kialakult rosz-
szindulatú, HPV eredetű betegség sajnos nem gyógyítható – ám ennek létrejötte védőoltással 
megelőzhető.

6. A férjemmel mi sem kaptunk az iskolai oltási programban HPV oltásokat, mégsem vagyunk 
betegek – miért akarnánk akkor a lányunkat beoltatni? 
Amikor Önök gyermekek voltak, számos, ma már mindennap alkalmazott védőoltás (agyhár-
tyagyulladás elleni meningococcus oltások, bárányhimlő elleni védőoltás, stb.) nem állt még 
rendelkezésre – örülnünk kell, hogy ma sokkal többet tehetünk gyerekeink egészségének meg-
őrzéséért, mint 20-30 évvel ezelőtt.



7. A serdülőkor olyan érzékeny életkor, nem kellene inkább későbbre halasztani ezt a védőol-
tást, amikor már szexuális kapcsolata is van a lányunknak? 
Éppen akkor a legeredményesebb és legtartósabb a HPV oltások védőhatása, ha az előtt kezd-
jük el őket, mielőtt a lányuk megkezdi a szexuális életet.

8. Hogyan terjed a HPV fertőzés? Személyes higiené nem elegendő a védelemhez? 
Sajnos nem – tipikusan a hámsejteken át fertőződhetünk meg, bőr-bőr kontaktus is elegendő, 
tehát nem feltétlenül a szexuális érintkezés során adható át, kapható el! Bár az óvszerhaszná-
lat számos fertőzés ellen jelenthet védelmet, a HPV esetén még ez sem jelent a védőoltásokkal 
azonos szintű védelmet.

9. Igaz, hogy a HPV fertőzés kiállása nem jár védettséggel? Akkor a HPV oltás hogyan nyújthat 
védelmet? 
Igaz, ugyanis a HPV fertőzés során nem jön létre a vérben vírusszaporodás, így érdemben vé-
dettség sem alakulhat ki. Ezzel szemben a HPV oltás un. neutralizáló (semlegesítő) ellenanya-
gokat képezve tudja megakadályozni a HPV későbbi káros hatásait.

10. Ha a HPV fertőzés elsősorban szexuális úton terjed, miért nem kapnak a fiúk is védőoltást? 
Bizony, jogos kérdés, ám a leggyakoribb HPV okozta rosszindulatú betegség, a méhnyakrák, 
a lányokat veszélyezteti. Ugyanakkor számos országban a fiúk oltását is szorgalmazzák, ez az 
ajánlás szerepel az oltóanyagok alkalmazási előírásában is. A közeli jövő egyik további preven-
ciós/megelőző lépése lehet a fiúk oltása Magyarországon is!

11. A világhálón a HPV oltások számos komoly mellékhatásáról lehet olvasni. Igazak ezek? 
Biztosan tudja, hogy mindenről és annak az ellenkezőjéről is lehet „webes” információkat 
találni. 2006 óta vannak forgalomban HPV oltóanyagok – ezek biztonságossága felett min-
den országban jól szervezett egészségügyi hatóságok őrködnek és minden, oltást követő 
nemkívánatos esemény alapos kivizsgálása is meg kell történjen. Megállapítható, hogy a 
világszerte beoltott közel 80 millió ember oltásaival összegyűlt megfigyelések megnyugtatóak 
– semmilyen tartós, súlyos egészségkárosodás nem állt egyetlen HPV oltással sem ok-okozati 
összefüggésben. Az oltás helyén a múló helyi panaszok (fájdalom, duzzanat, esetleg bőrpír) 
mellett a pár nap alatt elmúló fejfájáson túl egyéb mellékhatásról nincs hazánkban sem 
megalapozott információnk. Ajánlhatok Önnek megbízható orvosszakmai információkat 
nyújtó weboldalakat?

12. Van olyan ismerősöm, aki úgy tudja, hogy éppen a HPV oltástól kapta el ezt a fertőzést! Igaz 
lehet ez? 
Biztosan tévedésről van szó, egyik HPV oltóanyag sem tartalmaz ugyanis élő kórokozót, így 
maga a betegség sem kapható el az oltástól.

Dr. Habil Mészner Zsófia Phd

Kérem éljenek a megelőzés eme fontos elemének lehetőségével!

dr. Békássy Szabolcs
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