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A PEZSGÉS ÖT ÉVE
TÁJÉKOZTATÁS
a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés tárgyában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) - a Képviselő-testület támogatásával - a Budapest-Belgrád vasútvonal
fejlesztése tárgyában leírta javaslatait és észrevételeit, továbbá részletes tájékoztatást kért
- a 2018. június 8. napján kelt, az Innovációs
és Technológiai Minisztériumnak, a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.-nek és Pest Megye
Közgyűlése Elnökének, valamint
- 2019. április 29. napján kelt, az Innovációs
és Technológiai Minisztériumnak,
- a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.-nek és
- a MÁV Zrt.-nek
írt leveleiben a fejlesztés városunkat érintő szakaszával kapcsolatosan. A megkeresésekre érkezett
válaszokban tájékoztatták Önkormányzatunkat,

hogy a beruházás tervezési szakaszának egyeztetési folyamatában lehetőséget fognak biztosítani
számunkra az együttműködésre és észrevételeink kifejtésére, megvitatására. Az Önkormányzat 2019. augusztus 22. napján hivatali kapun
keresztül megküldte észrevételeit a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya előtt folyamatban lévő „Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése –
Előzetes konzultációs” eljárásához, mint érintett.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr
Gergőné Varga Tünde polgármester as�szonnyal szeptember első napjaiban a vasútfejlesztés Dunavarsányt érintő szakaszával kapcsolatosan személyes megbeszélés keretében

tájékozódni fog a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. vezérigazgatójánál, Pál László úrnál. Az Önkormányzat mindent megtett és
megtesz, hogy a beruházással kapcsolatban az élhető kisvárosias jelleg teljes egészében
megmaradjon
Dunavarsányban.
A fent hivatkozott előzetes konzultáció dokumentációján túlmenően egyéb hivatalos és megerősített információkkal tárgyi
beruházásról jelenleg nem rendelkezünk,
amikor azok rendelkezésre fognak állni,
azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
Dunavarsány Város Önkormányzata
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Áder János köztársasági elnök október 13-ra írta ki az önkormányzati választásokat – eljött az ideje a visszatekintésnek, összegzésnek. A ciklus elején Gergőné Varga Tünde frissen megválasztott polgármesterként
a következőket mondta lapunknak: „Nem volt újdonság a számomra az, hogy szinte minden időmet a
polgármesteri hivatalban töltöm, mert előtte Bóna Zoltán mellett alpolgármester voltam, korábban pedig
több cikluson keresztül képviselő. Nem volt szokatlan, hogy majdnem második otthonom a városháza – az
azonban igen, hogy a megválasztásom után már nem a véleményemet kérték ki és más döntött, hanem
azt mondták: te döntesz. A felelősség más hozzáállást kíván, mint a véleménynyilvánítás – de örömmel
teszem. Igaz, kevés lett a szabad időm, mert sokfelé hívnak, nagyon élénk az egyesületi élet, de örömmel megyek és a hétvége sem mindig az enyém, de ezt is szívesen vállalom. Negyven éve dolgozom
– úgy érzem, most kerültem abba a helyzetbe, abba a beosztásba, amire mindig is vágytam: emberekkel
foglalkozni, a közösségekért cselekedni, a városért dolgozni. Jól érzem magam polgármesterként, örülök, hogy a sors, a jó Isten így alakította az életemet.” Így kezdődött – hogyan folytatódott, mi minden
történt az elmúlt öt évben? Erre a kérdésre keressük a választ Gergőné Varga Tünde polgármesterrel.
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Ha röviden kellene összefoglalni a mögöttünk
hagyott fél évtizedet, hogyan lehetne jellemezni?
A pezsgés öt éve volt, nagyon sok minden megújult, átalakult, fejlődött. Rögtön egy átadással
kezdtük: felavattuk az új Városházát. A város egyik
gyöngyszeme lett – Bóna Zoltán országgyűlési
képviselőnk még polgármesterként vágott bele
ebbe a nagy munkába, a tervek elfogadásakor
még alpolgármesterként szavaztam. A választások meghatározták a továbbiakat: mindenki az
építkezést támogatta. Az átadáskor már polgármesterként gyönyörködtem ebben a szép épületen. Eddig akárhány vendéget végigvezettem,
mindenki dicsérte. Az elmúlt öt évből talán erre
vagyok a legbüszkébb, mert ez nem az enyém,
nem az egyik vagy másik emberé, hanem mindannyiunké, Dunavarsány város összes lakosáé.
Menjünk tovább az időben: mi volt a következő nagy lépés?
Képviselőként is mindig voltak terveim arról,
hogy mi mindent szeretnék megvalósítani, igaz,
akkor jobbára lakóhelyem, Nagyvarsány volt a
középpontban. Polgármesterként már törődnöm
kell Kisvarsánnyal, a Forrás Lakóparkkal, a Naprózsa Lakóparkkal, az összes egyesülettel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, a közösségi létesítményekkel, a sportélettel – nem sorolom tovább:
egész Dunavarsánnyal. Az elmúlt öt évben a lakosságunk létszáma 8300 fölé emelkedett – hirtelen sokan lettünk, köszönhetően a kormány családpolitikájának és az emberek jobb életének. A
zsúfolt, zajos nagyvárosokból, esetünkben főként
Budapestről sokan vágynak gyerekeik vagy születendő gyerekeik számára biztonságos, nyugodt,
de mégis élhető környezetbe – jönnek, körülnéznek és sok esetben itt maradnak. Akadnak persze
olyanok is, akik beköltözésük után hiányolnak

ezt vagy azt, de egyszerre a legnagyobb igyekezettel sem tudunk minden igényt kielégíteni.
Sok elképzelésem volt, amikor polgármesterként
hivatalba léptem – büszkén mondhatom, hogy
ezek kilencven százalékát sikerült megvalósítani
a képviselő-testülettel közösen. Ami a fennmaradó tíz százalékot illeti, részben van, ami még nem
befejezett beruházás és van, ami különféle bürokratikus akadályok, hosszan elnyúló engedélyeztetések miatt még nem kezdődött el, de szerepel a
tervek között. Pénzhiányt nem kell emlegetnem,
mert az ipari parkunkból érkező adóból jut a fejlesztésekre – ez részben jó, részben azt is jelenti,
hogy jó a város adóerő-képessége, tehát a támogatások odaítélésénél hátrébb sorolódunk, több
önrészt kell vállalnunk, esetenként a teljes költséget nekünk kell biztosítanunk. Vannak olyan
feladatok, amelyeket mindenképpen meg kell
valósítanunk: például a képviselő-testületnek és
nekem is közös volt a szándékunk, hogy az Epres
utca és környékén a vízvezeték és szennyvízelvezető rendszert meg kell építeni részben az ott lakók
életminőségének javítása érdekében, részben
hogy az újonnan építkezők ráköthessenek. Büszkén mondhatom erre is, hogy sikerült. Kevés település mondhatja el magáról, hogy egymilliárd
forintot tudott áldozni erre a célra. Ide tartozik az
is, hogy a szennyvíztisztító telep teljes felújítása is
folyamatban van – a tervezés az előző polgármesteri ciklus idején kezdődött meg, akkor még nem
tudtuk, kapunk-e támogatást. Utóbb megkaptuk,
a korszerűsítés több, mint négymilliárd forintba
kerül. A tervek szerint jövő szeptemberben készül el a hat települést kiszolgáló létesítmény.
Dunavarsány azért is népszerű lakóhely, mert
mindenki nyugodt, csendes, családias hangulatú településként ismeri. Szép dolog a fejlesztés, de sikerült ezt megőrizni?
Remélem, hogy egyelőre sikerült sokat megőrizni belőle, ha nem is mindent. A lakosságszám
gyarapodásával sok minden együtt jár, például

a növekvő forgalom. Reggel és délután nagyon
sok ember és autó mozog az utakon, munkába és
iskolába igyekeznek, azután pedig haza. A helybeli rendőrséget mindig arra ösztönözzük, hogy
minél többet és többen legyenek szolgálatban
az utcákon, minél kevesebb legyen a baleset,
ne történjen semmi olyan, amit nem szívesen
látunk. Szerencsére a közbiztonság nem romlott
a növekvő lakosságszám miatt, ami köszönhető
a rendőrség és polgárőrség jó munkáján kívül
a minden évben növekvő számú térfigyelő kamerának – ennek folyamatos bővítésére is különítünk el forrást minden költségvetésben. Pest
megyének egyik sajnálatos jellemzője az utazó
bűnözés – több bűnelkövetőt és bűnbandát sikerült lefülelni a kamerák révén. Ezek a szerkezetek
jó hatással vannak a közbiztonságra – ha valaki
rosszat forral, csak fölnéz és megpillantja valamelyiket az oszlopon, talán jobb belátásra bírja.
Visszatérve a békés hétköznapokhoz, a lakosságszám gyarapodása azt is jelenti, hogy több
bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyre van szükség. Öt évvel ezelőtt még minden gyereket
mindenhova felvettek. Most mi a helyzet?
Megmondom őszintén, öt évvel ezelőtt eszünkbe
sem jutott, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik a
helyszűke. Természetesen minden megszületett
gyermeknek örülünk, a kormány családpolitikájának az a lényege, hogy ne anyagi kérdés legyen
egy család életében, hogy a következő gyermeket vállalják-e, ezért többek között új családi
ház építéséhez is segítséget kapnak az államtól,
ami nálunk, Dunavarsányban is érezhető. Soha
nem avattunk még a város polgárává annyi kisgyermeket, mint az idén – egy híján százat! Tavaly szembesült azzal a képviselő-testület, hogy
teljesen kinőttük az óvodát, nem várhatunk az
állami támogatásra, a saját erőnkből sürgősen
építkezni kell. Egyhangúan megszavaztuk, azonnal megkezdődött a tervezés, majd a kivitelezés.
Folytatás a 4. oldalon.
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Folytatás a 3. oldalról.
Két csoportszoba, tornaterem csatlakozik az
eddig meglevő tizenkét csoportszobához,
plusz korszerűsítjük a kiszolgáló helyiségeket. A most következő nevelési év kezdetére még nem lesz beköltözhető, de a következő év elején már fogadja a gyerekeket.
Az óvoda után következik az iskola!
Korábban döntöttünk arról, hogy az önkormányzati intézmények energiafelhasználását korszerűsítjük a számlák csökkentése érdekében. A Petőfi
Művelődési Ház, az óvoda, az iskola, a családsegítő szolgálat épületénél napelemek jelentek
meg a tetőkön, kicseréltük a régi kazánokat és
vezetékrendszereket, a nyílászárókat. Öt éve azt
sem gondoltuk, hogy nem mi leszünk az iskolafenntartók, hanem átveszi az állam – egy nagyon
jó állapotú iskolát kapott tőlünk a tankerület. Dr.
Pálos Annamária igazgatóval nagyon jó a kapcsolatunk, sok mindenben segített már (például az
iskolában megcsináltatták az esővíz elvezetését),
mi is igyekszünk támogatni a munkájukat. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy sürgősen szükség van az új iskolára, mi régebben vásároltunk is
egy épületet erre a célra, intézményi területünk
is van, azt is át tudjuk adni, de egy teljesen új iskola építése nem a mi feladatunk és hatáskörünk.
Szó volt már a közlekedésről – minden évben
visszatérő téma az utak, járdák javítása, korszerűsítése és az autós forgalom csökkentése
érdekében a kerékpárút. Ezen a téren mi történt öt év alatt?
Sok pénzt költöttünk az útburkolatok felújítására
részben a növekvő igények miatt, részben azért,
mert valamilyen közmű építése miatt föl kellett
törni az aszfaltot és igyekeztünk minél korszerűbb, teherbíróbb módon helyreállítani. Járdákat
is építettünk a gyalogosok számára a biztonságosabb közlekedés érdekében, jobb lett például az
Egészségház megközelítése ezáltal a babakocsikkal is, a Vörösmarty utcában és még a város több
pontján készültek még járdák. A kerékpárút is a
tervek között szerepelt, megjelent egy pályázat is
erre a célra és kaptunk rá támogatást, Kisvarsányt
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és Nagyvarsányt köti majd össze, az átadás a következő ciklus képviselő-testületének az öröme lesz.
Ha már kerékpár, azaz testmozgás, akkor beszéljünk a sportról. Dunavarsány méltán büszke a sportéletére – igen ám, de ehhez helyszín,
azaz sportlétesítmény is szükséges. Ebben
mennyire tudott segíteni?
A DTE, a Dunavarsányi Torna Egylet már több,
mint kilencven esztendős múltra tekinthet vissza.
Öt évvel ezelőtt még javában az elnöke voltam, az
utóbbi időben azonban annyira megsokasodtak
a polgármesteri teendők, hogy fájó szívvel fel kellett állnom a vezetői székből. Persze, a szívem egy
darabja azért ott maradt, mindig igyekeztem támogatni őket. Korábban a kezünkre játszott a TAO
bevezetésének nagyon jó gondolata, tehát az,
hogy a cégek felajánlhatják sportegyesületeknek
az először öt, most már hat látványsport fejlesztésére a társasági adójuk egy részét. Ebből és az
önkormányzati önrészből a régi helyett teljesen
új gyepszőnyeggel, labdafogó hálóval, járdával
új pálya várja a futballistákat, edzőpálya is létesült, felújítottuk az úgynevezett pályaházat, ahol
az öltözők is vannak, egy kis klubszoba is helyet
kapott. A látványos, korszerű épületet az elnökségem utolsó mozzanataként adtuk át. Van már
világítás, esti mérkőzéseket is játszhatnak a fiúk.
Összefoglalva: a sportkomplexum – most már ezt
mondhatom rá – minden szükséges felszereléssel rendelkezik, amit az MLSZ megkívánt. Szintén a sporthoz tartozik, hogy még egy régi terv
valóra vált: megvásároltuk az egykori tsz-irodaház területét, és itt egy családi szabadidős és
sportparkot szeretnénk létrehozni. Időközben
meglódultak az építkezési költségek, ezért két
részre bontottuk a munkálatokat, az első ütem
befejezése már a végéhez közeledik. A parkban
lesz sokféle játék, ugróiskola, Ki nevet a végén?,
malomjáték, grundfoci-pálya, szintén pályázaton
nyertünk egy fitnesz-park felszerelést. Remélem,
kicsik és nagyok egyaránt jól érzik majd magukat.
Dunavarsányban sok civil szervezet, egyesület
működik, ennek köszönhetően élénk a közélet. A különféle évenkénti önkormányzati támogatások reálértékét sikerült-e megőrizni az
öt év alatt, illetve tudták-e egy kicsit növelni?

Az immár ötesztendős képviselő-testület az első
perctől kezdve támogatta a különféle civil szervezeteket, alapítványokat, ápolta a testvérvárosi
kapcsolatokat. Sokszor egy kis szomorúság is
vegyült ebbe: például a kárpátaljai Csetfalván a
kifejezetten romos iskola újjáépítésére fordították a pénzt – talán a háború után voltak nálunk
olyan szörnyű állapotú épületek, mint ahogy a
csetfalvai magyar iskola kinézett. Egyszerűen
nem lehetett tovább tűrni az ottani állapotokat
– volt lehetőségünk a segítségnyújtásra, meg is
tettük. Erre az öt évre jutott mindhárom testvértelepülésünkkel egy-egy kerek évfordulós ünnepség, az önkormányzat méltó módon emlékezett
meg róluk, úgy érzem, itt is jó úton haladunk.
Ha az öt esztendei működése megköszönéseként valaki egy csokor virágot nyújtana át,
elfogadná? Kérdezem ezt azért is, mert még
nem beszéltünk a virágokról, arról a virágos
Dunavarsány elképzeléséről, amelyet már a
legelső interjúban is hangsúlyozott!
Nagyon szeretem a virágokat, szerintem a virágok
otthonossá, kedvessé, jó hangulatúvá varázsolják
a környezetüket és ezáltal az embereket. Ma már
minden bejövő utunkon virág fogadja az érkezőt,
virággal találkozik a villanyoszlopokon, virág van
a járdák mellett. Akik ide jönnek, rögtön jobb
kedvvel néznek a világba és ennek én örülök.
Igen, megköszönném és elfogadnám a virágcsokrot, amelyből egy szál jutna a Dunavarsányi Napló szerkesztőségének is az öt esztendei nagyon
jó együttműködésért. Ezt én köszönöm meg.
Még egy kérdés befejezésként: indul újra az
önkormányzati választáson a polgármesterségért?
Igen, indulok, mert tudom, hogy milyen sok
mindent lehet még elvégezni Dunavarsány érdekében. Szeretném ezeknek a feladatoknak a
végrehajtását vagy elkezdeni, vagy folytatni, vagy
befejezni. Röviden: tovább élni és dolgozni minden varsányi lakosért.

„Nagy mesemondó” Benedek Elek
születésének 160. és
halálának 90. évfordulójának alkalmából

a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz és
kézműves (agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriákban.
TÉMAKÖRÖK
1. Benedek Elek meséinek szereplői
2. Legkedvesebb jelenetem Benedek Elek meséiből
3. Tizenkét kockás képregény vagy hat alakos kézműves megjelenítés
Benedek Elek meséiből
4. Benedek Elek történelmi nagyjainak bemutatása
Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet készíteni, bármilyen
terjedelemben. Az írásokat 6.000 - 12.000 karakter terjedelemben kérjük.

Batthyány Lajos miniszterelnök

halálának 170. évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz és kézműves (agyag, origami stb.) alkotás,
másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriákban.
ESSZÉ/IRODALMI ALKOTÁS KATEGÓRIA
1. Batthyány reformpolitikájának ismertetése
2. A Batthyány-kormány bemutatása
3. A Batthyány per feldolgozása
Az írásokat 6.000 - 12.000 karakter terjedelemben kérjük.
RAJZ ÉS KÉZMŰVES KATEGÓRIA
1. Batthyány portré
2. Hazánk Batthyány szobrainak, köztéri alkotásainak bemutatása
3. Batthyány Lajos családfájának elkészítése
Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet készíteni, bármilyen terjedelemben.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázatra nevezhet minden óvodás, alsó és felső tagozatos diák, valamint dunavarsányi lakos. Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét,
és külön zárt borítékban készítője nevét, életkorát, pedagógusa vagy
szülője nevét és elérhetőségeit. A pályamunkákat 2019. október 11-ig
lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza. Díjátadó tervezett időpontja: 2019. október 18., Benedek Elek kopjafájának átadó ünnepsége.

A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt indulhat. Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét, és külön zárt borítékban készítője
nevét, életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét és elérhetőségeit. A pályamunkákat 2019. október 1-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési,
Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza. Az eredményhirdetésre 2019. október 6-án a Batthyány szobor felavatásának ünnepségén kerül sor a Művelődési Házban. Mindkét kategóriában az első három legjobban sikerült művet értékes jutalommal díjazzuk.

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

Haeffler András

KÉRÉS MINDANNYIUNK ÉRDEKÉBEN
A közterület-felügyelők sokszor szólítanak fel ingatlantulajdonosokat az elhanyagolt, gazos ingatlanok
és azok közterületi kapcsolatának rendben tartására.
Sajnos, sokan nem tudják, hogy a tulajdonukban álló
ingatlan előtti közterület gondozása egészen az útburkolatig az ő feladatuk. Erről a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes
rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendelet melléklete 3.2.2 pontjának b) pontja
értelmében – ha jogszabály másként nem rendelkezik
– az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz,
járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a nyílt árok és ennek műtárgyai,

továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk és az előtte lévő
járdaszakasz, zöldterület, árok és műtárgyainak tisztán
tartásáról gondoskodjanak. A közterületek rendben
tartásán kívül visszatérő probléma a közútkezelői hozzájárulás nélkül megépülő autófelhajtók és a közútkezelői engedéllyel végzett közmű rákötések, ezekkel
a közterület-felügyelők szintén naponta találkoznak.
Dunavarsány képviselő-testületének a helyi közutak
szabályozásáról szóló 12/2009. (IX. 09.) rendelete 7.
§ (1) bekezdése alapján közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat – közlekedési,
vagy nem közlekedési célból – igénybe kívánja venni,
vagy a közút forgalmi rendjét meg kívánja változtatni.
A helyi közút fejlesztését, felújítását, továbbá a közút –

ezen belül az úttest, a járda, a gyalogút, a kerékpárút,
valamint a gyalog- és kerékpárút – burkolatának teljes
szélességű helyreállítását követő öt évig azon burkolatbontással járó munka, a közút nem közlekedési
célú rendkívüli igénybevételének kivételével, nem
végezhető. A Közútkezelő csak kivételesen indokolt
esetben, közérdekből járulhat hozzá az ilyen munkák
öt év letelte előtti megkezdéséhez. A közútkezelői
hozzájárulás iránti kérelmet – ideértve a korlátozott
forgalmú helyi közútra a megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű behajtása iránti
kérelmet is – a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti
tartalommal és mellékletekkel a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályára kell benyújtani. Kérjük együttműködésüket!
Dunavarsány Város Önkormányzata
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Ö N KO RMÁ N Y Z AT —
Folytatás az előző oldalról.

ALPOLGÁRMESTERI VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉV FEJLESZTÉSEIRŐL
Most, amikor visszatekintek az elmúlt öt évre,
számba veszem eredményeinket: képek, események, örömök, gondok, tárgyalások, átadások…
mind-mind átélt élmények, amik már a múlthoz
tartoznak, de kihatnak a jelenre és jövendőre
is. Jó érzéssel tölt el a visszatekintés, hiszen elértünk valamit, valami maradandót alkottunk.
Gondolatmenetem továbbgörgetve, ülök a – számomra legszebb – Városháza egyik irodájában,
az ablakon kitekintve látom az elmúlt öt évben
állított szobraink egyikét, amely történelmünk
kiemelkedő magyarját, Kossuth Lajost ábrázolja.
Távolabb a Varsányi 56-osok tere és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felújított épülete.

és a Taksonyi út és Erőspusztai (Mátyás király
utca) út kereszteződésének megvilágítására.

A Városházától távolodva haladok tovább a
felújított utak, járdák, virágos szigetek mentén, s látom a rehabilitált vasútállomást, mellette az új parkolót és kerékpártárolót. Idős
fák árnya alatt megbújó, kívül-belül felújított zeneiskolát, mellette az új rendőrőrsöt.

A város határaihoz közeledve látom szeretteink
végső nyughelyének bejárata mellett kialakított
autóparkolókat, valamint a felújított ravatalozót
és mosdóját is. A fejlesztések mellet megragadtunk minden olyan lehetőséget, amely hos�szútávon a Város és annak lakossága érdekeit
szolgálja. Ennek eredményeképp Dunavarsány
Város vagyona folyamatosan növekedett az elmúlt 5 évben, hiszen megvásároltunk olyan ingatlanokat, amelyek a jövőben az itt élő polgárok
javát szolgálhatják. Ilyen az óvoda udvarába beékelődött ingatlan is, amely jelenleg is fejlesztés
alatt áll azért, hogy két csoportszobával és egy
tornaszobával tudjuk bővíteni az intézményt.

Városunk természeti értékét gazdagítja a három
éve átadott Duna-parti sétány, amivel egy időben
ismeretszerző táblákkal, pihenőasztalokkal és padokkal felszerelt tanösvényt és játszóteret alakítottunk ki, és szükség szerint az utakat is felújítottuk.

A Forrás és Naprózsa lakóparkokban található utak karbantartását is folyamatosan
végeztük, a lakóparkokban élők biztonságának érdekében kamerákat helyeztünk ki.

A Béke utcai iskola és óvoda épületét is folyamatosan korszerűsítettük, kerítését is esztétikusabbá
alakítottuk.

Sokan, sokat dolgoztunk, hogy e településrészen egy többfunkciós családi és
szabadidős sportparkot is létrehozzunk,
amelynek első ütemét idén ősszel adjuk át, remélhetőleg a gyermekek és szüleik örömére.

Gesztenyefák hűs árnya alatt látom a felújított Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár épületét, udvarán a méltóságteljes szoborparkot.

Az iroda ablakán beszűrődő gyermekzsivaj
eszembe juttatja a Weöres Sándor Óvoda és az
Árpád Fejedelem Általános Iskola folyamatos
bővítését, komfortosabbá tételét. Állaguk folyamatos megőrzése és fejlesztése folyamatos
figyelmet, tetteket, anyagi ráfordítást igényelt
a város vezetésétől, amely mindig elsőbbséget élvezett, hiszen mindezek Dunavarsány
jövőjét megtestesítő gyermekekért történtek,
akárcsak a játszóterek teljeskörű felújítása.

Pályázati forrásból valósulhat meg legnagyobb
beruházásunk, a szennyvíztelep korszerűsítése, amely nemcsak a dunavarsányiak, hanem a
társuláshoz tartozó további öt településen élők
érdekeit is szolgálja. Emellett az idei év elején
befejeztük az Epres utca és környéke szennyvíz- és ivóvízhálózatának bővítését, valamint a
település több pontján kapacitásbővítést hajtottunk végre a nyár folyamán. Minden tőlünk
telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy
korszerű és biztonságos közműszolgáltatásokat biztosítsunk a dunavarsányiak számára, és
elfelejthessük a korábbi kellemetlenségeket.

Látom a kulturált buszmegállókban várakozó
utasokat, a felújított köztereinken, közútjainkon közlekedőket, valamint a folyamatosan
bővülő, biztonságot védő kamerarendszert.

A Városon végigmenve eszembe jut, hogy a
Kormány támogatásával épületenergetikai korszerűsítést tudtunk elvégezni középületeinken,
így megújulhatott az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Weöres Sándor Óvoda, a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épülete is,
amelyek tetejére napelemrendszer is került.

Dióhéjban, a teljesség igénye nélkül gondoltam végig városunk fejlesztéseit. Sok mindent
elértünk, de vannak még feladataink, terveink.
A jövőt tekintve szeretnénk a már elkezdett beruházásainkat a következő ötéves ciklusban is
folytatni, megvalósulásukért dolgozni: ilyen a
Búza utca és Nyár utca közötti kerékpárút kialakítása, családi szabadidő- és sportpark következő
ütemének megvalósítása, a Petőfi tér teljes átépítése, a felújítás alatt álló szennyvíztelep átadása,
további szennyvíz- és ivóvízhálózati szakaszok felújítása és bővítése, valamint a belvízkárok megelőzése érdekében szükséges tervek kidolgozása.

Távolabbról hallom az új pályaházat birtokba vevő sportolók és szurkolók csatakiáltásait.
Mindig fontosnak tartottuk a város közlekedésbiztonsága érdekében, hogy több ütemben szakemberek által összeállított terv alapján fejlesztéseket
végezzünk, különös tekintettel a gyermekintézményeink körül figyelemfelhívó táblák elhelyezésére, a gyalogosok biztonsága érdekében kialakított, forgalomlassító funkciót ellátó, kiemelt
kereszteződésre, valamint a Vörösmarty utcában
kihelyezett digitális sebességmérő eszközre,

Fontos szempont volt az ipari park befektetői körének bővítése által új munkahelyek létrehozása,
ezért erre a jövőben is igyekszünk odafigyelni.
Folytatás a következő oldalon.

Az öt év alatt abban hittünk, azért dolgoztunk
közös szándéktól vezérelve, mindig Dunavarsány
érdekeit szolgálva, hogy egy jobb és előremutatóbb jövőképet biztosítsunk Önöknek.
			
		
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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„Boldogok, akiknek szívük tiszta:
mert ők az Istent meglátják.”

(Máté 5,8)

A Római Katolikus Egyház ünnepei
szeptemberben
SZEPTEMBER 8.: Szűz Mária születése - Kisboldogasszony ünnepe. Az emberiség
egén Mária születése hajnalcsillag, (Nativitate Beatae Maria Virginis). A hagyomány
szerint Mária a jeruzsálemi Bethesda - fürdő mellett jött a világra. Ezen a napon, szeptember 8-án szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, ahol a születés megtörtént.
A templom ma is áll, Szent Anna a templom neve.
A keleti egyházban az év kezdetét jelentette, az ünnep a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa a VIII. század végén vezette be. A XII. századtól szeptember
8-án ünneplik. Magyarországon a XVIII. századtól tartják meg, számos népszokás is
kifejlődött. Az ünnepet a kommunisták 1955-ben eltörölték. Magyarországon ma 180
Kisboldogasszony templom, kápolna van, ahol ezen a napon tartják a templom búcsúját. A legrégebbi zarándokhely a máriaremetei Kisboldogasszony templom, itt számos
csoda és jelenés történt. Éneklő menetekké alakulnak a Kisboldogasszony búcsúk, a
lányok viszik a magasba emelve a Mária szobrot. A menet elejét ministráns fiúk vezetik.
A nap hajnalát a hívők a szabadban várták és csatlakoztak az angyalokhoz, akik a
mennyben örvendeztek Szűz Mária születésén. „Boldog vagy szentséges Szűz Mária
és minden dicséretreméltó, mert Belőled támad az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk.” Egyed napján vetették el az őszi búzát, ha nem tudták, akkor Kisboldogas�szony napján tették. A búzát szétterítették, a pap szenteltvízzel meghintette és közben
imádkoztak. Istent ima kéréssel kérték: „Az Úristen szentelje meg harmattal”. A vetésnél az üres zsákokat feldobálva kérték Istent, növessze nagyra a gabonát. Az ilyen
gabona bőven terem és nem üszkösödik meg. A népi megfigyelés szerint mindig
ezen a napon hagyják el a fecskék Európát és a Közel-Keletet érintve költöznek délre.
SZEPTEMBER 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása. A római liturgiában keletről származtatva két ünnepe volt a Szent Keresztnek. Az egyik a Szent Kereszt megtalálása - május
3., a másik a Szent Kereszt felmagasztalása. 335. szeptemberére nyúlik vissza, amikor
Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett
Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. Az összegyűlt népnek a Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták, innen az elnevezés: a Szent Kereszt Felmagasztalása. A perzsák az
ereklyét később elrabolták, Hérakleion császár 630 körül visszaszerezte és őrzési helyére vitte, a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, saját vállán. Az egyház minden
évben felemeli a Keresztet felmagasztalásának ünnepén, hogy rátekintsünk és tudatos
legyen, mit vállalt értünk Jézus, hogy milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A Szent Keresztnek az Ószövetségi Szentírásban előképe a Mózes által póznára tűzött
rézkígyó. Aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, az megmenekült a marásától.
Jézus Nikodémusnak említi a rézkígyót, mint halála előképét. A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. A kereszt által nyertük el megváltásunkat, Isten végtelen
szeretetét. A kereszt titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése
előtt a kereszt a szégyen és a tehetetlenség jele volt. Jézus feltámadásával a remény, a győzelem, a szeretet jelévé vált. Az ókorban és a kora középkorban a kereszt
a keresztény hitvilágban és a művészetben győzelmi jel, Krisztus királlyá dicsőül.
A kereszt a legcsodálatosabb kincs, általa, rajta, vele kaptuk meg az üdvösségünk
teljességét. A kereszt értékes, mert Isten szenvedésének és győzelmének jele. Krisztus önként vállalta a kínhalált, győzelem, mert rajta sebezte meg a sátánt. Összetört
az alvilág és a földkerekség népének üdvössége lett a Szent Kereszt. A keresztről
Krisztus mondja: „Most dicsőül meg az Emberfia, s Isten is megdicsőül benne, és
szüntelenül meg fogja őt dicsőíteni. (Jn. 13,31-32) „Most te is dicsőíts meg, Atyám
magadnál, részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett (Jn. 17,5). „Atyám, dicsőítsd meg nevedet! Erre szózat hallatszott az égből:”Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem.” (Jn. 12,28). Ezzel jelzi azt, ami akkor a
kereszten végbement. „Ha majd felmagasztalom, mindenkit magamhoz vonzok.”
(Jn. 12,32). Krisztus dicsősége és felmagasztalása a kereszt, a szeretet jelévé vált.
A dunavarsányi Római Katolikus plébánia templom titulusa: a Szent Kereszt Felmagasztalása. Templombúcsú szeptember 14. Az oltárkép a koponyák hegyén lévő Szent
Keresztet ábrázolja.

Józsa Sándorné
hitoktató

Identitásunk – krisztusi identitásunk

Olvasandó: A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.”
(Apcsel. 11,19-26)

Hogy kik vagyunk, hova tartozunk és mi a feladatunk, fontos kérdése minden olyan embernek, aki megbecsüli önmagát és önmaga életét. Mi az, ami megkülönböztet másoktól? Mi az, amitől én vagyok én és nem más? A másik ember pedig más, tehát nem én? Az
identitás, önazonosság kérdése fontos kérdése mindazoknak, akik nem kívánnak feloldódni, jellegtelen töltelékévé lenni a társadalomnak. Egyéni, nemzetiségi, hivatásbeli és
vallási értelemben egyaránt nagyon fontos, hogy legyen önazonosságunk, identitásunk.
Így volt ez mindig, és ennek egy fontos állomásáról szól igénk. A krisztusi mis�szió az 1. században elérte azt az állapotát, amikor önmaga lett. Ide a következő út
vezetett: az első Pünkösd után a zsinagógákban hirdettetett az Evangélium és a
megérintettek egy kicsit elváltak, elgondolkodtak, kis csoportot alkottak a zsidók között a zsinagógákon belül sok-sok városban. Aztán Péter apostol egy pogány katona
házában azt a látomást kapta, hogy az Úr kegyelme nem válogat, nem szűkmarkú,
hanem átölel minden engedelmes, bűnbánó lelket. Apcsel. 11. A harmadik fázis pedig az volt, hogy a Római Birodalom harmadik legnagyobb városában, Antiókhiában
a zsidóknak és a pogányoknak egy olyan közössége jött létre, amelyben a kívülállók
fölismerték a krisztusi jelleget, azonosságot, identitást: a hitet, a reményt, a szeretetet,
a bűnbánatot és bűnbocsánatot, az elkötelezettséget, a felelősségvállalást és az örök
élet perspektíváját. Felismerték, hogy ezeknek van identitásuk, ezek nem akárkik,
ezek krisztusiak. Ahogy ez görögül hangzik christianoi és ahogyan helyesen magyarul
hangzik: keresztyének. Itt kaptuk a nevünket, mindazok, akik Krisztushoz tartozunk.
S most csak egy gyors kérdést tegyünk föl magunknak: ha a mi életünket nézik a kívülállók, vajon neveznének-e bennünket krisztusiaknak, vagy egyszerűen azt mondanák,
ezek is csak pont olyanok, mint bárki más?
Az identitáskérdés minden időkben fontos volt, azonban a 21. században többfrontos
támadás éri:
- A nemzeti identitásunkról le akarnak szoktatni bennünket. Legyünk csak európaiak,
világpolgárok, kozmopoliták, ami 30 évvel ezelőtt még sértés volt. Örüljünk annak,
hogy nemzetünk vezetői bennünket még magyar polgároknak hívnak, mert Angela
Merkel már csak lakosságnak hívja a közel 100 milliós német nemzetet.
- A vallásban is el vagyunk bizonytalanodva. A legtöbben azt mondják, hogy hisznek,
de már nem tudják, miben/kiben. Azok a gyermekek, akiket szüleik megfosztanak a
hitismeret átadásának már a kísérletétől is, hogyan is juthatnának vallási identitáshoz. Amit nem lehet megfogalmazni, amit nem lehet megfogni, abban nem érdemes hinni. Akik a „maguk módján” hisznek, azoknak nincs érdemleges spiritualitásuk, maximum ködös bálványaik vannak.
- És már sokan (büszkén) azt sem tudják, hogy fiúk vagy lányok. Az óvodákban Nyugaton már nem szabad fiú és lány játékot adni a gyerekeknek, nehogy megzavarják azt
a szabadságukat, hogy majd később eldöntsék nemüket. Örömmel hallottam Bőjte
Csaba szerzetes vallomását arról, hogy 14 évesen a nagymamája egy kést adott a
kezébe és azt mondta Húsvét előtt, hogy öld meg ezt a bárányt! És tette ezt azért –
ahogy a szerzetes mondta: „hogy férfi legyek és hogy úgy becsüljek meg mindent,
ami a tányéromban van, hogy mögötte áldozat és fájdalom is van.” Aki így nevelkedik, az valóban férfi lesz, aki nem, az majd eldönti, ha tudja…
A vallási identitásunk, azonosságunk táplálást szolgálja mindaz, ami az istentiszteleteken, hitoktatásokon történik. Ha tudjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, akkor azt is tudjuk,
hogy Krisztus magyar népéhez, s hogy hazánknak szüksége van, hogy férfiasan, és nőiesen szolgáljuk annak javát.
Befejezésként pedig minden olvasót szeretettel hívunk arra az identitástesztre, hogy
képzelje, kap egy üres papírt és azt a feladatot, hogy önmagát, önazonosságát, identitását
írja le címszavakban. Vajon hányadik címszó lenne az, hogy krisztusi vagyok? Az antiókhiai keresztyéneknél ez került az első sorba. De jó lenne, ha nekünk is legalább az első néhányban ez is megjelenne: krisztusi vagyok, mert ez az összes többire csak áldást hozna.

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

MEGHÍVÓ

TE OTT LESZEL?
Nemrégiben fejeződött be a nyári táborunk,
melynek során sok új éneket hallottunk. Nekem
volt egy kedvencem, a Kegyelemvonat című dal.
Sokszor visszacsengett a fülemben a dallama, a
szövege. Arról szól, hogy egyszer csak eltelik az
életünk és elmegyünk a Mennyországba. A dal
fő kérdése, hogy: „Te ott leszel, velünk leszel?”
Ami engem megfogott az énekben, és amit első
hallásra lényegtelen mondatnak gondoltam, hogy:
„A múlt már senkit nem érdekel… ”Ha elfogadtad
Jézus váltságát, megbántad addigi bűnös életedet, bocsánatot kértél a rossz dolgaidért, akkor
előre nézz ne hátra. Az, hogy mit tettél régen, már
nem számít. Nem számít, ha ittál, ha verekedtél, ha
csaltál, ha börtönben voltál, ha folyton veszekedtél,
ha utálatos voltál és nem szeretted az embereket,
ha káromkodtál, ha kiabáltál.….Ha megbántad
bűneidet, akkor Jézus új életet adott neked, új lappal indulhatsz. „A múlt már senkit nem érdekel.”
Nemrég olvastam egy világhírű brazil focistáról,
aki felnőtt korában adta át életét Istennek, és fordult el a bűneitől. Mikor bejelentette internetes
oldalán a megtérését egyből azt vetették a szemére, hogy milyen bűnös életet élt még nemrégiben.
Kocsmázott, sok barátnője volt... Azt válaszolta,
hogy az a régi élete volt és mostantól minden
megváltozott, mert új ember lett belőle. Idézte azt,
amit Pál apostol mondott a II. Korintus 5:17-ben:
„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a
régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
Neked is lehet új életed, újra kezdhetsz mindent,
csak szállj fel a „kegyelemvonatra”. Bármit tettél
is, ha megbántad, Isten megbocsátja neked. Nincs
olyan bűn, amit ne bocsátana meg, ha az ember
őszintén megbánja. Mondd el Istennek, mitől
akarsz megszabadulni, imában beszélgess vele
és meglátod megváltozik az életed. Én már láttam
sok embert, akinek Isten új életet adott és megváltozott a viselkedése, magatartása, személyisége. Ez
csak akkor lehetséges, ha Isten változtat meg, ez
magunktól nem megy. Ott van például Pál apostol.
Üldözte a keresztényeket, mert el akarta pusztítani
őket. Mígnem egy nap találkozott Jézussal, aki teljesen megváltoztatta az életét. Onnantól kezdve
ahelyett, hogy üldözte volna, Pál is hirdette Jézust.
„Ugye, ott leszel? Velünk leszel? Van még egy csomó
hely! Na gyere, ne késs el!”

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

a „CIVIL INFO – NEA 2020”
című országos tájékoztató rendezvényre
Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!
Az Isten Szolgálatlában Református Missziói Alapítvány, mint a Pest Megyei Civil
Információs Centrum címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2020” című országos tájékoztató rendezvény dunavarsányi előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil és
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai tartanak.
A rendezvény időpontja:
2019. szeptember 20., péntek, 14:00–16:00 (regisztráció 13:00-tól)
A rendezvény helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház (2336 Dunavarsány,
Habitat utca 10-12.)
A rendezvény programja:
Szabó István közgyűlési elnök, Pest Megyei Önkormányzat – megnyitó;
Gergőné Varga Tünde polgármester, Dunavarsány Város – köszöntő;
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet
érintő aktualitásokról;
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és
Társadalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) 2019. évi pályázatainak tapasztalatairól, valamint a megvalósult fontosabb
programokról és rendezvényekről;
Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – a civil szervezetek helyzete a legújabb statisztikai adatok tükrében;
Furka Ágnes döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok
és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató a NEA 2020. évi összevont,
egyszerűsített és normatív pályázatairól (gyakorlati bemutatóval).
Fogadás
Kérjük, részvételi szándékát a cicpestmegye@gmail.com e-mail címen jelezze a civil szervezet és a résztvevő nevének megadásával!
Szeretettel várjuk a rendezvényen!
Isten Szolgálatlában Református Missziói Alapítvány
Pest Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa
www.cicpestmegye.hu, cicpestmegye@gmail.com
+36 24/898-150, +36 20/311-1877
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
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JAMBOREEN VOLTUNK AMERIKÁBAN

HAGYOMÁNY KEREKEKEN

A négyévente megrendezett Cserkész Világtalálkozó helyszíne az idén az USA-beli West
Virginia volt. 150 országból 45 000 önkéntes
és résztvevő cserkész – köztük mintegy 300 magyar – ápolta a cserkésztestvériséget, szembesült
a főtéma felhívásával: Nyiss egy új világ felé!
A dunavarsányi felnőtt cserkészek közül Nagyné dr. Csobolyó Eszter végezte a magyar
cserkészek között a protestáns lelkipásztori
szolgálatot. Dr. Bóna Zoltán, a Magyar Cserkészszövetség protestáns közösségének – az
ICHTHÜSZ Közösségnek – vezetője, valamint
Széplaki Mercédesz cserkészünk a Protestáns
Cserkészek Világtanácsának (CPGS) az önkénteseiként szolgálták az evangélium ügyét.

A protestáns sátor stábját mások mellett német,
magyar és elefántcsontparti cserkészek alkották.

Varsányiak a megnyitón a
magyar cserkészek között.

Az alábbi képek adnak bepillantást e felejthetetlen élménybe:

Látogatóink is voltak, akiknek nagyon hálásak
vagyunk, hogy sok időt, pénzt és energiát
áldoztak szabadságukból ezért.

Ez persze csak a töredéke a résztvevőknek a
megnyitó ünnepségen.

Afrikai cserkészek tanulják, hogyan lehet
zsinórból keresztet csomózni.

A cserkészet városunknak az 1930-as évektől
kezdődően az 1948-as betiltásáig, majd pedig
1989-től napjainkig jelentős ifjúsági, társadalmi
közössége. Hisszük, hogy az előző számban említett vízi túránk és e világeseményen való szolgálatunk új lendületet ad mozgalmunknak. Hamarosan híradással, sőt felhívással jelentkezünk.
Széplaki Mercédesz

Augusztus második hétvégéjén volt az I. Kis-Duna Menti Veterán Jármű találkozó a Classic Car
Dunavarsány Veteránjármű Egyesület szervezésében. Bár az egyesületi forma újszerű, az
egyesület tagjai baráti társaságként már közel
tíz éve tevékenykednek a régmúlt értékeinek
megmentésében, a felújított járművek minél
nagyobb körben történő bemutatásában. Járműveikkel magyar és külföldi rendezvényekről, bemutatókról, kiállításokról számtalan
díjat hoztak el, Classic Car Dunavarsány néven
nagy ismertségre és elismerésre tettek szert,
sok nemzetközi meghívásnak is eleget téve.

a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kártya klubja.
A jelentkezéseket a
dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen,
vagy a 06209143893-as telefonszámon várjuk.

SDG vezetőség

melynek a kisvarsányi intézmény (Árpád u. 14.) ad otthont.
Időpont: 2019. szeptember 14. (szombat) 9:00 - 16:00
Reméljük, hogy ismét velünk töltik ezt a színes programokkal,
élményekkel teli napot!
Szeretettel várunk mindenkit!
Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért

A járműtulajdonosok készséggel adtak felvilágosításokat, válaszolták meg a kérdéseket. Az érdeklődés nagy volt, a látogatók és résztvevők lelkesedése hangulatossá, barátivá tette a kiállítást. Közel
két óra kiállítás után indultak tovább a járművek
a túra folytatására. Azt gondoljuk az érdeklődés
alapján, hogy a találkozó sikeres volt, minden látogató, minden résztvevő olyan élményben részesült, amely teljesen egyedülálló és maradandó.
Köszönet mindezért az önkormányzatnak, a támogatóknak és a szervezésben résztvevőknek.
Reméljük, jövőre is sikerül a kezdeményezést
folytatni és még több, szebb járművet elhozni
Dunavarsányba, minden érdeklődő örömére.

A fő helyszín, illetve megálló Dunavarsány volt,
ahol a résztvevők bejárva Dunavarsány nevezetességeit, először a FÉMALK parkolójában álltak meg

Gilyánné Pálfy Zsuzsanna

Classic Car Dunavarsány Veterán Jármű Egyesület

NYARALÁS KUNADACSON

Az óvodánk alapítványa nevében idén is megrendezésre kerül a

BÓBITA CSALÁDI NAP,

rövid időre, majd a Petőfi Művelődési Ház parkolójában, helyi múzeumi kiállítást rendezve. A kiállítást nagy érdeklődés övezte, sok látogató fogadta
a járműveket, illetve tekintették meg a parkolóba
beállt autókat, motorokat. A látogatók, kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek egyaránt megcsodálhatták testközelből ezeket a muzeális darabokat.

Ezt az ismertséget kihasználva tettük meg azt a
nagy lépést, hogy a korábban az autógyártásról
is híres térségben megrendezzük az öreg, klasszikus járművek találkozóját. Nagyon sok ismerős,
barát fogadta el a meghívásunkat és jöttek el a
szebbnél-szebb és régebbnél régebbi járműveikkel. A felhozatal a magyar találkozókkal összehasonlítva is kiemelkedő volt, hiszen olyan számú
minőségi jármű vett részt, amely évek óta egyszerre nem volt látható. Öt jármű volt 100 évnél
idősebb! Az autók, motorok korukat meghazudtolva mozogtak az utakon, végighaladva a környező településeken, a találkozó során mintegy
120 km-t megtéve. A túra során a résztvevőknek
különböző feladatokat kellett megoldani, illetve
helyismereti kérdésekre kellett válaszolniuk.

Kedves Szülők, Érdeklődők!

BRIDZS-PARTNEREKET KERES

11

A Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idén is nyaraltatott 23 főt a kunadacsi horgászcentrum apartmanjában.
A nyaralásért köszönetet mondunk a támogatóinknak: Gergőné Varga Tünde polgármesternek, Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek,
Keresztesi Balázs és dr. Békássy Szabolcs alpolgármestereknek. Ezúton is köszönöm a jelenlévő szülőknek a segítségét és közreműködését.
Szabó Sándor elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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IDÉN IS SUMMERFEST VÁROSUNKBAN

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG! - AUGUSZTUS 20. KÉPEKBEN

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Augusztusi sétámat is — afféle engesztelő ajándékként — Nagyvarsányon kezdem, majd a múltkori útvonalon továbbhaladva a kisvarsányi Petőfi utca
többnyire 1930-as években épült hét házát fogom bemutatni.
• Az első felvételen az 1940-es évekből való nagyvarsányi Alkotmány u. 8. sz. Zaletnyik István-ház szenvedi épp a korszerűsítés gyötrelmeit.
Néhai tulajdonosa a Dunakisvarsányi Földmívesszövetkezet igazgatótanácsának tagja volt 1946-ban. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a kisvarsányi Petőfi u. 33. sz. Langó Sándor-ház oszlopos tornácos része látható. Mostanra teljesen átalakították.
(Szigetfű Mária fényképgyűjteményéből)
• A harmadik képen a Petőfi u. 34. sz. Szabó Erzsébet-, majd 1964-től Vadász Imréné-ház egy részlete kandikál ki a bokrok közül. (Fotó: Kohán József)
• A negyediken a hasonló stílusjegyeket mutató Petőfi u. 35. sz. Szabó Károly-ház. (Fotó: Kohán József)
• Az ötödik fényképen fehérlő, jelentősen átalakított Petőfi u. 39. sz. Pekker András-, majd Pittmann Gergely-ház inkább lakói miatt érdekes. Az első
tulajdonos hősi halált halt a II. világháborúban, az utódok viszont arról nevezetesek, hogy két ikerszületés is volt családjukban. (Fotó: Kohán József)
• A hatodikon látható, kissé átalakított Petőfi u. 41. sz. Takács János-ház lakója a II. világháború második kisvarsányi áldozata volt. 1943. május 30-án a
régi hősi emlékmű talapzatának jobb oldalára az avatáskor Horthy Miklós kormányzóhelyettes és Fonódy Sándor után az ő neve volt még csak
fölírva... (Fotó: Kohán József)
• A hetedik felvételen a fenyőfák mögül épphogy kilátszó Petőfi u 50. sz. Csontos Elemér-ház sem különleges építészeti megoldásai miatt került válogatásomba, hanem hajdani tulajdonosa miatt. Elemér bácsi futballbíró és a régi kisvarsányi focicsapat egyik sikeredzője volt. Édesapámtól hallottam,
hogy egyszer a csapat ,,szponzorai” a saját jelöltjüket akarták a csatársorban szerepeltetni. Az öreg csak ennyit mondott: ,,Ha nagyon akarjátok, legyen.
De akkor holnaptól nem én vagyok az edző!” Meghátráltak. A csapat pedig másnap nyert az öreg elképzelése szerinti összeállításban...
Csontos Elemér a Dunakisvarsányi Földmívesszövetkezet igazgatótanácsának is tagja volt 1946-ban. (Fotó: Kohánné Tiba Lujza)
• A nyolcadik képen a szintén korszerűsítés alatt álló Petőfi u. 76. sz. Szigetfű István-házat láthatjuk. (Fotó: Horváth László)
Kohán József
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— KÖZÉ RD E K Ű

SPO RT —
KÉPVISELŐ- ÉS POLGÁRMESTERJELÖLTEK FIGYELMÉBE

A hagyományokhoz híven a Dunavarsányi Napló ezúttal is helyet kíván biztosítani a helyhatósági választáson induló jelölteknek
a bemutatkozásra lapunk hasábjain. A nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek maximum 1.500, a képviselőjelöltek pedig maximum 1.100 karakteres terjedelemben küldhetik el fényképes bemutatkozó írásukat a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre
legkésőbb szeptember 13-ig.
A szerkesztőség

HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.

TÁNCOS EB-SIKEREK
Márciusában megkezdődött a versenyszezon a
táncvilágban, a Dunavarsányi Sziget Dance TSE
versenyzői is megmérettették magukat a több
ezer induló között. Három fordulón való pontrendszeres továbbjutás volt szükséges ahhoz,
hogy Európa Bajnokságra jussanak a látványtánc
versenyévadában a növendékek. A Sziget Dance
TSE versenyzői minden lépcsőfokot nagyon szép
eredményekkel és magas pontokkal zárták, a
Budapest Bajnokságon és a Magyar Bajnokságon szerzett pontok alapján végül eljutottunk
a mindenki által, várva várt és áhított Európa
Bajnokságra. Dunavarsányból tíz versenyzővel
indult a Sziget Dance TSE, ők összesen 5 előkelő
dobogós helyet szereztek városunknak. Versenyzőink: Kovács Tamás, Lőcsey Amina, Lőrincz Borka,
Seregi Zita, Magyar Szofi, Németh Linett, Tárnok
Tamara, Huber Anna, Pintér Petra, Lukács Zoé.
Eredmények:

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Európa Bajnoki II. Hely
Dura Dura: Lőrincz Borka
nedd Fel magad: Huber Anna

Névjegyzék

Európa Bajnoki III. Hely
Brasil Tropical: Huber Anna - Pintér Petra
Elvis: Kovács Tamás, Lőcsey Amina, Lőrincz
Borka,Seregi Zita,Magyar Szofi,Németh Linett,
Tárnok Tamara,
Mustang Selly: Kovács Tamás - Lőrincz Borka

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
történt felvételükről is értesítőt kapnak.

Egész évadban versenyzőink kitartó szorgalommal és akarattal készültek hétről – hétre
a versenyekre és önmagukat többszörösen
felülmúlva értek el kimagasló eredményeket a nemzetközi mezőnyben. Tanáraink
fáradhatatlanul dolgoztak táncos tanítványaikkal, hogy a legjobb eredményeket
hozzák ki a versenyzőkből, teljesíthessék
álmaikat ezek a csodálatos és szorgalmas
gyermekek. Köszönet jár a szülőknek és
a város vezetőinek, hogy támogatták elképzeléseinket és végig a gyermekeink
mellett álltak, elismerve munkánkat,
hozzásegítve ezzel egyesületünket a győzelmeinkhez. Hála és köszönet minden
percért, amit megéltünk ebben az évben!
Köszönjük a bizalmat, a szurkolást és a város támogatását. Szeretettel várunk mindenkit szeptemberben tanárainkkal és táncosainkkal. A jelszó: „Legyél Te a következő
bajnok nálunk!”
Darvasi Gabriella
elnök és vezető edző

Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.

AZ ŐSZI LABDARÚGÓSZEZON SORSOLÁSA

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

FÉMALK-DUNAVARSÁNY - I. OSZTÁLYÚ FELNŐTT BAJNOKSÁG
Szavazás
A választópolgár személyesen,
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda
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DUNAVARSÁNYI TE II. - III. OSZTÁLYÚ FELNŐTT BAJNOKSÁG
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— H I RD E T É S E K

HI RD E T É SE K —

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.

NYÁR
2019

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs-P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos
06-24-521-127
Egészségház I. em.
Rendelés: K: 12-16; Sz: 8-12;
Cs: 12-16; P: 8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H: 16-18; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs-P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/70 203-6341
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
Egészséges tanácsadás: K:13-14

			

SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
DUNAVARSÁNYBAN!

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársakat keres Dunavarsányi munkavégzéssel, az alábbi munkakörökre:
▶ IRODAI / HR ASSZISZTENS
Amit ajánlunk:
Állandó, bejelentett munkahely, 4 vagy 8 órában,
napi egyszeri meleg étkezés.
Elvárások:
Minimum középfokú végzettség, MS Office ismeretek,
jó kommunikációs képesség, pontos, precíz munkavégzés.
▶ KÖZTERÜLETI SEGÉDMUNKÁS
Vezetői engedély előnyt jelent (fűkaszálás; gallyazás stb.).
▶ TAKARÍTÓ (iskola, művelődési ház)
▶ SZAKÁCS
Amit ajánlunk: Állandó, bejelentett munkahely, teljes munkaidőben,
munkaruha, napi egyszeri meleg étkezés. Akit keresünk: Megbízható,
alkalmazkodó, csapatban és önállóan is dolgozni tudó munkatársat.
Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,
jozsa@dvvg.hu e-mail címen.

Dunavarsányban teljes körű
szemészeti vizsgálat jól felszerelt
orvosi rendelőben várakozás
nélkül!
Alábbi szolgáltatásokkal várom a
kedves pácienseket:
felnőtt és gyermekszemészet,
szemüveg felírás,
kontaktlencse dioptriájának meghatározása jogosítványhoz,
munkaalkalmassághoz vizsgálat és igazolás szemészeti lelet kiadása
monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegről,
glaukóma (zöldhályog) kezelése,
cukorbetegek, hypertoniás betegek szemfenéki vizsgálata,
szemfenéki meszesedés, időskori maculadegeneráció (AMD) szűrése,
idegentest eltávolítás ambulánsan
gyulladt szemek kezelése
Rendelési idő: hétfő 15:00-tól 19:00-ig
Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között
ezen a számon: 0670/280-1067
Szeretettel várom Dunavarsányban Százados Istvánné utca 4. szám alatti
rendelőben 15:00 órától előzetes telefonos bejelentkezés alapján.
Dr. Pásztor Anna
szemész szakorvos

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5.)
0624/521-124
Gyermekorvosi rendelés:
H: 12-15, K: 11.30-13;
K: 8.30-11.30 egészséges tanácsadás
Sz: 15-18;
Cs: 14-17; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K: 14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213 - Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőﬁ ltp. 4.
06/24 534-576 - Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Állatorvos

Dr. Fábián Miklós és ifj. Dr. Fábián Miklós
06/30-961-1694, 06/30-951-0507

Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőﬁ Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 520-991; 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 Nonproﬁt Zrt./Multiszint Kft.

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

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

Közvilágítás hibabejelentés
06/80 980-030
Földgázszolgáltatás hibabejelentés
06/93-500-500
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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552

TŰZIFA AKCIÓ!
Akác tűzifa 3000 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2800 ft/mázsa kugli
Hasított + 200 ft/ mázsa
A tűzifa erdei köbméterre is (1m×1m×1,7m),
és kalodára is megrendelhető! Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.
0670/605-4678

Tisztelt Hölgyeim!
Ezúton szeretném tájékoztatni a Dunavarsányi
állandó lakcímmel rendelkező lakosokat a
térítésmentesen igénybe vehető védőnői
méhnyakszűrés lehetőségéről. Kérem, minél
többen éljenek a szűrés lehetőségével.
Korai felismeréssel, az időben megkezdett
kezeléssel a méhnyakrák gyógyítható.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
mely történhet e-mail: cilif71@gmail.com
vagy telefonon: 06 20 266 4332
A vizsgálat helyszíne:
Egészségház, I. emelet
2336 Dunavarsány, Habitat u.22-24.
Dunavarsány Város Önkormányzata
Kis-Duna Menti Praxisközösség
Fonyóné Tóth Cecília
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

