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2004. július 1-jén Dunavarsány nagyközség
város lett. Az ezt kimondó díszoklevelet Mádl
Ferenc köztársasági elnök úr, a városkulcs adományozásáról szóló oklevelet pedig dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony írta alá.

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ
Tartalomjegyzék
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
20.
22.
23.
25.

Polgármesteri köszöntő
A testületi ülések határozatai
Beszámoló a fejlesztésekről
Útravaló: egyházi rovat
Háromnapos hálaadás a Habitat utcában
Közérdekű hírek
Arcképcsarnok: Szabó Csabáné
A városban történt események, programok
Dunavarsány képekben
Művelődési ház rovat
Sport: rúdsport, labdarúgás
Hirdetések

Impresszum
Kiadja: 			

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felelős kiadó: 		
Felelős szerkesztő: 		
Technikai szerkesztő:

dr. Szilágyi Ákos Andor
Haeffler András
Domán Gergő - 06/20 499-9506

Készült: 			
		

Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Következő lapzárta: 		
cikkleadás július 10-ig
			hirdetésfeladás július 5-ig
Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel
ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok
feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek
rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.

HIRDETÉSFELADÁS:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu
WWW.DUNAVARSANY.HU ; FACEBOOK/DUNAVARSANYHIVATALOS

Ennek idén lesz a 15 éves évfordulója. Településünk életében sorsfordító esemény volt a városi
cím elnyerése, meghatározta fejlődésünk irányait. Dunavarsány „megszolgálta” a városi rangot,
amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az
elmúlt másfél évtized alatt településünk Budapest agglomerációjában egy élhető, folyamatosan fejlődő, de a falusias-kertvárosias hangulatot megőrző, civil és közösségi életére méltán
büszke „kis” várossá vált. Sokan mosolyogva és
kétségekkel fogadták 2004-ben a várossá válást,
hiszen akkor még inkább „falu volt ez a város”.
A cím kötelezettségekkel járt, ezt érezték a polgármesterek és a képviselők az évek során. Hittek
abban, hogy az itt élő emberek közösségi akarata
és tenni akarása hordozza magában azt az erőt,
ami motorja lehet a városiasodás folyamatának.
Ez a közösségi erő önmagában azonban kevés
lett volna anyagi erőforrások nélkül, hiszen
fejleszteni és a létrejövő épületeket, intézményeket, infrastruktúrát fenntartani csak az ehhez szükséges bevételek megléte esetén lehet.
A Dunavarsányi Ipari Park létrejötte jelentette
az első legfontosabb lépést a városiasodáshoz
szükséges anyagi források megteremtéséhez. Ez
megnyitotta a kaput az iparűzési adó bevételt
eredményező vállalkozások településünk közigazgatási területére történő betelepülése előtt,
akik itt alakították ki székhelyeiket, telephelyeiket és itt folytatják ipari termelő tevékenységüket. Az általuk befizetett iparűzési adó pedig
megteremtette és megteremti azt a költségvetési

fedezetet, ami nélkülözhetetlen a fejlődéshez.
Ezt egészítik ki a különböző pályázatokon elnyert
állami és Európai Uniós forrásokból származó
támogatások. A városiasodás egy folyamat, a
fejlődés elmúlt 15 évének ívét jól mutatják az
évek során megvalósult beruházásaink, amelyek
közül néhányról megemlékezem, természetesen a teljesség igénye nélkül, a tények alapján:
- A csapadékvíz elvezetés sikeres pályázat eredményeképpen 2008-ra átfogóan megvalósulhatott településünkön a beton szikkasztóelemek
megépítésével, azonban a rendszer korszerűsítése és fejlesztése napjainkban is folyamatban van.
- A lakosság által elvárt egyik legfontosabb feladata a város önkormányzatának az utak stabilizálása, építése, javítása és a járdák kialakítása.
Nincs olyan év, hogy erre a feladatra ne képezzünk fedezetet a költségvetésben. Az elmúlt 15
év alatt két alkalommal sikerült pályázati forráshoz jutnunk útépítésre. A második pályázat nyertességünkhöz kapcsolódó kivitelezés most zajlik,
erre 120 millió forint állami támogatást kaptunk.
Összességében a 2019. évi belterületi útfelújítás
költségét is hozzáadva az elmúlt évekéhez, közel
nettó 1 milliárd forintot fordítottunk közútjaink
minőségének javítására.
- Folyamatos volt a férőhelyek növelése érdekében az intézményeknek helyt adó ingatlanok bővítése és felújítása. Megvalósultak a gazdaságos
működtetéshez hozzájáruló energetikai korszerűsítések. Gondoljunk csak az „öreg napközi” épület helyén az új iskolaépületre, az Árpád utcai iskolaépület és udvar megújítására, a nagyvarsányi
és kisvarsányi településrészeken működő óvoda
épületeink fejlesztésére és a rajtuk elhelyezett
napelemekre. A 2018-ban e célra megvásárolt
ingatlanon az elmúlt hetekben megkezdődött
az Árpád utcai óvodaépület bővítése két csoportszobával és az egyéb kötelezően előírt kiszolgáló
helyiségekkel. E beruházás a saját bevételeink
terhére valósul meg, mintegy nettó 200 millió
forint összegből. Az általános és művészeti képzést biztosító iskola fenntartása 2017-től az állam
feladata lett, mi felújított, energetikailag korszerűsített épületeket adtunk át a Tankerületnek. Az
új fenntartóhoz vagyonkezelésbe történő átadás
időpontjáig nettó 700 millió forintot fordítottunk
az alapfokú oktatást és a művészeti képzést biztosító intézményeinkre.
- Nagy hangsúly fektetett a város mindenkori
önkormányzata a kulturális életre, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az egyéb
közösségi színterek (Petőfi Klub, Polgárok
Háza) épületeinek állagmegóvására és fejlesztésére. Ez alapot és biztos hátországot teremtett a magas színvonalú kulturális közösségi
programoknak és civilszervezeti működésnek.

- A mikrotérségi feladatokat ellátó Dunavarsány
és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
épülete is sokat változott a várossá válásunk óta.
A 2008-ban történt első felújításával együtt napjainkig több mint nettó 30 millió forintnyi beruházást végeztünk el az épületen és az udvarában.
- Városunkban új, az uniós előírásoknak megfelelő játszóterek épültek, a meglévők átalakítása is
megtörtént. Ezek karbantartása folyamatos. Minderre közel nettó 75 millió forintot költöttünk el.
- Az egészségügyi ellátórendszerünk is komoly
fejlődésen ment keresztül. Megépült 2008ra az új Egészségház nettó 146 millió forintos
saját erőből és megszerveztünk egy új, hatékonyan működő orvosi ügyeleti rendszert is.
- A város lakosságszámának növekedése magával hozta a víz- és szennyvíz szolgáltatás korszerűsítésének igényét is. Ennek jegyében ivóvíz
minőség javítási programot valósítottunk meg
pályázati támogatásból. Megépült a Duna-parti
szennyvízcsatorna hálózat. Új ivóvíz kutakat fúrtunk és a szennyvíztelepen végeztünk többször
felújítási munkákat. A víz- és csatornahálózatot
érintő rekonstrukciós munkákat, valamint hálózatbővítési munkákat végeztettünk el az elmúlt
három évben közel 1 milliárd forint értékben településünkön. Itt szükséges még megemlítenem
a folyamatban lévő, 4,2 milliárdos pályázati támogatásból megvalósuló szennyvíztelep rekonstrukciós és fejlesztési beruházásunkat, amelynek
kivitelezésében hat önkormányzat érdekelt.
- 2004-ben a városavató ünnepen adtuk át a
Gizella Királyné és Szent István szoborcsoportot,
amelyet ebben a választási ciklusban még öt híres „nagy magyar” férfiú bronzszobra követett.
- A mindenkori önkormányzatok fontosnak érezték, hogy zöldterületeket és parkokat alakítsanak
ki, amelyek mind látványukban, mind pedig
funkciójukban növelik a város komfortját, pihenő
és emlékező helyeket biztosítanak a lakosságnak.
Így készült el a Trianon Emlékpark 2008-ban és a
Varsányi ’56-osok tere 2012-ben nettó 30 millió
forintért.
- 2017-ben a Duna-parton megépült egy gyönyörű környezetben lévő sétány és játszótér nettó
32,5 millió forintért.
- A vagyongyarapítás jegyében, azért, hogy a
város a közeli és a távolabbi jövőben bővülni
tudjon intézményekkel, sportlétesítményekkel és
rekreációs beruházásokkal, megszereztünk - egy
hosszú évekig húzódó jogügylet eredményeként
- egy több mint 40 hektáros földterületet nettó
387 millió forint összegért. Az elmúlt 15 évben
nem csak fejlesztési területnek, hanem több ingatlannak is tulajdonosa lett az Önkormányzat.

Folytatás a 4. oldalon.
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Folytatás a 3. oldalról.
Az elmúlt öt év ciklusprogramja pedig kifejezetten tartalmazza az úgynevezett „kincsképzés”
fogalmát, amely többek között ingatlanok megvásárlását is jelenti az önkormányzati vagyon
növelése érdekében. Így került az önkormányzat
tulajdonába a régi Posta épülete és a hozzátartozó telek, a Kormányhivatal kirendeltségének
helyt adó épület, a Rendőrőrs elhelyezését szolgáló épület, a nagyvarsányi volt Petőfi Mgtsz.
területe, a volt Cserkészház épülete, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek helyt adó ingatlan, a
parkoló és tankert célra használt Iskola utcai telek, a jelenleg folyamatban lévő óvoda bővítés
helyéül szolgáló Kossuth Lajos utcai ingatlan
és az Árpád utcai Tátrai ház. Mindez 300 milliós
vagyonnövekedést jelentett. Itt kell megemlítenem az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városüzemeltetési Kft. által 2018-ban
megvásárolt Ősz utcai katonai objektumot is.
- 2015. október 17-én ünnepélyesen átadtuk településünkön az új Városházát, amely az elmúlt
15 év legszebb és legfontosabb középülete. A
teljesen saját forrásból tervezett és épített impozáns épület nettó 363 millió forintjába került a
városnak.
- A sport fontosságát jelzi a cégek felajánlott társasági adójából pályázat útján megszerezhető

A 2019. április 26-ai rendkívüli,
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai
A testület a „Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése”
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. Megbízta a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.)
nettó 600.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás
költséghely terhére.. Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: EcoSaving Kft. (1184 Budapest,
Aranyeső utca 8.), KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.),
LAVIRON 66 Kft. (1188 Budapest, Bagamér utca 58.), MERITO TREND Kft. (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.),
PESZTER Kft. (1052 Budapest, Párisi utca 2. 1. em. 1.).
A képviselő-testület a „Dunavarsány város teljes közigazgatási
területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása” tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását elfogadta, és a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízta az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13. ajtó).

A 2019. május 10-ei rendkívüli,
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a „Nagyvarsányi Családi és Szabadidő
Park építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapította meg: a HIDI-TOP Kft. (2360 Gyál,
Madách utca 2.) ajánlata érvényes; a KINAMÉ Kft. (2360
Gyál, Toldi Miklós utca 45.) ajánlata érvényes. A legjobb
ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a KINAMÉ Kft.
tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese a KINAMÉ Kft. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges
31.133.910 Ft többletfedezetet az önkormányzat 2019. évi
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támogatás, amelyet a helyi egyesületek használhatnak fel infrastruktúra bővítésre. Ennek
a lehetőségnek a segítségével lett felújítva a
Halász Lajosné utcai DTE sporttelep, ahol már
korszerű körülmények között sportolhatnak
a fiatalok. A több száz milliós pályázati pénz
mellé az önkormányzat is mindig hozzáadta
a meghatározott összegű önerőt. A mindennapos testnevelés bevezetésével a tornacsarnok is bekerült a felújításra kijelölt épületek
közé, így ezidáig már közel nettó 100 millió
forintot fordítottunk a csarnok korszerűsítésére.
- Fontos még megemlékezni, hogy a várossá
válásunk óta eltelt 15 évben közvilágítást bővítettünk és korszerűsítettünk, parkolókat alakítottunk
ki és közel 40 darab térfigyelő kamerával tettük
biztonságosabbá a település lakóinak életét.
- Dunavarsány teljes területén felújítottuk a
buszmegállókat.
A leírtakból látszik, hogy óriási ütemben fejlődik a város, ami már nem falu. A várossá válás
útján az elmúlt másfél évtized költségvetéseiből az önkormányzat fejlesztésekre közel nettó
6 milliárd forint összeget fordított. A fejlődés
nem áll meg, folytatódik. A közeljövőben egy
sport- és családi park épül a nagyvarsányi településrészen, és már értesültünk arról az örömhírről, hogy pályázati pénzt nyertünk egy a
kisvarsányi és a nagyvarsányi településrészeket

költségvetésének az építmények beszerzése soron szereplő kerékpárút fedezetének átcsoportosításával biztosítja. A
testület a Nagyvarsányi Családi és Szabadidő Park építése
tárgyú munkák műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével
megbízta a Karsádi és Fia Bt-t (2316 Tököl, Duna utca 5/7),.a.

A 2019. május 21-ei rendes,
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2018. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést megismerte és elfogadta.
A testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló 2018. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány,
Árpád u. 14.) 12 csoportot indíthat a 2019/2020-as nevelési
évben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25. § (7) bekezdése és 4. melléklete alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, és a
csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg.
A testület a „Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint
állapította meg: az EcoSaving Kft.(1184 Budapest, Aranyeső
utca 8.) ajánlata érvényes; a KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.) ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték
arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a KINAMÉ Kft. tette.
A testület a „Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése” tárgyú beruházás műszaki ellenőrzési feladatainak

összekötő kerékpárút megépítésére. Az elmúlt
15 év alatt a lakosság száma is jelentősen nőtt.
Egy 2005. évi statisztikai adat szerint az akkori
állandó népességszám 6498 fő volt, egy teljesen friss adat szerint jelenleg Dunavarsánynak
8315 fő állandó lakosa van. Budapest közelsége,
a város élhetősége és a kormány családpolitikai
intézkedéseinek köszönhetően ez a szám hónapról-hónapra nő. Az elmúlt évtizedben sokat
tettünk azért, hogy mind azok, akik az egész
napjukat itt töltik, mind pedig azok, akik reggel
elmennek és este térnek haza otthonaikba, egyaránt szeressenek itt élni Dunavarsány városban.
Tudom, hogy vannak még megoldatlan problémák és kevésbé zökkenőmentesen működő
folyamatok, de hol nincsenek?! Keressük a megoldásokat és ahhoz szükséges pénzforrásokat.
Kedves Dunavarsányi Lakosok!
A mögöttünk és az előttünk álló évekre egyaránt
az az üzenetem, hogy tudjunk együtt örülni annak, ami Dunavarsányban megvalósul, törekedjünk arra, hogy megőrizzük a tisztaságát, a javait,
vigyázzunk és legyünk büszkék mindenre, ami a
fejlődésünket szolgálja.
Isten éltesse Dunavarsány városát, és minden
kedves lakosát!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

elvégzésére kiírt beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: a Karsádi és Fia Bt. (2316
Tököl, Duna u. 5/7.) ajánlata érvényes; az SL Építész Iroda
Kft. (2316 Tököl, Duna u. 14.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Karsádi és Fia Bt. tette.
A képviselő-testület a „Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét
az alábbiak szerint állapította meg: a Stahlmont Group Kft.
(1119 Budapest, Etele út 65. 3. em. 24.) ajánlata érvényes; a
Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Déri Miksa u.
4.) ajánlata érvényes; a Hydro-Agro-Bau Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.) ajánlata érvényes; a DUVIÉP 2000
Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes. A
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. tette. A testület
meghatározta Gergőné Varga Tünde polgármester képviseleti mandátumát, kötött mandátumként a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. május 22. napján tartandó
rendkívüli Közgyűlésére, valamint annak felfüggesztése esetén későbbi folytatására, továbbá a megismételt Közgyűlésre
közgyűlési napirendenként. A képviselő-testület a DPMV Zrt.
2018-ra vonatkozó pénzügyi beszámolóját nem fogadta el.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
9/2019. (V. 22.) önkormányzati rendeletét, a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 15/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (V. 22.) önkormányzati
rendeletét és a dunavarsányi újszülöttek városunk polgárrá
fogadásáról szóló 11/2019. (V. 22.) önkormányzati rendeletét.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
jogerős építési engedélyt kapott. 2018 júliusában kiírásra került a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” tárgyú pályázat.

Magyarország Kormánya jóvoltából, a Pest megyei fejlesztési program keretében 200 millió
forint támogatási összeget nyertünk, melynek
felhasználásával – önkormányzati forrás biztosítása mellett – megépítjük az évek óta tervezett
kisvarsányi és nagyvarsányi településrészt összekötő kerékpárutat.
Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének döntése alapján a 2016-ben
elkészíttette a Vörösmarty Mihály utca Búza utca
és Nyár utca közötti szakasz kerékpárút építésének tervdokumentációját, amely a 2017-ben

A képviselő-testület a 2018. szeptember 11-ei
ülésén döntött a pályázat benyújtásáról. A létesítendő kerékpárút egymáshoz kapcsolódó,
különböző technológiai elemekből épül fel.
A Nagyvarsányi utcán a Vasút sortól a Vörösmarty utcáig kerékpáros piktogramok felfestésével
kerékpárnyomot, majd a Vörösmarty Mihály utca
Búza utca és Liget utca közötti szakaszán útburkolat-szélesítéssel kerékpársávot alakítunk ki, melyhez kapcsolódva Kisvarsányból a nagyvarsányi
városrész felé tartva az összekötő út bal oldalán
a Nyár utcáig épített kerékpárút kerül megvalósításra. A Nyár utcán végighaladva a Bartók Béla utcai óvodáig és iskoláig szintén kerékpárnyom készül majd kerékpáros piktogramok felfestésével.

A pályázathoz illeszkedően közlekedésbiztonsági elemek elhelyezéséről is gondoskodunk,
mint a Nyár utcai kereszteződésben kialakítandó kerékpáros átvezetésről sziget kialakításával
és megvilágítással. A kerékpárút nyomvonalán
fákat fogunk ültetni, a Bartók Béla utcán pedig
az óvoda és iskola épülete előtt több-férőhelyes
kerékpártároló elhelyezést tervezzük. A fejlesztés
által reményeink szerint a közlekedésbiztonság
javítása mellett népszerűbbé válik a kerékpározás, mint környezetbarát, fenntartható közlekedési mód, ami által hozzájárulunk a környezeti
terhelés csökkentéséhez és a közúti forgalom
okozta károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez is.
A támogatási szerződés aláírását követően mintegy 18 hónapot vesz igénybe a kivitelezés, mely
várhatóan 2020-ban kezdődhet meg.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházásaink
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kisvarsányi városrészben lévő temető mosdója átalakításra és felújításra került.
Kettő angol WC és egy piszoár, valamint kézmosó került beépítésre, a helyiségek kerámiaburkolattal lettek ellátva, megfelelő higiéniai feltételeket biztosítva ezáltal. Kérjük a
tisztelt lakosokat, hogy óvják az új mosdó állagát.

Május végén kezdődött meg a Weöres Sándor
Óvoda I. számú épületének bővítése, melynek
várható befejezési ideje 2020 januárja. A beruházás során 2 új csoportszobával és 1 tornaszobával, a hozzá tartozó öltözővel, és mosdóval
bővül az óvoda, valamint az intézményi részben
dolgozók személyzeti öltözője is áthelyezésre
és átalakításra kerül. Az építkezés ideje alatt a
Kossuth Lajos utca Árpád utca és Arany János
utca közötti szakaszán félpályás forgalomkorlátozást kellett kialakítani az arra közlekedők
biztonsága érdekében. A Kossuth Lajos utcán
az Arany János utca felől érkezők folytathatják
útjukat egyenesen, a Halász Lajosné utca felől
érkezők irányt tartva az Árpád utcán jobbra vagy
balra történő fordulással érhetik el célpontjukat.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola mosdóhelyiségét is felújítottuk, a meglévő helyiségek
új burkolatot kaptak, korszerűsítésük révén az
intézményt használó tanulók, oktatók és vendégek is korszerű körülményekkel találkozhatnak, reméljük legnagyobb megelégedésükre.
Májusban megkezdtük a Nagyvarsányi Családi- és Szabadidőpark kialakítását a Sport utcában. A teljes beruházás I. ütemének végrehajtása történik meg idén, a II. ütem részleteiről a
képviselő-testület a későbbiekben dönt majd.
Az I. ütemben a múzeumépület, a parkolók,

a pályázaton nyert fitnesz sportpark, és a múzeumi épületet körülvevő zöldfelület rendezésére kerül sor, melynek átadása ősszel várható.

A belterületi utak felújításáról már az előző cikkemben is írtam, de rengeteg kérdés érkezett
azzal kapcsolatban, hogy miért éppen ezen útszakasz kerül sorra idén. A beruházás pályázati
támogatásból valósul meg, mely feltételei között
kiemelten szerepel, hogy olyan gyűjtőutak felújítása végezhető el, amelyek nagy forgalommal
bíró közintézményhez vezetnek. Ezen feltételeknek a település egészségügyi közintézményét
megközelítő Búza utca, a hozzá kapcsolódó Habitat utca nyomvonal korrekciója, valamint a Nyugati lakóparkban a Gömöry Ferenc utca felel meg. A
pályázat keretében építhető, felújítható járdaszakasz összességében nem haladhatja meg a teljes
felújítandó útszakasz 20 %-át, így a Habitat utca
nyomvonal korrekciójához kapcsolódó új járdaszakasz kiépítését önkormányzati forrásból fogjuk
megvalósítani. A kivitelezés ideje alatt félpályás
forgalomkorlátozásokra számíthatnak, ezért kérjük szíves együttműködésüket és megértésüket.
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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— ÚTRAVA LÓ

TÁ JÉ KOZ TATÓ —

„Áldjad, lelkem, az Urat és ne

feledd el, mennyi jót tett veled!”

(Zsoltárok Könyve 103,2)

A Római Katolikus Egyház ünnepei júliusban

Pünkösddel egészen új kezdődött, ami máig tart!

Július 2.: - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Sarlós Boldogasszony.
Aratás idején a magyarok Sarlós Boldogasszonyra emlékezve tartják az
ünnepet. Az evangélium leírása őrzi a Szűzanya hálaénekének szövegét,
az eredeti dallamát nem ismerjük. A későbbi korok zeneszerzői zenésítették meg és tették szívesen hallgatott és énekelt imánkká az Úristennek tetsző, magasztaló fohászt. Tartalmazza Isten nagy tetteinek magasztalását. Vegyük észre esendő világunk vigaszaként a meggyőződést, az
igazságot, hogy Isten „irgalma nemzedékről nemzedékre száll azokra,
akik félik őt.” Kérjük ezt a bűneinket megbocsátó irgalmas jóságot és
tudjunk és tanuljunk meg mi is megbocsátani az ellenünk vétkezőknek.

Általában nem szeretjük a zúgást: a fülünk zúgását, a hűtőnk, tv-nk, autónk csapágyának a zúgását. Nem szeretjük a legyek zúgását a vasárnapi levesünk fölött, a szúnyogunk zúgását legbékésebb álmunk közben,
és amikor valami mást nem szeretünk, akkor mi magunk is zúgolódunk.

Ez a Mária ünnep Nyugaton a gótika korában honosodott meg. Konstantinápoly 1204-ben nyugati uralom alá került, az V. századból származó Mária ünnepet új tartalommal töltötték meg. Keresztelő János
születése nyolcadát követő napot és 1263-tól július 2-án ünnepelték
a Kisebb testvérek rendjében. VI. Orbán pápa az egész Egyházra kiterjesztette, mint a Látogatás (Visitatio) ünnepét. IX. Bonifac 1389ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. Adam Easton bíboros, Raimustdua de vineis OP generalis és Johannes Jenstein prágai érsek
írta az ünnep szövegeit. V. Piusz és IX. Piusz pápák egyszerűsítették az
ünnep jellegét. Hazánkban július 2-án ünnepeljük az ünnepet. Ezen
a napon emlékezünk meg a Magnificat születésnapjáról (Lk 1,39-56).
Július 16.: - Kármel-hegyi Boldogasszony. A Szűzanya Istentől kapott
megbízást és Istentől származó küldetést. Azért tiszteljük a Szűzanyát,
mert igent mondott Isten hívására. A Kármel-hegyi Boldogasszonynak,
Máriának egész élete hálaadás Isten nagy tetteiért. Számos helyen
a Szentírás megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, Illés próféta
védelmezte az élő Istenben való hittisztaságát. A XII. században erre
a hegyre vonult vissza néhány remete a világtól. Igy alakult meg a
Szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmeliták rendje.
Az Ószövetségi Szentírásban olvashatjuk, hogy a tengerről felszálló felhőjében (1 Kir 18,44), mely Illés próféta idejében a megmentő
esőt hozta, a Szűzanya előképét látták.A Karmel-hegyi Boldogasszony
tiszteletét magukkal hozták Európába is, amikor a szaracénok elől
menekültek. A hagyomány szerint Mária, Szent Stock Simon rendfőnöknek adta át a skapulárét, vállruhát, különleges ígéreteket adott,
akik azt hittel viselik. Ha ellátogatunk Illés Karmel-hegyi barlangjába, ott találjuk a Szűzanya szobrát, egyik kezében a a gyermek Jézus,
a másik kezében a skapuláré. Isten anyja a ruháját kínálja a benne
bízóknak. A skapuláré hajdan az öltözet része volt. Ma legtöbben érmeként viselik a nyakláncukon. Bízzunk abban, hogy elnézi hajszolt
életünk során megfeledkezéseinket és velünk marad a pártfogása.
Józsa Sándorné
hitoktató

Pünkösd ünnepén azonban egy másfajta, egy bátorító, egy elgondolkodtató, egy megérintő, sőt megtérítő zúgás járta be Jeruzsálem utcáit
és azt a padlásszobát is, ahol Jézus tanítványai rettegtek a hatalom számonkéréstől. Ez a zúgás egy szent zúgás volt, amely megzavarta a rettegő
tanítványok halálos csendjét és az aratás áldását hangosan megélő népünneplés tagjait. Ez a különleges zúgás, amellyel együtt jártak a titokzatos
lángnyelvek, mintegy audio-vizuális infokommunikációs jelenség a tanítványoknak bátorságot adott a beszédre, az ünneplőknek pedig nyitottságot a prédikáció meghallgatására. Nem értették, hogy „mi akar ez lenni?”,
de érezték mind a két oldalon, hogy isteni jelenlétről van szó, amely úgy
adja a tanítványok szájába a feltámadás valós történetét, hogy azt héber/
arám nyelvüket elvesztett, szórványban élő, de most hazatérő zsidóság
nem csak megértette, hanem szívébe is fogadta. Olyan volt ez mintha
Dunavarsányban a városnapok önfeledt, sátoros mulatságában egyszer
csak úgy szólalna meg néhány ember, hogy az emberek nagy része abbahagyná a mulatságot és a korábbi érdektelenség, értetlenkedés és ellenkezés után szívébe fogadná a győzelmes és jóságos Istenről szóló híradást.
Miért nem ismétlődik ez meg? – kérdezhetnénk? Miért nincs ma is ilyen
pünkösdi csoda? Pont azért, amiért az isteni szeretet is egyszer testesült
meg Jézus Krisztusban. Krisztust csak egyszer feszíthették keresztre testileg
és csak egyszer támadhatott fel valóságosan. Ezekben a nagy ünnepekben
jelent meg a mindenre elégséges kegyelem és áldozat. Pünkösdkor pedig
ez a kegyelem tudatosult az akkor és ott megkeresztelkedő 3 ezer emberben. Ők voltak az egyház első tagjai, akiket az apostolok szava érintett meg.
Egy a teljesen új világ ott kezdődött el, ahol bátran szólt – és mind a
mai napig szól – a tanítványok szava, szemben mindenfajta altatással.
Altat bennünket a „nekünk mindent szabad” ámítása, a technikai fejlődés hazug ígérete, a jólét pillanatnyi öröme. Ezek vezetnek be a véget
nem érő körözésekbe, a sötét zsákutcákba, az élet kilátástalanságába.
Ebből a tragikus álomból, a Szentlélek nevében ébresztenek azok a bátor
hitvallók ma is, akik hívő családtagokként, vagy munkatársanként nem
tapintatoskodnak otthon, vagy a munkahelyeken, hanem bátran hirdetik
az élet és a szeretet győzelmének igazságát. Erről szólnak az igehirdetések a templomokban, a temetőkben és mindenhol, ahol az egyház megszólal. És ezt hirdetik a harangjaink, amelyek nálunk még szaporodnak,
de nyugaton már sok esetben a müezzinek üvöltésének vagy éppen az
emberi mivoltukból kivetkőzöttek, „PC” ordítozásának adják át a helyet.
A pünkösdi Szentlélek zúgását a tanítványok bölcs szava követte. Legyen
ez ugyanígy a mi régi és új harangjaink zúgásával is.
A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

VALAMIT VALAMIÉRT
Gyülekezetünkkel időnként játékos
délutánokat tartunk, ahol sportolunk,
beszélgetünk, sütizünk. Ide bárki jöhet,
örömmel látunk mindenkit. Vannak
meghívottak, de aki arra jár, bejöhet. Az
egyik ilyen alkalommal két fiú sétálgatott
a terem előtt és meghallották az utcáról,
hogy valamilyen esemény van odabent
és bejöttek. Megkérdezték, hogy maradhatnak-e? Régről ismertem őket és tudtam, hogy ők olyanok, akik nem tartják
tiszteleteben mások tulajdonát és nem
érzik azt, hogy miként illik viselkedni.
Magyarul, amikor felmerült a kérdés,
hogy maradhatnak-e, előbb át kellett
gondolnom a velük járó veszélyeket. A
termet, ahol játszottunk, béreltük, nem a
sajátunk volt, ezért ha bármiben kárt tesznek, az ránk rossz fényt vet és nekünk kell
megfizetni a kárt. Mindezt átgondolva,
azt mondtam nekik, hogy: ”Bejöhettek,
játszhattok, sütizhettek, de egy dolgot
kérek, fogadjatok szót. Amit mondunk,
azt be kell tartani. Ha rád szólok, hagyd
abba, ha kérek valamit tőled, tedd meg.”
Később az jutott az eszembe, hogy Isten
is ugyanígy bánik velünk. Beenged a közösségébe, megengedi, hogy ott legyünk
az Ő közelségében, ellát minket mindennel, ami az élethez kell, jól tart minket
és csak egyet kér, engedelmességet, azt,
hogy tartsuk be az Ő szabályait. A történet
vége az lett, hogy a fiúk jól viselkedtek
és nem volt semmi probléma velük. A
mi élettörténetünknek mi a vége? Elfogadjuk, hogy Isten fegyelmezzen? (Pl.
az életünkben megjelenő nehézségek
által.) Elfogadjuk, hogy jól tartson? (Pl:
Ad nekünk munkát, családot, barátokat.)
Csupán csak egyet kér: engedelmességet.
Azt, hogy ne a gonoszra hallgassunk, hanem Őrá, és akkor jó dolgunk lesz már itt
a földön is, de az igazi jutalom a mennyben vár ránk.
Mihály Csilla
baptista gyülekezet

KÖZÖS GYÁSZ
„Megrendüléssel értesültünk Hermine Schukraft hirtelen haláláról. Ő indította útnak Gemmingen és Dunavarsány közötti testvértelepülési kapcsolatokat és ezn mindig szívvel-lélekkel és sok erővel dolgozott. Tíz évig
irányította, mint elnök a testvértelepülési bizottságot. Hiányozni fog nekünk.
Együttérzésünk Willivel és a Schukraft családdal.”
(A gyászjelentés a gemmingeni AmtsBlatt nevű, hivatalos közlönyben jelent meg.)
Timo Wolf polgármester úrnak a következő táviratot küldtem, kérve azt, hogy tolmácsolja együttérzésünket
a családnak is:
„Mély megdöbbenéssel hallottuk Hermine Schukraft asszony halálának hírét. Felidéztem az alig több mint
egy hónappal ezelőtti találkozásunkat, amelyen megígérte, hogy eljön az őszi ünnepségre Dunavarsányba. Most is kedves, mosolygós volt, mint az ismeretségünk óta eltelt 20 év óta mindig. Szeretettel fogadta
a Gemmingenbe érkező küldöttségeket, sokat segített a Parkfesten történő munkánkban. A háza mindig
nyitva állt előttünk! Óriási szerepe volt a két település testvérkapcsolatának létrejöttében, megtartásában,
ápolásában. Személyét szeretet és tisztelet övezte, életre szóló igaz barátságokat kötött a dunavarsányiakkal.
Halálával mélységes és betölthetetlen űrt hagy maga után. Dunavarsány teljes közössége gyászol, Schukraft
asszony emlékét örökre megőrizzük.”
Sajnos, Hermine Schukraft temetésén nem tudott részt venni Dunavarsányból senki. Június utolsó hétvégéjén delegáció utazik ki Németországba, testvérvárosunk 1250. éves fennállásának megünneplésére.
A csoport akkor fogja a kegyelet virágait elhelyezni kedves barátunk sírjára. Nyugodjék békében!
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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KÖZ É RD E KŰ —

HÁROMNAPOS HÁLAADÁS A HABITAT UTCÁBAN
Harang- és haranglábszentelés
A Magyar Honvédség Légierő zenekarának szolgálatával emelkedtek a zászlók és a Himnusz
éneklésével a lelkek is az ég felé 2019.június
14 pénteken délután az SDG Közösségi Ház udvarán. Zsoltáréneklés bibliaolvasás, fohász és
a vendégek köszöntése után Nt. Takaró András
felszentelő imádságával vettük használatba az
ízléses, az egyszerűség szépségét hordozó haranglábat – tervezte Nagy Béla mérnők, kivitelezte Kelemen Imre ácsmester – és a Soli Deo Gloria
Közösség által ajándékozott 80 kg-os harangot.
A megszólaló harang és az emberi köszönő szavak szívet melengető kíséretében a résztvevők az
SDG Ház nagytermében folytatták az ünneplést.

Az SDG Közösségi Ház tízéves születésnapja
Ünnepi orgonakoncertes istentisztelet keretében
emlékeztünk az SDG Közösség és Közösségi Ház
10 éves szolgálatára. Az igehirdetés az imádságok, a visszaemlékezések és a köszöntések azt
erősítették meg, hogy ez a ház az emberi szeretetnek sok-sok jelét, szándékát és megvalósulását
adta, és ezt akkor tudta igazán fölmutatni, amikor
a Jóisten szeretetéből elkért és elfogadott lélekkel tette: Egyedül Istené a Dicsőség, de méltó a
köszönet a 10 év alatt és a jelenben is fáradozó
sok-sok neves és névtelen szívnek és kéznek.
Nevesen is köszönetet mondunk az ünnepség
szolgálattevőinek: az igehirdető Komlósi Péter
ny. esperesnek, André János, szalóci lelkésznek
és a helyi lelkészeknek, Teleki Miklós orgonaművésznek, Gergőné Varga Tünde polgármesternek és Csobolyó Miklósnének az SDG Közösség
elnökének. Nem utolsó sorban mondunk hálás
köszönetet a Ház fölújítását precízen és jutányosan végző Szabó Zsigmond presbiternek.

Nyári óvodai ügyelet
(2019. 06. 17 – 08. 31.)

Habitat születésnap
20 évvel ezelőtt jött létre az a lelkes közösség,
amely nem kevesebbre vállalkozott, minthogy
tisztes otthonokat teremt rászoruló és együttműködő családok számára az amerikai gyökerű
Habitat for Humanity elnevezésű, keresztény
otthonteremtő, közösségépítő és reményt adó
mozgalom keretében. Elkötelezett munkájukat
az Úr közel 40, többségükben új vagy fölújított
szép lakással áldotta meg. A lakástulajdonosok
egy része elfogadta a feléjük kinyújtott testvéri/
baráti, közösségépítő kezet is. A polgármester
asszony, aki maga is sokat dolgozott a Habitat
házakon, visszaemlékezése megerősítette, hogy
az egész nyugati-lakópark kialakításának bázisa a
Habitat utca létrehozása volt, amelyet a Habitat
szervezett, az akkori igazgató, Szabó Csabáné vezetésével. Az akkori elnök, Csobolyó Miklósné az
építkezésekről, a sok külföldi önkéntesről, a szép
emberi gesztusokról beszélt. A lakástulajdonosok
két képviselője, Kleineisel Dalma és Balázs László
hálás szívvel emlékezett meg az akkori segítségnyújtásról. Weber András amerikai önkéntesünk
elmondta, hogy a sok-sok munkán és barátságon
túl önmagára is igazán itt talált ifjú korában, és itt
érezte az elhívást a lelkészi szolgálatra. Az akkori
országos igazgató, dr. Bóna Zoltán emlékeztetett
a Habitat mély, Krisztusi, evangéliumi gyökereire. Nem titkolta hazai és nemzetközi tapasztalatát, amely szerint a Habitat ott és azokkal a
legsikeresebb, ahol a résztvevők ebben a hitben
élnek. A Budapesti Operettszínház művészeinek
nagysikerű programját finom vacsora követte.
Dr. Bóna Zoltán

Az igehirdetés fölhívta a figyelmet a harang föliratára, amelyet minden harangszó mindenkinek
üzen: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”,
valamint a harangláb tetején csillogó kakasra,
amely – Péter apostol története alapján – arra emlékeztet minket, hogy a leghűségesebb tanítvány
is könnyen istentagadóvá lehet, ha nem a lelkére, hanem az ösztöneire hallgat. A Zenekar lélegzetelállító koncertjét gazdag vacsora követte.

TÁJÉKOZTATÁS

a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

2019. 06. 18-07. 26. Nyári ügyelet
Kisvarsány, II. épület (Árpád u. 14.)
2019. 07. 29-08. 31. Nyári ügyelet
Nagyvarsány épület (Bartók B. u. 25.)
2019. 08. 28. (szerda) Nevelés nélküli munkanap
Ügyelet: Nagyvarsányi épület (Maci csoport)
A gyermekek összevont csoportonkénti „beosztását” kérjük,
figyeljék a kihelyezett papírokon!
Kérjük, hogy az ügyeletet igénylő gyermekek részére gondoskodjanak megfelelő
mennyiségű váltóruháról (ovis-zsákban) – jellel ellátva, valamint az „óvodában alvó”
gyermekeknek ágyneműről.
Az étkezés lemondása az alábbi telefonszámokon lehetséges (reggel 8:30-ig)!
2019. 06. 17 – 07. 26. (Kisvarsány)
telefon: 24/472-464, mobil: 06-70/387-43-21
2019. 07. 29 – 08. 30. (Nagyvarsány)
telefon: 24/534-546, mobil: 06-70/967-42-90
Az étkezési csekkeket a nyár folyamán az Önkormányzat postán küldi ki az ügyeletet
igénylők esetében, az ingyenes számlákat pedig szeptemberben kapják meg a csoportokban.

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 tartózkodási
helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos iskolás gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az óvodás gyermekek részére a szünidei étkezés az óvodában
biztosított, tekintettel arra, hogy a szünidőben az óvoda nyitva tart.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben valamen�nyi, azaz 54 munkanapon keresztül – 2019. június 17-től
augusztus 30-ig - az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. szám alatti Napközi épületének konyhájáról 11:30 – 12:30 óra között történő elvitellel vehető igénybe.
Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy
a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.

Minden családnak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk a nyárra!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsányi szervezetek, alapítványok részére 2019-ben megítélt pályázati- és költségvetési támogatások
SZERVEZET

TÁMOGATÁS

PÁLYÁZÓ SZERVEZET

TÁMOGATÁS

Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért

500.000 Ft

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

450.000 Ft

Iskola a Gyermekekért Alapítvány

800.000 Ft

Cigány Írószövetség

175.000 Ft

Dunavarsányi Katolikus Egyházközség

1.500.000 Ft

Everness Senior Egyesület

150.000 Ft

Dunavarsányi Református Egyházközség

1.500.000 Ft

Kantátika Férfikar

350.000 Ft

Kárpátaljai Református Egyház

3.000.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület

2.500.000 Ft

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
Dunavarsányi Klubja

300.000 Ft

Magányos Időseket Segítő Alapítvány

300.000 Ft

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

650.000 Ft

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

500.000 Ft

Lányok Asszonyok Klubja

700.000 Ft

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület

1.000.000 Ft

Rákóczi Szövetség

100.000 Ft

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért
Alapítvány

200.000 Ft

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

500.000 Ft

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

200.000 Ft

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

500.000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

700.000 Ft

Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány

400.000 Ft

Mollissima Női Kar

100.000 Ft

PÁLYÁZÓ SZERVEZET

TÁMOGATÁS

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

350.000 Ft

Balogh Team SKE

300.000 Ft

Soli Deo Glória Közösség

800.000 Ft

Találj egy célt! Sportegyesület

150.000 Ft

1270.sz Nautilus Vízicsapat

150.000 Ft

Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi
Csoport

500.000 Ft

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

550.000 Ft

Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egylet

100.000 Ft

Dunavarsányi Jump Fit TSE

300.000 Ft

Venus Rúdsport Egyesület

250.000 Ft

Dunavarsányi Úszó Nemzedék Akadémia

150.000 Ft

Dunavarsányi Vízisport Egyesület

100.000 Ft

Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi
Szervezete

300.000 Ft

Dv-i Katolikus Templom Felújítása Alapítvány

385.000 Ft

Dunavarsányi Off-Road Egyesület

200.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és
Sportegyesület

650.000 Ft
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DÍSZPOLGÁR UNALOM NÉLKÜL
Lehet, hogy első pillantásra kissé meghökkentőnek tűnik a cím, de minden szava igaz.
Szabó Csabáné, Erzsike a Közalkalmazottak Napján vehette át a Dunavarsány Díszpolgára kitüntető címet igazoló okiratot Gergőné Varga Tünde polgármestertől. Akik ismerik, tudják, hogy 82
esztendejét meghazudtolóan fiatalos, friss fizikailag és szellemileg egyaránt – nyoma sincs benne a némely szépkorúnál tapasztalható lelassulásnak, a mindennapok változatlan sorakozásába
való beletörődésnek, az ellustulásnak. Amikor meglátogattam, éppen túl volt egy ötnapos olaszországi kiránduláson, ahol nagyon jól érzete magát. Isten éltesse még sokáig ebben a remek
állapotban! Hogy miért unalom nélkül? Ez majd kiderül a továbbiakból. Annyit elárulok: sokan
irigyelnék érte.
Hogyan fogadta a kitüntetést?
- Nagyon meglepődtem. Már azt sem értettem, hogy
miért hívnak engem mindenáron a Közalkalmazottak Napjára. Nyugdíjas vagyok régóta, azelőtt sem
voltam közalkalmazott – minek menjek el? De váltig
erősködött mindenki, így azután elmentem. Dunavarsány kis város – ha két ember tud valamit, azt már
mindenki tudja. Érdekes, hogy az én kitüntetésemet
sikerült tökéletes titokban tartani. Tudták, akikre
tartozott az önkormányzatnál, tudták a családban,
tudták azismerősök – csak én nem tudtam meg idő
előtt. Teljes volt az összefogás. Így azután tényleg nagyon meglepődtem, amikor átvehettem a kitüntetést.
Mióta varsányi lakos?
- Budapesten laktunk régebben, 1995-ben költöztünk
ide, mert az anyósom egészségileg már nehezen bírta
magát, nem lehetett egyedül hagyni, ápolásra szorult.
Ez a ház, ahol most lakunk, 1915 óta a család tulajdonában van, apáról-fiúra szállt és remélhetőleg most is az
unokámé lesz majd. Kicsit félve költöztem ide, hiszen
egy új hely, új környezet, új emberek – ez mindig izgalommal jár. Szerencsére az itteni polgárok vagy lakosok
nagyon kedvesek, aranyosak, jó szívvel fogadtak. Most
már fel nem cserélném ezt az éltformát a budapestivel.
Mit dolgozott azelőtt?
- Textil-gépészmérnök vagyok, vagyis voltam, de én
még mindig a „vagyok”-ot használom. Bár befejeztem már ezt a munkát, azét még a szívem egy kicsit
a szakmához húz. Egy textilgyárban kezdtem – végig
kellett járni a ranglétrát, viszont minden megismertem. Innen egy tervezővállalathoz kerültem,

ahol 17 évet húztam le. Más volt, mint a gyár, a gépek – itt papíron formáltam a színt, a mintát. Lassan
létesítményvezető lettem, a tervezők összefogása volt
a feladatom. Ezekben az években zajlott a nagy textilipari rekonstrukció – sok gyárat felújítottak és újakat
is építettek. Ennek a folyamatnak 1982-ben lett vége.
Úgy gondoltam, a tervezőknél már sok keresnivalóm
nincs, de volt még tíz évem a nyugdíjig, még csinálhatnék valami értelmes dolgot. Átmentem a Lenfonó- és
Szövőipari Vállalathoz, későbbi nevén Budaflaxhoz – a
len feldolgozása a könnyűipar nehézipara. Ötezren
dolgoztunk a gyárban, engem központi termelésirányítónak vettek fel. Vért izzadtam az elején, de azután belejöttem és nem bántam meg, még közelebb kerültem
a szakmához. Az utolsó években, a rendszerváltás idején, amikor a gyárakból részvénytársaságok lettek, az
egyik vezérigazgatója lettem és innen mentem nyugdíjba 1992-ben. Ennyi az én munkás életem története.
Nyugdíjasként mivel töltötte - tölti az idejét?
- Az elején még dolgoztam itt-ott, de azután anyósom betegsége miatt végleg abbahagytam a munkát.
Ekkor kerültem kapcsolatba az itteni, örvendetesen
élénk civil élettel. A Lányok Asszonyok Klubja ismeretlenül megválasztott első elnökének, három év
után egy fiatalabbnak adtam át a tisztséget. Jött a
sportpálya, a pályaház felújítása, a kuratórium tagjaként nagyon sokat dolgoztam, hogy minden rendben menjen – világ életemben fejlesztő voltam, azon
igyekeztem, hogy még szebb, még jobb legyen az,
amit éppen csináltam. Megalakult 1999-ben megalakult a kézimunka szakkör, mint volt textiles, én
lettem az elnöke. Azután 2000-ben elindult a Habitat
for Humanity mozgalom, belekerültem az országos

elnökségbe, utána a varsányi szervezet vezetőségébe. Megkezdődtek az építkezések Varsányban is, volt
bőven tennivalóm. Utólag gondoltam arra, hogy ez
olyan volt nekem, mint a színésznek a pálya végén a
jutalomjáték. Száz-százötven tagú volt az „egy mindenkiért, mindenki egyért” csapat, sok embernek sikerült lakást építenünk. Jól éreztem magam közöttük.
Család, gyerek, unoka?
- Egy fiam van, három unokám, ők a fővárosban élnek,
a gyerekek részben diplomáztak, részben gyúrják a tanulnivalókat. Szeretném még látni az életemben, hogy
érvényesülnek.
Volt úgy az életében, hogy pihent, nem csinált semmit?
- Mindig tevékeny ember voltam, soha nem tudtam
tétlenkedni. Persze, néha kell szusszanni egyet – ilyenkor olvastam, zenét hallgattam. Az „unalom” szót nem
ismerem – nem értem, hogyan tudnak egyesek arra
panaszkodni, hogy unatkoznak.
Mit szól a mai világhoz?
- Nem megy jó felé, kicsit pesszimistán tekintek a
jövő felé, pedig mindig optimista voltam. Az energiapocsékolás, a környezetszennyezés, az egymás meg
nem értése, nem sorolom tovább – nem jó irányba
változik a világ. Nehéz dolga lesz az unokáknak, mert
az élet nem áll meg. Jönni kell valami olyan változásnak, ami jó irányba fordítja a Földön a dolgokat.

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok, forgalomkorlátozás!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Weöres Sándor Óvoda I. számú épületének
bővítése” tárgyú kivitelezés ideje alatt az anyag mozgatás és deponálás miatt
2019. június 18 – 2020. január 31. közötti időszakban a Kossuth Lajos utca
Árpád utca és Arany János utca közötti szakaszán félpályás forgalomkorlátozás
kerül bevezetésre. Az egyirányúsítás az Arany János utca felől az Árpád utca irányába kerül kialakításra. A Halász Lajosné utca felől érkezők részére a Kossuth
Lajos utca és Árpád utca kereszteződésében kötelező haladási irányok kerülnek
kijelölésre, így az erre érkezők az Árpád utcán balra és jobbra folytathatják útjukat. Az Árpád utca Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca közötti szakaszáról
érkezők számára a kötelező haladási irány egyenesen és balra megengedett.
Az útszakaszon ideiglenesen letakarásra kerülnek a meglévő Sebességkorlátozás jelzőtáblák, Balra fordulni tilos, valamint a Kerülő utat jelölő jelzőtábla.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
Tisztelettel,
Dunavarsány Város Önkormányzata

Haeffler András
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A 2019-ES DUNAVARSÁNYI NAPOK
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POLGÁRRÁ FOGADOTT ÚJSZÜLÖTTEK

Agócs Zalán

Bajkó Tamara

Batta Olivér

Béres Viktor

Czili Bence

Gábor Dominik

Álmos Emma

Balázs-Fülöp Olivér

Benyák Zsombor

Bokodi Benedek Lajos

Csikos Emília

Gáspár Laura Léna

Angyal Tünde

Balogh Benett

Benyó Áron

Bolfán Boglárka Melitta

Csiszárik Hanna

Gerláti Zoé Anna

Horváth Ádám Péter

Horváth Sára

Husztafa Bella

Iglai Dominika

Imre Márk

Kabai Izabell

Kakas Balázs

Kocsis András Milán

Kovács Márk István

Lóga Dávid

Musits Miron

Müller Bence

Nagy István Koppány

Palau Dániel Nikolasz

Palotai Ádám

Pesti Dominik Dániel

Petőházi Rézi

Pocsai Hédi

Annus Krisztián

Bartha-Tóth Szófia

Miskolczi Dóra Anna

Molnár Áron

Berényi Zselyke Hanna

Németh Flóra és Németh Zsófia

Boros Levente

Dudik Péter András

Gyurasics Gábor Sándor

Pusztai Róza

Péter Zoltán Boldizsár

Rabcsák Lilla
Folytatás a 16. oldalon.
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Folytatás a 15. oldalról.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Rácz Zénó

Schönfeld Liliána

Schwartz Hanna

Somogyi Noel

Szabó Angelika

Szabó László

Szabó Levente

Szabó Milán

Szabó Zoltán

Szász Teodor

Szilágyi-Kovács Lara

Tar Áron

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

Varga Emma

Vékony Dominik Dániel

Zágonyi Róza

Zsiros András Sólyom

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk a T. Lakosokat, hogy az Epres utca környékét érintő ivóvízhálózat-bővítés a terveknek megfelelően, határidőre megvalósult,
és a hálózatszakasz átadása és átvétele is megtörtént. A megvalósítással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az építőiparra általában jellemző
nehézségek ugyan nem kerülték el a projektet, mindazonáltal minden probléma gyors és eredményes megoldásra talált, amiben az Önkormányzat,
az üzemeltető, az alvállalkozók, a hatóságok és nem utolsó sorban a t. Lakosok elkötelezettsége és összefogása meghatározó szerepet játszott. Éppen
ezért, ezúton ragadjuk meg az alkalmat, hogy a fejlesztés valamennyi résztvevőjének megköszönjük, hogy hozzájárultak a sikeres megvalósításhoz.
Bízunk benne, hogy az ivóvízhálózat-bővítéssel hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy az előttünk álló években Dunavarsány ezen része jelentős és
fenntartható fejlődésen menjen keresztül. Tekintettel arra, hogy az elkészített hálózati szakasz tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője pedig a DPMV Zrt., kérjük Önöket, hogy a közmű-csatlakozás kérdéseivel elsődlegesen fenti szervezetekhez fordulni szíveskedjenek. Mindazonáltal, továbbra is rendelkezésre állunk, amennyiben a megvalósult kivitelezéssel kapcsolatosban bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne.
Megköszönve a T. lakosság megértését és építő hozzáállását maradunk tisztelettel:
GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
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Egy megvalósult álom, avagy egy pilóta kiállítása
Nehéz eldönteni, hogy a gyűjtemény vagy annak története a különlegesebb, mindenesetre
nem kérdés: egyedülálló katonai járműveket és
repülőgépeket tekinthetünk meg a dunavarsányi
KOMO-SKY 51-es BÁZIS-on.
Tragikus repülőgép-baleset történt 2014. májusában, életét vesztette egy pilóta, Komócsi „KOMO”
Zoltán. Akkor úgy látszott, a baleset nem csak a
pilóta életét törte ketté, hanem álmait is. Sokáig
úgy tűnt, hogy halálával a gyűjtemény sorsa is
megpecsételődött, ám végül nem így történt. A
család (gyermekei, Komócsi Klaudia és Komócsi
Zoltán, volt felesége Barcsik Andrea) kitartóan
dolgozott KOMO álmaiért egy kis, szakemberekből álló csapattal, megfeszítetett munkával végül
öt évvel a tragédia után célba értünk: 2019. május 28.-án, a pilóta halálának ötödik évfordulóján,
Dunavarsányban, az 51-es út mellett megnyitottuk a gyűjteményt, a KOMO-SKY 51-es BÁZIS-t a
Látogatók előtt. A megnyitón Farkas Bertalan, az
első és egyetlen magyar űrhajós mondott ünnepi
beszédet, ő személyesen is ismerte a pilótát. „Az
unokáimat is elhozom ide, mert érdekes és fontos gyűjtemény” – fogalmazott a legendás űrhajós, aki megjegyezte, a kiállított géptípusok közül
többet ő maga is repült annak idején. Nem véletlen, hogy a gyűjtemény még az egykori vadászpilótát-űrhajóst is lenyűgözte, az ugyanis több
szempontból is egyedülálló. A BÁZIS létrehozásában kulcsszerepet játszó Rózsavölgyi László szerint is kiemelkedő a magán gyűjtemény egyfelől
azért, mert a magyar katonai repülés elmúlt negyven évének kiemelkedő típusai kaptak helyet,

a Mig 15-ös típustól kezdve a Mig-21-esen át
egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Mig
23-asig, de láthat a közönség Mi-2-es, Mi-8-as és
Mi-24-es helikoptereket, lánctalpasokat, gumikerekes csapatszállítókat, ZIL és KRAZ teherautókat
is. A gyűjtemény másik nagy értéke, hogy a kiállított – és persze fegyvermentesített – gépeket
jó állapotba hozták. Ez utóbbiban főszerepet
játszott Rácz László ezredes, nyugalmazott helikopter pilóta, aki 3.200 órát repült Mi-2-es, Mi24-es és Mi-8-as gépeken. Mint felelevenítette,
több mint egy éven át dolgoztak folyamatosan,
hogy a gépek kifogástalan állapotba kerüljenek.

A BÁZIS további különlegessége, hogy több
gépet nem csak kívülről lehet megcsodálni,
lesz olyan, amelynek pilótafülkéjébe is szabad beülni. Emellett a látogatók kipróbálhatják az úgynevezett 3D karikát, valamint a
katapult-szimulátort és a szélkerék játékot is.
A BÁZIS június elejétől augusztus végéig minden
nap 10 órától 18 óráig várja a kedves Látogatókat.
A dunavarsányi lakosok kedvezményt kapnak a
belépőjegy árából. A kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezőket, valamint a születés- és névnapjukat
ünneplőket ingyenes belépéssel ajándékozzuk
meg. A 3 év alatti gyermekeket és a 70 év feletti látogatóakt szintén térítésmentesen várjuk! Az iskola szüneti időszak alatt, hétvégente egyedi programajánlattal kedveskedünk az érdeklődőknek.

A Cigány Írószövetség tizenhetedik alkalommal rendezte meg cigánygyerekek számára a Vers- és Prózamondó Versenyt, a Költészet Napja tiszteletére. A rendezvényt Ruva Farkas Pál, a Cigány Írószövetség elnöke
nyitotta meg. Hagyományainkat követve először a 6-11
évesek mutatták be az általuk választott verseket, majd
a nagyok, a 12-18 évesek következtek. Nagyon szép,
igen színvonalas előadásokat hallhattunk - láthattunk,
s ezért a zsűrinek, ahogy az már ilyenkor lenni szokott,
igen nehéz dolga volt. Az idei Szavalóversenyen is megható pillanatokat élhettünk át. Amikor a zsűri visszavonult, hogy eldöntsék a helyezések sorrendjét, a különteremben a résztvevőket terített asztal várta. Volt finom
pörkölt galuskával, szendvicsek, finomabbnál–finomabb sütemények, pogácsák, pizzák, üdítők, szörpök.

Az rendezvény zárásaként, a díjak átadása után következett a torta. A verseny eredménye Vers kategóriában
8-11 évesek: megosztott I. díj Jakab Martin (11 éves),
Jakab Erik (9 éves), Patai Alma Zóra (9 éves), megosztott II. díj Gombos Vanda (8 éves), Jakab Letícia (7
éves), Nagy Vanessa (9 éves), megosztott III. díj Kiss
Kevin (8 éves), Lakatos Vanda (9 éves). 12-16 évesek:
megosztott I. díj Magyar Emília (14 éves), Szücs Gábor István (13 éves), megosztott II. díj Zsufa Boglárka
(16 éves), Ötvös Zsolt (14 éves), III. díj Barna Lili Kata
(12 éves). Különdíj Ruva Pál Raul ( 8 éves), Horváth
Szelina (8 éves). A zsűri különdíjban részesítette a verseny legfiatalabb versenyzőjét: Ruva Viktor (4 éves).
Az Írószövetség elnöke, a körünkben megjelent 70 éves,
József Attila díjas költőt, Rostás-Farkas Györgyöt Életmű-díj elismeréssel köszöntötte. Ezúton is szeretnénkmegköszönni mindazoknak az önzetlen segítségét,

A XVII. Országos Cigány Szavalóverseny képekben

akiknek köszönhetjük, hogy nem csak a helyezést elérőket jutalmazhattuk meg, hanem minden résztvevőt.
Virággal, mézzel, süteményekkel, üdítőkkel, pizzával, könyvekkel ajándéktárgyakkal és csokoládéval.
Támogatóink: Dunavarsány Önkormányzata, Városgazdálkodási Kft. Dunavarsány, TESCO Dunaharaszti,
EMET, Aranynektár Kft. Dunavarsány, Rauch Hungária,
Kuncze Gábor úr, Sweetness Kft. Dunavarsány, GA-BÜ
Palackozott Italok Boltja, Tilla-Virágbolt Dunavarsány,
COOP-Élelmiszer Dunavarsány, IBROPÉK Kft. Dunavarsány, Virágkavalkád Dunavarsány, Bogi-Cuki Dunavarsány, Bürger Józsefné Ép.ip.szolg. Dunavarsány, Helena
Divat Soroksár, Robi Pékség Dunavarsány, Pizza 51 Dunavarsány, Kincsem Gyógyszertár Dunavarsány, Zöldség-Gyümölcs Dunavarsány, K&M Info Bt. Dunavarsány.
Ruva Farkas Pál
a Cigány Írószövetség elnöke
Művészeti Életpálya Elismeréssel,
Magyar Arany Érdemkereszttel
kitüntetett Aranytollas újságíró,
szociológus, író, költő, képíró

KOMO-SKY Kft. – KOMO-SKY 51-es BÁZIS
Jakab Martin

évtizedekben a dunavarsányi lakosokat csak a
közműszolgáltatás folyamatos és problémamentes működése emlékeztesse ezen beruházásra.
E szándékunkat és reménységünket a minőségi,
minden szakmai elvárásnak megfelelő kivitelezés mellett a tulajdonos Önkormányzat és a hálózat üzemeltetését végző DPMV Zrt. kivitelezés
során és azt követően tanúsított gondossága és
szakmai felkészültsége is nagyban alátámasztja.
Minden projekt végén érdemes és szükségszerű,
hogy számba vegyük a megvalósítás során felmerült fontosabb eseményeket és tapasztalatokat. E
körben a legfontosabb tanulság, amit levonhatunk az ismét az, hogy a különböző szereplők
együttműködésnek és kommunikációjának elsődleges szerepe van a megvalósítás sikere és hatékonysága tekintetében. Éppen ezért köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a lakosság, a
tulajdonos Önkormányzat, az üzemeltető, a hatóságok, az alvállalkozók és minden egyéb résztvevő képviseletében példaértékű segítőkészséggel

Jakab Erik

Nagy Vanessa

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Az Epres utca és környékét érintő szennyvíz-nyomóvezeték beruházás kivitelezőjeként örömmel
adunk hírt arról, hogy a projekt fizikai megvalósítása, valamint a létesítmény átadása a tulajdonos
Önkormányzat és az üzemeltető DPMV Zrt. részére sikeresen, az előzetesen kitűzött és a lakosság
felé is kommunikált terveknek és ütemezésnek
megfelelően megtörtént. Az építkezések és
egyéb alkotások egyik meghatározó célja sokszor az, hogy hosszú évtizedeken, évszázadokon
át üzenetet közvetítsenek az utókor számára, és
az embereket időről-időre emlékeztessék és
figyelmeztessék valamire vagy valakire. Ezzel ellentétben egy közműépítési projekt éppen akkor
mondható a legsikeresebbnek, ha a kivitelezés
és a későbbi üzemeltetés is a lehető legkisebb
mértékben érzékelhető a lakosság számára.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a mögöttünk álló
kivitelezést sikerült ennek megfelelően végezni,
és biztosíthatjuk Önöket, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy az elkövetkező

XVII. ORSZÁGOS CIGÁNY VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

„Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály)

Táborozóknak, gyermek és felnőtt csoportoknak
tárlatvezetéssel és játékos technikai - tudományos vetélkedőkkel színesítjük a látogatásukat.
Igény szerint csapatépítő tréning és egyedi rendezvény helyszínként is állunk rendelkezésre.
Váruk szeretettel mindenkit!
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és együttműködési szándékkal szolgálták azt,
hogy e közel sem egyszerű vagy kockázatmentes fejlesztés hatékonyan, minőségben és határidőre megvalósuljon. Meggyőződésünk, hogy
a lakosság pozitív hozzáállása, az Önkormányzat és a DPMV Zrt. folyamatos és konstruktív
jelenléte él aktivitása, a különböző hatóságok
és a MÁV Zrt. hatékony és a problémák megoldására fokuszáló eljárása, továbbá az alvállalkozók megbízhatósága, valamint pontos és
minősége munkája (ami a jelen építőipari környezetben minősítetten is értékelendő) nélkül
aligha lehetnénk abban a helyzetben, hogy
sikeres zárásról tájékoztassuk a t. Lakosságot.
Bízva abban, hogy az általunk létrehozott munka
az elkövetkező évtizedekben hozzájárul ahhoz,
hogy a dunavarsányi otthonokban, vállalkozásokban és közintézményekben a közműszolgáltatás
magas színvonalon működjön, ismételten köszönetét fejezi ki a T. Lakosok felé és nyári időszakra
tartalmas és kellemes időtöltést kíván a
DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar Emilia

Kiss Kevin

Patai Alma Zóra

Lakatos Vanda

Szücs Gábor István

Gombos Vanda

Ruva Pál Raul

Zsufa Boglárka

Jakab Letícia

Horváth Szelina

Ötvös Zsolt

Ruva Viktor

Párizsban járt a Beng*
fölkelék az édes álmaimból
és nem hiába szólt felém Anyám
mért üvölt a Notre Dame fiam
hány száz év porlad el csók nélkül az ám
konganak a harangok bent a szívben
a holtig tartó fájdalmak falán
Jézus töviskoszorúja félve
vérbemártott homlokokra vár…
nem ily halált érdemlek én Uram
kiált az ég felé a púpos lét
és a harang kong akár a versem
a párizsi éjszakába ér…
a karcsú nyak fölött a szempár
a szent könny megtölti minden ablakom…
ne vidd ami szent a földi létnek
Isten vigyázz fent a balkonon…

Barna Lili Kata

Ruva Farkas Pál
2019.04.17.
*a patás
a zsűri

díjátadás

a torta

díjazottak

az ajándékok

díjátadás

Ruva Farkas Pál és Rostás-Farkas György
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TÁ JÉ KOZ TATÓ —

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Sétámat a megkezdett útvonalon, Dunavarsány nyugati felén, déli irányban folytatom, s a hajdani Fő utca, a mai Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint annak Vasút sori egyik
nevezetes sarokháza és természetesen egy nagyvarsányi épület lesz bemutatásom témája.
• Az első képen a Bajcsy-Zsilinszky u. 21. sz. kissé átalakított Gyurák-házat láthatjuk, mely az idősebb adatközlők szerint az 1920-as években épülhetett, tulajdonosa
férfifodrász volt. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a hasonló korú Bajcsy-Zsilinszky u. 36. sz. Cserna Károly-házat, melynek gazdája vasúti pályaőr volt. A szomszédos Baross utcában építkező
Szatmári Kálmán és családja itt laktak albérletben az új házukba való beköltözésig, ekkoriban készült a fotó. (Szatmári Rozália fényképalbumából)
• A harmadik felvétel az 1930-as évekbeli Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. Reif György-, majd Kollár Gábor-házat örökítette meg. Reif úr kőműves mester volt, és arról
nevezetes, hogy csak nyáron dolgozott, s egész évben megélt az akkor keresett pénzből... (Fotó: Horváth László)
• A negyedik a vélhetően 1920-as években épült Bajcsy-Zsilinszky u. 52. sz. Hencz-, majd Cser Vendel-házat. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fényképen a régiek szerint az 1920-as évek végén épült Bajcsy-Zsilinszky u. 54. sz. Pálfy Pál-, majd Pálfy Márton-ház látható. Az ifjabb tulajdonos egy 1956-ban
elmondott beszéde miatt több hónapos fogva tartással fizetett. Tán a sors egyfajta jóvátétele volt, hogy fia lett aztán 1990-ben Dunavarsány első polgármestere.
(Fotó: Horváth László)
• A hatodikon a szintén 1920-as évekbeli, nemrég elbontott Bajcsy-Zsilinszky u. 58. sz. Nagy János-ház.
• A hetedik fotón a tulajdonképpen Bajcsy-Zsilinszky utcára néző, de a Vasút sorra nyíló, és ezért Vasút sor 46. számot viselő Fekete Sándorné-, majd Papp József-ház
tűnik elő a lugas mögül. Eredetileg 1936-ban építették, de az 1956-os földrengés után újra fel kellett húzni falait. Előtte, ugyanezen a telken, már teljesen kint a
Vasút soron állt s áll ma is kibővítve, optikai üzletként az az épület, mely 1939-től 1952-ig a tulajdonosok vegyesboltjaként, majd később, a 80-as évektől Ilcsi
cukrászdaként, aztán hentesboltként működött. (Kohán József fényképe)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik fotográfián a hajdani Petőfi, ma Tavasz u. 1. sz. Petőfi Klub épülete örökíttetett meg közvetlenül az átadása után, 1956-ban.
A helyiek összefogásával, sok-sok közösségi munkával létesült. Az 1970-es évek közepétől az 1990-es évek elejéig a Petőfi Mgtsz kezelésében működött, a lakosság
jóformán csak a könyvtárszobát látogathatta heti két alkalommal - kivéve, ha épp nem valami illusztris vendéget fogadtak -, mert akkor azt sem... Többször bővítették,
átépítették a klubot, most a városi önkormányzat tulajdona, de a sváb önkormányzat működteti. Azoké lett végre, akiket illet! (Boross Orsolya fényképalbumából)

Kohán József

1.

2.

3.

Zöld kert - hírek a kertbarát klub életéből

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

Egy csapadékos és hűvös májuson vagyunk túl.A csapadék bősége jó hatással volt
növényeink növekedésére. Rózsáink ontják virágaikat, ne feledjük az öntözést, de csak
alulról. Sövényeink erőteljes növekedésben vannak, ha még eddig nem nyírtuk, akkor
itt az ideje az alakításnak. A zöldséges kertben is erőteljes növekedést tapasztalunk.
Tápoldatozzunk, öntözzünk, gyomláljunk, de a talaj lazításáról se feledkezzünk meg.
A paradicsom, paprika növekedését az oldal- hónalj és a földre lehajló hajtások eltávolításával ösztönözhetjük. A málna még virágzik, de már érik az eper, a cseresznye,
meggy. A kártevők és kórokozók is megszaporodtak. Védekezéskor tartsuk be a szabályokat! A szőlőben kötözés és a zöldmunka képezi a teendőket. Júniusban Szarvasra
és Dócra kirándulunk. Májusban nagy szeretettel köszönthettük klubunk második
díszpolgárát, Szabó Csabáné Erzsikét. Innen is kívánunk neki még hosszú boldog
éveket, hogy sokáig élvezhessük társaságát! Most elmegyünk nyári szünetre, találkozunk szeptember elején. Jó pihenést, szorgalmas és kitartó munkát kívánunk! A kirándulásra vagy a kertre vonatkozó kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány a varsányi
nyugdíjas klubok közreműködésével az édesanyákat és nagymamákat
köszöntő rendezvényt szervezett Anyák Napja alkalmából május első vasárnapján a Petőfi Művelődési Házban. A kulturális műsort követően a
rossz idő ellenére is szép számú résztvevőknek virággal kedveskedtek
a szervezők. A nagyvarsányiakat külön autóbusz szállította oda -és vis�sza. Minden szereplőnek és támogatónak köszönjük a közreműködést.

Budafoki Katalin, elnök
06/20-804-0673

IDEIGLENES VÁLTOZÁS!

A DPMV Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatósága határozatlan időre szóló
munkaviszony keretében fevételt hirdet. A munkaviszony betöltéséhez szükséges minimum „B” kategóriás vezetői engedély. A betöltendő álláshelyek:

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina (helyettesíti Dr. Bodnár Réka) gyermekorvos
2019. júliusi, augusztusi rendelési ideje:

DPMV Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatósága

5.

8.

Hétfő: 8:00 - 11:00 gyermekorvosi rendelés
Kedd: 9:00 - 11:00 gyermekorvosi rendelés
11:00 - 12:00 csecsemő tanácsadás
Szerda: 8:00 - 10:00 csecsemő tanácsadás
10:00 - 12:00 gyermekorvosi rendelés
Csütörtök: 11:00 - 14:00 gyermekorvosi rendelés
Péntek: 13:00 - 16:00 gyermekorvosi rendelés

FELHÍVÁS

6.

A Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) a
következő munkakörökre hirdet felvételt:

Tisztelt Hölgyeim!

7.

A személyes találkozó és segítségnyújtás továbbra is a hónap első és
harmadik pénteki napján 11 órától lehetséges a művelődési házban.
Álláskeresés ügyében is tudunk segíteni. Mindenkit szeretettel várunk.
A kuratórium nevében: Dr. Gligor János.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

- ivóvíz-hálózati karbantartó
- szennyvízhálózati karbantartó
- szennyvíztelepi karbantartó
- szennyvízhálózati karbantartó, szippantó gépkocsira
(„C” kategóriás vezetői engedély szükséges)

4.

Értesítjük a varsányiakat, hogy júniussal kezdődően az alapítvány székhelye és egyben irodája is Dunavarsányban, a Deák F. úton működik. Az
Alapítvány telefonszáma: a 06 24 486-023 megmarad, az áthelyezés
folyamatban van, a szolgáltató szerint 30-60 napon belül megtörténik.
Addig a 660-633-as vezetékes telefon működik, de a 0630 222-3535-ös
mobil is hívható.

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

- bőrgyógyász szakorvos,
- radiológus szakorvos, ultrahang diagnosztikai jártassággal,
- sebész és/vagy traumatológus szakorvos,
- szemész szakorvos,
- bőrgyógyász szakasszisztens,
- endoszkópos szakasszisztens (gasztroenterológiai szakrendelésre),
- orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasszisztens (orvosi laboratóriumba),
- pszichiátriai szakápoló,
- röntgen szakasszisztens,
- betegkísérő munkatárs,
- karbantartó.
Bővebb információ a munkakörökről a
www.szszri.hu weboldalon az „Álláshirdetés” lapon.
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
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ISMERD MEG A VENUS RÚDSPORT EGYESÜLETET!
A Venus Rúdsport Egyesület 2015-ben nyitotta
meg kapuit Dunavarsányban a WillPower Tse
termében. Dunavarsány mellett további négy
helyszínen vagyunk elérhetőek: Dunaharasztin, Pesterzsébeten, Tökölön és Szlovákiában.
Stúdióinkban szakképzett, államilag és nemzetközileg elismert végzettséggel rendelkező
edzők oktatnak. Nem csupán hobbi rúdfitneszt
oktatunk, az elejétől kezdve versenyfelkészítéssel
is foglalkozunk, minden évben sikeresen szerepeltünk a hazai versenyeken. 2019-ben a Nemzetközi Rúdsport Szövetség (International Pole
Sport Federation) által elismert nemzetközi bírói
minősítést szerzett 3 trénerünk is, akik, azóta hazai és nemzetközi bajnokságon is pontoztak már.

Egyesületünk fő célja az utánpótlás nevelése,
2016 óta foglalkozunk a gyermekek, juniorok
oktatásával, olyannyira sikeresen, hogy idén
két gyermekversenyzőnk világbajnoksági kvalifikációt szerzett egyéni és duó kategóriában
is. Amellett, hogy jelenleg az ország legjobbjai, képviselhetik Magyarországot a 2019es Kanadai Világbajnokságon októberben.

A Venus SE másik célja, hogy kortól függetlenül
mindenkinek elérhetővé tegyen egy egészséges,
sportos, sikerélményekben gazdag életformát.
Emellett rengeteg közös programot is szervezünk, minden nyáron táborokat kicsiknek és
nagyoknak, fotózásokat, nagyszerű családias és
baráti hangulatban/környezetben.
Venus Rúdsport Egyesület, Dunavarsány
Fedor-Sebestyén Zsuzsanna, elnök
06202634583
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A DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK ELMÚLT EGY ÉVE
A Dunavarsányi Torna Egylet életében új
időszámítás kezdetét jelentette a 2018-as
esztendő. Megalakult az új vezetőség, új
szemlélettel, új tettekkel, a változást mindenki megérezte, megtapasztalta az egyesület
egészében. Legfőbb célkitűzésünk egyike, az
utánpótlás bázisunk folyamatos megerősítése. Építkezésünket az óvódások bevonásával
kezdtük meg, így rövid időn belül 25, 5-6
éves focizni vágyó gyermekkel bővült létszámunk. Természetesen arra is figyelünk, hogy
a már meglévő csapatainknál is stabilizálni
tudjuk a létszámot, hogy ne fordulhasson
elő létszámhiány, ami miatt törölni kellene mérkőzést. Bizakodásra ad okot, hogy a
2017/2018-as szezonban korosztályonként
összesen 173 igazolt játékos volt az egyesületben, míg a 2018/2019-es szezonban már
összesen közel 200 igazolt játékos volt, ez
több mint 15 százalékos növekedést mutat
az előző évhez képest. Nem titkolt szándékunk a továbbiakban sem e sport népszerűsítése, olyan egyesület megteremtése,
ahol egészséges csapatszellem uralkodik,
ahol barátságok születnek, ahová jó tartozni.

Idén a Fruktárium Vendégház jóvoltából játékosaink egy-egy új mezgarnitúrát vehettek át, illetve megkezdtük az új
melegítők beszerzését is, így mára már
igazolt játékosaink több mint 2/3-a át is
vehette új ruházatát. Bízzunk abban, hogy
az új ruházatokat örömmel öltötték, illetve öltik a jövőben magukra játékosaink!
A munkálatok 2019-ben is folytatódnak,
újfent a TAO-s pályázatnak köszönhetően.
Reményeink szerint még egy 50 férőhelyes
lelátó, illetve az infrastruktúrához szükséges
járda építése is megtörténhet. Ezúton szeretném megköszönni Dunavarsány Város Önkormányzatának is, hogy a pályaház működési költségeihez és a fejlesztéseink önerejéhez
hozzájárult. Kiemelt tisztelettel és hálával tartozunk a FémAlk Zrt.-nek, hogy Pest megye
első osztályú felnőtt csapatunkat támogatja!

RAKTÁRI MUNKALEHETŐSÉG A KÖRNYÉKEN

A DTE alelnökeként kívánom az egyesületnek, hogy álmainkat meg tudjuk valósítani,
sikereinknek pedig együtt tudjunk örülni!
Hajrá DTE!
Hajrá Dunavarsány!

Olyan munkát keresel, ahol a magas alapbér mellett még
bónuszokkal is jutalmazzák a munkádat? Nálunk jó helyen jársz!
Feladat:
ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTÉS KÉZI PDA-VAL RAKTÁRBAN
- TAPASZTALAT SZÜKSÉGES!

Keresztesi Balázs
labdarúgó szakosztályvezető

Műszak: 2 műszak, hetente váltakozik
Bérezés: nettó 230.000-300.000 Ft (műszaktól, bónuszoktól függően).
A környező településekről és Budapestről céges busz indul!
Jelentkezz: a +36 70 931 3670 telefonszámon!

Ezúton tisztelettel köszönöm a DTE munkatársainak és tagjainak az eredményes elmúlt
egy évet!

PEDIKÛR

•

LÁBÁPOLÁS

(Benőtt köröm, tyúkszem, gombásodás stb.)

HÁZHOZ MEGYEK! Hívjon bizalommal!

Kronome Mónika 06 70 563 3832

NAPELEMES RENDSZER
TELEPÍTÉSE
lakossági és KKV ügyfelek részére

Műszaki és gazdasági tanácsadás, tervezés, pályázatírás,
hitel ügyintézés akár 10 %-os önrésszel,
teljes körű kivitelezés!

KAMATMENTES HITELLEL most alacsonyabb törlesztő
részletet érhet el, mint jelenlegi villanyszámlája.

A pályázatba bevonható:
nyílászáró csere, szigetelés,
fűtési berendezések cseréje
fejlesztése, világítási rendszerek átalakítása.
Zsoldos András okl. villamosmérnök
Mobil: +36 203116446
Email: zsoldos.andras@napvadasz.hu
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Közérdekű telefonszámok

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

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

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

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

			

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársakat keres
Dunavarsányi munkavégzéssel, teljes munkaidőben, az alábbi
munkakörökre:

asztalos
sofőr
közterületi segédmunkás (fűkaszálás; gallyazás stb.)

háza
Délegy
C

M

Y

CM

MY

Amit ajánlunk:
állandó, bejelentett munkahely,
munkaruha,
napi egyszeri meleg étkezés.
Akit keresünk:
megbízható, alkalmazkodó,
csapatban és önállóan is dolgozni tudó munkatársat,
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,
jozsa@dvvg.hu e-mail címen.

CY

CMY

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

K

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028
www.infratrainerdelegyhaza.hu

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

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

Dunavarsány
Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

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
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• mixerbeton, ckt
• estrich beton
• sóder, homok
• termőföld, murva
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www.dunad2010.hu

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

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

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
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Sion Security Kft. – 20 éves jubileum
Idén ünnepeli fennállásának 20. évfordulóját a ráckevei Sion Security, Magyarország egyik piacvezető távfelügyeleti szolgáltatója.
Már alapításunktól kezdve elsődleges szempont volt számunkra az ügyfelek egyedi igényeinek magasszintű kiszolgálása.
Cégünk sikereit lépésről-lépésre haladva, szakmánk szeretetének, és munkánk iránt érzett teljes elköteleződésünknek köszönhetjük. Szolgáltatásunk hatékonyságát mi sem jelzi jobban, mint a mára 11.000 főt meghaladó ügyfélkörünk. Cégcsoportunk
másik tagja, a szigetszentmiklósi székhelyű Érték-Őr Kft. 2011 óta szolgálja a régió lakóingatlanjainak és intézményeinek
vagyonvédelmét. Szolgáltatásunk riasztórendszerek, kamerarendszerek kiépítése mellett távfelügyeletre, valamint ma már
eseti kivonulásra, és preventív járőrözésre is kiterjed. Minőségben nem kötünk kompromisszumot, hiszen nem kevesebbről
van szó, mint az ügyfeleink értékeinek biztonságáról, akár az ügyfelek testi épségéről. Az ingyenes helyszíni felmérések,
tervezések időpontjának egyeztetését rugalmasan kezeljük, szem előtt tartva leendő ügyfeleink időbeosztását. Két ügyfélszolgálati irodánkban hétfőtől-péntekig 8-16 óráig várjuk ügyfeleinket, legyen szó számlabefizetésről, szerződéskötésről vagy
szerződésbontásról, adatmódosításról és kiegészítő szolgáltatás beaktiválásáról.
Húsz év alatt a kis családi vállalkozásunk közel 60 főt foglalkoztató céggé nőtte ki magát. Ma már Szalkszentmártontól Leányfaluig járőröznek szakembereink, egyformán a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtva. Valódi csapatmunkánkban helytáll Dumas híres mondása: miszerint „Mindenki egyért. Egy mindenkiért.” Nagy ügyfélszámunk ellenére sem engedhetjük
meg, hogy ügyfeleink problémái, panaszai elkerüljék figyelmünket, sok esetben vezetői szinten kezelve azokat, ezzel erősítve
a megrendelő és a Sion Security közötti személyes kapcsolatot, hiszen a mai világban a valós ügyfélélmény megteremtése
egyre fontosabb feladat.
A felügyeletünk alatt álló területeken kiemelt figyelmet fordítunk időskorú ügyfeleinkre, szem előtt tartva szokásaikat, egyedi igényüket. Telepítő kollégáink türelmesen végzik a beüzemeléskor történő oktatást, válaszolva a felmerülő és visszatérő kérdésekre. A rendszer és a szolgáltatás aktiválása után, járőr kollégáink személyesen is bemutatkoznak ügyfeleinknek,
megismerkednek a helyszín sajátosságaival, így erősítve biztonságérzetüket. A rendszerhasználati problémákat is érzékenyen
kezeljük, és igyekszünk mielőbbi megnyugtató megoldást nyújtani ügyfeleinknek.
Jövőnk sikerének kulcsát kiváló szakmai csapatunkban, ügyfélközpontúságunkban, valamint az innovatív technológia alkalmazásában látjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni ügyfeleink 20 éve tartó töretlen bizalmát! Reméljük, hogy szakmaisággal,
precízséggel, türelemmel és kedvességgel méltók lehetünk otthonuk biztonságának védelmezői.

