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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Elvitathatatlanul a legfontosabb eseménye 
az idei májusnak az európai parlamenti 
választás. A felelősségünk nagy, hiszen az 
utánunk jövő nemzedék élete, biztonsá-
ga, az európai kultúra megmaradása a tét. 
Hosszú időre meghatározó lehet ez a vá-
lasztás. Minden választópolgártól kérem, 
hogy menjen el május 26-án a lakóhelye 
szerinti szavazókörbe és adja le szavazatát.

A programok szinte egymást érték az elmúlt 
hónapban és szintén nem fogunk unatkozni 
a következő hetekben sem. Egy mondat ere-
jéig visszatekintek az áprilisra a gemmingeni 
20. éves találkozó apropóján. Fantasztikus 
pár napot töltött ott a 120 fős delegáció, mél-
tó ünneplésben volt részünk, és megható 
emléket állítottak barátaink a német-magyar 
barátság hirdetésére. Bővebben a németor-
szági utazásról ezen újságban olvashatnak.

Szalóci testvértelepülésünkkel ugyan most 
nem volt semmilyen évfordulónk, mégis egy 
szívélyes meghívásnak tettünk eleget a Lá-
nyok Asszonyok Klubja vezetőségével. Amb-
rus Géza polgármestert 2017-ben választot-
ták meg a település vezetőjének, azóta még 
Dunavarsányból nem volt senki Szalócon. 

Megismerkedtünk az új képviselőkkel, és 
baráti beszélgetést folytattunk az első este. 
Másnap egész napos kirándulást tettünk 
Rozsnyóba, Betlérbe, és Krasznahorkába. 
Megnéztük a 148 lépcső magasságából, az 
Őrtoronyból a várost, ismét ámulattal jártuk 
végig a csodálatos Andrássy-kastélyt, és kör-
be jártunk a 7 éve leégett krasznahorkai vár 
falán. Reménység szerint 2021-ben meg-
nyitják a látogatók előtt a teljesen felújított 
több százéves múlttal rendelkező várat. 
Részt vettünk a vasárnapi Istentiszteleten, 
ahol mindnyájan adakoztunk a felújításra 
váró 15. századi református templom javára. 
Vendéglátóink minden figyelmességükkel 
elláttak bennünket, még az anyák napjá-
ról is megemlékezve kaptunk mindnyájan 
gyönyörű virágokat a közeli kertészetből. 
Örömmel, és érdeklődéssel jártuk végig a 
Gombszögi régészeti feltárásokat, amelyek 
által már kirajzolódni látszanak a 14. szá-
zadban épített pálos kolostor egykori falai. 
Bízunk benne, hogy egyszer ezek a régi 
építmények mind a felszínre kerülnek, és 
fellendülhet a kis település idegenforgalma. 
Természetesen meghívtuk felvidéki bará-
tainkat mind a Dunavarsányi Napok, mind 
pedig az őszi szüreti felvonulás eseményeire.

Ismét eltelt egy év, és májusban írják alá a 
civil- és sport szervezetek a pályázat útján 
elnyert támogatásról szóló szerződést. A 
Képviselő-testület már a költségvetés elfoga-
dásakor rendelkezett arról a 8+2 milliós ke-
retösszegről, amit minden évben a Humánpo-
litikai Bizottság oszt szét a jelentkezők között. 

Tavalyi évben volt először, hogy a vezetők 
meghívást kaptak az ünnepélyes szerző-
dés aláírásra, és ez most sem volt másként. 
Sokan jöttek el az aktusra, hiszen a köszö-
net kétoldalú. Egyrészt az Önkormány-
zat fejezi ki háláját az Egyesületek felé az 
egész éves aktív közösségi munkájukért, 
másrészről pedig a szervezetek érzik azt a 
megbecsülést, hogy évről-évre komoly ösz-
szegekkel támogatjuk a tevékenységüket. 
Reméljük, hogy továbbra is aktívan dol-
goznak és tevékenykednek a városban és 
amelyikük teheti, elviszi hírét Dunavarsány-
nak a város vagy az országhatáron túlra is.  

Városi programjaink folytódnak a Dunavar-
sányi Napok rendezvényeivel. Ismét gazdag 
és magasszínvonalú műsorokat láthatunk 
nem egy-két nap, de több mint egy héten át. 
Kezdődik a gyermekeknek szóló vidám nap-
pal, majd a hősökre emlékezünk az Európai 
parlamenti választás napján, ünnepeljük a 
kertbarátokat, a kézimunkát készítőket, áhí-
tattal hallgatjuk férfi kórusunkat, megköny-
nyezzük a Művészeti Iskola záró koncertjén a 
kicsiket és nagyobbakat, elballagtatjuk óvo-
dásainkat, tisztelgünk közalkalmazottjaink 
előtt, és pénteki naptól vasárnapig élvezzük 
a helyi és külsős fellépők változatos műso-
rait. Ebben az évben soha nem látott számú 
újszülöttet avatunk Dunavarsány polgárá-
vá, aminek örülünk, de az elkövetkezendő 
évekre komoly fejtörést fog a „baba-bumm” 
okozni a város vezetőinek. A vidám városna-
pi események lezárása egy komoly, 99 éves 
évfordulóra történő emlékezés lesz június 
4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 
napja, amely következtében Magyarország a 
területének több mint a 2/3-át veszítette el. 

Kedves Dunavarsányiak! Minden rendez-
vényünkre szeretettel várjuk Önöket, ünne-
peljenek és szórakozzanak ki-ki a magának 
megfelelő eseményen.

Gergőné Varga Tünde  
polgármester
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TISZTELT PARTNEREINK!

 Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 
2019. április 22. és 2019. október 15. között kínáljuk. A gyűj-
tőzsákok az előző években rendszeresített erősebb anyagból 
készültek, 160 literesek, az áruk darabonként (ÁFÁ-val együtt) 
762 Ft.  A szállítás megadott címről történik, kollégáink előfi-
zetői lista alapján végzik a szolgáltatást. Ha valakinek eltűnik, 
megsérül vagy megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgá-
laton térítés ellenében pótoljuk. A szállítás minden hétfőn 
és kedd reggel 5:00 órakor kezdődik, függetlenül attól, hogy 
esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. A 
kollégák kiürítik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (pos-
taládába, udvarra) visszateszik. Kérjük, a zsákokat előző nap 
este tegyék az ingatlanok elé. A szolgáltatás időközben tör-
ténő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni. Ha 
több zsákra van szüksége vagy új előfizetőként csatlakozik, 
a hátralévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki, viszont 
szolgáltatásunkba augusztus 27.-től már nem lehet bekap-
csolódni az október 22.-i zárásig. A zsák az ügyfélszolgálaton 
vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt: Hétfő: 
8:00–16:00 Címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

Zöldhulladék gyűjtés  
2019. 04. 22. - 2019. 10. 15.

Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:
1 zsák: 11.700,-Ft. nettó, 14.859,-Ft. bruttó

Szolgáltatás igénylése:
ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálat telefonja:

06/30-665-4021, vagy e-mail:  
ugyfelszolgalat@multiszint.hu.

Zsák forgalmazása:
ügyfélszolgálat.

Fizetés:
ügyfélszolgálaton előre készpénzben.

Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött elvárásait. 
Ha észrevétele, esetleg javaslata van, kérjük, jelezze az ugyfel-
szolgalat@multiszint.hu címen.

Multiszint Kft.

95 ÉVNYI SZELLEMI TEVÉKENYSÉG

 Különleges születésnapon köszöntöttem fel városunk legidősebb férfi lakosát, 
Könözsi László tanár urat. Laci bácsi május 14-én töltötte be a 95. életévét, és 
örömmel fogadott engem és fotósunkat Domán Gergőt. A kor is egyedülálló 
esemény, de az a szellemi frissesség, úri emberhez illő megjelenés és viselke-
dés lenyűgözött. A köszöntő szavaim után Laci bácsi kézcsókkal illetett, amivel 
zavarba is tudott hozni. Majd én hoztam zavarba a hegedű formájú tortával 
(köszönet Muzslai Áginak), amelyet énekelve adtam át. Úgy láttam nagyon 
boldog volt, pláne akkor, mikor a torta kottán a Himnusz zenei hangjait fel-
fedezte és leénekelte. Leírhatatlan volt a felfedezés öröme és az arcán látha-
tó csodálkozás. Drága díszpolgárunk hősiesen állta a vaku villogást, minden 
oldalról megörökítettük 95 évesen. Kellemesen elbeszélgettünk, múltról, 
jelenről és jövőről. Érdeklődő, intelligens, gáláns, igazi régivágású ember. 
Van egy gyengém. Megnézem a férfiak cipőjét. Laci bácsi eleganciáját a ci-
pője csak fokozta, mert az olyan fényes volt, hogy megláttam magam benne. 

Isten éltesse erőben, egészségben, boldog születésnapot kívánok magam és Du-
navarsány Önkormányzata nevében:

Gergőné Varga Tünde
polgármester  

KÖSZÖNET ÉS HÁLA!

 Örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont ajánlati felhívást tett közzé 2018. december 4-én a Dunavarsányi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola udvarán fennálló folyamatos vízelvezetési probléma megoldására. Az 
ajánlat műszaki tartalma az udvar főbejárati kapujától az intézmény főbejáratáig terje-
dő udvari szakasz, a bejárati kiskaputól az épület bejáratáig és a büfé előtti szakaszra 
terjedt ki. A kivitelezés első része lezárult, amely az udvari rész leromlott kopott térbe-
tonjának bontását, betonozást a szikkasztók cseréjét és a viakolorozást tartalmazta.

A befejező, második szakaszban a járda bontására, megfelelő kapacitású vízelvezetés 
kialakítására, valamint a viakolorozás és a büfé előtti járófelület burkolására kerül sor, 
amely a tanítás befejezése után történik. Köszönettel tartozunk dr. Pálos Annamária igaz-
gató asszonynak, és a Tankerületi Központnak amiért magára vállalta, és finanszírozta 
is a kivitelezést. Reménység szerint a gyermekek örömmel veszik birtokukban iskolájuk 
felújított udvarát.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

 A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás az 
alábbi egyeztetést követően vehető igénybe.

Lakosság esetében az ingatlanhasználó, társas-
házak esetében a társasház közös képviselője 
bejelenti a lomtalanítási igényét ügyfélszol-
gálatunkon. Az igény bejelentéséhez szükség 
lesz az Ön ügyfél azonosító számára, mely a 
számlán megtalálható. Megrendelését jelez-
heti ügyfélszolgálatunk telefonján (06 30 665 
4021) félfogadási időben (hétfőtől-péntekig 
800-1600), vagy e-mailben (ugyfelszolga-
lat@multiszint.hu). Lehetőség van személyes 
bejelentésre is a 2330 Dunaharaszti, Fő út 
46. szám alatti ügyfélszolgálatunkon, hétfőn 
800-1600 óráig tartó ügyfélfogadási idő-
ben. A leggyorsabb ügymenet érdekében az 
e-mailben történő megrendelést javasoljuk. 

Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, 
hogy milyen jellegű és mennyiségű lom 
hulladékot kíván elszállíttatani. Megrende-
lését egyeztetik a szállítást irányító logisz-
tikai vezetővel a szabad időpontok tekinte-
tében, majd visszahívják Önt a megadott 
elérhetőségén vagy visszajeleznek e-mail-ben. 

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető 
véglegesnek, amikor a közösen egyeztetett 
időpontot írásban visszaigazolják munkatársa-
ink! Kérjük, hogy a leegyeztetett napra a lom-
hulladékot készítse elő a szállításra, úgy, hogy 
a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a ki-
sebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás 

és szétszóródás megakadályozása érdekében 
bezsákolva, kötegelve kerüljenek elszállításra 
az ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterü-
letre nem helyezhet ki lomot! Munkatársaink 
a jelzett időpontban elvégzik a lomtalanítást, 
ennek elvégzéséről, valamint mennyiségéről 
szállítólevelet készítenek a helyszínen, melyet 
megrendelő köteles leigazolni. A szolgáltatás 
megrendelésének elengedhetetlen feltétele, 
hogy ügyfelünk díjhátralékkal ne rendelkez-
zen. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen 
szolgáltatásunkat évente egy alkalommal, azon 
belül maximum 2 m³/ingatlan lomhulladék 
elszállítására vehetik igénybe térítésmente-
sen! A 2 m³-t meghaladó mennyiségű lom 
elszállítása bruttó 4 335,- Ft/m³ áron történik.

A házhoz menő lomtalanítás során nem szál-
lítjuk el az alábbi frakciókat: elektronikai 
hulladék, gumiabroncs hulladék, veszélyes 
hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray 
flakon), ipari tevékenységből származó hul-
ladék, zöld hulladék, sík üveg, építési és 
bontási hulladék.

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a bejelentés nélkül 
történő hulladék kihelyezése illegális hul-
ladéklerakásnak minősül! Az illegális hulla-
dék elhelyezése hatóságilag tilos és bírságot 
von maga után!

Multiszint Kft.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Dunavarsányi szervezetek részére 2019.-ben megítélt pályázati támogatások

PÁLYÁZÓ SZERVEZET TÁMOGATÁS
Balogh Team SKE 300.000 Ft
Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi 
Csoport 500.000 Ft
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 550.000 Ft
Dunavarsányi Jump Fit TSE 300.000 Ft
Dunavarsányi Úszó Nemzedék Akadémia 150.000 Ft
Dunavarsányi Vízisport Egyesület 100.000 Ft
Dv-i Katolikus Templom Felújítása Alapítvány 385.000 Ft
Dunavarsányi Off-Road Egyesület 200.000 Ft
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület 450.000 Ft
Cigány Írószövetség 175.000 Ft
Everness Senior Egyesület 150.000 Ft
Kantátika Férfikar 350.000 Ft
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége  
Dunavarsányi Klubja 300.000 Ft
Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 650.000 Ft

PÁLYÁZÓ SZERVEZET TÁMOGATÁS
Lányok Asszonyok Klubja 700.000 Ft
Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért 
Alapítvány 200.000 Ft
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége 200.000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 700.000 Ft
Mollissima Női Kar 100.000 Ft
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület 350.000 Ft
Soli Deo Glória Közösség 800.000 Ft
Találj egy célt! Sportegyesület 150.000 Ft
1270.sz Nautilus Vízicsapat 150.000 Ft
Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egylet 100.000 Ft

Venus Rúdsport Egyesület 250.000 Ft
Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi  
Szervezete 300.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és  
Sportegyesület 650.000 Ft

Az elmúlt években a dunavarsányi polgárok megszok-
hatták, hogy az önkormányzat mellett egyes beruházá-
sok alakulásával kapcsolatosan a fizikai megvalósítást 
végző vállalkozások komoly erőfeszítéseket tesznek an-
nak érdekében, hogy naprakész és széleskörű informá-
cióval rendelkezzen a projekttel kapcsolatban a lakos-
ság, valamint, hogy kérdéseikkel és észrevételeikkel a 
kivitelezést végző szakemberekhez tudjanak fordulni. 

A beruházás egyik legfontosabb célja, hogy a Habitat 
utcában, az Egészségház és Bajcsy-Zsilinszky utca kö-
zött található, évek óta komoly közlekedési nehézsé-
geket és veszélyforrást okozó un. S-kanyar felszámo-
lásra kerüljön. Ennek érdekében e kritikus útszakasz a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és Habitat utca nyomvonalainak 
meghosszabbításával és összekapcsolásával kerül ki-
váltásra. A gyalogosfogalom érdekében az új útszakasz 
mellett – a meglévő járda folytatásaként – egy 1,5 m 
széles, térkő burkolatú járda is megépítésre kerül. Az 
Egészségház könnyebb megközelíthetősége érdeké-
ben a buszmegállók áthelyezésre kerülnek. A beru-
házás e szakaszának zárásaként a jelenleg használt 
útburkolat elbontásra és a terület helyreállításra kerül. 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Habitat utca korrekciója - Búza utca és a Gömöry utca felújítása

A Búza utca Bajcsy-Zsilinszky utca és Vörösmarty 
utca közötti szakaszának fejlesztése szintén egy rég-
óta megoldásra váró probléma. Amellett, hogy az 
útszakasz új aszfaltréteget és mindkét oldalon süly-
lyesztett szegélyt kap, az utca bal oldalán egy 1,5 m 
széles térkő burkolatú járda lesz hivatott szolgálni a 
gyalogosok biztonságos és kényelmes közlekedését. 

A Nyugati Lakóparkon áthaladó intenzív forgalomnak 
köszönhetően a Gömöry Ferenc utca felújítása is indo-
kolttá vált. Erre tekintettel az utca teljes szakasza a Búza 
utcánál alkalmazandó technológiával kerül felújításra. 

A Búza utcát és Gömöry Ferenc utcát érintő munká-
latok várhatóan ez év júniusában megkezdődnek, 
és a tervek szerint már az ősz elején megtörténik az 
átadásuk. A Habitat utca nyomvonalának korrekciója 
előreláthatóan jövő év végéig kerül megvalósításra. 
Dunavarsány Város Önkormányzata és a kivitelező 
társaságok mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a munkálatok a lehető legrövidebb ideig és 
a legkisebb mértékben korlátozzák a közlekedést. 
Mindazonáltal, tisztelettel kérjük Önöket, hogy a 
beruházást és az azzal járó esetleges kellemetlen-
ségeket türelemmel és együttműködéssel kezeljék. 

A kivitelezéssel kapcsolatosan további tájékoztatást 
Dunavarsány Város Önkormányzata mellett, munka-
napokon 9-16 óra között a 70/253-3298-as telefonszá-
mon kérhetnek, illetve személyesen, keddi napokon 
9-16 óráig a Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. II. eme-
let 2-es irodában áll a Kivitelező a Tisztelt Lakosok ren-
delkezésére. Bízom abban, hogy munka eredményét 
Dunavarsány lakossága örömmel és megelégedéssel 
fogja átvenni.

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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A Római Katolikus Egyház ünnepei júniusban   

 A húsvéti idő hetedik vasárnapjáról - Urunk mennybemenetele - Lukács evangélista ne-
véhez fűződő Apostolok Cselekedetei című írásban olvashatunk. A feltámadási jelenések 
nem történeti írások, amelyek a feltámadásról és Jézus fizikai mennybe emelkedéséről 
szólnak, hanem a tanítványok vallási tapasztalatait szimbólumokkal leíró elbeszélések. 
Jézus tanítványai a nagypénteki tragédia után, bizonyos idő elteltével eljutottak arra a hit-
beli meggyőződésre, hogy a Mester legyőzte a halált, elfoglalta helyét a mennyei Atya is-
teni világában. Lukács evangélista evangéliumában összefoglalta Jézus életművét, kezdve 
Jézus megkeresztelkedésétől egészen haláláig és mennybemeneteléig. „Kínszenvedése 
után élve megmutatta magát nekik, számos jellel bizonyította számukra, hogy él. (Lk. 24.)

Jézus feltámadása titokzatos esemény, amely a történelemből indul ki, de a világ tér-idő korlátait 
áttörve Isten földöntúli titokzatos világában fejeződik be. A nagypénteki tragédia után a tanítvá-
nyoknak időre volt szükségük, hogy a vallási tapasztalat világában eljussanak a hitbeli bizonyos-
ságra. Negyven napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik. A Bibliában a negyven nap 
nem matematikai értékű adat, hanem Istentől rendelt idő, hogy az ember lelkileg elmélyülhessen 
és felkészülhessen az isteni kinyilatkoztatásra (Kiv 24, 18, 34,28). Lukács a negyven napot több 
napnak nevezi (Ap.Csel. 13,31). Evangéliumában Jézus feltámadását húsvét vasárnap estére he-
lyezi (Lk. 24,50-52). Azt állítja: el kellett telnie Isten által elrendelt időnek, hogy a tanítványok hi-
telt tudjanak adni, amelyek meggyőzték őket, hogy Mesterük legyőzte a halált és emlékezteti őket 
Isten országáról szóló korábbi tanítására. A tanítás szerint Isten országa egy titokzatos lelki - szelle-
mi birodalom, amelyben az emberek el tudják fogadni Isten akaratát, így lehetőségük van az üd-
vösség elnyerésére, - imádkozzanak eljöveteléért, annak szélesebb körű elterjedéséért (Mt 6,10).

Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, ne távozzanak el Jeruzsálemből, várjanak az Atya 
ígéretére. A Jézussal való „együtt étkezés”jelképezi, hogy a tanítványok a vallási tapasztalat vilá-
gában átélték, hogy valóságos kapcsolatban vannak egymással az asztalközösségben. A feltámadt 
Jézus ajkáról elhangzó utasítás jelkép. a tanítványoknak azt a meggyőződését fejezi ki, hogy ha Je-
ruzsálemhez kapcsolódnak Jézus életének legfontosabb eseményei, akkor a feltámadás örömhírét 
is ebből a  városból  kell  terjeszteniük a világban. Az Atya ígérete a Szentlélek eljövetelére vonatko-
zik (Lk 24,49). A húsvéti idő befejező ünnepe - pünkösd vasárnap - a Szentlélek pünkösdi eljövetele 
(Ap.Csel 2,1-11).  Amikor elérkezett pünkösd napja: a pünkösd a zsidóságban ősi aratási ünnep volt, 
amelyet húsvét után hét héttel tartottak. A zsidók a Kr. u. 1. századtól kezdve ezen az ősi ünnepen 
a Sínai-hegy törvényadásáról is megemlékeztek. Lukács erről a pünkösdről beszél. „Mindannyian 
együtt voltak” Mátyás apostollal kiegészült tizenkét apostolból állócsoportra utal, valamint azok 
akik, a ház körül tartózkodtak. „Zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása.” A szél és 
a vihar - Teofánia - Isten megnyilvánulásának szimbóluma. Szétoszló nyelvek jelentek meg, olya-
nok, mint a tűz. A tűz az Ószövetségben az Isten jelenvalóságának jelképe (Kiv. 3,2, 13,21, 19,18).

A Kr. utáni 2. sz. -zsidó hagga- képnyelvi bibliamagyarázat szerint - Isten hangja a Sínai hegyen 
hetven nyelvre oszlott, hogy minden nép megérthesse. Az Ószövetségi Biblia 70 népet tartott szá-
mon a világon (Ter. 10). Ez kifejezi, hogy Isten üzenete, törvénye az egész emberiségnek szól. A 
Lélek a szívbe írja Isten törvényét és megújítja az emberek belső világát (Jer. 31,31-34, Ez. 36,25-
28). A nyelvek adománya a Lélek jelenvalóságára utal, nem tanult nyelvek. A fordítottját mutatja 
be a bábeli nyelvzavarról szóló vallási drámának. Bábelben a bűn a széthúzást, egyet nem értést 
eredményezi az emberek között. Az első Pünkösd, a Szentlélek közösséget, egyetértést teremt 
a feltámadt Krisztusról tanúságot tevő és elfogadó emberek világában. A Szentlélek átadása az 
apostoloknak. „Jézus eljött, megállt középen és azt mondta nekik:” „Békesség nektek!” Rájuk le-
helt és így szólt hozzájuk: „Vegyétek a Szentlelket!” A lehelet szimbolikus, a Teremtés könyvének 
egyik részletére utal (Ter. 2,7), azt jelenti ahogy Isten lehelete ajándékozta az életet az első em-
bernek, így a megváltott ember is Isten leheletével kapja ajándékba a Szentlelket, vele együtt az 
új krisztusi életet. A Szentlélek adományozása különleges hatalom gyakorlása, Jézus kereszthalála 
által biztosított bűnbocsánat közvetítése. A Lélek ajándékozása, a kiáradó Lélek Jézus követőit egy-
házzá, tanúságtevő gyülekezetté formálja. Papszenteléskor a Püspök is rálehel a szentelendő pap-
ra, így tovább adja a Jézus által kapott papi hatalom gyakorlását. „Akinek megbocsátjátok bünei-
ket..” János írásaiból: ez a hatalom nem csak a keresztség kiszolgáltatására vagy megtagadására, 
hanem a keresztség után elkövetett bűnök megbocsátására is érvényes (Ján 1,8-2,2). Az Apostolok 
Cselekedeteinek szerzője a Lélek eljövetelét, illetve Krisztus egyházának születését a Szentlélek ki-
áradásának tulajdonítja. Jézus halála, feltámadása, megdicsőülése és a Lélek eljövetele egyetlen 
esemény. A Messiás, aki a keresztről feltámadt, a Lelket is a kereszten adta át tanítványainak (Jn 
19,30).  A közösséget formáló Lélek jelenvalóságának megtapasztalásához Jézus követőinek időre 
volt szükségük, mint annak bizonyossággá érlelődéséhez, hogy Mesterük megdicsőül, „felvétetett 
a mennybe”. A tanítványok hitbeli felismerése emberi erővel nem magyarázható csodáit, közösség-
gé formálódásukat, igehirdetésük sikerét, a tanúságtevők növekedését a Léleknek köszönhetik, aki 
ma feltámadt Krisztus ajándékaként van jelen életükben, ez hatékonnyá teszi tanúságtételüket.

Józsa Sándorné
hitoktató

              

Isten győzelmes válságkezelése 
Olvasandó: (Gal.6, 11-18)

Bármilyen furcsán hangzik, a keresztényüldözés egyidős a kereszténységgel. Va-
lahol mindig zajlott és máig tart. Nyilvánvaló ennek a kommunista-ateista vagy az 
iszlám-fundamentalista formája, de nem elhanyagolható a nyugat-európai liberális 
formája sem. Ez utóbbiak „szabadelvűsége” alig tűri el a nyilvános helyeken, vagy 
akár egy stewardess nyakában függő keresztet, mert azt mondják, hogy a kereszt is az 
emberi brutalitás és az életellenes erőszak eszköze/jelképe. Ez igaz általában, hiszen 
Jézus korában a kereszt volt a mai villamosszék. Viszont Krisztus keresztje, amiről a 
keresztyénség esetében szó van, mást jelent és mást üzen.

          Ez a kereszt is kifejezi az emberi brutalitást, de ami ennél sokkal fontosabb, 
kifejezi az isteni szeretetet és áldozatkészséget is. Ezen a kereszten – Nagypénteken 
– Krisztus meghalt, de meghalt a halál végső ereje is, amit a húsvét üzenete, a föltá-
madás fejez ki. Ez az Isten nagy válságmenedzselésének az eseménye, ahol a krízisbe 
került embert megmenti, neki a hit, remény és szeretet életminőségét újra felajánlja, 
és az örök életet megígéri. Krisztus keresztje nem az ember bukásának, hanem az Is-
ten győzelmének a jele, ami a mi egyetlen reménységünk és büszkeségünk is. Ezért a 
keresztény kereszt a győzelemről szól és bár véres, mert a csatát nem nélkülözheti, de 
a győzelmet hirdeti, és azt adja számunkra. Pál apostol a hiábavaló vallási praktikákkal 
dicsekvő kisázsiai – a mai Törökország – gyülekezeteknek ezt írja: „Én azonban nem 
kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével…” 

          Sok mindennel dicsekszünk: szakmai, családi, sportbéli, tanulmánybéli, mű-
vészeti, gazdasági stb. sikerekkel, pedig ezek mind mulandóak, ráadásul előbb, mint 
gondolnánk, szeretnénk. Amivel mi – okkal, ok nélkül – dicsekszünk, amiket nagyon 
fontosnak tartunk az mind benne hagy a mulandóság és végső kudarcra ítéltség em-
beri válságában, a nagy humán krízisben. Ebből a végső bajunkból egyedül Krisztus 
kereszten végbe vitt áldozata emel ki. Ez az, amivel igazán jogos és érdemes dicseked-
nünk: nem csak azért vagyok fontos, mert ezt vagy azt jobban tudok, mint más, hanem 
főleg azért, mert Isten úgy szeretet, hogy Fiát a kereszten hagyta szenvedni, meghalni, 
hogy én az időben és örökké élhessek.

          „A mártírok, a bizonyságtevők vére magvetés”, tehát az életet hirdeti. Nekünk nem 
kell meghalnunk krisztusi hitünkért, de bizonyságot kell tennünk arról, más szóval di-
csekednünk kell azzal szóban és tettekben, mert ez a dicsekvés – nem a mi ideiglenes 
és vesztes, hanem az Isten örök és győzelmes válságkezeléséről szól. Ez a dicsekvés a 
hála kifejezése, a hála pedig arra kötelez, hogy a magunk tanúságtételével mi is az élet 
áldását szaporítsuk.

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

„...Vidd hírül nekik, milyen  
nagy dolgot tett az Úr veled...” 

(Márk 5:19)

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

NEVEDEN SZÓLÍTALAK

 Nemrég csöngött a telefonom és egy olyan mobil-
szám jelent meg a kijelzőn, ami nekem nem volt 
eltárolva, tehát nem volt ismerősöm az illető, aki 
hívott. Mikor felvettem, a hívást egy kellemes tó-
nusú férfihang szólt bele és azt mondta: „Jó napot, 
Csilla, X.Y. vagyok!”  Azáltal, hogy a keresztnevemen 
szólított, annyira meglepődtem, hogy nem is arra fi-
gyeltem, mit mond, hanem azon kezdtem el gondol-
kozni: honnan kellene ismernem ezt az embert? Hol 
találkoztunk? De kellemetlen, hogy nem tudom kivel 
beszélek….pedig nekem általában jó a memóriám. 

Kezdtem magam rosszul érezni amiatt, hogy nem tu-
dom, ki ő, honnan kéne ismernem. Annyira zavarba jöt-
tem csak attól, hogy a nevemen szólított, hogy sokára 
jöttem rá, hogy igazából egy biztosítási ügynökkel be-
szélek, aki épp egy ajánlatot készül számomra tenni és 
éppen azt kérdezi, mikor tudnánk személyesen is talál-
kozni. Később kiderült, hogy az egyik ismerősöm adta 
meg a nevemet és a telefonszámomat neki. Ez csak egy 
egyszerű kis példa arra, mennyire megérint minket, ha 
valaki a keresztnevünkön szólít. Máris úgy érezzük, is-
merjük a másikat, mert a keresztnéven való szólítás kö-
zeli kapcsolatot feltételez. Ez csak azok között jön létre, 
akik jól ismerik egymást, sőt barátok.  Ha egy nálunk ma-
gasabb rangú ember szólít minket a keresztnevünkön, 
olyan, akit mi tisztelünk és felnézünk rá, azt igazi meg-
tiszteltetésnek vesszük. Büszkék vagyunk, hogy tudja a 
nevünket, ismer minket, sőt vagyunk olyan viszonyban, 
hogy megszólítson. Egy másik példa, de az ellenkezője.

Általános iskolában felső tagozaton az osztályfőnököm 
egy idősebb férfi volt. A négy év alatt soha nem szólított 
minket a keresztnevünkön, csak a vezetéknevünkön. A 
többi tanár igen, de ő nem. Nem is szerettük emiatt, min-
dig úgy éreztük, hogy szakadék van az osztály és közte. 
Hideg és barátságtalan volt az osztály és osztályfőnök 
kapcsolata. Mit érzünk akkor, ha a világmindenség Ura, 
a teremtő Isten szólít minket? Mert szólít, szólongat, 
életünk során nem is egyszer. Ő ne tudná a nevünket? 
Hiszen Ő teremtett minket. A keresztnevünkön hív min-
ket. Ezt nem vesszük megtiszteltetésnek? Meghalljuk 
egyáltalán? Számít valamit nekünk, ha Ő szól? Isten is-
mer minket, nagyon is jól, tudja a nevünket, azon szólít 
minket és örül, hogy ezt teheti. Meghallod a hangját? 
Akarsz a barátja lenni? Megéri. Nemcsak azért, mert ál-
tala mehetünk a Mennybe, hanem mert a földi életünk 
is a Vele való kapcsolat által lesz békességes és boldog.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy!”  Ézsaiás, 43:1

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A Református Egyház és az SDG Közösség  
programjai Pünkösd ünnepén 

Május 30., 18:00  Áldozócsütörtöki Istentisztelet – református templom 
Május 30., 18:30  Konfirmációi vizsga, szeretetvendégség – ref. templom 
Június 2., 10:00  Konfirmációi fogadalomtétel, az úrvacsora  
  megünneplésével Imádság a városért – ref. templom
Június 8., 18:00  Pünkösdi bűnbánati Istentisztelet – református templom 
Június 9., 10:00  Pünkösdi Istentisztelet, az úrvacsora megünneplésével  
  – református templom 
Június 10., 10 óra  Pünkösdi Istentisztelet, az úrvacsora megünneplésével  
  – református templom
Június 14., 18:00 Harang- és haranglábszentelés – SDG Közösségi Ház
Június 15., 17:00  A Habitat építkezés 20. évfordulós ünnepsége  
  – SDG Közösségi Ház
Június 16., 10:00   A SDG Közösségi Ház 10 éves szolgálatának  
  ünnepsége – SDG Közösségi Ház
Június 17 – június 21.  Napközis építőtábor – SDG Közösségi Ház

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk: 
Presbitérium - SDG Közösség

Zöld kert - hírek a kertbarát klub életéből

EMLÉKEZTETŐ EGY ELFELEJTETT ÜNNEPRE

A keresztyén hitben egy kicsit is járatosak tudják, hogy a nagyobb ünnepeink, amelyek persze sokak szá-
mára már spirituális tartalmat nem hordoznak, az Apostoli Hitvallás egyes paragrafusait fejezik ki ünnepé-
lyes liturgikus formában és az azok körül kialakult családi/néprajzi szokásokban: Jézus Krisztus születése 
– Karácsony, szenvedése – Nagypéntek, feltámadása – Húsvét, mennybemenetele – Áldozócsütörtök etc.

Ez utóbbi tehát Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepnapja, amit azért nevezünk magyarul Ál-
dozócsütörtöknek, mert hagyományosan ehhez a naphoz kötődött a bérmálkozás és a konfirmáció. 

Az ünnep fontosságának tudatosítására a református hittanosok feladatul kapták, hogy rajzban fejez-
zék ki, hogyan is képzelik el Krisztus mennybemenetelét és általában a Mennyországot. Sok pályamű 
érkezett, amelyek sorából az egyik egyházmegyei elismerésben is részesült, amihez ezúton is gratulá-
lunk Szilágyi Patrícia Doroteának és Szilvay Ágnesnek. Az alábbiakban az 5. osztályos Sikó Kristóf rajzát 
osztjuk meg. Az értelmezés részleteit a kedves Olvasóra bízzuk, viszont azt a fontos teológiai üzenetet, 
amelyet Kristóf rajza olyan világosan kifejez, örömmel megerősítjük: A Mennybe egyedül Krisztus ke-
resztjén át és miatt van utunk! 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 

Elmúltak a fagyosszentek, már biztonsággal kiültethetők szabadföldbe az egynyári virágok, paprika és paradicsom 
palánták.  Vethetjük a melegigényes növények magjait is a szabadba. Ez az ültetés, gyomlálás, öntözés és tápoldato-
zás időszaka. A gyomosodás ellen védekezésként megoldás lehet a mulcsozás vagy geotextil alkalmazása. Továbbra 
is gondoljunk a növényvédelemre, a betegségek és kártevők elleni védekezésre. Mindig ügyeljünk a használati 
útmutató betartására! Ha elakadnánk a munkák közben, kérjük szakember tanácsát. A gyepet, hogy minél dúsabb 
legyen, ajánlott hetente legalább egyszer vágni. Az öntözés és a tápozás elengedhetetlen a nyár folyamán. Ezután 
nincs más hátra, mint élvezni kertünk szépségeit. Május 27.-én a Falumúzeumban „Ehető virágok” címmel rendez-
zük meg közösen a kézimunka szakkörrel kiállításunkat, ételkóstolónkat, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
A következő klub összejövetelünk június 5-én lesz a Polgárok házában, ezen „Mire tanítanak a virágok?”címmel hall-
gathatunk meg előadást. Május elején Gyálon jártunk, a testvérklubunk meghívásának eleget téve. Szombathelyre 
a rododendronok egyik gyűjteményes kertjébe kirándultunk május közepén. Kirándulással vagy kerttel kapcsolatos 
kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.

Budafoki Katalin, elnök
06/20-804-0673
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HÚSZ ÉV A BARÁTSÁG JEGYÉBEN

Idén ünneplik testvértelepülési kapcsolatuk 
20. évfordulóját Gemmingen és Dunavarsány. 
Az okiratot anno Werner Reiner és Pálfy Már-
ton polgármester urak szignálták 1999-ben a 
dunavarsányi Falunapok alkalmával. Egy test-
vértelepülési kapcsolat, egy hosszan tartó bar-
táság azonban mit sem ér a formai kötöttségek, 
a hivatalos okiratokon túli bensőséges tarta-
lom nélkül. Büszkén vallhatjuk, hogy az elmúlt 
20 esztendőben ebből sem volt hiány, hiszen 
mindez sokkal többet jelentett néhány kolbász, 
sör, pálinka és gulyás közös elfogyasztásán túl, 
hiszen igazi bartáságok kötettek, tartalmas kö-
zösségi, intézményi kapcsolatok formálódtak, 
színvonalas közös programok valósultak meg. 

A fenti gondolatok bizonyára gemmingeni 
barátaink munkáját is táplálták, amikor Sven 
Christ, a gemmingeni Testvértelepülési Bizott-
ság elnökének vezetésével nekiláttak a 20 éves 
testvértelepülési találkozó megszervezésének. 
Népes delegációt hívtak meg Gemmingenbe az 
ünnepségre, amelyet április 12-től április 15-ig 
rendeztek meg. Az utazók táborát gyarapította a 
Kantátika férfikar, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselői, a nagyvarsányi Sváb Táncs-
csoport, a Heimatklang zenekar, a Willpower 
táncegyesület csapata, a DTE focicsapata, vala-
mint a dunavarsányi Testvértelepülési Bizottság 
és az önkormányzat képviselői. Anno a kapcsolat 
egy 1996-ban, Dunavarsányban lejátszott labda-
rúgó mérkőzésből kezdett kibontakozni, olvas-
hatjuk Faragó Károly, az egykori dunavarsányi 
Gemmingeni Bizottság vezetőjének jegyzeteiből.  

Az emlékek felelevenítése céljából szombaton 
csapataink ismét „összecsaptak”, s bár az ered-
mény egy ilyen típusú találkozón harmadlagos 
szempont, büszkén konstatálhatjuk az 5-1-es 
dunavarsányi győzelmet. Mindemellett egész 
nap játékos vetélkedők színesítették a progra-
mot. A nap fénypontját a helyi tornacsarnokban 
megszervezett gála jelentette, ahol Timo Wolff és 
Gergőné Varga Tünde polgármesterek köszöntöt-
ték az egybe gyűlteket, majd Tiefenbeck László, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 
elmúlt 20 esztendő jeles pillanatait tartalmazó 
fotókollázst nyújtott át német barátainknak, ezt a 
közönség egy fotóvetítés során ismerhette meg.  
Az eseményen tiszteletét tették az említett 
szervezetek képviselőin túl Dunavarsány kép-
viseletében Bóna Zoltán képviselő, valamint 
Pálfy Márton polgármester urak, valamint 
gemmingeni barátaink részéről Schukraft asz-
szony, akinek elévülhetetlen érdemei vannak 
a testvértelepülési kapcsolat létrejöttében. 
Természetesen elképzelhetetlen egy Dunavar-
sány-Gemmingen testvértelepülési program Kle-
inesel Gyuri bácsi jelenléte nélkül, aki pár éve 
Dunavarsány díszpolgárainak körét is bővíti. 

Az ünnepi estét, az éjszakai szórakozást követően 
Virágvasárnap lévén a gemmingeni evangélikus 
templomban folytatódtak közös programjaink, 
ahol Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulásával 
kapcsolatos gondolatokat a helyi evangélikus 
lelkész mellett dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű 
úr osztotta meg a gyülekezettel. A templomban 
a Kantátika férfikar szolgálatát is élvezhettük. 

Az istentisztelet követően egy igazi meglepetés-
ben részesültünk, egy olyan ajándékban, ame-
lyet nagy meghatódottság mellett fogadtunk. 
Gemmingen a mindannyiunk számára kedves 
emlékeket hordozó Schlosspark egyik bejára-
tának közelébe eső téren egy emlékművet állí-
tott a dunavarsányi tesvértelepülési kapcsolat 
tiszteletére. Ez a dunavarsányi utcanév-táblák-
kal megegyező külcsínben folyamatosan em-
lékeztetni fogja az arra járót a Dunavarsány és 
Gemmingen közötti 935 km-es, rövidnek nem 
mondható távolságra, mindazonáltal jelenté-
sének köszönhetően talán még közelebb hozza 
egymáshoz a két település polgárait, s a meg-
annyi hosszú utazás fáradalmai csupán szép 
emlékként maradnak meg gondolatainkban. 

Köszönjük a gemmingeni barátaink áldozatos 
szervező munkáját, remek élményekkel gazda-
godtunk ismét. Az ünneplést szeptemberben 
folytatjuk Dunavarsányban, a szüreti felvonulás 
alkalmával. 

dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester 

a Testvértelepülési Bizottság elnöke

A Pest Megyei Civil Információs Centrum szolgálattevőiként kezdemé-
nyeztük azt a húsvéti Családi Napot, amelynek fényképeiből néhányat az 
alábbiak szerint megosztunk. 

Hálás szívvel emlékezünk vissza a nap sikerére, annak színes tartalmára, 
az ökumenikus megnyitótól a helyettes államtitkári köszöntőn, az élve-
zetes gyermekprogramokon és az ajándékként fölkínált vendégségeken 
keresztül a húsvéti bizonyságtételig. Természetesen mindent megtet-
tünk annak érdekében, hogy minden odalátogató kedvét találja a ren-
dezvényben, ugyanakkor nem kívántuk a Húsvét szakralitását csorbítani. 
A másnapi Húsvétot kívántuk sokkal inkább elsősorban evangéliumi 

HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI NAP

spritiualitással és persze kulturális és néprajzi értékekkel előkészíteni. 
Hisszük, hogy akik bizalommal fogadták a meghívásunkat, azok Húsvétja 
áldásos és békességes volt ezáltal is. A kezdeményezésünk pozitív vissz-
hangra talált a helyi és megyei társadalomban. Mindenkinek nem tud-
juk név szerint megköszönni, de mindenki iránt hálás köszönetet érzünk, 
akik a megszólítást segítőkészséggel és aktív részvétellel elfogadták. Ezzel 
együtt mégis úgy érzem, városunk vezetőségének, valamint a Petőfi Mű-
velődési Ház dolgozóinak nevesen is kifejezzük hálánkat, mivel gyakorla-
tilag társszervezőként járultak hozzá a nap sikeréhez. 

Dr. Bóna Zoltán 
szakmai vezető
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Szívélyes meghívást kapott immár sokadszor a Weöres Sándor Óvoda három csoportja, a Csicsergő, a Nyuszi és a Törp csoport. Agárdi Erzsike néni és kedves 
családja hagyományt teremtve közel 90 gyermek számára rejtett el húsvéti tojásokat igényesen kialakított kertjükben. A gyerekek szeretete sokszor, s sokféle-
képpen megnyilvánult már a hosszú évek alatt a család részéről, a teljesség igénye nélkül sorolunk egy párat: volt, hogy palacsintát sütött Erzsike néni, hatalmas 
gyümölcs-kosarat ajánlott fel, vagy zsákbamacskát hozott óvodai családi napra. Volt, hogy "csak úgy” beállított homokozó játékokkal, vagy elemet, papírt gyűjtött 
az óvoda számára és az óvodában hasznosítható rajz-, s színes lapokat is kaptunk már a szeretet jegyében. Köszönjük szépen!

A Weöres Sándor Óvoda
apraja és nagyja

„Legyen a véradás is az ünnepi készülődésünk része!” 

A fenti címmel véradásra hívtuk nagy bizalom-
mal Pest megye polgárait 2019. április 9-én, 
kedden 10 és délután 3 óra között a dunavarsá-
nyi Soli Deo Gloria Közösségi Ház Ágnes termébe. 

A véradáson mindenkinek biztosítottunk 0,5 li-
ter ásványvizet, nápolyit, hogy a szervezet minél 
hamarabb pótolni tudja az elvesztett energiát. 
Ezen kívül 500 Ft értékű étkezési utalványt kapott 
minden véradó, illetve saját tollal kedvesked-
tünk. Ezen túlmenően gazdag büfét is kínáltunk. 

Természetesen minden véradó megkap-
ta a Miniszterelnökség emléklapját is. 
A létszámot illetően teljesítettük a Vérellátó, illetve 
a Főosztály 50 személyes célkitűzését, illetve azt 2 
fővel meghaladtuk. Tekintettel arra, hogy nem va-
gyunk megyeszékhely, sőt, egy kisváros vagyunk 
8.000 lakossal, ezt az elért létszámot örömmel 
és hálaadással nyugtázzuk. Sőt, ennél nagyobb 
örömet is megosztunk: az első országos civil vé-
radáson mi lettünk az elsők Pest megye képvise-
letében mind az összlétszámban, mind pedig az 
első véradók tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel egy szép hagyományt teremtünk a jövő 
számára, természetesen növekvő részvétellel. 

Bár a program elnevezésében és céljaiban is 
a civil szférához kötődött, e társadalmi szelet 
képviseletét messze meghaladták a várost mű-
ködtető önkormányzati kft. dolgozói, a város ve-
zetőinek a szép példaadásával, a polgármester 
és két alpolgármester személyében. Tizenegy 
véradót a FÉMALK Zrt. dunavarsányi üzemének 
dolgozói adtak, akikhez a CIC Pest megye szak-
mai vezetőjének fűződik személyes kapcsolata. 

A vér ősidők óta szóban, irodalmi és képzőművé-
szeti alkotásokban, nem is beszélve a krisztusi hit 
tételeiről, úgy jelenik meg, mint az élet szimbólu-
ma. Életet ad tehát, aki vért ad. Ünnepi előkészü-
letként hívogattuk a résztvevőket és hisszük, hogy 
a húsvéti ünnepüket megszentelte a jelentkezők 
nemes gesztusa. Ma neked, holnap nekem… 
mondja a latin közmondás. Hálás szívvel azt kí-
vánom, hogy minél többen legyenek azok, akik 
vérükkel is segítik mások életét és minél keve-
sebben azok, akik erre rászorulnak. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter  
szakmai tanácsadó

HÚSVÉTI TOJÁS KERESŐ

SZERENÁDOZÓ UTCABÁL ÉS MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
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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

Tisztelt Lakosok!

Dunavarsány Város Önkormányzata elektromos 
és elektronikai hulladék – (e-hulladék) gyűjtést 
szervez 2019.05.25. 08:00-12:00 időpontban 
Dunavarsány, Ősz utcai udvarban (volt lakta-
nya udvara). Az e-hulladék gyűjtési akció célja a 
környezet védelme, az újrahasznosítható hulladé-
kok összegyűjtése., mely nem gyűjthető a háztar-
tási vegyes hulladékkal, mivel nehézfémeket és 
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő alkotóe-
lemből épül fel. Annak ellenére, hogy újrahasz-
nosítható gyakran legális vagy illegális hulladék-
lerakókba kerül, szennyezve ezzel a környezetet. 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

ki környezetünkből. Kérjük a tisztelt lakossá-
got, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyenek 
részt a felhívásban! A gyűjtés során leadható 
elektronikai berendezések a teljesség igénye 
nélkül: minden ami valaha árammal, elemmel 
akkumulátorral működött, kivétel a képcsöves 
berendezések (régi tv, monitor). A ROLFIM Kft. 
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyárt-
elep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén a 
használt, illetve hulladékká vált elektromos és 
elektronikai berendezéseket térítésmentesen 
átveszi hétfőtől péntekig 8:00-13:00 óra között. 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan ér-
deklődni a 06-1-269-0234 telefonszámon lehet!

Dunavarsány Város Önkormányzata

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mér-
tékben hasznosuljon, illetve a benne található kör-
nyezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anya-
gok ellenőrzött körülmények között kerüljenek

FELHÍVÁS

A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós  
intézmény az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:

 
bőrgyógyász szakorvos

radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal
sebész és/vagy traumatológus szakorvos

szemész szakorvos
betegkísérő munkatárs

endoszkópos szakasszisztens
-orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi  

szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasszisztens
pszichiátriai szakápoló

röntgen szakasszisztens

Bővebb információ a munkakörökről a  
www.szszri.hu weboldalon az „Álláshirdetés” lapon.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt dunavarsányi lakosok figyelmét, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes védőoltások költ-

ségeinek átvállalásáról szóló 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak szerint megtéríti a Dunavarsány Város közigaz-
gatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő 14. életévüket betöltött és a 18. életévüket még be nem töl-
tött gyermekek meningococcus (fertőző agyhártyagyulladás) baktérium A, C, W135, Y szerocsoportja elleni védőoltásának teljes vételárát. 

A védőoltás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámolt esetében gyámja) nyújthatja be a Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) a www.dunavarsany.hu honlapon megtalálható rendelet 1. számú melléklete szerinti forma-
nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint a házi gyermekorvos/háziorvos által kiállított vény másolatát.

Kérjük a kedves szülőket, hogy éljenek az önkormányzat által a 2019-ben is biztosított, anyagi ráfordítással nem járó lehetőséggel, ezáltal gondoskodjanak 
gyermekük meningococcus elleni védettségéről, amivel hozzájárulnak a meningococcus okozta megbetegedések (járványos, gennyes agyhártyagyulladás) 
megelőzéséhez.

Dunavarsány Város Önkormányzata

ÁRPÁD-BÁL AZ ISKOLÁBAN

KÖZÉRDEKŰ ——  ESEMÉNY
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos 
és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már 
minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szol-
gáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb 
eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások szá-
ma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és épít-
ményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, 
iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a szemé-
lyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép 
azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egy-
re több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfoga-
dásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. 
Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés 
kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb bizton-
ság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasz-
nálók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az on-
line űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános 
adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattin-
tás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen tel-
jesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és 
aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, me-
lyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a 
vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország 
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektroni-
kus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg ma-
gukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett 
nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsé-
re manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belép-
ve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül la-
kossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország 
bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi 
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén köny-
nyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallás-
ra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthe-
tik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenle-
güket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt 
takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meg-
lévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és keres-
kedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is 
közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte 
bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-
kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk 
weboldalán is elérhető. 

TÁJÉKOZTATÓ ——  TÁJÉKOZTATÓ
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Az elmúlt hónapban bemutatott településrészen, vagyis a Jókai, a Baross és a Görgey utcák által határolt területen folytatom sétámat, s közlöm hét régi 
ház fényképét, majd a nagyvarsányiak közül is egyet.

• Az első felvételen a Jókai u. 12. sz. „Vak” Molnár-, majd Krizsán József-ház látható. Első tulajdonosa - és vélhetően a 30-as években építője is -  
    kőműves mester volt, aki ragadványnevét azért kapta, mert az égetett mész oltásakor fél szemére megvakult. Ez azonban nem akadályozta abban,  
    hogy szabadidejében Kaich Mátyás mozijában a vetítőgépet kezelje. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a szintén 30-as évekbeli Baross u. 5. sz. Radics-, majd Rózsavölgyi László-ház tűnik fel. Lakója tűzoltótiszt volt a vasútnál, ezért a kor  
    szokásainak megfelelően valószínűleg melegen ajánlott volt számára a névmagyarosítás.  (Szatmári Rozália fényképalbumából 1970)
• A harmadik fotó a hasonló korú szomszéd épületet, a Baross u. 7. sz. Lakatos Jenő-házat örökítette meg. Jenő bácsi tengerész volt, a falubeliek  
    leginkább szép egyenruhájában csodálhatták meg őt itthon jártában-keltében.  (Szatmári Rozália fényképalbumából 1970)
• A negyedik az 1940-es évekből való Baross u. 11. sz. Matló Mátyásné-házat. A család férfitagjai közül többen is a régi idők varsányi focijának jó  
    hírnevét öregbítették. (Fotó: Kohán József)
• Az ötödik képen a jóval régebbi Baross u. 21. sz. Sellmann-ház kandikál ki a fák lombjai közül. Mára teljesen átépítették.  (Szatmári Rozália 
    fényképalbumából)
• A hatodikon az 1942-ben épült Görgey u. 2. sz. Bálint János - Szatmári Erzsébet-ház.  (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fényképen a 30-as évek stílusát a felújítás után is szépen mutató Görgey u. 11. sz. Maraffay József-ház. (Fotó: Horváth László)
• Most pedig Nagyvarsány! Az esküvői menet hátterében látható ,,Dinnyés” Molnár János-ház arról nevezetes, hogy az 1943-ban elbontott nagyon régi,  
    Bartók B. u. 28. sz. Ruff János-ház hasznosítható anyagaiból építették fel 1943-44-ben. Lakója azért kapta becenevét, mert dinnyetermesztéssel  
    foglalkozott. Földjei a hajdani erőspusztai szőlőktől délre feküdtek. Az épület helyén ma már új áll. (Mayer Mihályné fényképgyűjteményéből)

Kohán József
1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

MŰVELŐDÉSI HÁZ  —
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

NYÁR
2019

   

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

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

asztalos
sofőr

közterületi segédmunkás (fűkaszálás; gallyazás stb.)
épületgondnok (sportcsarnok délután)

Amit ajánlunk: 
állandó, bejelentett munkahely,

munkaruha,
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. 147. 
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,  

jozsa@dvvg.hu e-mail címen.

Délegyház
a

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

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

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028
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D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
• Redőnyjavítás, rövid határiőre akár hétvégén is. Tel.:06-20-364-2383 

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

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

 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213 - Dr. Csúz Antal és 
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576 - Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Állatorvos
 Dr. Fábián Miklós és ifj . Dr. Fábián Miklós
 06/30-961-1694, 06/30-951-0507
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 520-991; 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 Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/80 980-030
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

HIRDETÉSEK —

BETONRENDELÉS

Dunavarsány
 Vörösmarty u. 2434/3

30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

• mixerbeton, ckt
• estrich beton
• sóder, homok
• termőföld, murva

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

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

www.dunad2010.hu

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



Sion Security Kft. – 20 éves jubileum

Idén ünnepeli fennállásának 20. évfordulóját a ráckevei Sion Security, Magyarország egyik piacvezető távfelügyeleti szolgál-
tatója. 

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 köszön-
hetjük. 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 ügyfélszol-
gálati 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 Leány-
faluig járőröznek szakembereink, egyformán a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtva. Valódi csapatmunkánkban helyt-
áll 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, egye-
di igényüket. Telepítő kollégáink türelmesen végzik a beüzemeléskor történő oktatást, válaszolva a felmerülő és visszaté-
rő 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 alkal-
mazásában látjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni ügyfeleink 20 éve tartó töretlen bizalmát! Reméljük, hogy szakmaisággal, 
precízséggel, türelemmel és kedvességgel méltók lehetünk otthonuk biztonságának védelmezői.
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