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Gratulálok az újonnan, és a már nem először,
sőt többedszerre megválasztott képviselőknek.
Öt éve még a régi városháza falai közt tettem
le a polgármesteri esküt, most pedig itt az új
díszteremben először hangoznak el a városért
szolgálatot vállalók szájából az eskü mondatai.
Már ez a fejlődés is óriásinak mondható, hiszen
a már életveszélyessé vált régi épület helyébe,
saját forrásból egy minden szempontból korszerű új városházát valósított meg az előző képviselő-testület. Büszkeség tölt el még a mai napig,
hogy a ciklus első évében egy ilyen beruházással
gazdagíthattuk Dunavarsányt. Nincs okom a további évekre sem szégyenkezni, hiszen az öt éve
megalkotott gazdasági program vállalásai szinte
mind teljesültek, illetve még nem látható fejlesztések valósultak, vagy kezdődtek el. A teljesség
igénye nélkül csak a legnagyobbakat kiemelve
sorolnám a produktumokat: intézmények energiahatékonysági felújítása; több km járda megépítése, buszvárók felújítása; Duna-parti sétány
és játszótér kiépítése; Halász Lajosné utcai sportpálya teljes megújulása; Epres utca és térsége
szennyvízcsatorna-rendszer rekonstrukciója, új
gravitációs hálózat építése; szoborpark kialakítása; sport és szabadidő park megépítése; a
kisvarsányi óvoda épületének 2 csoportszobával
való bővítésének megkezdése; itt említem meg a
célul kitűzött vagyonnövelés terveit, melyet több
ingatlan megvásárlásával teljesítettünk. Már elnyert pályázat útján valósulhat meg a 6 település szennyvizét befogadó telep teljes átalakítása,
korszerűsítése, a belterületi utak felújítása, jövőre
elkezdődik a kerékpárút kivitelezése, és várjuk a
bölcsődei pályázatunk pozitív értékelését. Ezek a
nagyértékű beruházások nem tartoznak a kötelező feladataink közé, ezek mellett természetesen
minden törvényben előírt feladatainkat elláttuk, és minden intézményünket működtettük.

Működött az orvosi ügyelet, az egészségügyi
alapellátás, a hulladék elszállítás, a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás, helyi közutak,
közparkok fenntartása, parkolók kialakítása, a
közvilágítás, a vízkárelhárítás, hogy csak néhány
kötelező feladatot említsek. Ezenkívül odafigyeltünk a város zöldterületeinek a gondozására, tisztán tartására, szebbé tételére. Rengeteg
kulturális esemény történt az elmúlt öt év alatt,
aktívan és eredményesen dolgoztak civil és
sportszervezeteink. Nemzetiségeink végzik hagyományápoló munkájukat, testvértelepüléseinkkel folyamatos baráti kapcsolatot ápoltunk.
Sok volt a feladat, úgy érzem a siker is, de mindig van még tovább! Az elhangzottak alapján
mindenkinek eszébe juthat olyan terület, ahol
még van mit fejleszteni, van mit jobbá tenni.
Ez így igaz, ezért kell továbbra is hatékonyan és
sikeresen együtt dolgozni a most megválasztott
testületnek. Olyan döntéseket kell hoznunk,
amely a dunavarsányi emberek érdekeit fogja
szolgálni, felülírva mindenfajta egyéni érdeket.

A jövőre vonatkozó terveket egyeztetjük majd, és
egy öt évre előre tekintő gazdasági programban
fogalmazzuk meg. Azon fogok dolgozni, hogy
az önkormányzat képviselő-testülete együttműködve a hivatali apparátussal továbbra is a választóink reális igényeinek figyelembevételével
hozza meg döntéseit. Önök mindnyájan velem
együtt esküt tettek arra, hogy tisztségünkből
eredő feladatainkat Dunavarsány város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítjük. Ezt szem előtt tartva minden
megnyilvánulásunkkal példát kell mutatnunk,
hiszen a város megválasztott emberei vagyunk,
akik tisztségünkkel élhetünk, de vissza nem élhetünk! Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak
a választópolgároknak, akik elmentek szavazni
és szavazatukkal hozzásegítettek a győzelemhez.

Gárdonyi Adrienn, Gyurasics Gáborné,
Széplakiné Séra Szilvia, Zubor János
külsős bizottsági tagok eskütétele
Gergőné Varga Tünde polgármesteri eskütétele

Herczeg Mariann és Keresztesi Balázs
alpolgármesteri eskütétele

Tisztelt Képviselők! Kérem, hogy egymással a
legkevesebb konfliktust érjük meg, hallgassuk
meg és tiszteljük meg egymás véleményét!Igyekezzünk felelős, jó döntéseket hozni, de az esetleges többeknek kedvezőtlenebb döntésekért
is tudjunk kiállni! Ezért a szolgálatért ritkán jár
dicséret, de annál több a kritika és a méltatlanság. Ezt a munkát akkor is teljes odaadással, alázattal és szerénységgel kell végeznünk. Ezeket a
gondolatokat adom útravalónak a most először
megválasztott képviselőknek úgy, mint a már
több éve ebben a tisztségben tevékenykedőknek.

Lakossági zöldhulladék gyűjtés

2019. november 9-én és 10-én lesz a következő ütemezésben:
• November 9-én (szombaton) Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca Búza utca - Határ utca által határolt terület) Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca
által határolt terület)
• November 10-én (vasárnap) Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület) Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, valamint a füvet a
gyűjtést megelőző nap zsákokban, melynek súlya maximum 20 kg lehet, tegyék az ingatlanok elé! Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és
kötözzék össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el! A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Hulladékszállítási Közszolgáltató
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A 2019. augusztus 26-ai rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében" (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) tárgyú pályázati támogatás iránti
kérelem benyújtását elfogadta, és felhatalmazta a
polgármestert a pályázati adatlap aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében" (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) tárgyú pályázat pályázatíró feladatainak
elvégzésével megbízta a Projekt Expert Kft.-t. (2364
Ócsa, Malom utca 2.). A pályázatírói feladatokért, a pályázat előkészítéséért, a pályázati adatlap megírásáért,
a pályázat benyújtásáért 1.200.000 forint + ÁFA ös�szeg, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötésében való közreműködés és hiánypótlások
kezeléséért 1% sikerdíj, 4.850.000 forint + ÁFA pénzügyi fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés terhére, annak átcsoportosításával. Felhatalmazta a polgármestert a pályázatírói feladatok elvégzésére szóló
megbízási szerződés aláírására a Projekt Expert Kft.-vel.
A képviselő-testület a Dunavarsány, 3702/1 helyrajzi
számú ingatlanon 4 csoportszobás bölcsőde építésére
irányuló "Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében" (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) tárgyú
támogatási kérelem költségvetésének összegét bruttó
618.377.170 forintban, a támogatásként igényelt ös�szeget bruttó 480.000.000 forintban határozta meg; a
támogatási kérelem bruttó 138.377.170 forint összegű
önerejét a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület a Dunavarsány, 3702/1 helyrajzi számú
ingatlanra tervezett 4 csoportszobás bölcsődei intézménynek a "Tündérország Bölcsőde" elnevezést adta,
és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait.
A testület elfogadta a társbérleti szerződéseket,
amelyek szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti
70 m2 hasznos alapterületű önkormányzati lakást
és a hozzá tartozó 1094 m² nagyságú földterületet további 1 éves, 2019. szeptember 1-jétől 2020.
augusztus 31-ig – de legfeljebb a bérlők Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolánál lévő
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállásáig – tartó
határozott időtartamra, szakember lakhatásának biztosítására két pedagógusnak bérbe adja. Felhatalmazta
a polgármestert a társbérleti szerződések aláírására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány, Árpád utca 14. szám alatti I. számú intézményi épületének bővítése ideje alatt, az új óvodai
épületrész használatba vételéig a "Nyuszi csoport"
óvodás gyermekeinek és kísérő nevelőinek Dunavarsány, Bartók Béla utca 25. szám alatti intézménybe
történő átszállítására és visszaszállítására vonatkozó,
Palóczai Kiss Sándor egyéni vállalkozóval kötendő
Személyszállítási szerződést elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
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(Folytatás az előző oldalról.)
A testület a Habitat 2019 Konzorciummal 2019. május 7. napján kötött, a "Belterületi utak felújítása Dunavarsányban 2. rész" tárgyú Vállalkozási szerződés
módosítását elfogadta; a Vállalkozási szerződés módosítás nettó 6.982.974 forint + Áfa összegű pótmunka
pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés terhére,
annak átcsoportosításával biztosítja. Felhatalmazta a
polgármestert a Vállalkozási szerződés módosítás aláírására és a további szükséges intézkedés megtételére.
A képviselő-testület a Dunavarsány, Sport utca 25.
szám alatti, 1967 és 2084/32 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő parknak a "Petőfi Szabadidőpark" nevet adta, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A 2019. szeptember 17-ei rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállalt arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. Felkérte a Polgármestert, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2019.
október 2-ig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Az „A” és „B” típusú pályázati kiírást
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint,
az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon legkésőbb 2019. október 4-ig közzéteszi.
A képviselő-testület Dr. Kun Lászlónét megbízta a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak
ellátásával újabb, határozott 5 éves időtartamra, 2019.
október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig.
Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, vezetői pótlékát a
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap 225 %-ában határozta meg.
Felkérte a polgármestert, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A képviselő-testület a MA-DUN Invesment Kft.-vel
2018. december 21-én megkötött Településrendezési Szerződés és Jelzálog Alapítási Szerződés
2. számú módosítását elfogadta, és felhatalmazta
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
A testület elrendelte a "Dunavarsány, Weöres Sándor
Óvoda bővítése" tárgyú beruházás pótmunkáinak
elvégzését. A pótmunkák pénzügyi fedezetét a 2020.
évi költségvetés terhére biztosítja nettó 18.283.884
forint, azaz bruttó 23.220.533 forint összegben.
Elfogadta a pótmunka elrendeléshez szükséges
szerződés módosítást, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a „Belterületi utak felújítása
Dunavarsányban” című pályázatához kapcsolódó
munkák műszaki ellenőri tevékenységének ellátása
tárgyában 2019. április 16-án Rákos József Egyéni
vállalkozóval kötött megbízási szerződés módosítását
elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, melynek pénzügyi fedezetét
a 2019. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja.
A testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Dunavarsány, Arany János utca 42/1 helyrajzi számú
ingatlanból telekalakítással kialakuló 42/3 számú
ingatlant 16.000.000 forint vételárért a Globe-Land
Kft. által 2019. október 8-án készített értékbecslés
alapján, melynek foglalóját 1.600.000 forint ös�szeget, és előlegét, szintén 1.600.000 forint ös�szeget a 2019. évi költségvetés terhére, annak
átcsoportosításával biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi előszerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Rendeletek: A képviselő-testület megalkotta: az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 13/2019. (X. 9.) önkormányzati rendeletét. A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

A 2019. október 8-ai rendes
képviselő-testületi ülés határozatai

A 2019. október 22-ei
alakuló ülés határozatai

A testület az „Intézményfejlesztési terület közművesítésének tervezése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását elfogadta. Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Beszt Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.); K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2.em.);
MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Kft. (2610 Ősagárd,
Rákóczi utca 36.); REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítő Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.);
TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.). Felhatalmazta a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, az ajánlattevők részére a felhívás megküldésére,
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megállapította Gergőné Varga Tünde polgármester illetményét, költségtérítése mértékét
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései alapján,
valamint személyes gépjárműhasználatának módját.
A testület felülvizsgálta a 2019. február 5-én kelt,
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásokat, és azokat változatlan tartalommal hatályában
fenntartotta.

(Folytatás a következő oldalon.)

A képviselő-testület a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökévé 2019. október 22. napjával kezdődő hatállyal
megválasztotta Nagyné dr. Csobolyó Eszter települési önkormányzati képviselőt, tagjaivá pedig Tiefenbeck László, Véghné
Boda Ildikó képviselőket, nem képviselő bizottsági tagjaivá pedig Széplakiné Séra Szilviát és Zubor Jánost választotta meg.
A testület a Humánpolitikai Bizottság elnökévé 2019. október
22. napjával kezdődő hatállyal megválasztotta Mekler Andrea
települési önkormányzati képviselőt, tagjaivá pedig Kun László, Knul Andrea képviselőket, nem képviselő bizottsági tagjaivá
pedig Gyurasics Gábornét és Gárdonyi Adriennt választotta meg.
A képviselő-testület a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíját a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelete 52.§ (1)-(4) bekezdése alapján határozta meg.
A testület az alpolgármesterek választásához szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek elnökévé Nagyné dr. Csobolyó Esztert, tagjaivá pedig Tiefenbeck Lászlót és Véghné Boda Ildikót megválasztotta.
A testület megválasztotta társadalmi megbízatású alpolgármestereit a 2019-2024. évi önkormányzati ciklusra, Herczeg Mariann
és Keresztesi Balázs személyében. A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítését a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§
(2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel állapította meg.
Rendelet: A képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.
(X. 22.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

Hirdetmény sertéspestis járvány
megelőzése érdekében teendő
intézkedésekről
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Pest
megye területén a Pilis Parkerdő Budakeszi Erdészetében elhullott vaddisznókból vett mintában afrikai sertéspestis (ASP) került
megállapításra. Az ASP Magyarország területén csak vaddisznóban
megállapított megbetegedés, de veszélyeztetve vannak a házi sertés-állományok is. Fenti körülményre figyelemmel járványmegelőző intézkedések bevezetése szükséges.
Kérünk minden sertéstartót, hogy a dunavarsany.hu oldalról
letölthető kérdőívet kitöltött formában a Hivatal részére szíveskedjenek eljuttatni a nagy.csilla@dunavarsany.hu e-mail
címre elektronikus formában, vagy a 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. szám alatti címre postai úton, vagy a 2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. szám alatti címre személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17 óra, szerda: 8-12 óra,
13-16 óra, péntek 8-12óra).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a betegség
leküzdése során olya intézkedések szükségessége merül fel,
amelyek során a tulajdonosok kártalanításra tarthatnak igényt,
kizárólag azon állattartók jogosultak ezen kártalanításra, akik
eleget tesznek az állomány nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel és a betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak.
Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A 2019. ÉVI POLGÁRMESTERVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Jelölt neve
GERGŐNÉ VARGA TÜNDE
SZEGEDI PÉTER

Jelölő szervezet(ek)

Szavazat

Fidesz-KDNP
Független

1371
993

A 2019. ÉVI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Szavazat

HERCZEG MARIANN
MEKLER ANDREA
TIEFENBECK LÁSZLÓ
KERESZTESI BALÁZS
KUN LÁSZLÓ
KNUL ANDREA
NAGYNÉ DR. CSOBOLYÓ ESZTER
VÉGHNÉ BODA ILDIKÓ
SURÁNYI TIBOR
HORVÁTH PÉTER
SZEGEDI PÉTER
SZŰCS ATTILA
VAS ZOLTÁNNÉ
GYURASICS GÁBORNÉ
SCHUSZTER ISTVÁN
HORVÁTH LÁSZLÓ

Független
Független
Független
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Független
Fidesz-KDNP
Független
Fidesz-KDNP
Független
Független
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Független
Független

1182
1161
1067
966
932
857
851
830
819
806
758
732
715
705
699
694

VÉGH GYÖRGYNÉ
GILYÁNNÉ PÁLFY ZSUZSANNA

Független
Fidesz-KDNP

685
623

A 2019. ÉVI NÉMET NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Jelölt neve
TIEFENBECK LÁSZLÓ
KREISZ CSABA
SCHUSZTER ISTVÁN
SCHUSZTER ISTVÁNNÉ
JANGEL MÁTYÁS

Jelölő szervezet(ek)
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ

Szavazat
91
87
85
83
83

A 2019. ÉVI ROMA NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Jelölt neve
SZABÓ SÁNDOR
SZABÓ SÁNDORNÉ
UJVÁRI IMRÉNÉ
KELEMEN SÁNDOR
KALTENECKER JÓZSEFNÉ

Jelölő szervezet(ek)
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

Szavazat
15
13
12
12
10

5
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— Ö N KOR M Á NYZAT

KÖZ É RD E KŰ —

Kedves Dunavarsányiak, Tisztelt Választók!
Magam és képviselőtársaim nevében tisztelettel szeretném megköszönni azt a bizalmat és támogatást, amit Önöktől kaptunk október
13-án az önkormányzati választáson. 2019.10.22-én megalakult az új
testület, polgármester asszony, a képviselőtestület tagjai és a külsős bizottsági tagok felesküdtek a város szolgálatára. Igyekszünk megszolgálni
a bizalmat, és közös munkával Városunk fejlődésén dolgozni. Köszönjük!
Herczeg Mariann
alpolgármester

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a bizalmat és a sok támogatást, amit a választóktól kaptam! Minden erőmmel, tudásommal azon
leszek, hogy ezt megszolgáljam! Hálás szívvel gondolok vissza az előző
képviselő-testület tagjaira és munkájukra, köszönöm, hogy együtt szolgáltuk a várost! Dunavarsány az elmúlt években nagyon sokat fejlődött,
rengeteg színes program gazdagította a városban élők életét. Ez közös
sikerünk! Sok feladat van hátra, egy település életében egy percre sincs
megállás. A megkezdett úton szeretnék dolgozni tovább Dunavarsányért.
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony javaslatára, a képviselő-testület jóváhagyásával, egy újabb 5 éves ciklusban szolgálhatom Dunavarsányt alpolgármesterként. Hajrá Magyarország! Hajrá Dunavarsány!
								
Tisztelettel:
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Kedves barátok, ismerősök, választók!
Hálás szívvel köszönöm minden szavazónak, hogy elment szavazni, a támogatást és
a 819 szavazatot!
Emelt fővel adom át a jelentős beruházások közül kiemelve a fejlesztési bizottság
elnökeként az új bizottságnak és a képviselő testületnek az új, korszerű pályaházat,
a folyamatban lévő óvodabővítést, a 48
fő férőhelyű bölcsődeépítés pályázatát és
azokat az intézményépítési kötelezettségvállalásainkat, amelyeket most terveznek.
Ezeknek az arculatát, használhatóságát és helyét sok-sok egyeztetéssel sikerült kialakítani, reményeim szerint a használók örömére. Jó egészséget,
eredményes munkát kívánok a megválasztottaknak!
Tisztelettel
Surányi Tibor

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Helyzetjelentés a Weöres Sándor Óvoda bővítéséről
Az építkezés a megállapodás szerinti ütemben halad. Jelenleg a belső burkolási munkálatok, illetve a szaniterek felszerelése zajlik. A csapadékszikkasztó beépítése után, az udvar rendezése következik, 55 négyzetméter térkő és 800 négyzetméter műfű kerül lehelyezésre a megfelelő ágyazat kialakítása után. Ezzel párhuzamosan a vakolási és színezési munkák folynak. A szennyvízrákötés, a gáztervek engedélyeztetése és a gázbeállás kialakítása
is folyamatban van. Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb – reményeink szerint a jövő év elején – birtokba vehessék az új épületrészt kicsik és nagyok.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk
Herczeg János temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Fény volt Ő, mert szeretett, dolgozott, életet adott, de ez a fény elvesztésével örökre kialudt. Már csak emléke maradt, amit míg élünk tisztelünk.”
A gyászoló család.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

ZÖLD KERT
Hírek a Kertbarát Klub életéből

Átadásra kerültek a Búza utca és a
Gömöry utca felújított szakaszai
Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Habitat utca korrekciója - Búza
utca és a Gömöry utca felújítása elnevezésű beruházás első üteme sikeresen megvalósult, a munka műszaki átvétele lezajlott, továbbá az
útszakaszok átadásara kerültek a közforgalom részére. Az Önkormányzattal és Lakossággal való szoros együttműködésnek köszönhetően
sikerült a felújítást első osztályú minőségben elvégezni úgy, hogy a
munkálatok a lehető legrövidebb ideig és a legminimálisabb mértékben akadályozták vagy korlátozták a közlekedést. A süllyesztett betonszegéllyel és murvasávval megerősített aszfaltút, valamint a Búza
utca mellett kialakított térkő burkolatú járda nemcsak esztétikus és
időtálló megoldást jelent a korábbi problémákra, de nagyban segíti a különböző járművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését.
A kivitelezéssel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a forrást nyújtó pályázat és a vonatkozó engedélyezési szabályok kizárólag a korábbi
nyomvonal mentén tették lehetővé a fejlesztést. A nyomvonal módosításával a felújítás nemcsak jóval később és jelentős többletköltséggel
valósulhatott volna meg, de az idő szűkössége miatt nem lehetett volna
a pályázati forrást igénybe venni, következésképpen a megnövekedett
beruházás teljes költségét az Önkormányzatnak kellett volna viselni.
Mindazonáltal, annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés lehetséges legyen a teljes útszakaszon, az aszfaltréteggel egy magasságban elhelyezett betonszegély mellett erős és széles murvaréteg
került elhelyezésre, amely – szükséges esetén – alkalmas arra is, hogy
azt az útfelület részeként igénybe vegyék az ott közlekedő járművek.
A félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Búza
utca mellett található erdős terület egy jelentős számú tulajdonosi kör
osztatlan közös tulajdonát képezi, így sem az Önkormányzat, sem Társaságunk nem jogosult azon tereprendezést vagy bármilyen egyéb munkálatot vagy beavatkozást elvégezni.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a t. Lakosság együttműködő hozzáállásáért és türelméért. Bízunk benne, hogy a felújított útszakaszokat hosszú ideig megelégedéssel és biztonságban fogják használni.

Javában benne járunk az őszben. A szorgos kezek leszüretelték a szőlőt, már hordókban készül az újbor. Az almásokban folyamatosan szedik a jobbnál jobb fajtájú
gyümölcsöket. A tulipán, jácint, nárcisz stb. hagymáit még elültethetjük. A gyepek
öntözésénél még tovább csökkenthetjük a víz mennyiségét, természetesen figyelve
az időjárásra. Az évi kétszeri lemosó permetezésből ilyenkor ejtsük meg a másodikat.
Az elhalt, beteg növényeket és részeiket távolítsuk el, így készíthetjük elő kertünket
a következő évre. A csemeték ültetésével már igyekeznünk kell. Következő klubös�szejvetelünket november 6-án 15.00 órai kezdettel tartjuk. Meghívott előadónk képes tájékoztatón mutatja be a cseresznye, meggy és a kedvelt csemegeszőlő fajtákat.
Szeptember 28-án egy jó hangulatú napon láttuk vendégül Gyál kertbarát klubját.
Sajnálattal jelentjük be, hogy az elmúlt hónapban ismét elvesztettünk egy lelkes
klubtagunkat. Nyugodj békében Herceg Jani bácsi!
Szorgos és kitartó munkát kívánunk! Kirándulással vagy kerttel kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.

Budafoki Katalin (elnök) 06/20-804-0673

A projekt második üteméhez, azaz a Habitat utca nyomvonalának korrekciójához szükséges előkészületi munkák a terveknek megfelelően
haladnak. Előreláthatóan a fejlesztés fizikai megvalósítása és átadása a
terveknek megfelelően, a jövő év végéig megvalósul. Addig is, Társaságunk változatlanul azon lesz, hogy minden szükséges információt kellő
időben megosszon a Lakossággal. Továbbra is arra bíztatunk mindenkit,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel vagy észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal munkanapokon 9-16 óra között a
70/253-3298-as telefonszámon, illetve személyesen a keddi napokon
9-16 óráig a Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. II. emelet 2-es irodában.
Bízva abban, hogy az eddigi és a közeljövőben megvalósítandó munkáink eredményeit Dunavarsány lakossága örömmel és elégedetten fogja
használni, minden jót kíván a
GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
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F E L HÍ VÁ S —

„Én pedig szüntelen reménylek, és

szaporítom minden te dicséretedet. ”

(Zsoltárok könyve 71,14)

A Római Katolikus Egyház ünnepei
novemberben
NOVEMBER 1.: Mindenszentek főünnepe. A katolikus egyház a megdicsőült tagjairól
emlékezik meg – függetlenül attól, hogy hivatalosan szentté avatták őket, vagy sem,
akik Krisztus kegyelméből hitvallóként, vértanúként vagy igaz emberként eljutottak
a mennybe és közbejárnak értünk. Szentté válni csak Isten erejében lehet, az egyház
ezen a napon nem a szent életű üdvözült embereket magasztalja, hanem a mennyei
Atyát, ő tette lehetővé számunkra a szentté válást. Az ünnep ősi eredetű, a IV. században
Antióchiában a pünkösd utáni vasárnapon emlékeztek meg valamennyi vértanúról,
Mindenszentek Úrnapjának nevezték. IV. Bonifác pápa a Szűzanya és az összes vértanú
tiszteletére 609. május 13-án szentelte fel Rómában a keresztény templommá alakított Pantheont. Ettől kezdve a szentelés évfordulóján ünnepelték a mindenszenteket. A
következő évszázadban más időpontra került és a neve is megváltozott: „a Szent Szűz,
minden apostol, vértanú, hitvalló, a földkerekségen elhunyt minden igaz ember” emléknapja lett. Az ünnepet IV. Gergely pápa helyezte át november 1-jére. Az ünnepi evangéliumi részlet – Mt. 5,1-12a – Jézus nyolc boldogság mondását tartalmazza. Minden
szentek közé jutnak: akik szegényként vágyakoznak Isten gazdagságára, szomorkodnak
az evangélium terjedésének akadályoztatására, életükben tükrözik Isten békességét, Isten igazságára szomjaznak, az irgalmat gyakorolják, szívükben erkölcsileg tiszták, a békesség megvalósulásán munkálkodnak, akik Jézus igazsága miatt üldözést szenvednek.
NOVEMBER 2.: Halottak napja. A szenvedő egyház tagjaiért, azokért az elhunytakért
imádkoznak, akik a földi létből eltávoztak, de még nem jutottak a mennybe, akik a tisztítótűzben a tisztulás folyamatában vannak. XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én
adott engedélyt, hogy minden pap ezen a napon három szentmisét végezhessen az
elhunytakért. Egyiket saját szándékára, a másodikat az összes megholtakért, a harmadikat a Szentatya szándékára. Imádsággal, temetőlátogatásainkkal különféle búcsúkat
nyerhetünk az elhunytak javára. „Krisztus nem akart a halálból menekülni, minket sem
tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint halálával. Az ő halála mindenki
élete lett.” A Római kánonban így könyörög az elhunytakért az Egyház: „Emlékezzél
meg Urunk szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak az élők sorából és a béke álmát alusszák. Kérünk Urunk, add meg minden Krisztusban elhunyt
hívőnek, akik a hit jelével előttünk eltávoztak az élők sorából a boldogságot, békét,
világosságot és békét a Te országodban.” Napi fohászunk: Nyugodjanak békében!
NOVEMBER 19.: Árpádházi Szent Erzsébet. 1207-ben a sárospataki várban született. Lajos türingiai tartománygróf felesége. Három gyermek édesanyja. Férje halála
után a szegénységet választotta 1227-ben. 1231-ben halt meg Marburgban. Marburgi Konrád ferences szerzetes volt a lelkivezetője, aki utolsó óráit így örökítette
meg: „Halála előtt, amikor meggyóntattam, megkérdeztem, mi történjék a megmaradt holmijával. Azt felelte, amit még birtokolni látszott, már régen a szegények
tulajdona. Megkért, osszam szét a szegények között mindenét, csak egyetlen inget,
ami rajta volt, mert azt akarta, hogy abban temessék el. Ezután magához vette az
Úr testét, Istennek ajánlotta, akik körülvették, azután kilehelte lelkét.” Halála után
négy évvel szentté avatták. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumában állított méltó emléket, ezt a Pesti Vigadóban 1865-ben mutatták be Liszt
Ferenc vezényletével. A Püspöki Konferencia által 1999-ben alapított Szent Erzsébet díjat adják át. A délegyházi templomkertben látható ember nagyságú szobra.
NOVEMBER 21.: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Jakab apostol
apokrif evangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát szülei hároméves korában felajánlották Istennek. A templom a jeruzsálemi templom közelében épült új Mária templom,
felszentelésének évfordulója 543. A keleti keresztények korán megemlékeztek erről. A
nyugati egyházban XI. Gergely pápa a XIV. század kezdetén engedte meg ünneplését.
IV. Sixtus pápa 1472-ben az egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti egyházzal együtt
ünnepeljük ezt a felajánlást.

Józsa Sándorné
hitoktató

A remény hal meg utoljára, sőt olyan is van,
amelyik meg sem hal
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok,
mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.
De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.
Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek,
akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva
felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget és új földet
várunk, amelyben igazság lakik. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül
és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De
az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.” (2Péter3,9-13.)
A remény hal meg utoljára, tartja a közmondás és ez a legtöbb ember esetében igaz.
A remény éltető erővel bír, mert azt sugallja, hogy valami, vagy valaki jobb lesz, mint
amilyen most. A választások logikájában is benne van ez. Mindenki úgy dönt általában
és oda szavaz konkrétan, ahol valamit remél – többnyire magának, esetleg a szűkebb,
vagy tágabb közösségének.
A reménység azon túl, hogy általános emberi érzés, erősen és speciálisan biblikus
életfunkció. Az Ószövetség népét a Messiás Király eljövetelének reménysége éltette,
az Újszövetség népét Jézus Krisztus királyságának, mindenek helyreállításának és
bűnbocsánatnak a reménysége. Ebben a reménységben az Ószövetség népe sokszor
megfáradt és vált bálványimádóvá. És az őskeresztyéneknél is egy-két évtized után a
reménységen fölülemelkedett az elégedetlenség.
És ekkor jöttek, mint azóta mindig, a tévtanítók, az ördög emberei, akik e türelmetlenségre építve beszorították a krisztusi reménységet az emberi önzés, az idő/
anyag és az illúziók világába. Erre akkor is voltak vevők, akik már csak abban akartak
reménykedni, ami kielégíti önző vágyaikat, ami itt és most és korlátlanul az övéké.
S ebben a jelenségben máris fölismerhetjük a 21. század parttalan szabadosságának, távlattalanságának a valóságát. A ma embere is minél kézzel foghatóabban,
minél hamarabb és minél teljesebben akar mindent, ami neki testi-lelki vágya.
És akkor ezek a gyülekezetek és megtévesztett tagjaik kaptak két bátorító levelet: Péter néven egyet, Júdás néven egy másikat kifejezetten erre a jelenségre. Ezek a levelek
emlékeztetnek a próféciák, az Evangélium és az apostoli tanítás igazságára, valóságára.
Emlékeztetnek arra, hogy Istennek van terve a világgal, még akkor is, ha ez tartalmában
és ütemezésében nem egyezik meg az ember itt és most habzsolni akaró önző vágyával. Emlékeztet Isten igazságára, hivatkozva az özönvízre és emlékeztet Isten türelmére,
amely az özönvíz óta lehetőséget ad arra, hogy a beszűkült, önző, percemberkék dáridója újra távlatos reménység legyen. Hogy tudjon újra Istennek új eget és földet teremtő projektumáról, amely minden más hamis, primitív és méltatlan reménységet felülír.
Az utolsó ítélet elkerülhetetlensége miatt se ámítsuk/kábítsuk magunkat semmilyen
önző illúzióval. Sokkal inkább ragadjuk meg az Isten türelmét, Szentlelkének megérintő kegyelmét, az igaz tanítás megmentő erejét. Mindezzel tudjuk várni nagy reménységgel azt a dicsőséges világot, amely nekünk készítettet el, amennyiben nem érjük be
a dicstelen világ dicstelen reményeivel.
Baruch Spinoza, 17. századi portugál/zsidóból lett holland/protestáns etikus/filozófus
nevéhez kötődik a sub specie aeternitatis fogalom, ami alapvetően azt jelenti, hogy
a dolgokat az örökkévalóság szempontjából kell nézni. Ez volna a krisztusi gondolkodás, életszemlélet lényege. Nem a rövidtávú hasznom, nem az illúzióm hajszolása,
nem az anyag istenítése, hanem a hívő reménység éltető, jóra ösztönző, nagylelkűségre hívó, szeretetteljes ereje. Ha ezzel élnénk, okosabbak lennének a gondolataink,
szebbek a szavaink, jobbak a tetteink, és bölcsebbek a döntéseink. Az őskeresztyéneket megérintették az említett buzdító levelek. A 21. század tévtanítóinak áldozatait
mi fogja visszavezetni a pillanat reménységétől az új teremtés örök reménységéig?

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

HÁLA

FELHÍVÁS - MEGHÍVÁS

Keresztény körökben ősszel ünnepeljük a hálaadás ünnepét. Mi, városi,
modern keresztények már nem a földekről betakarított termésért vagyunk
hálásak, hanem minden másért.
Valóban hálásak vagyunk, vagy úgy gondoljuk, hogy az jár nekünk? Bármiről is legyen szó. Sokszor kérdezem a gyerekeket, hogy te miért vagy hálás?
Sajnos, van olyan, aki nem tud rá válaszolni. Pedig annyi mindenért lehetünk hálásak. Egy hölgy írását olvastam a múltkor, aki elmondta, hogy két
gyermekével ment át a zebrán, amikor egy autó nagy sebességgel közeledett feléjük. Az utolsó pillanatban tudta magát és a gyerekeit visszarántani
a járdaszegélyre. Ha ezt nem teszi meg, akkor elüti őket az autó. Először düh
és méreg volt benne, később rájött, hogy hálás Istennek azért, hogy megmenekültek és attól a naptól kezdve másképp látta a világot. Megcsapta a halál
szele és elkezdte értékelni azokat a dolgokat, amiket addig nem vett észre.
Vegyük észre, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak! Írjuk össze egyszer. Nem is gondolnánk, hogy mennyi érték, szeretet van az életünkben.
Állítólag a hálának egészségvédő hatása is van. A kutatók szerint a hála
kifejezése minden főbb szervünkre hatással van. Ha orvosság lenne,
ez volna a világ legkelendőbb terméke – írják a szakemberek. A hála
boldogsághormonokat szabadít fel a szervezetünkben és csökkenti a
stresszhormonok működését, oldja a szorongást és a depressziót. „Aki
elfelejti a hála nyelvét, sosem lesz beszélő viszonyban a boldogsággal”
– hallottam egyszer valakitől. A Bibliában sokszor fordul elő a hálaadás.
Az Ószövetségben, ha valakivel jót tett az Úr, akkor hálaoltárt épített az
illető az Úrnak. Mivel mindent Istentől kaptunk, arra buzdít minket az
Ige „Adjatok hálát az Istennek, mindenkor, mindenért.” (Ef.5:20) Egy
másik helyen azt mondja az Úr, hogy „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem...” (Zsolt.50:23) Sokféle módon dicsérhetjük Istent, de így szól az
Úr, ha hálával emlegeted a nevemet, azt fogadom el igazán dicsőítésnek.
Miért nem vagyunk általában hálásak? Mert az ördög elhitette velünk,
hogy én vagyok a világ közepe és nekem minden jár! Nem köszönjük meg
az embereknek a jót, amit velünk vagy a gyerekünkkel tesznek, pl. a pénztárosnak, az óvónőnek, a tanítónak, az orvosnak, a szomszédnak, a családtagjaimnak… hiszen neki ez a dolga. Pedig a hála tanítható is. Ha a gyermekeink azt látják tőlünk, hogy mi megköszönjük az értünk tett jót, akkor ők
is így tesznek majd hasonló helyzetben. Nemrégiben olvastam egy kedves
kis történetet a háláról: „Amikor lejárt a halhúscsomagoló munkás munkaideje, még benézett a hűtőkamrába, és véletlenül magára zárta az ajtót. Ott
ragadt a hűtőtérben. Verte az ajtót, kiabált, de segélykiáltásait senki sem
hallotta. Öt óra múlva, amikor már a fagyhalál küszöbén állt, egyszer csak
kinyílt az ajtó. A biztonsági őr érkezett. Így menekült meg. Az esettel kapcsolatban megkérdezték az őrt, hogy jutott eszébe, hogy ellenőrizze a hűtőkamrát, hiszen ez nem tartozik a munkakörébe. Így felelt: – Ebben a gyárban dolgozom már harmincöt éve. Alkalmazottak százai jönnek munkába
naponta, de ez az ember volt az egyetlen, aki reggelenként köszönt nekem,
és esténként elköszönt tőlem. Hálás voltam érte, mindennap. A többi dolgozó úgy kezelt engem, mintha láthatatlan volnék. Ez az ember ma reggel
is üdvözölt, mint rendesen, de nem hallottam elköszönni. Gondoltam, még
az épületben kell lennie. És addig kerestem, amíg meg nem találtam!”
Hálás vagyok és dicsérem az Urat azért a sok jóért, amit adott nekem, a hitemért, a családomért, a gyülekezetemért, az anyagi javakért, a szeretetért,
a barátokért, a munkahelyemért, a szomszédaimért, a nehézségekért, az
örömökért, a boldogságért… és azért is, hogy Isten adott gondolatokat,
pedig amikor leültem, még nem tudtam miről fogok írni.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány a
724. Kossuth Lajos Cserkészcsapat szervezésében
szeretettel hívja és várja a középsős és nagycsoportos óvodás
leányokat és fiúkat édesanyjukkal vagy édesapjukkal a
legkisebbek számára indított cserkészprogramban való részvételre.
Az ismerkedő találkozóra
november 10-én vasárnap 15 órai kezdettel a
Soli Deo Gloria Közösségi Ház Klára termébe kerül sor,
amely a Hód - Családi Cserkészet megalakítása lesz.
Célunk, hogy énekkel, játékkal, sporttal, kirándulásokkal készítsük
fel a gyermekeket értékorientáltan és egyben élményszerűen a
cserkész-életre, távlatosan pedig a testi, lelki és szellemi
egészségben gazdag felnőtt életre.
Csapatunk 30 évvel ezelőtt kezdte meg újkori történetét és több
száz gyermeknek és ifjúnak szerzett bizonyosan életre szóló élményét, és ami ennél fontosabb, életre szólóan hasznos ismereteket,
tudásokat. Mára fiatal és kevésbé fiatal felnőttekből áll Csapatunk.
A fenti felhívás mögött pedig az a döntésünk áll, hogy a legkisebbekre és szüleikre koncentrálva szolgáljuk a megújulást. E módszer mögött természetesen az a tapasztalat áll, hogy az
idő nagyon gyorsan szalad és óvodásainkból hamarosan iskolások,
majd tinédzserek lesznek és így Csapatunk hamarosan újra teljes
korosztályi skálán szolgálja városunk gyermek, ifjúsági és generációkon átívelő életét. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk
és természetesen érdeklődéseket telefonon – 06302870283 – és
e-mailen is – drcsobolyoeszter@gmail.com – készséggel fogadunk.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter
csapatparancsnok
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(Folytatás az előző oldalról.)
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OKTÓBER 6-AI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZABÓ ZOLTÁN
SZOBRÁSZMŰVÉSZ BATTHYÁNY LAJOSRÓL KÉSZÜLT SZOBRÁNAK AVATÓJA

A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány által Batthyány Lajos miniszterelnök halálának
170. évfordulója alkalmából kiírt pályázatának díjazottjai

Ceruzarajz
Drozdik Gyõrgy alkotása
(Folytatás a következő oldalon.)

Családfa
Vékony Anett alkotása

Festmény
Németh Viktor alkotása
További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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OKTÓBER 23. - TISZTELET A HŐSÖKNEK!
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II. RÁKÓCZI FERENC, A NAGYSÁGOS FEJEDELEM NYOMÁBAN
Az Országgyűlés, tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt, megszavazta, hogy
a 2019. év II. Rákóczi Ferenc emlékéve lesz, az
1704. július 8-án erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója méltó megemlékezésére.
A Rákóczi Ferenc-emlékév nem pusztán egy hazája szabadságáért küzdő nemesnek állít emléket.
Rákóczi szimbóluma annak a szellemiségnek,
amely képes egy magasabb célnak, ügynek alárendelni az életet, képes áldozatot hozni, képes
összefogni, a Nagyságos fejedelem szellemi, lelki
öröksége győzni tudott, hiszen ebből merítettek
erőt 1848 hősei, 1956 forradalmárjai, és emlékének méltó ápolásán keresztül ma élő fiataljaink
is. Az ilyen emlékévek és emléknapok tehát erősítik a hazaszeretetet és a nemzeti önbecsülést. Az
emlékév keretében a Rákóczi Szövetség Dunavarsányi Helyi Szervezete „A Nagyságos fejedelem
nyomában” hívószóval szervezte meg tagjainak
és a Rákóczi fejedelmet tisztelő érdeklődőknek,
szeptember 13-15-ike között kirándulását, melyen felkeresték a sárospataki Rákóczi Múzeumtól a kassai Rodostó-ház és vezérlő fejedelmünk
II. Rákóczi Ferenc kriptáját magában rejtő dómig
a fejedelem életéhez köthető helyszíneket.

Sárospatakon megtekintettük a Rákóczi Várban
lévő múzeumot, a Rákóczi-család és a fejedelemhez köthető személyes tárgyakkal, a Vörös-torony
és az ágyúöntő műhely számos látnivalójával.
Nem hagytuk ki a Református Kollégium híres
Nagykönyvtárát sem, melyben szintén gondosan restaurált Rákóczi-relikviákat tekinthettünk meg, köztük a nagy asztalt is, melyen pataki diák-legenda szerint az alvó fejedelem
csizma-sarkantyúja által kivájt gödrök láthatóak.
Kassai idegenvezetőnknek a Rákóczi Szövetség
sátoraljaújhelyi helyi szervezet elnökét, Szajkó
Gábort kértük fel, aki lenyűgöző hely- és történelmi ismereteivel, tudásával mutatta be 37 fős
csapatunknak Felvidék legszebb gótikus katedrálisát, Rákóczi fejedelem végső nyughelyét, az
északi hajó alatti az altemplomban lévő Rákóczi-kriptát, nemzeti zarándokhelyünket, ahova
1906-ban helyezték örök nyugalomra a Rodostóból hazaszállított II. Rákóczi Ferenc fejedelmet,
kőkoporsójában helyezték el édesanyja Zrínyi
Ilona, és fia, József hamvait is. A kriptában másik
három koporsóban a fejedelem szintén Rodostóban meghalt társai nyugszanak, gróf Esterházy
Antal, Sibrik Miklós és gróf Bercsényi Miklós.

A középkori városfal Hóhér-bástyájához építették
Rákóczi fejedelem törökországi, rodostói házának replikáját, számos eredeti elemet beépítve,
igazi keleti hangulatot varázsolva a középkori
hangulatú kis térre. Itt egy nagyon megható és
szemléletes előadást hallgathattunk meg a fejedelem életéről, szabadságharcának részleteiről,
megtekinthettük a saját maga faragta bútorokat,
a kassai újratemetésekor használt tárgyakat, eszközöket. Hazaúton megtekintettük az Aba-nemzetség által az Árpád-korban épített, többször
lerombolt, de napjainkban gyönyörűen felújított
füzéri várat is, melyben 1526-tól egy évig őrizte a
magyar koronát Perényi Péter koronaőr, és amely
történelmünk számos csatájának volt színtere.

A kirándulók között voltak szatmári származásúak,
akik büszkék a tarpai Esze Tamás talpasaira, és erdélyiek is, akik jártak az utolsó erdélyi országgyűlés keretében tartott 1707. április 5-ei fejedelmi
beiktatás helyszínén, a marosvásárhelyi református Vártemplomban, megsimogatva a mívesen
faragott Rákóczi-asztalt, de megfordultak Zágonban is, a fejedelem kedves íródeákja, kamarása,
Mikes Kelemen szülőföldjén, aki Törökországi
Leveleiben az emigráció mindennapjait írta le,
és aki kis apródkorától kezdve a fejedelmet haláláig szolgálva, kitartott mellette, illetve később
emléke mellett is, így ők személyes érintettséggel, meghatódva jártak a fejedelem nyomában.

Rákóczi fejedelem volt az, aki élére állt a magyarságnak, és jobbágyoktól az arisztokratákig a teljes
társadalmat a szabadságharc mögé tudta állítani,
megkérdőjelezhetetlen nemzeti hőssé vált, aki
követendő példakép maradt és marad a magyarok számára a jövőben is, személye alkalmas arra,
hogy kifejezze a magyarság határokon átívelő
összetartozását.
Veres Enikő
elnök
Rákóczi Szövetség Dunavarsányi Helyi Szervezete

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

A "MISA" ALAPÍTVÁNY HÍREI

Kis aggodalommal szívemben folytatom képzeletbeli sétámat az utóbbiakban bevezetett sorrendben és irányban, mert egy-két esetben a nem túl sokat mutató képek
megint csupán ürügynek jók ahhoz, hogy pár nevezetes régi dunavarsányi ember érdemeiről szót ejthessek...
• Az első képen a nagyvarsányi focipálya régi öltözője látható. Nem túl régi, 1963 és 65 között létesült az itteni öreg iskola bontásával párhuzamosan, annak anyagait
részben felhasználva, és ma már új áll a helyén. Egy mindig jókedvű, tettre kész, kiváló szervező, Misek János (1936-1998) emlékét idézi, kinek hívó szavára a sporttársak, a szurkolók és más falubéliek rakták a téglát, ácsolták a tetőt, meszelték a falakat. A tétmeccseknél is több embert vonzottak ide a Vendel-napi búcsú utáni hétfőkön
rendezett tréfás helyi mérkőzések, melyeken a sérült játékosokat a berohanó ,,egészségügyi személyzet” egy demizson borral próbálta lábra állítani...
(Fotó: Lang Miklós - egy 1984-es lányok-fiúk meccs alkalmából)
• És most Kisvarsány! A második felvételen a Széchenyi u. 14. sz. hajdani Korompay Lajos-ház sejlik föl a dús lombú akácfa mögött. Az 1900-as évek elején épülhetett,
tulajdonosa a kisvarsányi vasútállomás állomásfőnöke volt, jó barátja Ady Endre fölfedezőjének, a gyakran nagyvarsányi nyaralójában időző Vészi József szerkesztőnek.
Ha Vészi elé nem jött valami miatt a hintó, az épp szolgálatban nem lévő jó barát kísérte át gyalog. Mindezt Korompay Máriától, az állomásfőnök úr lányától, későbbi
kisvarsányi postamestertől tudom, aki azt is elmesélte, hogy tizenéves leányként édesapjával járt Vészi akkori lapjának, a Pester Lloyd nevű újságnak a szerkesztőségében is, és roppant meglepődött a szerkesztőségi szoba puritán egyszerűségén... (Fotó: Agárdi Ferenc)
• A harmadik fotón a Széchenyi u. 24. sz. 1930-as évekbeli Melegh Károly-ház. Tulajdonosnője kiválóan értett a házi sör készítéséhez, magam is tanúsíthatom! Ma már új
épület emelkedik a régi helyén. (Gaál Magdolna fényképgyűjteményéből)
• A negyedik fényképen a Széchenyi u. 30. sz. Kohán József-ház, édesapám 1952-ben épült háza tűnik fel. Építője, id. Kohán József (1918-2000) vasutas, nótaszerző-szövegíró. 1941-től a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezetének tagja. Száznál is több nótát írt, magyar nótáiból 1-2 a rádióban is
elhangzott. 1945-ben, 46-ban és 48-ban saját költségén nótás- és versesfüzetei jelentek meg. Neve és néhány művének címe szerepel a Magyarnótaszerzők, énekesek
és népdalosok lexikona Szegeden 2004-ben kiadott 2. kötetében is. A 40-es, 50-es évek dunavarsányi kulturális életében jelentős szerepet vállalt, szavaló- és nótaesteket szervezett. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödiken a Vörösmarty u. 32. sz. Kollár József-ház. Az 1950-es években épülhetett, tulajdonosa földmívesember volt. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik képen az 1957-ben épült Vörösmarty u. 68. sz. Solti János-házat láthatjuk. János bácsi gyári munkás volt. Zenészlélek, aki citerán játszott együtt szabadidejében testvéreivel, a trombitát bűvölő Józseffel és a kiválóan harmonikázó Istvánnal. (Fotó: Horváth László)
• A hetediken a szintén 1950-es évekbeli Nagyvarsányi u. 49. sz. Nyerges Károly-házat. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadikon a Vasút sor 14. sz. Illés Ignác-, majd Illés Antal-házat. Az 1910-es években épülhetett. Lakója, Illés Ignác törvényszéki altiszt, Dunavarsány I. világháborús
hősi halottja, neve a hősi emlékművön olvasható. Fia, Illés Antal ezüstkalászos gazda volt, unokája, Illés Ilona iskolánk tanára. (Fotó: Horváth László)

1.

2.

3.

A Magányos Időseket és Családokat Segítő
Alapítvány az Idősek Világnapja alkalmából
nagyszabású jótékonysági rendezvényt szervezett szeptember 27-én Dunavarsányban, a Petőfi
Művelődési Házban. A program első részében
kulturális műsorral köszöntöttük az időseket.
A varsányi általános iskola tanulói után Straub
Dezső Jászai-díjas színművész közel háromnegyed órás, fergeteges hangulatú műsorral szórakoztatta az időseket. A programot egy-egy vers:
Boross Nikolett és Veresegyházi Béla, valamint
egy-egy hangszeres szám: Varga Zsombor (furulya), és Lukács Botond (trombita) fellépése zárta.

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

Köszöntötte a résztvevőket Gergőné Varga Tünde polgármester asszony is.
A rendezvény második részében közel félmillió forint értékű élelmiszercsomagot osztottunk ki. A délegyházi, majosházi és nagyvarsányi nyugdíjasokat külön autóbusz térítésmentesen szállította oda és vissza, amit ezúton
is köszönünk Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak. Köszönjük továbbá
az Aranynektár Kft. , a COOP varsányi üzlete, a MA-KORI üzlet, valamint a
Máltai Szeretetszolgálat délegyházi csoportjának nagylelkű támogatását.
Az Alapítvány Kuratóriuma nevében: Dr. Gligor János

Fonyóné Tóth Cecília

Kohán József
HIRDETÉSEK

ÁLOM KERTEM
4.

5.

Megnyílt az Álom Kertem virág és lakásdekoráció a
Kossuth Lajos utcában, az állateledeles bolt mellett.
Egyedi, kézzel készített őszi dekorációk. Mindenszentek
sírdíszek, virágdobozok, minőségi lakberendezési és
ajándék tárgyak várják a vásárlókat.

6.

Koszorúk már 1150 Ft-tól!

DUNAVARSÁNY KÍNAI ÁRUHÁZ
7.

8.

Vörösmarty u. 26.

Vegyi áru ,konyhai kellékek, játékok,
műanyag gyerek áru 20% akció.
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DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET

Kézilabda Szakosztály

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.

6 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését
korosztályos csapatainkba!
Amivel várunk:
Labdás ügyességfejlesztés,életkorodnak megfelelő
mozgáskoordinációs gyakorlatok, kézilabda alapjainak játékos elsajátítása, új barátságok, jó hangulat, csapatszellem.

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Edzések helyszíne:
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka
(2336 Dunavarsány, Arany János u. 12.)
Edzés időpontok:

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

szivacskézilabda (2013-2010 korosztály) szerda, péntek 16:30 – 17:30
lányok (2007-2009 korosztály) hétfő, kedd, péntek 17:30 – 19:00
fiúk (2007-2009 korosztály) hétfő, kedd, péntek 16:30 – 18:00

+36 20/942 0507

ifjúsági lányok (2004-2000 korosztály) szerda, péntek 18:00 – 19:30

info@bonaugyved.hu

További információ:
Herczeg Mariann, szakosztályvezető + 36 20 982 3808
Paulné Simon Brigitta, edző + 36 70 321 8230

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Facebook: Dunavarsányi TE Kézilabda Szakosztály

háza
Délegy

!!! Elköltöztünk !!!

Új címünk: Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. (volt Pizza 51)
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kapcsolat@trenditel.hu
Y

https://trenditel.hu
CM

+36 24 222 160
+36 20 615 5181
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KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

K
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SZERVIZ
Mobiltelefon
Számítógép, Laptop
LCD TV (Samsung és LG)

Nyitvatartás:
H - P:
SZ:
V:

08.00 – 17.30
08.00 – 13.00
zárva

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

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

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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
Korrepetálást vállalok alsósoknak MATEMATIKÁBÓL és MAGYARBÓL, 		
felsősöknek és középiskolásoknak Magyraból. Tel.:0620/243-0850

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

			

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársakat keres Dunavarsányi munkavégzéssel, az alábbi munkakörökre:
▶ TAKARÍTÓ (iskola, művelődési ház)
Amit ajánlunk: Állandó, bejelentett munkahely, teljes munkaidőben,
munkaruha, napi egyszeri meleg étkezés. Akit keresünk: Megbízható,
alkalmazkodó, csapatban és önállóan is dolgozni tudó munkatársat.
Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail címen.

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS DUNAVARSÁNYBAN!
Dunavarsányban teljes körű szemészeti vizsgálat jól felszerelt orvosi rendelőben várakozás nélkül! Alábbi szolgáltatásokkal várom
a kedves pácienseket: felnőtt és gyermekszemészet, szemüveg felírás,
kontaktlencse dioptriájának meghatározása, jogosítványhoz, munkaalkalmassághoz vizsgálat és igazolás szemészeti lelet kiadása monitor
előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegről, glaukóma (zöldhályog)
kezelése, cukorbetegek, hypertoniás betegek szemfenéki vizsgálata,
szemfenéki meszesedés, időskori maculadegeneráció (AMD) szűrése,
idegentest eltávolítás ambulánsan gyulladt szemek kezelése. Rendelési
idő: hétfőn 15:00-tól és szerdán 13:00-tól. Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között ezen a számon: 0670/280-1067
Részletesebb információk a www.roan-med.hu honlapon! Szeretettel
várom Dunavarsányban Százados Istvánné utca 4. szám alatti rendelőben 15:00 órától előzetes telefonos bejelentkezés alapján.
Dr. Pásztor Anna szemész szakorvos
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