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A PETŐFI SZABADIDŐPARK ÁTADÓJA

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

A PETŐFI SZABADIDŐPARK NAGYVARSÁNYBAN, A SPORT UTCÁBAN

Öt éve ilyenkor ugyanilyen izgatott voltam, mint most
is. Készültem egy szolgálatra, amelyet már valamelyest
ismertem, semmi nem volt idegen, mégis az aggodalom töltött el. Gondolkodtam, ha én leszek, akinek
bizalmat adnak, hogyan kezdem el a munkát, milyen
lesz az első napom. A bizalmat megkaptam az Önök
jóvoltából és elkezdődtek a városért tevő mindennapjaim. Olyan ez, mint amikor egy újszülöttet kap az ember a kezébe. Védeni, ápolni kell, pénzt kell rá költeni,
hogy fejlődjön, szépüljön, gyarapodjon, egy pillanatra
sem lehet elfelejteni, 24 órás szolgálatot vállal, aki egy
városnak a vezetőjévé válik. Végiggondolva az elmúlt
öt évet, és megnézve a „gyermek” fejlődését, minden szerénység nélkül mondhatom, hogy látszik az
odafigyelés és a változás, látszik a belefektetett pénz
és energia. Sokszor kérdezik tőlem, hogy „mire vagy
a legbüszkébb az ötéves munkád során?”. Ilyenkor az
a jó érzés jár át, hogy olyan sok mindent mondhatnék, gondolkodnom kell, hogy melyikkel is kezdjem.
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szinte hazajárnak, sok családot ismernek, és nagyon
szeretnek a Petőfi Klubban muzsikálni. A dunavarsányi
hagyományos szüreti felvonulás pedig egy életre szóló
élményt jelentett a vendégeinknek. Sikerült meglepniük bennünket is, és egy nagyon értékes, és a maga
nemében egy különleges faliórát kaptunk ajándékba,
amelynek minden egyes kis alkatrésze, fogaskereke fából lett kifaragva. Az óra formáját és a témáját is Salvador Dali Elfolyó idő című festménye ihlette. Az ajándék
méltó helyre került a Városháza dísztermének falára.
Visszatérve a kezdő gondolatsoromhoz, sokszor leírtam
már, hogy milyen beruházások történtek az öt év alatt,
bár a jó dolgokat az ember szereti többször elmondani.
Most inkább a kisebb sikereket mondanám el, amelyekről kevesebb szó és írás szólt, de annál fontosabbak.

Ha időrendben haladok, mindig az új Városházát említem, mert ez volt a legelső beruházás, amit már én
asszisztáltam végig és én adhattam át a városnak. Személy szerint – mint a DTE akkori elnöke – sokat dolgoztam azon, és a Testületet mindig sikerült meggyőzni
arról, hogy a sport – azon belül is a labdarúgás – fontos
a városban élők számára, ezért megfelelő támogatást
kell kapjon. Mind anyagilag, mind pedig infrastrukturálisan a legtöbbet ebben a választási ciklusban a
sport kapott. Persze, ehhez hozzájárult az a nagyszerű
lehetőség, hogy a társasági adót fizető vállalkozás adójának egy részét támogatás útján egy látvány-csapatsportnak ajánlja fel. Így a Tao.-ból és az Önkormányzat
által mellé rendelt önrészéből megújulhatott a DTE
sportközpontja, és a kézilabdacsapatunk lehetőségeként a tornateremben is végezhettünk felújítást.
Szintén fontosnak tartottam, és szeptemberben sikerült átadni a sportolni, pihenni vágyóknak a nagyvarsányi Petőfi Szabadidőparkot. Aki a szüreti felvonulás
eseményein részt vett, az máris kipróbálhatta a sportpark erősítő eszközeit, és megtekinthette az első kiállítást, ami a régi iroda másaként épített épületben volt,
és a 20 éves gemmingeni testvértelepülési kapcsolatról szólt. A német delegáció Timo Wolf polgármesterrel
együtt többször is meghatódott a dunavarsányi vendéglátás pazarságán, de a park avatásán feléjük irányuló gesztus könnyeket is csalt a szemekbe. A kiutazó
dunavarsányi küldöttség legfőbb tartózkodási helye 20
év óta a város közepén lévő Kastélypark, ahol már Guinness-rekord mennyiségű lángos és pörkölt készült a
vendéglátóinknak. Nincs olyan kiutazás, amikor a parkban sétálva meg ne örökítenénk magunkat a kedves
szoborcsoporttal, a „Ganseliesel”-lel, vagyis a „libáslánnyal”. Ennek a mintájára készíttettük el a hasonló
alakokat, amelyeket meglátva mind a német barátaink, mind pedig azok, akik jártak már a testvértelepülésünkön, tudták, hogy mi ez a szobor. Lehet, hogy nem
olyan bájos, nem olyan kecses, és nem olyan nemes
anyagból készült, mint a kinti testvére, de nagy sikert
aratott. A kiállítás gazdag fotó és tárgyi emlékkel idézte fel mindenki számára az elmúlt két évtized sok-sok
eseményét, mind a német, mind pedig a magyarországi látogatásokról. Egy generáció nőtt fel azóta, amióta
először találkozott a két nemzet. Nagyvarsányba már

Lehet, hogy sokan fölösleges pénzkidobásnak gondolják a parkosítást, virágosítást a városban, én úgy
gondolom, hogy inkább az igényesség, a „jó itt élni”
gondolkodás alapja, ha a környezetünkre több gondot és persze pénzt fordítunk. Több helyen ültettünk
fákat, elhanyagolt, gazos területeket számoltunk fel
és telepítettünk többszintű növénykultúrát, zaj és
porvédelemre, és persze a zöldfelület növelésére.
A gyerekek a jövő nemzedéke, nem csak Kormányunk, de Dunavarsány is támogatja a kisgyermekes
szülőket és a gyermekeket. Az országban egyetlen
helyként támogatjuk a kisgyermekeket 2 és 3 év között, havonta 6000 Ft-tal. Minden évben polgárunkká
avatjuk és arany medállal ajándékozzuk meg az előző
évben Dunavarsányban születetteket a városnapok
eseményei között. Óvodát már elkezdtünk építeni, a
bölcsődét pedig a sikeres pályázás utána a következő
testület fogja megvalósítani. Gazdag rendezvényeink
több műsora is a gyerekeknek szól, az adventi hetek
pedig már egyértelműen mindig a közelgő karácsony
hangulatát, fényeit, díszítését, ajándékait, szokásait

igyekeznek főleg a gyerekek számára idevarázsolni.
Legalább ennyi figyelmet kapnak a 70 éven felüli
időseink is, hiszen szennyvízdíj-kedvezményt, és egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatást is kapnak évente. Igény van az idősek körében is arra, hogy nyelvet
tanuljanak, vagy számítógépet, okostelefont tudjanak
kezelni. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral összefogva támogatjuk a tanfolyamok, az alapfokú képzések
megtartását. Ha már gyerekekről és idősekről esik szó,
mindjárt az egészségügy is eszembe jut. Az Önkormányzat egyik közfeladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, de városunk magasabb színvonalon
látja el ezt. A háziorvosi, az orvosi ügyeleti ellátás, a
védőnői szolgálat, a gyógyszertári szolgáltatás mind
a lakosság egészségére való nagyobb odafigyelés.
Meghatározott korú iskolás fiúk és lányok részére a
Képviselő-testület rendeletbe foglalta a meningococcus baktérium, illetve a humán-papilloma vírus
elleni oltóanyag költségének részbeni, vagy teljes
átvállalását. A hölgyek részére már három éve biztosítjuk a védőnői méhnyakszűrést, térítésmentesen.
A vérvételért sem kell a szakorvosi rendelőbe utazni,
saját rendelőnkben veszi le az egészségügyi asszisztens. Az 5 éves ciklus sikere az is, hogy a Dunavarsányi-Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére egy
ingatlant vásárolt az Önkormányzat, így a már önálló
beavatkozó egység egy jól felszerelt telephelyről indulhat bevetésre. Folyamatosan bővült a térfigyelő kamerarendszer is minden évben, már közel 40 kamera
figyeli a várost, ezzel biztosítva a lakosság védelmét.
A Képviselő-testület eltervezte, hogy az öt év alatt létrehoz egy szoborparkot, nagy magyarjaink emlékére. A
park megvalósult, idén befejeződik mind időben, mind
térben a szobrok állítása. Az ebben az évben felállításra
kerülő Batthyány Lajos mellszobra alá, a posztamens
alá a leköszönő testület egy időkapszulát fog elhelyezni, amelyben tájékoztatja a jövő lakosait az öt év történéseiről. Ha sok év múlva előkerül a 2019-ben megírt
üzenet, értékelheti az utókor az elődök munkáját.
A 2014-ben bizalmat kapott képviselők és a polgármester ez idő alatt elvégzett munkáját viszont
a most választási joggal rendelkező lakosok fogják
értékelni. Ezúton szeretném megköszönni a Képviselő-testület segítő munkáját. Annak, aki újra jelölteti magát, eredményes választást kívánok, aki
pedig befejezi a közéleti tevékenységét Dunavarsányért, annak további sikereket kívánok az életében.
Én személy szerint köszönöm Önöknek az öt évvel
ezelőtti megtisztelő bizalmat, amivel éltem, de soha
nem éltem vissza. Minden gondolatommal és erőmmel Dunavarsány fejlődését szolgáltam. Nekem mindig ez a város volt a legfontosabb, és még nagyon
sok elkezdett munka van, amit a város fejlődése
szempontjából mindenképpen meg kell valósítani.
Kérem Önöket, hogy jövőjüket saját kezükben tartva
menjenek el október 13-án választani polgármestert,
önkormányzati képviselőket, nemzetiségi jelölteket,
valamint Pest megyei közgyűlési listákat.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

ÖRÖMMEL CSETFALVÁN

Bölcsődére pályáztunk
Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019)" című pályázati
felhívás a Magyar Kormány Pest megye célzott
fejlesztését szolgáló támogatási programjának
részeként jelent meg. A bölcsődefejlesztési felhívás a Pest megye területén található meglévő, önkormányzati tulajdonú bölcsődék férőhelybővítéssel együtt végrehajtott felújítására,
bővítésére, átépítésére, illetve új bölcsődék
létrehozására irányul, lehetőséget biztosítva
épületgépészeti fejlesztésekre, valamint szakmai eszközök, berendezések beszerzésére.

A beszerezni kívánt, új eszközök mellett, korszerű játszóudvar is létesül. Az épület teljesen
akadálymentesített, a látássérültek tájékozódását pedig vezetősávok és Braille-írásos feliratok segítik. Az energetikai besorolását tekintve
„BB - közel nulla energiafelhasználású” épület
korszerű épületgépészeti rendszerekkel, napelemes megújuló energiatermeléssel fog elkészülni. Ezek az elemek nem csak a várható
fenntartási költségek csökkentését, de a környezeti fenntarthatóságot is szolgálják. Az építési
munkálatok várhatóan 2020 májusában kezdődnek, az átadásra pedig 2022-ben kerül sor.

Dunavarsány Város Önkormányzata új, négy
csoportszobás, 48 férőhelyes bölcsőde építésére
pályázott. A projekt a 480 millió forintos igényelt
támogatást 138 millió forint önerővel kiegészítve, várhatóan 618 millió forintból valósul meg.
A fejlesztés eredményeként az épületben négy,
50 négyzetméteres csoportszoba, főző-, és teakonyha, gondozónői szobák, irodák és hozzájuk
tartozó kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra.

Mivel a városban nem működik önkormányzati fenntartású bölcsőde, ezért a beruházás
hiánypótló Dunavarsány életében. A bölcsődés
korú gyermekek száma évről évre növekvő tendenciát mutat a településen. Az önkormányzat
célja a teljes igénylői kört kiszolgálni, a kapacitás függvényében és a XXI. század követelményeinek megfelelő, egészséges nevelési
környezet kialakítása. A fejlesztéssel érintett

telek Dunavarsány belterületi részén, a Habitat
utcában található, főként lakóépületekkel szegélyezve. A bölcsőde építése 14 munkahelyet
teremt, jellemzően nevelő/dajka munkakörben.
A megpályázott beruházás a kisgyermeket nevelő családok életkörülményeinek javulását, illetve
a települési önkormányzatok bölcsődei szolgáltatási kötelezettségének teljesítését jelenti.
Az új bölcsőde építése és a hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzés egyaránt lehetővé teszik a hos�szútávon fenntartható, minőségi ellátás biztosítását. A településen jelentkező kapacitáshiányból
adódó gondok megoldásával megteremtődik
a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő
visszaintegrálódása, bővül a település intézményi infrastruktúra ellátottsága. Korszerű, kellemes
és tágas bölcsődei környezetben, szakszerű és
figyelmes gondozói munka nyomán, minőségi
feladatellátás valósul meg, amely a mai kor legmagasabb elvárásainak is képes megfelelni. Bízunk a pozitív elbírálásban.

2019. szeptember 7-én örömmel indultunk
Csetfalvára testvértelepülésünk meghívására.
A már előző években elkezdett fejlesztések
folytatásaként a dunavarsányi képviselő-testület ebben az évben is megszavazott, majd
a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatalnak utalt 3 millió forintot, amelynek megfelelő és szabályos felhasználását
Zán Fábián Sándor püspök úr követte nyomon
egészen a beruházások megvalósulásáig.
A támogatott intézmények vezetői ezen meghívás
keretében mutatták be és számoltak be büszkén
és hálatelt szívvel a megtörtént rekonstrukciókról
és beszerzésekről. A csetfalvai általános iskola
eddig beázó tetőszerkezetének újabb része került
felújításra valamint az óvoda két csoportszobája,

és a gyermekek étkezőjének parkettázása is megtörtént. A falu közösségi könyvtára részére már
több alkalommal juttattuk el a magyar irodalom
nagyjainak műveit tartalmazó könyvadományokat, valamint fejlesztésekhez is hozzá tudtunk
járulni az előző években. Idén befejeződött
az új könyvespolcok, valamint az eddig hiányzó új olvasóasztalok, és székek beszerzése is.
Ebben az önkormányzati ciklusban utoljára látogattunk el Csetfalvára, a Kósa családnak ismételten köszönjük a szíves vendéglátást. Reménységgel szívünkben kívánjuk, hogy – bárhogy is
alakuljon az élet – a későbbiekben is felelősséget

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Állami elismerés került Dunavarsányba

fog vállalni mindenki, akinek lehetősége van a
segítségnyújtásra, és támogatni fogja a legnehezebb sorsú testvértelepülésen élő külhoni magyarokat. Hálás szívvel köszönöm mindenkinek
az 5 év alatt tanúsított szolidaritását, amely – kinek-kinek lehetőségei szerint – tettekben, anyagiakban, szervezésekben, imákban, önzetlen
szeretetben nyilvánult meg.
Isten áldását kívánom mindhárom testvértelepülésen élő barátaink életére.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Prevenciós előadások Dunavarsányban
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban bűnmegelőzési napokat tartott.

Kivételes büszkesége városunknak, hogy egy dunavarsányi
polgár részesült a köztársasági elnök elismerésében a közelmúltban. Nagytiszteletű Dr. Bóna Zoltán, a Dunavarsányi Református Egyházközség lelkipásztora vehette át a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést Áder Jánostól. Az elismerés a közel
négy évtizedes lelkipásztori szolgálat, valamint az aktív közösségépítő és társadalmi szervezőkészség elismeréseként került Dr. Bóna Zoltánhoz, rajta keresztül pedig Dunavarsányba.
Polgármesterként és magánemberként is szívből gratulálok ehhez a rangos állami kitüntetéshez, a mögötte meghúzódó közösségépítő munkához és kívánom, hogy még sokáig szolgálja
Nagytiszteletű Úr városunk közösségeit hitben, egészségben.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az első prevenciós előadásra 2019. augusztus 6-án került sor, amelyen Váraljai Frigyes
Károlyné c. r. főtörzszászlós a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója felhívta az időskorúak figyelmét a korosztályukat leginkább érintő ún. „unokázós” csalások és trükkös lopások elkövetési módszereire. Az előadó beszélt a nemzetközi
segélyhívószám jelentőségéről, illetve fórum keretében bűnmegelőzési tanácsokkal látta el a hallgatóságot. A második előadás 2019. augusztus 7-én volt a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár udvarán megtartott Police Café elnevezésű program keretében. A prevenciós rendezvényen a lakosság tájékoztatást kapott a vagyon elleni bűncselekmények
megelőzésének lehetőségeiről, módszereiről. A helyszínen lévő mobil bűnmegelőzési
centrumban az érdeklődők megismerkedhettek, illetve meg is tekinthettek különféle biztonságtechnikai eszközöket is, melyekkel otthonukat biztonságosabbá tehetik.
A gyermekek körében nagy sikert aratott, hogy felpróbálhatták a rendőrségi rohamfelszereléshez tartozó pajzsot és sisakot, valamint ujjnyomatuk rögzítésre is volt lehetőségük, amit haza is vihettek. A nap egy játékos vetélkedővel zárult, ahol a legjobbak
ajándékban részesültek, illetve a játékban résztvevők is kisebb ajándékkal tértek haza.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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„Mikor félnem kellene is,
én bízom te benned.”

(Zsoltárok 56:4)

A Római Katolikus Egyház ünnepei
októberben
OKTÓBER 7.: Rózsafüzér Királynője. Első adatunk 1547-től való arról, hogy ezen
a napon ünnepelték. A Lepatónál – Spanyolország – aratott győzelem révén terjedt el. XI. kelemen pápa 1767-ben az egész egyházra kiterjesztette az ünnepet.
Szent II. János Pál pápa Rosarium virginis Mariae kezdetű apostoli levele a szent
rózsafüzérről: „A rózsafüzér amellett, hogy imádság a békéért, mindig a család
imádsága is és imádság a családért is. Korábban különösen is kedves imádsága
volt a keresztény családoknak, és bizonyosan ápolta bennük a közösséget. Nem
volna szabad elveszítenünk ezt a drága örökséget. Vissza kell térnünk a családokban és a családokért végzett imádsághoz, felhasználva a rózsafüzért is.” „Az együtt
imádkozó család együtt marad. A rózsafüzér ősi hagyomány alapján különösen
is olyan imádság, amelyben a család magára talál, hogy közösségben, kölcsönös
megbocsátással tudjanak élni az Isten Lelkétől megújított szeretet szövetségben.”
OKTÓBER 8.: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarok Főpatrónája, a magyar katolikusok főünneppel emlékeznek meg Szűz Mária magyarokat oltalmazó
pártfogásáról. A Krisztussal együtt imádkozó Mária közbejárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Az ünnep Szent István király országfelajánlására nyúlik
vissza. A haldokló király 1038. augusztus 15-én, halálos ágyán az Ég Királynőjének
oltalmába ajánlotta országát és népét. Abban az időben az asszony szó nagyas�szonyt, úrnőt, királynőt is jelentett. Az ég Királynője a magyaroktól az Asszony, majd
a Nagyasszony nevet ismegkapta. XIII. Leó pápa 1896-ban a millennium alkalmával
Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére a Nagyasszony tiszteletére
külön ünnepet engedélyezett a magyarok számára. Eleinte az ünnepet október második vasárnapján tartották. X. Piusz pápa október 8-ra tette át. Mátyás király pajzsán
Szűz Mária közbejárását kérte, aranypénzein Mária található a kis Jézussal. Madonnával díszített pénzeket 1849-ig készítettek, azokat a nép „máriásnak” nevezte. A
Patrona Hungariae eszmére alapozva 17. században alakult ki a Regnum Marianum
(Mária Országa) fogalom, kifejezve, hogy Szent István felajánlásával nemcsak oltalmazója Magyarországnak, hanem tulajdonosa is. I. Lipót király magát, családját és
országát Mária oltalma alá helyezte. 1687-ben a máriavölgyi kegyhelyen Magyarországot felajánlotta a Magyarok Nagyasszonyának. E felajánlást a török alóli felszabadulásért a bécsi Szent István-székesegyházban hálából ünnepélyesen megújította.
Dessewffy Sándor csanádi megyés püspök 1895. október 6-án a máriaradnai kegykép előtt ünnepélyesen felajánlotta egyházmegyéjét és az egész országot a Magyarok Nagyasszonyának. A Szűzanya fejét 12 csillagú korona helyett a Magyarok
Nagyasszonyának elterjedt ábrázolása szerint a magyar Szent Korona díszíti, kezében – vagy a karján ülő gyermek Jézus kezében – az országalma és a jogar látható.
Az álló ábrázolás helyett az ülve ábrázolás a 15. században vált általánossá. A keresztény ikonográfia ezzel azt hangsúlyozza, hogy nem egyes emberek, hanem
egy nép védőszentje. Lábánál a törökök legyőzését jelképező félhold, vagy a magyar címer látható. Egyházközségünkdélegyházi templomának titulusa: Magyarok Nagyasszonya. A templomban egyedüálló, csodálatosan szép oltárkép látható.
OKTÓBER 11.: Szent XXIII. János Pápa. Angelo Giuseppe Roncali a Bergano melletti
Sotto in Montéban 1881-ben született. Bergamóban és Rómában tanult. 1904-ben
szentelték pappá. Az I. világháborúban tábori lelkész volt. Rómában különböző feladatokat látott el. Címzetes érsekké 1925-ben nevezték ki, Bulgáriában kezdte diplomáciai
szolgálatát, ezt Törökországban és Görögországban folytatta. Franciaországban 1944.
decemberében lett nuncius. A súlyos egyházellenes hangulatot türelmével csillapította. 1953-ban velencei pátriárka, majd bíboros lett. 1958. október 28-án választották
Szent Péter utódává. 1959. január 25-én a falakon kívüli Szent Pál- bazilikában meghirdette a II. Vatikáni Zsinatot, melyet 1962. október 11-én nyitott meg a világ püspökeivel. 1963. június 3-án halt meg. Ünnepét II. János Pál a zsinat megnyitásának
napjára helyezte. A dunavarsányi római katolikus templomkertben XXIII. János pápa
ember nagyságú bronz szobra található. Reggeli imájában imádkozzuk: „Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. ...Ad, hogy sohase veszítsem el önuralmamat. ... Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, ...Végül add,
hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz a Szűzanya által.”

Józsa Sándorné
hitoktató

Valamilyen keresztségből Krisztus keresztségébe

ELLENSZÉRUM

Alapige: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Ezután megkérdezte tőlük:
Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét – válaszolták ezek. Pál
ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a
népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. (ApCsel 19,2-4)

Azon gondolkoztam a minap, hogy ha a birtokomban lennének bizonyos dolgok, amikkel az emberiséget segíthetem, vajon tovább adnám-e? Úgy
értem, hogy ha felfedezném a rák vagy az AIDS ellenszerét, elmondanám-e másoknak?

Hajlamosak vagyunk a hitről és hitetlenségről is fehéren-feketén, kategorikusan beszélni. Magunkra is mondjuk, én hívő vagyok, vagy én
hitetlen vagyok. Aztán hamar kiderül, hogy aki magát hívőnek mondja,
olyan maga-gyártotta képzetekben/istenekben/bálványokban hisz, amelyek nem léteznek. A magát hitetlennek mondóról pedig kiderülhet, hogy
egy-egy élethelyzetben bőven vannak kételyei a maga hitetlenségét illetően. Szokták is mondani, hogy „a zuhanó repülőn nincsenek ateisták.”

Persze, hogy elmondanám és elmondaná bármelyik
kutató, aki felfedezte a gyógyszert. Nyilvánvaló, az
az ember híres és gazdag lenne a felfedezése révén, de nem csak emiatt közölné a világgal, hanem
azért is, mert jót tenni jó dolog. Segíteni másokon,
az jó érzés, függetlenül a jutalomtól. Nekem, és
hála Istennek még sok más embernek, tudomásom
van arról, hogy a halál után is van élet és ismerjük
az utat az örök élethez. Ez is olyan, amit meg kell
osztanunk másokkal, nem tarthatjuk meg magunknak. Nem a jutalom miatt, hanem azért, mert
szeretnénk, ha más is a Mennybe jutna, ha másnak
is lenne örök élete, ha mások is megtudhatnák azt,
hogy Istennel élni már itt a földön is nagyon jó.

Így van ez a keresztséggel is. Van, aki átesett gyermekkorában, öntudatlanul a
keresztségen és azzal be is fejeződött mindennemű lelki tevékenysége. A másik embernek ez nem adatott meg, de nyitott lélekkel keresi az igazságot és hálás örömmel fogadja a hit ajándékát. A hitben és a keresztség megélésében is
vannak fokozatok. A lelki életben való fejlődés, amelyből kihagyhatatlan Isten
népe közösségében, az egyházban való aktív részvétel pedig azt jelenti, hogy hitünk és keresztségünk is az Isten Krisztusban megmutatott kegyelmében jut el
a teljességre. A hit által talán megérintett állapotból eljutunk a hit által biztosan
megragadott állapotba. A lelketlen gondolataim Isten lelkétől nyernek igazságot
és bölcsességet. A profán gondolataim a hitről Krisztus által lehetnek szent hitté.
Pál apostol Efezusban a bálványimádás, pogány-kultusz fellegvárában talált
egy kis csoportot, akik megérintettek, mert szakítottak korábbi bűnös életükkel, morálisan megtértek, meg is keresztelkedtek valamilyen módon, de
Krisztus bűnbocsátó kegyelmét nem érezték, ennek következményeit nem
élték. Talán sok mai keresztség is ilyen. Jó szándék, hagyománytisztelet, nagymama akarata, családi elhatározás van mögötte sok szép emberi gondolattal, de Krisztus megragadó szeretetének vágya és elfogadása nélkül. A saját
döntésünk marad a magunk, vagy gyerekünk megkeresztelése, pedig az akkor
igazi, ha Isten döntéseként fogadjuk. Akkor lesz áldott és áldó következménye.
an szerencsétlen kombináció is. Ünnepélyes keretek között – kereszteléskor, konfirmációkor, elsőáldozáskor, bérmálkozáskor – Isten döntésének fogadjuk a hozzátartozásunkat, de aztán a hétköznapok döntéseit fönntartjuk
magunknak és nem követjük Őt, nem imádjuk Őt, nem bízunk Benne, nem
keressük, nem kutatjuk igazságát és akaratát, öntörvényünkkel vezéreljük életünket. Ebből rengeteg feszültség, belső konfliktus és külső hitelvesztés fakad.
Pál apostol efezusi kis csoportja boldogan lépett a tanítványi lét magasabb
fokára azáltal, hogy egy értelmezhetetlen, áldott következmények nélküli keresztség után Krisztusi megváltó és boldogító keresztséget fogadott el.
A mi tanítványi létünk is arról szól, hogy folyamatosan növekedjünk a hitben
és abban a boldog tudatban, hogy keresztségünk nem a múlt egy hiábavaló
eseménye, hanem a jelen és a jövő minősége és az örökkévalóságunk záloga.
Jelentse számunkra a tanítványi lét azt a törekvést, hogy „az akármilyen/valamilyen keresztségből” igazi krisztusi keresztséget éljünk meg a megbocsátottság jó érzésével, a megbocsátás készségével és evangéliumi szeretettel.
A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

Mi a válasz? Hogyan lehet örökké élni? A válasz az,
hogy a halál ellenszéruma Jézus. Isten jónak tervezte az embert és úgy gondolta, hogy örökké együtt
lesznek, de sajnos a bűn bejött az emberiség életébe
még az Édenkertben, ezáltal elszakadt Istentől és el
kellett hagynia a Paradicsomot. A bűn következménye az lett, hogy az emberek gondolatai, tettei önzőek, agresszívek, bántóak, mindenféle rosszaságra
képesek lettek és megjelent az életükbe a halál.
Isten lényéhez nem fér hozzá a bűn, Ő a Men�nybe bűnt nem engedhet be. Az ember bűnös, de
Isten mégis azt szeretné, hogy az emberek Vele a
Mennyben lehessenek földi életük végén. Ezért
Isten adott egy mai napig fennálló lehetőséget.
Elküldte a Fiát, Jézust a földre, hogy ha az emberek hisznek Benne, meg akarnak változni, hátat
akarnak fordítani bűnös életüknek, akkor ezt megtehetik. Csak annyit kell tenniük, hogy behívják a
szívükbe Jézust és átadják életük vezetését Neki.
A kutatók sokszor megosztanak az emberiséggel eredményeket, de azt, hogy az emberek mire és hogyan
használják fel a kezükben levő tudást, az már nem a
kutatón múlik. Így van ez a hittel is. Isten felkínálja
az örök élet lehetőségét, de a választás rajtad múlik.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte az Ő
Fiát, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Jn. 3:16

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

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

a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz és kézműves
(agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriákban.
TÉMAKÖRÖK
1. Benedek Elek meséinek szereplői
2. Legkedvesebb jelenetem Benedek Elek meséiből
3. Tizenkét kockás képregény vagy hat alakos kézműves megjelenítés
Benedek Elek meséiből
4. Benedek Elek történelmi nagyjainak bemutatása
Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet készíteni, bármilyen
terjedelemben. Az írásokat 6.000 - 12.000 karakter terjedelemben kérjük.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázatra nevezhet minden óvodás, alsó és felső tagozatos diák, valamint dunavarsányi lakos. Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét, és külön zárt borítékban készítője nevét, életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét és elérhetőségeit. A pályamunkákat 2019. október 11-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési,
Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza. Díjátadó tervezett időpontja: 2019. október 18., Benedek Elek kopjafájának átadó ünnepsége.
A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

7

8

— ESE M É N Y E K

E SE MÉ N Y E K —

SZÜRETI FELVONULÁS 2019

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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A PETŐFI SZABADIDŐPARK ÁTADÓJA

CSALÁDI NAP A WEÖRES SÁNDOR ÓVODÁBAN
A hagyománnyal rendelkező Bóbita Családi Napot az idén már negyedik alkalommal rendeztük
meg szeptember 14-én. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, így szép számban gyűltek össze gyermekek, szülők, látogatók. A rendezvény egyik
célja az volt, hogy a családok tagjai együtt töltsenek egy tartalmas vidám napot, ahol különböző
helyszíneken tudtak tevékenykedni, játszani,
falatozni, a másik célunk pedig az, hogy a nap folyamán befolyt összeget a Bóbita Alapítvány óvodánk fejlesztésére fordíthassa. Az idei bevételből
„Parajd” Só-fluidizációs légtisztító, fertőtlenítő
készülékeket szeretnénk vásárolni az intézmény
mindhárom épületébe. Szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik ellátogattak rendezvényünkre és így támogattak minket, illetve azoknak, akik műsort adtak, vagy tárgyi felajánlást
tettek, ezzel is hozzájárulva a nap sikeréhez.
Támogatóink voltak: Döm-Döm Büfé, Sziszi falodája, Virág kavalkád, Flura Pékség, Triton Security,
Tilla Virág, Lottózó – Kalapács Mariann, Schipek
család, Liptai Húsbolt, Bürger Zsolt – festékbolt,

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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Bogi Cuki, Route 51 pizzéria, Németh Benett családja, Dunavarsányi Háztartási és Vegyi áru Diszkont, Tündérkonyha, Posta – Dunavarsány, Nagy
Tamás Makori Ker., Horváth Zénó családja, Görgey ABC – Simon Olivér, László Annamária, Tündi
Zöldség és Biobolt, Nyilas Borbély Szalon, Flora
Market Virág Ajándék – Dunaharaszti, Bacchus
Pub Étterem, Tani Falatozó Dunaharaszti, Sziszkó
és Fati Vegyesbolt Dunaharaszti, Toldi Dental Fogorvosi Rendelő, Veresegyházi Boglárka, Kincsem
Gyógyszertár, Rendőrség – Dunavarsány, Délegyházi Karate Egyesület, Will Power Tánc és Sportegyesület, Phoenix Pole Fitness, Sziget Dance TSE
Fanatic Jump Kids, Capueira Abolicao Dunavarsány, Tesco Dunaharaszti, Ergé Trans Kft., Reszler
Gábor és Neje, Boros család, Rim Attila és családja, Városgazdálkodási Kft., Páll Amy, Mosolybirodalom, Elek Lilien családja, Home & Office – Kövér
Zoltán, Kati-Zsuzsi Szépségszalon, Délegyháza
ÖTE – Rim György, Agárdi Erzsike és családja, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Molnár József,
Szigetszentmiklós Kutyás Rendőrei, Gergely Ferenc Baromfi Húsbolt, Botos ABC, Premium Sun

Csokiszolárium, Sebestyén család, Légrádi család,
Kovács Kincső családja, Be-Ko Stúdió, Center Sun
Szolárium, Sorro Caffe & Bar – Gerláti család, Brigi
ABC, Herczeg Mariann, Kolibri Italdiszkont, Jaksa
család, Pontyozó Horgásztó Dunavarsány, Tóth
Zara családja, Melich Szofia családja, Petőfi Klub,
Soli Deo Gloria Közösségi Ház, Peters Műszaki
Kft., Tündérvíz Kft., Sweetness Kft., Atlasz Borház,
Parragon Lovasiskola, Muzslai Ágnes, Schaffer
család, Vékony család, Dunavarsány Város Önkormányzata, Bóna Zoltán, Gergőné Varga Tünde, Keresztesi Balázs, Dr. Békássy Szabolcs, Kun László
Károly, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, Kiss R. Sándor plébános, Surányi Tibor, Gyurasics Gáborné.
Végezetül e vidám rendezvény a Weöres Sándor
Óvoda alkalmazotti közösségének lelkiismeretes
munkája nélkül sem jöhetett volna létre. Hálásan
köszönjük minden kedves résztvevőnek, támogatónak, adományozónak, hogy hozzásegítették óvodánkat egy újabb sikeres Bóbita Családi Naphoz.
Szekeres Katalin

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK,
VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ
DUNAVARSÁNYBAN
Ötévenként önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a
korábbi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők helyett újakat választunk.
Mikor lesz a választás?

Kikeresik a Névjegyzékben a nevét és a személyi azonosítóját vagy a lakcímét. Ezt követően Önnek alá kell írnia a névjegyzéket és csak ezt követően
kaphatja meg a fent már megjelölt három szavazólapot (polgármester, önkormányzati képviselő, megyei közgyűlési lista) és egy borítékot. E szavazólapok és a boríték fehér színűek lesznek. A szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet szavazni.
Ha Ön szerepel valamelyik nemzetiségi névjegyzékben is, akkor kapni fog még egy fent megjelölt szavazólapot (nemzetiségi önkormányzati képviselő)
és egy borítékot. E szavazólap és boríték zöld színű lesz. A szavazólapon az van rajta, hogy kire lehet szavazni.
Ellenőrizze le, hogy a szavazólapokon van-e pecsét. Ha nincs pecsét, szólni kell a szavazatszámláló bizottságnak.
A szavazólapokkal és a borítékkal vagy borítékokkal menjen be a függöny mögé a szavazófülkébe. Azért fontos bemenni a függöny mögé, mert akkor
mások nem látják, hogy kire szavaz. A jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak. Kiválasztja azt a jelöltet, listát, akire szavazni szeretne és a hozzá
tartozó körbe tesz egy „X”-et. A szavazásnál ügyeljenek a fenti „Kire lehet szavazni?” alcím alatt leírtakra!

2019. október 13-án (vasárnap) lesz a választás és reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni.
Kire lehet szavazni?
A választás arról szól, hogy ki legyen önkormányzati képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselő.
A választópolgár három szavazólapot kap a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános 2019. évi választásán Dunavarsányban:
•

Az egyik szavazólapon önkormányzati képviselőjelöltekre szavazhat. A szavazólapon szereplő jelöltek közül maximum nyolc jelöltre szavazhat érvényesen, mert nyolc fő megválasztott képviselője lehet a dunavarsányi önkormányzatnak. (Ha a szavazólapon nyolc jelöltnél
többre adja le a szavazatát, a szavazólap érvénytelen lesz!)

•

A másik szavazólapon a polgármesterjelöltekre szavazhat. A szavazólapon szereplő jelöltek közül csak egy jelöltre szavazhat érvényesen,
mert csak egy fő töltheti be a polgármesteri tisztséget a dunavarsányi önkormányzatnál. (Ha a szavazólapon több jelöltre is szavaz a szavazólap érvénytelen lesz!)

•

A harmadik szavazólapon megyei közgyűlési listára szavazhat. A szavazólapon szereplő listák közül csak egy listára szavazhat érvényesen. (Ha a szavazólapon egy listánál többre adja le a szavazatát, a szavazólap érvénytelen lesz!)

A német nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a fenti három szavazólapon túl egy negyedik szavazólapon a német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre is szavazhat a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 2019. évi választásán Dunavarsányban. A szavazólapon szereplő jelöltek közül maximum öt jelöltre szavazhat érvényesen, mert öt fő megválasztott képviselője lehet a
dunavarsányi német nemzetiségi önkormányzatnak. (Ha a szavazólapon öt jelöltnél többre adja le a szavazatát, a szavazólap érvénytelen lesz!)
A roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a fenti három szavazólapon túl egy negyedik szavazólapon a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre is szavazhat a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 2019. évi választásán Dunavarsányban. A szavazólapon szereplő jelöltek közül maximum öt jelöltre szavazhat érvényesen, mert öt fő megválasztott képviselője lehet
a dunavarsányi roma nemzetiségi önkormányzatnak. (Ha a szavazólapon öt jelöltnél többre adja le a szavazatát, a szavazólap érvénytelen lesz!)

A fehér borítékba kell tenni a fehér szavazólapokat (polgármester, önkormányzati képviselő, megyei közgyűlési lista), a zöld borítékba kell tenni a
zöld szavazólapot (nemzetiségi önkormányzati képviselő).
A zöld borítékot le kell zárni. Ha nem zárja le, vagy boríték nélkül dobja be a szavazólapot az urnába, érvénytelen lesz a szavazólap. A fehér és a zöld
borítékot a szavazólapokkal dobja be a nagy dobozba. A nagy dobozt urnának hívják. Ebben a dobozban gyűjtik a szavazatokat. Ha bizonytalan a szavazás
menetét illetően, kérjen segítséget a szavazatszámláló bizottságtól. Ők kötelesek pártatlanul segíteni! Este 19 óra után a bizottságok kinyitják az urnát, és
megszámolják, hogy melyik jelöltre, listára hányan szavaztak.
VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárként a kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 2019. évi választásán benyújtható kérelmekre, valamint a folyamatosan, választástól függetlenül benyújtható kérelmekre – amelyeket a választások közötti időszakban is be lehet nyújtani és a kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra
szól, amíg vissza nem vonja azt - vonatkozóan az interneten találnak részletes információkat. Ezt kell beírni a keresőbe: https://www.valasztas.hu/en/
kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
Dunavarsányban a Helyi Választási Irodában (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal;
telefonszám: +36 24 521 040; e-mail: igazgatás@dunavarsany.hu) segítenek megírni a kérelmeket, ha ezt valaki igényli.
A Helyi Választási Iroda címe és telefonszáma az interneten megtalálható a többi helyi választási iroda adataival együtt. A keresőbe a következőket írja
be: https://www.valasztas.hu/elerhetosegek
Két fontos kérelem típusra vonatkozó lényeges információk, ha:
•

Hol lehet szavazni?

Mit kell vinni a szavazásra a személyazonosság és a személyi azonosító (régi nevén személyi szám) vagy a lakcím megállapításához?
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított érvényes igazolványok
alkalmasak: a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok; a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv formátumú
személyi igazolványok (a kemény borítójú népköztársasági címerrel, a puha borítójú köztársasági címerrel); a magyar hatóság által kiállított
ideiglenes személyazonosító igazolvány; a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély; a magyar hatóság által kiállított útlevelek; a magyar
hatóság által kiállított ideiglenes útlevél,az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

A kérelmet akkor fogadják el, ha az beérkezik 2019. október 9-én (szerdán) 16 óráig a helyi választási irodához.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi
választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására, azonban az ideiglenes személyazonosító igazolvány igen!
•

A személyi azonosító igazolására csak a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolvány alkalmas:
személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala);

•

hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről.

Tartózkodási helyén szeretne szavazni
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük (bejelentett lakóhely) szerinti településen szavazhatnak. (Ön ÉRTESÍTŐ
levelet kapott arról, hogy a bejelentett lakóhelye alapján hova mehet szavazni. A bejelentett lakóhelyet régen állandó lakcímnek hívták.) Az,
aki lakóhelye (bejelentett lakóhely) mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy
a lakóhelye (bejelentett lakóhely) vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. (A tartózkodási helyet régen
ideiglenes lakcímnek hívták.) Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy
a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Minden dunavarsányi választópolgár egy levelet kapott arról, hogy hol szavazhat. E levélben a szavazókör pontos címe meg van jelölve. Ezt a levelet
„ÉRTESÍTŐ”-nek hívják. Az ÉRTESÍTŐT rakják el, hogy tudják hova kell menni szavazni!

•
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Nem tud elmenni szavazni, mozgóurnát kér
Ön akkor is szavazhat, ha mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, ha kérelmet nyújt be.

A mozgóurna igénylésének szabályai:

A lakcím igazolására csak a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolvány alkalmas:
•

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

•

Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el;

•

a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), amennyiben tartalmazza a lakcímet.

Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTŐ levélben megadott szavazóhelyiség címére. Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság. Ez a bizottság számolja
össze a szavazatokat. A bizottság elkéri az iratait a személyazonosság és a személyi azonosító (régi nevén személyi szám) vagy a lakcím megállapításához.

(Folytatás a következő oldalon.)

•

ONLINE igénylés esetén a kérelem.
Ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. október 9-én (szerdán)
16.00 óráig nyújtható be.
Ügyfélkapus azonosítással: 2019. október 13-án (a szavazás
napján) 12.00 óráig nyújtható be.

•

SZEMÉLYESEN történő igénylés esetén a kérelem 2019. október
11-én (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.

•

POSTÁN történő igénylés esetén a kérelemnek 2019. október 9-én
(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

•

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT
útján történő igénylés esetén a kérelem
2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
2019. október 13-án (a szavazás napján) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

•

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL
(futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) a kérelem
2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához
vagy
2019. október 13-án (a szavazás napján) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)
A kérelmet 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a
lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi
választási iroda a kérelmet elutasítja. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más
címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat. Átjelentkezés esetén is igényelhet
mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett
tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri. Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon
egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
Ha a fentieken túl egyéb kérdései is vannak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 2019. évi választásával kapcsolatban?
Ha további kérdései vannak, az interneten írja be a böngésző keresőjébe: https://www.valasztas.hu/, ahol válaszokat talál kérdéseire.
Kérdését felteheti közvetlenül Dunavarsányban a Helyi Választási Irodának is online, írásban és személyesen.
Helyi Választási Iroda

POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
a szavazólapon található sorrendben
Szegedi Péter

független polgármester-, és képviselőjelölt

Gergőné Varga Tünde

polgármesterjelölt Fidesz-KDNP
Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!

Szolnokon végeztem a Repülő Műszaki Főiskolán, repülőgép irányítóként. Boldog Házasságban élek,
van 3 gyermekem és 2 unokám.
Ifjú koromban fociztam a dunavarsányi, „Bulesz-féle” aranycsapatban,
majd sakkban, a FIDE mesterjegyerekeket tanítottam a sakkozás örömeire a helyi művelődési házban. Az
önkormányzati választásnak most sokkal nagyobb tétje van, mint általában! Számomra fontos, hogy a közpénz minden egyes forintja átláthatóan
a köz javát szolgálja. Az egyéni érdek soha nem kerülhet a közösség érdeke
elé. Hallgassatok az igazságérzetetekre, mert számítok minden olyan ember támogatására, akik azt mondják, hogy teremtsünk együtt egy olyan
közösséget, ahol egymásra is figyelve építjük és tesszük élhetőbbé a várost.
Legyen alanyi jogon tiszta víz minden dunavarsányi lakásban! Meg kell
szüntetni a szennyvíz okozta kellemetlenséget! Lobbizni kell a területünkön lévő cégeknél, hogy a Dunavarsányban élő munkavállalók kiemeltebb béreket kapjanak! Ez tárgyalási alap kell, hogy legyen! Legyen
jóérzés itt élni, mert azzal mindenki gyarapodik. Akik ismernek, azok tudják, hogy mindig igyekeztem szívvel is gondolkodni! Ezután is így lesz!
Nem az számít, hogy ki vagyok, ennél sokkal fontosabb számomra, hogy
munkám megítélésekor majd ki leszek a dunavarsányi lakosok szemében!
Tisztelettel: Szegedi Péter

1990-től, az első önkormányzati választásoktól három teljes ciklusban,
valamint egy időközi választást követő egy évben képviselőként, 2010től főállású alpolgármesterként, az
elmúlt öt évben pedig polgármesterként dolgoztam a településért
és az itt élő emberekért. Az utak, az intézmények, az épületek, a szolgáltatások, a terek, a közterületek mind-mind az utóbbi 29 évben lettek
felújítva, korszerűsítve, vagy éppen újonnan megépítve. Büszkeség tölt
el, ha arra gondolok, hogy Dunavarsány fejlődésében képviselőként,
(al)polgármesterként tevékenyen részt vehettem a választók jóvoltából
és bizalmából. Sikertörténetnek tekintem a közéletben végzett közéleti
pályámat, különös tekintettel arra, csak házasságom után, 39 éve kerültem Nagyvarsányba. Nincs régi családi kötődésem Dunavarsányban, és
mégis sikerült elfogadtatnom magam mind a két városrészben. 2010ben a választások után 33 éves termelőszövetkezeti középvezetői, majd
egy könyvelő kft.-ben ügyvitel szervezői munkaviszonyt magam mögött
hagyva kezdtem meg – Dunavarsányban elsőként a rendszerváltozás
után – a főállású alpolgármesteri munkámat. 2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként és támogatottjaként indultam és lettem a város polgármestere.
Úgy érzem sok építő, szépítő fejlesztést sikerült megvalósítani az elmúlt öt
év alatt. Azonban hátradőlni sohasem lehet, hiszen mindig van még cél,
amelyet el kell érni. Vannak elkezdett és tervbe vett beruházások – kerékpárút, bölcsőde – amelynek megvalósításában is részt szeretnék venni.
Köszönöm a választópolgároknak a múltban nyújtott és többszörösen
megerősített bizalmát és az elmúlt évtizedekben a dunavarsányi önkormányzati munkában szerzett tapasztalataimat és töretlen elkötelezettségemet ajánlva szeretném támogatásukat kérni a polgármesteri választáson.
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KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
a szavazólapon található sorrendben
Surányi Tibor

Schuszter István

Tisztelt Választópolgárok!

Schuszter István dunavarsányi lakos
vagyok, születésemtől itt élek. A nagyvarsányi közösség mai napig aktív és
megbízható tagjának tartom magam.

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Dunavarsányon születtem, itt élek 63
éve. Képviselőként és a Fejlesztési Bizottság elnökeként öt éve dolgozom
Dunavarsányért. Általános iskolai tanáraimra jó szívvel, szép emlékekkel
gondolok vissza. Fontos az emberi és
szakmai értékek őrzése, az adott szó
becsülete, melyet szüleimtől, tanáraimtól tanultam. Megtanultam a keveset
jól beosztani, a meglévő értékeket őrizni. Szeretem a szakmai kihívásokat,
szerteágazó munkát végzek. 1975-ben házasodtam. Két mérnök gyermekünk van. Életünket három unoka boldogítja és teszi teljesebbé. 1985-ben
négyen alapítottuk a TelegraM GMK-t, ami 1990 óta korlátolt felelősségű
társaságként tevékenykedik. Jelenleg 15 fővel működünk. Megalakulásunk
óta műszaki igazgatóként rendszeresen tárgyalok, egyeztetek, műszaki és értékesítési témákban kis- és nagyvállalatok, bankok beruházóival, vezetőivel.
Megismertem a rászorultságot, fontosnak érzem a nélkülözők segítését.
Önkéntesként bekapcsolódtam a Habitat for Humanity dunavarsányi otthonteremtési programjába. Egy helyi önkéntes csoportban 13 éve segítem
a csoport működését, a rászorultakat.
Ismereteimet, tapasztalataimat szeretném továbbra is Dunavarsány fejlődésének szolgálatába állítani.

független képviselőjelölt

A helyi iskolát elvégezve a Baktay
Ervin Gimnáziumban érettségiztem.
Ezt követően a SZIE - Ybl Miklós Építéstudományi karán kezdtem meg
tanulmányaimat, mint építőmérnök hallgató. 2018 januárjában infrastruktúra-fejlesztés szakirányon államvizsgáztam. Jelenleg a helyi építész irodában dolgozom. Az évek alatt volt szerencsém a városunkban
végbement fejlesztéseket, építkezéseket nyomon követni, gyermekként még talán megcsodálni is. Idősödve tapasztalatot szerezhettem az
építkezések világában. A végbement fejlesztésekkel kapcsolatban több
kérdésem is felmerült. Az óvoda bővítése mostanra időszerűvé vált, de
véleményem szerint már bölcsődére is szükség van, illetve egy új iskola
építésére is, hiszen minden most az óvodába járó gyerek lassan iskolás lesz.
Célom az ésszerű és átgondolt fejlődés biztosítása Dunavarsányban. A város
következő öt évének fejlődésében képviselőként tevékeny részt szeretnék
vállalni.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

Keresztesi Balázs

Horváth László

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Tisztelt Dunavarsányiak!

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Keresztesi Balázs vagyok, Dunavarsány alpolgármestere. 1987-ben
születtem Budapesten, keresztségben pedig a Dunavarsányi Szent
Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templomban részesültem. Feleségemmel együtt Dunavarsányban
élek. Édesapám Keresztesi Károly reklám- és filmtechnikus, édesanyám,
Keresztesi Károlyné (Ági óvó néni) 1997 óta a Weöres Sándor Óvoda
dolgozója. Érettségit követően a Zsigmond Király Főiskolán 2010-ben
politológus diplomát szereztem, 2014-ben pedig gazdálkodási és menedzsment szakon államvizsgáztam. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem harmadéves hallgatója vagyok államtudományi mesterképzésen.
2010 óta igyekszem legjobb tudásom szerint szolgálni a várost, 2014-től
alpolgármesterként. A választópolgárok megerősített bizalma esetén,
minősített céljaim között szerepel közintézményeink energiahatékonyságának további növelése, az ipari park befektető körének további bővítése, belvízkárok elhárítása és megelőzése, valamint bölcsőde létrehozása.
Kérem Önöket, hogy bizalmukkal tiszteljenek meg, hogy a megkezdett
munkát folytathassam, tudásomat és eddigi tanulmányaimat Dunavarsány
érdekében kamatoztathassam.

független képviselőjelölt

Szeretném megköszönni az Önök
nagymértékű támogatását és bíztatását. A képviselő testületbe jutva dolgozni fogok Dunavarsány
polgárainak érdekeiért és a város
igazi fejlődésért. Dunavarsányban harminc éve lakom. Életem
legmeghatározóbb munkáját a Strabagnál végeztem, ahol 16 évig több száz
fős irodaházak üzemeltetésével foglalkoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok.
Szeretném, hogy városunk egésze egységesen fejlődő, élhető és szerethető
legyen. Szükség van egy új közlekedési koncepcióra, ami előírja gyalogátkelőhelyek, forgalomlassítók, jelzőtáblák megfelelő helyre történő telepítését. Szeretnék átlátható gazdálkodást, igazságos pályázati elbírálást, valós
áron való beruházást. Szeretném, ha az idős emberek támogatásáért és
életük jobbá tételéért is tehetnék.
Fontos számomra, hogy a lakósság meghallgatásával jelöljük ki a fejlődés
irányát. Az elképzeléseim végrehajtásához, az önök szavazataira és további
támogatásaira van szükségem.
Kérem, hogy támogassák Városunk független jelöltjeit.

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)

Gyurasics Gáborné

képviselőjelölt Fidesz-KDNP
Tisztelt Választópolgárok!
22 éve élek családommal Dunavarsányban. 1998-as megalakulása
óta dolgozom a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatnál, valamint
a Dyslexiás Gyermekekért Egyesület
alapító tagja vagyok. Többéves munkámmal hozzájárulhattam ahhoz,
hogy az intézmény családsegítő szolgálattal és házi segítségnyújtással bővüljön. 7 évig a Szolgálat intézményvezetői feladatait is elláttam. Az évek
alatt sok gyermek táboroztatását bonyolítottam le. Megismertem a települést és az itt élő családok jelentős részét. Látom a problémáikat, a szociális
területen működő segélyezési rendszer hatékonyságát, vannak gondolataim arra vonatkozóan is, hogy mivel lehetne még eredményesebbé tenni az
ellátást. A szociális kérdésekkel szeretnék foglalkozni, hogy ismereteimet
és tapasztalataimat felhasználva minél szélesebb körben hozzájussanak a
lakosok a rendelkezésre álló forrásokhoz, bővítsük a helyi ellátórendszert.
Egyformán szeretném képviselni a gyermekeket, felnőtteket, valamint
az idősebb korosztályt. 2012-ben kitüntettek Dunavarsány Közszolgálati
Díjával, elismerésül az eddig végzett közösségi munkámért. Az elmúlt
5 évben tagja voltam a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságnak.
Most Önöket kérem, hogy szavazataikkal tüntessenek ki, hogy szélesebb
körben is bizonyíthassam tenni akarásomat.

Herczeg Mariann

független képviselőjelölt
Tisztelt Választó Polgárok!
17 éve dolgozom a város vezetésében független képviselőként, a Jogi,
Pénzügyi és Ügyrendi bizottságban.
54 éves vagyok, 2 felnőtt gyermek
édesanyja. Tanulmányaim befejezése után testnevelő tanárként dolgoztam, 1992-től az épület gépészeti
üzlettel, majd 1997-től biztosítási képviseleti irodával állok - kollégáimmal
együtt - a lakosság szolgálatára.20 évig voltam elnöke a Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesületnek,1995 óta vezetem a DTE Kézilabda szakosztályát. Munkám és a civil szervezetekben folytatott tevékenységem által napi
kapcsolatban állok a település lakóival, igyekszem problémáikat képviselni
és a megoldásokat meg találni. Ez nem mindig egyszerű, de hiszem, hogy
közös kitartó munkával az eredmények sem maradnak el. A minden évben
felmerülő feladatok (ivóvíz, utak, csatorna…) mellett nagyon fontosnak
tartom a település fejlesztését, de ez csak ütemezéssel megoldható, ami
sokszor nagy türelmet igényel. Mivel településünk több részre tagolódik,
fontosnak tartanám egy belső buszjárat bevezetését, egy Városi Sportcsarnok megépítését, középiskola létesítését, idősek otthonának megoldását,
hogy csak néhányat említsek a hosszú távú elképzeléseim közül. Hiszem,
hogy a jó dolgokat tovább kell folytatni, a hibákat ki kell javítani. Munkám folytatásához kérem az Önök támogatását az októberi választáson.

Mekler Andrea

független képviselőjelölt
Születésem óta, 57 éve Dunavarsányban élek. Már 39 éve a város iskolájában tanítok, melynek 2001-től
az igazgatóhelyettese vagyok. Ifjúsági Tűzoltóparancsnokként 1988-ban
kezdtem közösségi munkámat, majd
a Dunavarsányi Majorette és Tánc
Egyesület Művészeti vezetője voltam
23 évig, valamint 7 évig vezettem
az M&M Táncsport Egyesületet. Majd 2015-től átvettem a Mekler László
Ifjúsági Turisztikai Sport Egyesület vezetését, ahol a kajak-kenu szakosztály
rohamos fejlődésének köszönhetően, ma már Európa és Világbajnok sportolókkal büszkélkedhetünk. 22 éve független képviselőként veszek részt a
helyi közéletben. Az elmúlt időszakokban a Kisebbségi, Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, majd tagjaként dolgoztam. Összefogtam,
koordináltam, a helyi kulturális rendezvényeket, majd a Humánpolitikai Bizottságban folytattam munkámat. Igazi lokálpatriótaként a következő évekre is tele vagyok tervekkel, ötletekkel a problémák és hiányosságok megoldására. Ehhez nagy szükség lenne egy olyan képviselő-testületre, akik
együtt gondolkodva dolgoznának az élhető, fejlődő városunkért, és ahol
a független képviselőket nem ellenségként kezelik. Hiszem, hogy együttműködve sikeresebben oldhatók meg a problémák. Ezért kérem, hogy az
októberi önkormányzati választáson ismét tiszteljenek meg bizalmukkal,
hogy támogatásukkal tovább végezhessem közszolgálati munkámat.

Tiefenbeck László

független képviselőjelölt
Tiefenbeck László vagyok, 55 éves
független képviselő jelölt.
Mióta elterjedt a hír: „a Tifi indul”,
sokan megkérdezték miért „csak”
képviselőnek? Úgy gondolom ,
hasznosabb egy olyan képviselő
testület tagjának lenni,- akik nem valamely párt, hanem a helyi emberek
érdekeit képviselik-, mint polgármesternek, egy olyan testületben, ahol a
képviselők esetleg más érdekek alapján döntenek.
Természetesen ehhez az Önök szavazata szükséges elsősorban. Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal.
Bízom benne , hogy döntésük alapján, egy pártoktól független, Dunavarsány érdekeit szem előtt tartó képviselő testület kerül megválasztásra!

Vas Zoltánné

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Tisztelt Választópolgárok!

Szolgálatra – ismételten – jelentkezem….!

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Vas Zoltánné vagyok a Dunavarsányi Árpád Fejdelem Általános Iskola
vezetője. Pedagógusként lassan két
évtizede szolgálom a települést. Azt
a települést, amelyben egykor, lánykori nevemen Varsányi Ildikóként
felnőttem. Életem legszebb évei:
a tanulás, az életre való felkészülés időszaka is a városhoz kötődik.
A diplomaszerzés évében, immáron 36 éve, családot alapítottam. Férjemmel három gyermeket neveltünk fel, akik mára már felnőttek, és – nagy
örömünkre – egyikük már egy unokával is megajándékozott bennünket.
Az évek során a közoktatás több területén vállaltam feladatot: a tanítás és
a vezetői munka mellett tankönyveket írtam, jelenleg pedig szakértőként
is tevékenykedem. Hivatásom folytán a város közéletének aktív tagja vagyok. A helyi egyházakkal, számos civil, kulturális, sport és gazdasági szervezettel jó kapcsolatot ápolva végzünk közös, értékteremtő tevékenységet.
Egy nagy közösségért végzett szolgálat tapasztalatával vállalkozom a képviselői feladatra, melynek során kiemelt célom az iskola bővítése, fejlesztése.
Vállalásomhoz tisztelettel kérem az Önök bizalmát és támogatását.

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Nagyné dr. Csobolyó Eszter vagyok,
35 éves. 2008-ban kaptam meg a
diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd ügyvédjelölt voltam.
2012-ben tettem jogi szakvizsgát.
Az egyetem utolsó évében éreztem, hogy az embereket nemcsak a
paragrafusokkal, hanem a hitnek az áldásaival is szeretném szolgálni, ezért 2013-ban végeztem a Selye János Egyetem Teológiai Karán.
2018-ban szereztem abszolutóriumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában. 2013-tól a Dunavarsányi Református Egyházközségben vagyok segédlelkész. Emellett 2014-től a
Pest Megyei Civil Információs Centrum jogi tanácsadójaként segítem
a civileket. 1992 óta a Kossuth Lajos Cserkészcsapat tagja vagyok. 2007ben vettem át a Csapat parancsnokságát. 2011-től a helyi Művelődési,
Oktatási és Sport Alapítvány elnöki tisztségét is viselem. Hobbim úszás,
evezés. Szívesen foglalkozom állatokkal, kedvenceim a lovak és nyulak.
Humán beállítottságú vagyok, amely tanulmányaimon túl, az emberek sorsa iránti érdeklődésemben is megnyilvánul. Ebben a készségben és fenti
felkészültségemben gyökerezik az a vágyam, hogy Városunk szolgálatát a
képviselő-testület munkájában való részvételen keresztül is ismételten végezni kívánom a Jóisten segítségével.

Kun László

Gilyánné Pálfy Zsuzsanna

Tisztelt választópolgárok!

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

33 éve, születésem óta élek Dunavarsányban. A szigetszentmiklósi
Batthyány Kázmér Gimnáziumban
szereztem érettségi bizonyítványt.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának vagyok
ötödéves hallgatója. Gyermekkorom
óta tagja vagyok a 724. Kossuth Lajos Cserkészcsapatnak, keresztény
vallásomat a Dunavarsányi Református Egyházközség kántoraként és
presbiterként is gyakorlom. 2010 óta dolgozom a helyi sürgősségi
orvosi ügyeleten gépészként, ápolóként. Életem szerves részét képezi a sport és táncművészet: 10 éve vezetem az Összefogás a Fiatalokért Willpower Tánc és Sport Egyesületet, amely tagjai az óvodásoktól
egészen a felnőttekig bezárólag terjednek, így lehetőségem adatott,
hogy megismerjem az itt élő gyermekek és szüleik életét, gondjaikat.
Az elmúlt 5 évben az önkormányzat testületének tagja voltam és a
Humánpolitikai Bizottság elnöki feladatait is elláthattam. Kiváló alkalom volt számomra, hogy beletanuljak a hivatali teendőkbe és
még jobban megismerjem városunk életét. Bízom benne, hogy Dunavarsány további fejlődése töretlen maradhat, e célok megvalósítása érdekében szeretném folytani az 5 éve megkezdett szolgálatot.

képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Kereskedelem és marketing szakon szereztem közgazdász diplomát (BGF), később pedig kulturális
rendezvényszervező bizonyítványt.
Folyékonyan beszélek angol és
német nyelven. Korábban szállodavezetőként tevékenykedtem, majd
külföldön szereztem szakmai tapasztalatot, hazaköltözésem óta pedig
irodavezetőként dolgozom. Munkám mellett a Classic Car Dunavarsány
Veterán Jármű Egyesület elnöke vagyok. 2018-ban kötöttem házasságot, jelenleg főállásban 5 hónapos kislányunk boldog édesanyja vagyok.
Édesapám, Pálfy Márton egykori dunavarsányi polgármester révén 12 éven
keresztül volt lehetőségem belepillantani az önkormányzati, közösségi
munkába. Testközelből tapasztaltam meg, hogy rengeteg munka és erőfeszítés árán hogyan lehet eredményeket elérni, fejlesztéseket megvalósítani,
szebbé tenni környezetünket. Úgy érzem, hogy munkámmal hozzá tudnék
járulni ahhoz, hogy Dunavarsány továbbra is virágozzon. Ehhez a jövőben
is felelős városvezetésre, közösségi összefogásra és a pályázati lehetőségek
(pl. bölcsődei férőhelyek bővítése, úthálózat fejlesztése stb.) hatékony kihasználására van szükség. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt otthonunkért és az itt élőkért, hogy Dunavarsány nekünk és a jövő nemzedékének is –
a múlt értékeire és eredményeire épülő – modern és élhető otthona legyen.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Horváth Péter

független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
12 éve élek Dunavarsányban és a
szívem csücske lett a mi kis városunk.
Itt házasodtam meg egy fantasztikus
hölggyel és itt születtek a csodálatos,
most már ovis gyermekeim. Optimista, konszenzuspárti, mindig a jóra és
helyesre törekvő embernek tartom
magam. Nekem nem probléma, sőt szeretek feltenni „kellemetlen és
kényelmetlen” kérdéseket. Munkámnak köszönhetően szeretem a tennivalókat dinamikusan és gyorsan intézni, ami – megválasztásom esetén
– remélem sikeresen átültethető a képviselői munkába. Szeretnék tenni
a helyi polgárokért: Képviselőként szorosabb, közvetlenebb kommunikációt szeretnék az Önkormányzat és a lakosság között. Mondhatni feleljünk meg végre a XXI. század követelményeinek. Szeretnék nagyobb
hangsúlyt fektetni a városunkban a szelektív hulladékgyűjtésre. Szeretnék az évek óta megoldatlan csatorna és ivóvíz problémákra válaszokat
kapni és ezeket megoldani! Szeretném a leendő dupla vasúti vágányok
mellett élők problémáit képviselni! Ovis szülőként szintén látok néhány
dolgot, amit lehetne még jobbá tenni. Városunk már rég megérett egy
bölcsődére! Arra kérnék mindenkit, hogy éljen a demokrácia adta jogával
és menjen el szavazni. Szavazzanak rám és hallassuk hangunkat együtt!

Knul Andrea

független képviselőjelölt
DUNAVARSÁNYBAN TÖBB VAN!
Knul Andrea vagyok, az Önök képviselő-jelöltje, tősgyökeres dunavarsányi lakos. Jelenleg vállalkozóként
az ingatlan szektorban dolgozom.
Most érett meg bennem a döntés,
hogy aktívan tegyek településünk
lakói érdekében hogy egy élhető,
barátságos, fejlődő Dunavarsányt tudjunk közösen teremteni. Fontosnak
tartom és általam Önök is nagyobb beleszólást kapjanak, hogy az 5 település részre – Kis-, Nagyvarsány, Naprózsa-, Forrás lakópark, Duna-part
- osztott Dunavarsányt összehozzuk és egységesen biztosítsuk a fejlesztéseket. A szennyvíz-telep működéséből adódó szaghatások és a technológiai hibák megoldásra kerüljenek, és a fejlesztése tovább folytatódjon.
Az egészséges ivóvíz biztosítása odafigyelést igényel a város vezetői és
képviselői részéről. A Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről folyamatos tájékoztatások legyenek, a terveket ismertetni kell, lehetővé tenni
a lakosság beleszólását. Kiemelten kezelni településünk élhetőségét, biztonságos átjárhatóságát, az akadálymentes közlekedését, a zajvédelmet.
A tájékoztatásnak, az információ átadásnak jelentős hangsúlyt kell kapnia
városunkban, hogy a lakosságot érintő döntésekről ne a megvalósításnál
(vagy utána) szembesüljön a polgár.

Végh Györgyné

Véghné Boda Ildikó

független képviselőjelölt
1959 ben születtem 33 éve élek itt
Dunavarsányban férjemmel, van 2
gyermekünk akik szintén ide születtek. 19 éve dolgozom egy piacvezető
multi cégnél mint biztosítási üzletkötő és tanácsadó. Folyamatosan
építem a kapcsolataimat, és munkám során sok emberrel találkozom
és tudom mi az emberek igénye.
Nagyon szeretek itt élni és örömmel látom a fejlődést városunkban, de
van még mit fejleszteni és ebben szeretnék részt venni egy nagyon jó
csapatban. Támogatni a lakosok elképzeléseit. Elsődleges célom a közúthálózat a szilárd burkolat megvalósítása minden utcában, a csapadékvíz
elvezetése. Nagyon megnövekedett a lakosok száma ezért megoldásra
vár még egy bölcsőde, uszoda, és középiskola és még egy idősek otthona
is. Pozitív hozzáállással és összefogással minden megvalósítható. Kérem
Önöket tiszteljenek meg a választáson a bizalmukkal, hogy munkámmal hozzájáruljak a még szebb még jobb Dunavarsányért. Köszönöm.

Szűcs Attila

képviselőjelölt Fidesz-KDNP
Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!
46 éves, tősgyökeres dunavarsányi
lakos vagyok, születésem óta Nagyvarsányon élek. Egy hároméves kisfiú
apukájaként boldog kapcsolatban
élek párommal, Edinával, aki 21 éve
óvónőként dolgozik a nagyvarsányi
óvodában. 2011 óta a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. munkatársaként a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár gondnoki munkakörét töltöm be. 12 éve másodállásban, egy biztonsági cégnél, biztonsági őrként látok el szolgálatot Dunavarsányon. 2004-ben megalapítottuk a Dunavarsányi
Polgárőr Egyesületet, aminek a mai napig tagja, 2017 óta pedig az
elnöke vagyok. Szívügyemnek tekintem a dunavarsányi közbiztonságot, a lakosság védelmét, melyet a helyi rendőrséggel, tűzoltósággal,
biztonsági szolgálattal szoros együttműködésben igyekszem szolgálni.
Munkáimnak köszönhetően a város számos részét bejárom napi szinten,
figyelemmel kísérem a közbiztonságot, a város fejlődését. Időm nagy részét
azzal töltöm, hogy felmérem a lakosság igényeit, meghallgatom problémáikat, észrevételeiket, és arra törekszem, hogy a lehetőségekhez képest azok
megvalósításra kerülhessenek.
Dunavarsány szolgálatát képviselőként is szeretném folytatni, amihez megtisztelő támogatáskat ezúton is tisztelettel kérem.

független képviselőjelölt

Véghné Boda Ildikó, 56 éves pedagógus, harmadik generációs dunavarsányi lakos vagyok. Két felnőtt
gyermekem és két unokám van. A
helyi általános iskolától, ahol közel
huszonöt évig tanítottam, öt évvel
ezelőtt vettem búcsút. Azóta családi
vállalkozásunkban dolgozom. Régóta foglalkoztat a gondolat, hogyan
tudnék hozzájárulni városunk fejlődéséhez. Az ember életében hangsúlyosan jelen van az egyensúlyra való törekvés. A döntéshozatal miért lenne ez
alól kivétel? Úgy gondolom, egy problémára akkor találjuk meg a legjobb
megoldást, ha érvek és ellenérvek egyenlő arányban ütköznek egymással,
a döntés pedig konszenzus útján születik meg. Bár más-más oldalról közelítünk felé, a célunk ugyanaz: egy élhető kisváros megteremtése, ahol jól érzik magukat az emberek. Dunavarsány lakosságának növekedésével együtt
jár az igény a fejlettebb infrastruktúrára, azonban a fejlesztések nem tartanak lépést a növekvő népességgel. Dicséretes, hogy lesz állami bölcsődénk,
de ha a meglévő épületek nem bővíthetők, új iskolára is szükség van, mert
már az iskolai könyvtár helyiségét is tanteremként használják a gyerekek. És
ez csak egy a feladatok közül, melyeknek megoldására október 13-án Önök
adnak felhatalmazást a képviselőknek. Számomra megtiszteltetés lenne,
ha az Önök szavazata alapján ebben a munkában én is részt vehetnék.

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

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

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

Nemzeti Választási Iroda

NEMZETISÉGI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Német nemzetiségi jelöltek
1998-ban alakult meg Dunavarsányban, az akkor még Német Kisebbségi Önkormányzat. A Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai, Jangel Mátyás,
Kreisz Csaba, Schuszter Istvánné,
Tiefenbeck László, töretlenül végzik
munkájukat. Az elkövetkező ciklusban lehetőségünk van arra, hogy a
testületet még egy fővel kibővíthessük, Schuszter István személyében.
Az önkormányzat működése nem volna ilyen hatékony, a közösség ös�szefogása és támogatása nélkül, amit ez úton is szeretnénk megköszönni
és továbbra is kérni. Őseinket az 1700-as évek végén telepítették erre a
területre. Azóta is őrizzük identitásunkat, mentalitásunkat, ápoljuk hagyományainkat. A Nemzetiségi Önkormányzatunk ezt az utat kívánja folytatni
és közösségünk érdekeit továbbra is képviselni.

Roma nemzetiségi jelöltek

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

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
történt felvételükről is értesítőt kapnak.
Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás

Tisztelt Dunavarsányi Roma nemzetiségi szavazópolgárok! Tisztelettel
megkérnék minden egyes szavazó személyt, akik Romának vallották magukat, hogy a Dunavarsányban tartott Roma Nemzetiségi helyi választáson
jelenjenek meg, és szavazataikkal támogassák a jelölteket. Elnézésüket
kérem mindazoknak, akik hiányolják a fényképes bemutatkozásom. Közel
húsz éve ismer az egész lakosság, és a környékbeliek is. Előre is köszönöm
az Önök jóindulatát. A jelöltek: Szabó Sándor, Szabó Sándorné, Kaltenecker Józsefné, Kelemen Sándor, Újvári Imréné. Továbbra is nagy szeretettel
és tisztelettel maradok mindenki iránt, akik támogattak minket szavazataikkal, bizalmukkal. Remélem a jövőben is sokat tehetünk Önökért.
Tisztelettel: Szabó Sándor

A választópolgár személyesen,
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

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

Nemzeti Választási Iroda
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LEKÖSZÖNŐ KÉPVISELŐK SORAI
Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Sokat tűnődtem azon, hogy mivel kezdjem
búcsúzó gondolataimat. A búcsúzó gondolat
megjelölés talán egy kicsit túlzó is, hiszen
bár kilenc évnyi képviselői szolgálatot követően úgy döntöttem, hogy nem mérettetem
meg magam a helyi önkormányzati választásokon, ugyanakkor továbbra is teljes mellszélességgel állok minden tekintetben szeretett
városunk szolgálatában. Nehéz döntés volt,
hiszen számos élménnyel, baráti kapcsolattal, a közéleti munkából fakadó lelki feltöltődéssel gazdagodtam az elmúlt évek során.
Úgy gondolom, hogy az a helyénvaló, ha gondolataim első helyén a köszönet sorai szerepelnek. Köszönöm Választópolgáraimnak azt
a bizalmat, amelynek köszönhetően kilenc
évig önkormányzati képviselőként, illetve öt
éven keresztül a város alpolgármestereként
szolgálhattam Dunavarsány érdekeit. Hála
és köszönet jár mindazoknak, akik ebben
támogattak, a háttérből segítették mindennapjaimat. Sokan gondolhatják, hogy az
orvosi munka, valamint a helyi közéletben
való aktív részvétel nehezen összeegyeztethető, jómagam azonban nem így gondolok
vissza a mögöttem álló kilenc esztendőre,
hiszen a gyakorlat nem ezt igazolta. Háziorvosi szolgálatomból fakadóan a település

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Ügyvédi hivatásom és a magánéletem is
olyan pozitív irányt vett, amely azon túl,
hogy örömre és hálaadásra ad okot, sajnos
nem teszi lehetővé, hogy a következő ciklusban annyi időt és energiát fektessek a
képviselői szolgálatba, amelyet önmagamtól
elvárnék és amelyet Dunavarsány megérdemel. Hiszem, hogy az elmúlt 5 évben olyan
feladatokat tudtunk megoldani és olyan
célokat tudtunk megvalósítani, amelyek
Dunavarsány lakóinak és az eljövendő generációk érdekét és boldogulását szolgálják.

és lakóinak életét meghatározó mindennapos problémákkal, a polgárok által
megfogalmazódó igényekkel, továbbá a
közösségünk szociális és egészségügyi
életével kapcsolatos teendők óhatatlanul
a mindennapjaim részévé váltak képviselői funkciómtól függetlenül is. Ezeket
az ügyeket jó szívvel és jó lélekkel igyekeztem volna akkor is képviselni, ha nem
töltöttem volna be képviselői tisztséget.
Az elmúlt évek közösen elért eredményei
közül engedjék meg, hogy kiemeljem a település egészségügyi ellátásával kapcsolatos fejlesztéseket, melyekre büszkén tekinthetünk vissza. Kibővítettük az alapellátási
ügyeleti szolgáltatás kétköznaponként elérhető időintervallumát, életmentő pontokat
hoztunk létre a városban, folyamatosan fejlesztettük az egészségház infrastruktúráját,
elindítottuk a helyben elérhető vérvételező
helyiség működését, a véralvadásgátló kezelésben részesülő betegek számára pedig
gyorsdiagnosztikai készüléket szereztünk be,
és üzemeltetünk meghatározott terminus
szerinti rendszerességgel. Nagy sikerként
könyvelhetjük el, hogy bizonyos életmentő védőoltások ingyenesen, illetve jelentős
kedvezménnyel érhetők el az adott célcsoport számára az önkormányzati védőoltási programnak köszönhetően. Sikerként

Büszkeséggel töltenek el a mögöttünk álló
sikerek, és bízom benne, hogy igyekezetemmel sikerült azokhoz nekem is hozzájárulni.
Meggyőződésem, hogy közös sikereink mögött elsődlegesen a t. Dunavarsányi Polgárok
bizalma és folyamatos együttműködése és a
különböző önkormányzati szervek szakértelme, elkötelezettsége és összefogása áll, amelyekért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Kívánom, hogy a választások után a régebb
óta képviselői tisztséget betöltők megszerzett tapasztalata és bölcsesség és a
képviselő-testület újonnan megválasztott

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

könyvelhetjük el, hogy az országos háziorvos, házi gyermekorvos hiány, és az egyre
szaporodó betöltetlen praxisok ellenére
Dunavarsányban minden körzet megfelelő
humánerőforrás ellátottsággal rendelkezik.
Az elért eredmények ellenére természetesen bőven van még hova fejlődnünk az
egészségügyi szolgáltatások tekintetében
is. Szolgálatra jelentkezem képviselői mandátum hiányában is, amennyiben a majdani városvezetés igényt tart személyemre
településünk egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatos teendők segítésében.
Bizonyára sokakat foglalkoztat a kérdés, a
„hogyan továbbról”, illetve, hogy miként látom Dunavarsány jövőjét?
Legjobb tudásomhoz mérten szeretném
továbbra is szolgálni Dunavarsány polgárainak egészségét háziorvosként és
civilként egyaránt, valamint tovább szeretném bővíteni a településen elérhető
egészségügyi szolgáltatások portfolióját is.
Természetesen minden igyekezetemmel
azon leszek, hogy megbízatástól függetlenül a képviselői munkámhoz hasonló
teendőket továbbra is alázattal végezzem.

Mostani ,,házbemutatómat” az utóbbi időben megszokott módon folytatom (Nagyvarsány - Kisvarsány-sorrend és északról dél felé haladva), de most alapvetően a 20-as,
30-as évek falusi életének egyik kiváló személyiségére való emlékezés lesz a fő témám két általa működtetett épület ürügyén!
• Az első felvételen a nagyvarsányi Béke u. 17. sz. Kátay István-ház látható. Nem túl régi, 1958-ban kezdték csak építeni, látványélménye viszont a 60-as, 70-es évek
sátortetős kockaház-korszaka előtti üdítő színfolt. (Fotó: Kátay István)
• A másodikon a kisvarsányi Vasút sor 44. sz. Novotny Etel-, majd Fiatal József-ház. Az 1930-as évekből való, mára kissé átalakították, tornácát befalazták.
(Fotó: Kohán József)
• A harmadik fotó a Vasút sor 38. sz. Erdélyi Ferenc-házat örökítette meg. Szintén 1930-as évekbeli, bejárata, lépcsője, üveges verandája eredetileg a keresztező Eötvös
utca felé nézett, s feltehetően számozása is Eötvös u. 2. sz. volt akkoriban. Tulajdonosának húsboltja működött benne a 40-es évektől az államosításig...
(Régi képeslap részlete)
• A negyedik a szemben lévő Eötvös u. 1. sz. épületkomplexum udvarán hátul külön álló, 20-as évekből való hajdani Kaich Mátyás-lakóházat. Ma a Sefi Kft. autógumiraktára. (Schäffer József fényképgyűjteményéből)
• Az ötödik pedig a régen Kaich Mátyás hentesboltjaként működő Eötvös u. 3. sz. féltetős kis épületet, mely az államosítás után Kreisz Péter lakóházaként funkcionált.
Ma már új áll a helyén. (Könözsi László moziról készült 1965-ös fotójának részlete)
Most pedig hadd emlékezzek meg a mozi, a vendéglő és a boltok tulajdonosáról, Kaich Mátyásról a Pest megye adattára 1938-as kötete segítségével! 1865-ben született Szabadkán. Iskoláit ott végezte, majd Budapestre került a MÁV-főműhelybe egy évre. Szerelő-bádogosként és villanyszerelőként önállósította magát. 1914-től 1917-ig a 86. gyalogezred katonája. Leszerelése után műhelytulajdonos, de 1919-ben a kommunisták kifosztották. Ekkor Szatmárra költözik, ott egy évig malomtulajdonos. 1921-ben került
Dunakisvarsányba. Először vendéglőt és fűszerkereskedést nyitott, majd mozit és húsboltot is létesített a 30-as évek közepén. Községi képviselő, nagy szerepe volt a katolikus
templom felépítésében. A helyi labdarúgás fejlesztése érdekében serleget vásárolt (Dunaserleg), melyet az általa szponzorált s elnökölt sportegylet nyert el 1935-ben. Mint
villanyszerelő valószínűleg közreműködött a falu villamosításában. 1940. március 15-én hunyt el. Ledőlt, megrongálódott síremléke a régi temetőrészben, a halottasház
mögött nem messze található. Felesége, gyermekei valószínűleg az ő érdemeinek köszönhették, hogy az 1950-es államosításkor legalább a lakóházukat megtarthatták...
• Sétánkat folytatva a hatodik képen látható, a 30-as évekből való Eötvös u. 15. sz. Matló József-ház tűnik elébünk. (Fotó: Kohán József)
• A hetediken a hasonló korú Eötvös u. 20. sz. Szabó Béla-ház. Tulajdonosa gyári munkásember volt. (Fotó: Horváth László)
• Végezetül a nyolcadik fényképen az Eötvös u. 32. sz. Marosi Erzsébet-, majd Panykó Gábor-ház örökíttetett meg. (Fotó: Horváth László)
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Isten áldja Mindnyájukat! Hajrá Dunavarsány!
dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester

tagjainak frissítő aktivitása sok szép sikert eredményezzen az elkövetkező 5
évben. A tisztelt Dunavarsányi Polgárok
irányomba tanúsított bizalmát és együttműködését ismételten megköszönve, és a
közeljövőben megalakuló képviselő-testület, hivatal és intézmények fáradozásaihoz
Jóisten gazdag áldása kívánva maradok
tisztelettel:
Dr. Bóna Balázs
képviselő

7.

8.

Kohán József
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ZÖLD KERT
Hírek a Kertbarát Klub életéből
Egy forró, száraznak mondható nyáron vagyunk túl, sok teendőnek néz elébe a szorgos kertész szeptemberben. Fajtától függően időszerű a málna visszavágása. A tavaszi virágok: tulipán,
jácint, nárcisz stb. hagymáit elültethetjük, ügyelve az ültetési
mélységre. A gyepek öntözésénél csökkenthetjük a mennyiséget. A fákat, cserjéket továbbra is bőségesen öntözhetjük, így
készítve fel a télre. Készítsük elő az ősszel és tavasszal virágzó
növények ültetését Ilyenkor magokat gyűjthetünk be a következő évre. A szüret ilyenkor veszi kezdetét, van, ahol kitolódik.
Szeptember 28-án Gyálról fogadjuk a testvérklubunkat. Következő klubösszejövetelünket október 2-án tartjuk. Jó pihenést, szorgalmas és kitartó munkát kívánunk! Kirándulással vagy kerttel
kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.

VÁSÁROK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:
Szeptember 17.: 9.00-11.00 méteráru-vásár. Szeptember 18.: 9.00-12.00 vegyes vásár.

95. életéve betöltése alkalmából adta át

Kis Lászlónak
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

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

A Dunavarsányi Torna Egylet Labdarúgó Szakosztálya felvételt hirdet
csoportos, labdás játékokban részt venni szerető óvodás 2013-2014
született kisgyermekek, valamint iskolás U7, U9, U11, U13, U14,
U16, valamint U19 korosztályos gyermekek részére!

HIRDETÉSEK

A Szakosztály célja a rendszeres sportolás és testedzés mellett a közösségi élet fejlesztése is, melyet a folyamatosan tartott edzések és
mérkőzések biztosítanak. (Bozsik program)
A DTE évek óta aktív résztvevője az amatőr labdarúgó-bajnokságoknak, és kiemelt célkitűzése az óvodás/serdülő/ifi/junior labdarugók képzése és ezzel a hosszú távú sportolás és versenyzés lehetőségének megteremtése utánpótlás neveléssel.
Az edzéseket szakképzett edzők közreműködésével tartjuk a Dunavarsányi sportpályán.

ŐSZI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
Dunavarsányban a lakossági zöldhulladék gyűjtése 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)

háza
Délegy

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

A szolgáltatási díj: 5000 Ft/fő/hó (mely tartalmaz egy labdarúgó
mez garnitúrát) Családi kedvezmény: mindkét gyermek jelentkezése esetén: 3500 Ft/fő/hó (tehát összesen: 7000 Ft) 3 gyermek
esetén: 3000 Ft/fő/hó (tehát összesen: 9000 Ft)
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• 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)

FOCIZZ VELÜNK!
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KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

K

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

Ha egy olyan csapatban szeretnél focizni, ahol a sport szeretete mellett igazi barátokra is találsz, akkor itt a helyed:
JELENTKEZZ HOZZÁNK, hogy részese lehess sikereinknek,
és mi is a te sikerednek!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06-30/2699048 Keresztesi Ferenc
E-mail: dunavarsanyite@gmail.com
DTE Titkárság: Kanyóné Juhász Judit
06-30-2214052
Kedd: 17.00-19.00 Pályaház
DTE Labdarúgó Szakosztály
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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.

!!! Elköltöztünk !!!

Új címünk: Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. (volt Pizza 51)

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

kapcsolat@trenditel.hu
https://trenditel.hu
+36 24 222 160
+36 20 615 5181

Lorem Ipsum

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

+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Nyitvatartás:

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

H - P:
SZ:
V:

08.00 – 17.30
08.00 – 13.00
zárva

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

			

			

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

EGYEDI MÉRETEKBEN, MEGRENDELÉSRE
KÉSZÍTÜNK SZALETLIT, KERTI BÚTOROKAT.
Elérhetőség: balazstunde@dvvg.hu, +36/30-349-6974

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

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

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

Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőﬁ Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 520-991; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
Doktor János
Nagy István
06/70 938-2905 06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás

VERTIKÁL Nonproﬁt Zrt./Multiszint Kft.

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

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

Közvilágítás hibabejelentés
06/80 980-030
Földgázszolgáltatás hibabejelentés
06/93-500-500
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310 Fax: 06/24 519-301

DUNAVARSÁNYI APRÓ
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•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
KAPUAUTOMATIZÁLÁS, Új és meglévő toló, úszó, kétszárnyú és szekcionált kapuk automatizálása és javítása. Biztonság és kényelem egy 		
gombnyomásra, megfizethető áron. Érdeklődni: 06702580409

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

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