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Ünnepi beszéd a 3. oldalon

Méltó eMlékezés
‘56 hőseire
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjai
előtt hajtottak fejet városunk vezetői október 4-én,

pénteken a dunavarsányi Hősök terén. Az önkormányzat
nevében Bóna Zoltán polgármester, valamint dr. Békássy
Szabolcs képviselő, a Fejlesztési Bizottság elnöke he-
lyezte el az emlékezés koszorúját.
Ezt követően – a szokásoknak megfelelően – az Árpád
Fejedelem Általános Iskola adott otthont az ünnepi meg-
emlékezésnek, ahol a délelőtti nagyszünetben a diákok
színvonalas műsorral tisztelegtek a vértanúk emléke
előtt.                                                    Szilvay Balázs



Atörténelmet megérteni nem mindig
könnyű feladat. Olykor a rendel-
kezésre álló információk hiányos-

sága, máskor azok összetettsége vagy el-
lentmondásos mivolta nehezíti meg az ér-
deklődő számára, hogy megismerje egy
adott történelmi kor történéseit és az azo-
kat kiváltó okokat.

Ami azonban a történelem megismeré-
sénél és megértésénél is nehezebb, az a
különböző események súlyának felisme-
rése és átérzése. A legtöbb fejlett állam-
hoz hasonlóan az ország vezetése megha-
tározza, hogy az év során melyek legye-
nek azok a napok, amelyek történelmi,
kulturális vagy vallási jelentőségük miatt
kiemeltetnek a hétköznapok közül, és ün-
nepi rangot kapnak. E megkülönböztetés
egyik következménye, hogy a polgárok
túlnyomó többsége felmentést kap mun-
kavégzési kötelezettsége alól, ami – an-
nak ellenére, hogy sajnálatosan a társada-
lom jelentős része így éli meg – nem azt
a célt szolgálja, hogy legyen néhány
hosszú hétvége vagy egy-egy pihenőnap
a mindennapi rutin közepette, hanem azt,
hogy akinek van affinitása, az szentelhes-

se a napot az adott történelmi esemény
iránti érdeklődésének és a történelmet
alakító személyiségek iránti tisztelet
megélésének.

Immáron több mint 2 évtizede októberi
23-áról szabadon és őszintén beszélhe-
tünk és megemlékezhetünk, valamint fé-
lelem nélkül róhatjuk le tiszteletünket a
hősök előtt. Ennek ellenére kijelenthetjük,
hogy akik nem vettek részt kisebb na-
gyobb aktivitással az 1956. október 23-i
és az azt követő eseményeken, azok alig-
ha lehetnek képesek átélni azokat a napo-
kat, éveket és évtizedeket.

A legtöbb nemzeti és állami ünnep
megismerésében és megértésében főként
történelemkönyvek és egyéb fennmaradt
írások és források segíthetnek. Október
23-át – többek között – az különbözteti
meg a többi ünneptől, hogy eseményeit,
hangulatát és jelentőségét olyan élő sze-
mélyek élményein és elbeszélésein ke-
resztül is megismerhetjük, akik nemcsak
szem és fültanúi, hanem tevékeny részt-
vevői is voltak az akkori eseményeknek.

Megtiszteltetés, hogy elfogadta meghí-
vásunkat Wittner Mária or-
szággyűlési képviselő, aki pá-
ratlan módon élte át a szovjet
elnyomást, az igazságtalansá-
got, kommunista diktatúrát, a
terrort és az ezek elleni harcot.
Wittner Mária 20. életévének
küszöbén már az első naptól
fogva aktívan részt vett az ok-
tóberi küzdelemben, amely
során a sebesültek ellátásának
szolgálatából és a sebesülti
sors megéléséből is jutott ne-
ki. Wittner Mária nem csak a

harcokban való részvételt vállalta, ha-
nem annak következményeit is. A sza-
badságért és demokráciáért való bátor
küzdelmét az államhatalom a szabadság-
harc leverése után először halál-, később
életfogytig tartó börtönbüntetéssel „ho-
norálta”. Ő volt, aki az ‘56-os esemé-
nyekben való közreműködésért legto-
vább volt fogva tartva. Az elnyomás és
igazságtalanság elleni küzdelmet magán-
emberként, országgyűlési képviselőként
és több civil szervezet aktivistájaként a
mai napig sem adta fel. Kívánjuk, hogy e
nemes harchoz a Jóisten adjon neki még
hosszú éveket és sok erőt.

Csendes sétánkat követően a művelő-
dési házban kérem Wittner Máriát, hogy
emlékeinek, gondolatainak és érzéseinek
megosztásával járuljon hozzá ahhoz,
hogy a jelenlévők még jobban megismer-
hessék, megérthessék és átérezhessék
1956 eseményeit és jelentőségét.
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Tisztelt Ünneplő Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester ünnepi beszéde október 23-án a Varsányi ‘56-osok terén –
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Wittner Mária országgyűlési képviselő,
‘56-os halálra ítélt

Faragó Károly átveszi
a díszpolgári címmel járó elismerést

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ünnepi műsora

Faragó Károly bemutatja az általa írt helytörté-
neti könyvet, amely a Barangolás Dunavarsány

múltjában és jelenében címet viseli



Testületi határozatok
– 2013. október 15-ei ülés –

A képviselő-testület meghatározta a
2014. évi költségvetési koncepcióját.

A testület a Dunavarsányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai alap-
elveket és etikai eljárás szabályait meg-
alkotta, és felhívta a jegyzőt, hogy a
szabályzat hatálybaléptetéséről, illetve
annak az érintettekkel történő megis-
mertetéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület a Dunavarsány,
Kossuth Lajos u. 18. szám alatti Dunavar-
sányi Közös Önkormányzati Hivatal épü-
letrész elektromos hálózatának felújításá-
ra bruttó 3.000.000 Ft-ot különített el a
2014. évi költségvetésében. Figyelemmel
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVI-
II. törvény 16. § (1) bekezdésében foglal-
takra, mely szerint közbeszerzési eljárás
lefolytatása nem kötelező, felhatalmazta a
polgármestert, hogy a kiviteli terv alapján
haladéktalanul kérjen a megvalósításra
legalább három árajánlatot, és a legkedve-
zőbb ajánlattevővel a szerződést kösse
meg a fent említett összeghatárig.

A testület a 3105/2013. munkaszámú
változási vázrajz szerinti 3828 helyrajzi
számú és 3827 hrsz.-ú ingatlanok belterü-
letbe vonásához hozzájárult. Úgy döntött,
hogy a 3105/2013 munkaszámú változási
vázrajz szerinti 3827 helyrajzi számú ki-
vett közút besorolású, 667 m2 területű in-
gatlan tulajdonjogát Szűcs Sándor kérel-
mezőtől térítésmentesen átveszi. Felkérte
a polgármestert, hogy az út tulajdonjogá-
hoz szükséges szerződést és a belterület-
be vonáshoz szükséges kérelmet írja alá,
illetve az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg. A tulajdonjog-változás és az
ingatlan nyilvántartás átvezetésből eredő
költségek az önkormányzatot nem terhel-
hetik.

A képviselő-testület hozzájárult a 1115
helyrajzi számú, Bajcsy-Zsilinszky úton
a nyomvonalrajz szerinti távközlési háló-
zat bővítéséhez. Felkérte a polgármestert
a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

A testület hozzájárult, hogy a tulajdo-
nában lévő 4679 hrsz.-ú, szántó művelési
ágú ingatlanon az „Erdőtelepítési tervdo-
kumentáció” alapján Viktor Endre, mint

kérelmező 1,5 hektár területrészen az er-
dőtelepítést, a terület művelési ágból tör-
ténő kivonását, átminősítését végrehajtsa
a megkötendő Területhasználati szerző-
désben foglaltak alapján. Elfogadta, hogy
a területhasználati szerződés határozott
időtartamra szóljon, 2013. november 15-
től kezdődően 5 éves időtartamra, 2018.
november 14-ig. Felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a terület használatára vo-
natkozó szerződést aláírja.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
együtt kíván működni a Szigetszentmik-
lós és térsége Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Nonprofit Kft-vel stratégiai
céljainak elérésében. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a
Kft-ben való esetleges üzletrészvásárlás
pénzügyi és jogi lehetőségeit és feltétele-
it, illetve azt, hogy a stratégiai célokban
való eredményes együttműködéshez in-
dokolt-e az üzletrészvásárlás.

Zárt ülés
A képviselő-testület Ispánné Szatmári

Ibolyát bízta meg Dunavarsány Város I.
számú védőnői körzetének területi védő-
női feladatainak ellátásával – amennyi-
ben lehetséges, 2013. november 1. napjá-
tól, ha nem lehetséges, akkor 2013. de-
cember 1. napjától – határozatlan időre.
Felkérte a polgármestert, hogy a kineve-
zéssel kapcsolatos munkáltatói intézke-
déseket tegye meg. 

A testület az önkormányzati kitünteté-
sek alapításáról szóló 24/2007. (XI. 14.)
önkormányzati rendeletének 1. §-a alap-
ján Dunavarsány Díszpolgára elismerő
címet ítélt meg a 2013. évben Faragó Ká-
roly részére.

Rendeletek
A képviselő-testület megalkotta:

a települési hulladékhoz kapcsolódó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 17/2013. (X. 16.) önkormányzati
rendeletet és

a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 18/2013.
(X. 16.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők a Duna-
varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján és Dunavarsány város
honlapján (www.dunavarsany.hu).

A következő 
képviselő-testületi ülés 
2013. november 12-én,
kedden 17 órakor lesz 

a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.
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A dunavarsányi rendőrőrs átadója
Jól haladnak a dunavarsányi rendőrőrs építési munkálatai a Gyóni Géza utcában. Az

átadás várható időpontja 2013. december 10-e környékére tehető, amikor is az ün-
nepséget reményeink
szerint megtiszteli je-
lenlétével Dr. Kontrát
Károly, a Belügyminisz-
térium parlamenti ál-
lamtitkára. 

A pontos időpontról
tájékozódhatnak majd a
www.dunavarsany.hu
oldalon vagy a Lakihegy
Rádió (FM 107) híreiben,
valamint a rádió hírol-
dalán, a www.lakihegy-
radio.hu címen.
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Szeptember 26-án zsúfolásig megtelt a Soli
Deo Gloria Közösségi Ház a dunavarsányi és
a térségi településekről érkező vendégekkel. A
több mint 300 érdeklődő a kormány rezsicsök-
kentésről indított országos fórumának duna-
varsányi állomására érkezett, ahol Simicskó
István Sportért és Ifjúságért felelős államtit-
kár, Hoffman Pál országgyűlési képviselő, va-
lamint Bóna Zoltán, városunk polgármestere,
a Fidesz 8. számú választókerületének elnöke
fogadta az érkezőket.

Lakossági fórum
a rezsicsökkentésrõl

A fórum előtt tartott sajtótájékoztatón
Simicskó István úgy fogalmazott, hogy a
rezsicsökkentés tavaly év végén tíz szá-
zalékos mérsékléssel kezdődött, majd ta-
vasszal aláírásgyűjtéssel folytatódott,
amelyhez több mint 2 millió ember adta a

nevét. Mindezek eredményeként július
elsejével 10 százalékkal csökkent a víz-,
a csatorna- és a szemétdíj, a PB-gáz, a
szennyvízszippantás és a kéményseprés
tarifája. November első napjától pedig
újabb 11,1 százalékkal mérséklődnek a

rezsiköltségek.
Bóna Zoltán, a

Fidesz Pest megyei
8-as választókerü-
letének elnöke el-
mondta, hogy a ke-
rület tíz településén
több mint húszez-
ren voksoltak a re-
zsicsökkentés mel-
lett. Hozzátette, a

rezsicsökkentést támogató aláírásgyűjtés
során személyesen tapasztalta, hogy az
emberek szívesen írták alá az íveket. 

Simicskó István a rezsicsökkentés té-
máján kívül elismerését fejezte ki Bóna
Zoltánnak, amiért látványos fejlődésen
ment keresztül Dunavarsány az elmúlt
években, valamint azért a pezsgő civil és
kulturális életért, amely városunkat jel-
lemzi. A kormányzati programok közül
kiemelte továbbá a sport területéről a fut-
ballpályák és tornatermek építését is,
amely – mint mondta – a gyermekeinkért
történik, hogy méltó körülmények között
sportolhassanak, és ezáltal egészséges
nemzedékek nőjenek fel.

Szilvay Balázs

A rezsifórumról készült televíziós beszámoló megtekint-
hető a Duna Média honlapján az alábbi linken:
http://duna-media.hu/index.php/ studio/szigetmagazin-
menu/item/4107-lakossagi-forum-dunavars



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 10. szám6

2013. augusztus
hónapban születettek

Jakab Patrícia Tifani augusztus 7.
Nemes Lea Viktória augusztus 13.

2013. augusztus hónapban
házasságot kötöttek

Benedek Csaba Lajos
Bajkó Tamás

Tóth János
Tuboly Attila

Domnics Kálmán
Kovács Péter

-
-
-
-
-
-

2013. július - augusztus
hónapban elhunytak

Takács Annamária élt 44 évet
Mihálcz Andrásné élt 86 évet
Szigeti József élt 83 évet
Paskó János élt 73 évet
Sörös Pálné élt 70 évet
Lindwurm István élt 64 évet
Pillár Károlyné élt 63 évet
Fenyvesi Zoltánné élt 62 évet

Balogh Hajnalka
Hupcsik Hajnalka
Ganyu Karolina
Popovics Ibolya
Szabó Tímea
Varga Marietta

Civil fórum Dunavarsányban és a járásban

Immáron több mint egy éve annak, hogy a Pest Megyei Civil Információs Centrum
megkezdte működését városunkban, a Soli Deo Gloria Közösségi Házban. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy akadnak olyan dunavarsányi civil szervezetek, ame-

lyek felismerték annak jelentőségét és az abban rejlő lehetőséget és megtiszteltetést,
hogy egy egész Pest megyére kiterjedő központ nem Budapesten vagy egy járási
székhelyen, hanem városunkban működik, és ennek jegyében rendszeresen részt
vesznek rendezvényeinken. Bízunk benne, hogy ezen alkalmak hatékony segítséget
jelentenek a helyi civilek eredményes és közösséget építő, megtartó munkájában.

Az idén októberben, a SDG Közösségi Házban megrendezésre került Partnerség
Információs Napon a fókuszban a határon túli magyarsággal való együttműködés
állt. Ennek jegyében osztották meg a résztvevők e téren szerzett tapasztalataikat és
elképzeléseiket. Külön öröm volt számunkra, hogy meghívásunkat elfogadta dr. Ősi
Barnabás a Rákóczi Szövetség képviseletében. Előadásából a magyarországi és a ha-
táron túli magyar civil szervezetek partnerségében rejlő lehetőségeket ismerhettük
meg, különös tekintettel a határon átívelő pályázati projektekre. A Dunavarsányi
Népdalkör határon túli magyar népdalaival egészítette ki az alkalom szakmai jelle-
gét kulturális és szórakoztató elemekkel, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük
ki. Egész városunk kulturális gazdagodását jelenti, hogy a jelenlévő dunavarsányi
polgárok kifejezték szándékukat a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének megalapí-
tására. 

A Civil Információs Centrum eseménysorozatának keretében került megrendezés-
re a Szigetszentmiklósi Járás területén működő civil szervezetek számára tartott ren-
dezvény. A programnak a járási székhely (Szigetszentmiklós) adott otthont, ahol a
dunavarsányi civil- és közszféra szereplői is képviseltették magukat. Városunk pol-
gármestere a fórum keretében kifejezte elismerését és köszönetét a járásban működő
civil szervezetek áldásos tevékenységéért. 

A Pest Megyei Civil Információs Centrum ezúton fejezi ki reménységét aziránt,
hogy a dunavarsányi civil szervezetek egyre szélesebb körben veszik igénybe szol-
gáltatásainkat, és vesznek részt alkalmainkon.

A Pest Megyei Civil Információs Centrum működtetője, 
az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

Csekély érdeklődés mellett zaj-
lott október 1-jén, kedden a
közmeghallgatás a nagyvarsá-

nyi Petőfi Klubban. A megjelent né-
hány lakos részletes tájékoztatást hall-
hatott az elmúlt időszak városi fejlesz-
téseiről, az iskolai hit- és erkölcstan
országos bevezetéséről - mely váro-
sunkban több, mint húszéves hagyo-
mánnyal rendelkezik -, valamint a víz-
és csatornaszolgáltatás üzemeltetési
hátterét érintő törvényi változásokról
(utóbbiról részletek a 7. oldalon olvas-
hatók - szerk.). Az alig több, mint egy
órás fórumon bárki feltehette kérdéseit
a helyi ügyeket illetően, ám erre kevés
példa mutatkozott. Mindössze a sza-
bálytalan víz- és csatornabekötések mi-
atti ellenőrzések és pótlékok behajtása
kapcsán szólalt fel néhány lakos, mely
témában dr. Szilágyi Ákos jegyző adott
szakszerű válaszokat.

Szilvay Balázs

Közmeghallgatás Nagyvarsányban
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Az őszi esőzéseket követően forrnak a dró-
tok az Önkormányzat vonalain, a víz után jön a
panaszáradat, hogy kinek a területéről hová
folyik a víz és kit áraszt, lehetetlenít el. 

Ingatlanunkat igyekszünk úgy kialakítani,
hogy kertünket megvédjük a csapadékvíztől,
a nagy felületű tócsák kialakulásától. Az épü-
let tetőzetéről lefolyó víz elvezetésénél a leg-
főbb cél, hogy minél előbb, minél egyszerűbb
módon és minél kevesebb ráfordítással oldjuk
meg a vízelvezetést. Előfordul azonban, hogy
ez azt a megoldást takarja, hogy az ereszcsa-
torna vége egyszerűen az utcára lóg, a víz
egyenesen a járdára folyik. Gyakran ezt a
megoldást választjuk, pedig nem helyes. 

Talán többen nem is gondolunk arra, hogy a
terület vagy telek csapadékvíz elvezetésének
is megvannak a maga előírásai, amelyek nem
engedik kedvünk szerint a legegyszerűbb
megoldást választva, egyszerűen az utcára
folyni a vizet, eláztatva vele a ház előtti köz-
területet, utat, járdát. 

A csapadékvíz elvezetésének szabályait az
Országos Településrendezési és Építési Köve-
telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) szá-
mú kormányrendelet, közismertebb nevén
OTÉK szabályozza. A kormányrendelet előírá-
sainak alkalmazása kötelező. 

A csapadékvíz-elvezetés részletes szabá-
lyait a 47. § tartalmazza. A (8) bekezdés sze-
rint a telek, terület csapadékvíz-elvezetési
rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a
terepen és az építményekben, továbbá a
szomszédos telkeken és építményekben, va-
lamint a közterületen kárt (átázást, kimosást,
korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetész-
szerű használatot ne akadályozza.

Nem szabályos tehát az a gyakorlat, hogy az
ereszcsatornát egyszerűen kivezetjük az útra,
járdára és nem gondolunk azokra a következ-
ményekre, amelyeket így okozunk. A járdán,
úton megálló víz tönkreteszi annak állagát, a
tél folyamán felfagy, feltöri a burkolatot. A
nagy felületen megálló víz síkossá teszi az
utakat, járdákat és ezáltal balesetveszélyessé
válik a közlekedés. 

Az OTÉK 47. § (9) bekezdése szerint a csa-
padékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha
ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az
építmények állékonyságát és rendeltetéssze-
rű használatát nem veszélyezteti. 

A (10) bekezdés kimondja, hogy a telekről
csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető
árokba csak zártszelvényű vezetékben és az
utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tarto-
zéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről -
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjé-
nek hozzájárulásával történhet. 

Telkünkön tehát úgy kell megoldani a vízel-
vezetést, hogy azzal sem szomszédunk házát,
kertjét, sem a közvetlenül határos közterüle-
tet ne veszélyeztessük és ne zavarjuk annak
rendeltetésszerű használatát.

A helyi közutak kezelésének szabályairól
szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelet 35.
§-a a helyi közút műtárgyai és a járdák tisz-
tántartására vonatkozóan kimondja, hogy az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az
épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való
csorgásának, illetve a hó lecsúszásának meg-
akadályozásáról, továbbá köteles az ingatlan-
nal határos - úttest, járdaszakasz melletti -
burkolatlan vagy burkolt árok, szikkasztóárok

műszaki állapotának és működőképességé-
nek a megőrzéséről és tisztántartásáról.

Nekünk, ingatlantulajdonosoknak a helyi
rendelet értelmében tehát kötelességünk az
előttünk kiépített árkoknak, folyókáknak,
víznyelő rácsoknak a lefolyást akadályozó
anyagoktól való megtisztítása. Amennyiben
az ingatlanok előtti árkok feltöltődnek lehul-
lott falevelekkel, vagy bemosódás következ-
tében iszappal, földdel, azt az ingatlan tulaj-
donosának kötelessége kitisztítani. 

További kötelezettségünk a helyi rendelet
értelmében a járda rendszeres seprése, télen
a hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott
járdafelületek síkosság-mentesítése. Gon-
doskodnunk kell az ingatlannal határos utcai
sorfák és az ingatlannal határos járdaszakasz-
ra kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyesésé-
ről, e területekre lehullott ágak és lomb ösz-
szegyűjtéséről, a járda valamint az úttest kö-
zött felburjánzó gaz eltávolításáról. 

Az Önök segítségére, együttműködésére is
szükségünk van ahhoz, hogy útjainkat, járdá-
inkat megóvjuk a csapadékvíz káros hatásai-
tól, az állagromlástól, a felfagyástól vagy
balesetveszélytől. 

Kérjük, hogy gondoskodjanak az ingatlan-
jukon keletkező csapadékvíz szabályos elve-
zetéséről a köz és a saját érdekükben!

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat,
hogy a fentiek értelmében az ingatlanjaik
előtti közterületi szakaszokon a csapadékvíz
kivezetések illetve a járdák síkosságának
okán bekövetkezett balesetekért a tulajdo-
nost terheli a felelősség. 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztály

Áporka Község Önkormányzata, Dél-
egyháza Község Önkormányzata, Duna-
varsány Város Önkormányzata, Majosháza
Község Önkormányzata, Szigetszentmár-
ton Község Önkormányzata és Taksony
Nagyközség Önkormányzata a víziközmű-
szolgáltatásra irányuló ellátási kötelezett-
ségét koncessziós szerződés keretében a
Dunavarsány és térsége Víziközműveit
Üzemeltető Koncessziós Zrt-vel (DTV
Zrt.), mint üzemeltetővel láttatja el. A DTV
Zrt. üzemeltetési köréből csak Áporka
Község Önkormányzata és Taksony Nagy-
község Önkormányzata egészséges ivóvíz-
ellátását biztosító közműveinek az üzemel-
tetése hiányzik, mivel a két önkormányzat
ezeket korábban az ÖKOVÍZ Kft. kezelé-
sébe és üzemeltetésébe adta.

A DTV Zrt. többségi tulajdonosai, a
koncesszorok a koncessziós szerződés
vonatkozó rendelkezései alapján 2013.
december 31. napjával jogszerűen fel-
mondták a koncessziós szerződést és
ezzel a víziközművek üzemeltetését is.
A koncessziós jogviszony megszűnése
magával vonja a DTV Zrt., mint kon-
cessziós zártkörűen működő részvény-
társaság végelszámolási eljárásának is
a megindulását.

Tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot,
hogy jelenleg folyamatban vannak a kon-
cessziós jogviszony lezárásához szükséges
elszámolási egyeztetések és 2014. január 1.
napjától a víziközművek vagyonkezelését

és üzemeltetését átvevő új közszolgáltató-
val való tárgyalások. A víziközmű-szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezései alapján terveink szerint a
vagyonkezelő és az üzemeltető 2014. ja-
nuár 1. napjától a Dél-Pest Megyei Vízi-
közmű Vagyonkezelő Zrt. (DPMV Zrt.)
lesz, amely jelenleg már közszolgáltató-
ként jelen van a környékünkön Gyálon,
Kiskunlacházán, Ócsán és Dunaharaszti-
ban is. Reményeink szerint a lakosság a
szolgáltató személyében történ változást
nem fogja észrevenni, és legalább az eddig
megszokott szakmai színvonalon és minő-
ségben fogja kapni a közszolgáltatást.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Zápor, zuhatag majd pocsolya

Közérdekű tájékoztató
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Egymilliárdos beruházás, új munkahelyek
a Dunavarsányi Ipari Parkban

XXIV. évfolyam 9. szám

Egymilliárdos beruházásba kezdett a Dunavarsányi Ipari Park,
amely közvetve, az oda betelepült vállalkozások révén eddig
is a térség egyik legnagyobb munkahelyteremtője volt, hi-

szen az autóiparban szinte megkerülhetetlen IBIDEN Kft. négy du-
navarsányi üzemcsarnokában megközelítőleg kétezren dolgoznak.
A minőségre és a teljesítményre sokat adó, szigorú munkáltató hí-
rében álló japán vállalat honlapján (www.ibiden.hu) jelenleg is több
szakmában hirdet állásokat. 

Más, ugyancsak európai színvonalú termékeket gyártó vállalato-
kat is vonz a Dunavarsányi Ipari Park igényesen kiépített infrast-
ruktúrája akár a termékfejlesztést, akár a saját szakembergárda kép-
zését, akár a piackutatást elősegítő szolgáltatásait tekintve. Így a
magyar tulajdonú FémAlk Zrt. (www.femalk.hu) épülőfélben lévő
üzemcsarnokában jövő nyáron kezdődik a termelés, az üzem első
ütemének avatását július 15-ére tervezik, amint erről az augusztusi
Dunavarsányi Naplóban megjelent, álláshirdetéssel egybekötött be-
mutatkozásból a város lakói is értesülhettek. Az autóiparban hasz-
nálatos alumínium öntvényeket gyártó vállalkozás a mintegy két-
száz magyarországi ipari park közül választotta a dunavarsányi te-
lephelyet a hasznot hozó tevékenységnek sokoldalúan kedvező
adottságai miatt és annak biztos tudatában, hogy a tulajdonos Re-
sonator Kft. (www.resonator.hu) és a Park menedzsmentje – a saját
jól felfogott érdekében is - azon dolgozik, hogy a betelepülő válla-
latok összkomfortosan érezzék magukat, megkapjanak mindent,
amit egy térségbeli korszerű ipari park nyújthat. És ugyanebben a

tudatban cselekedett a magas szintű munkakultúráról ismert, azt
maga körül is tudni akaró IBIDEN, amikor újabb üzemrészeit a
Parkban felépítette (részletes beszámoló a 9. oldalon - szerk.). Biz-
tatásnak ott volt a Parkban eltöltött tíz éves tapasztalata.

Pálfy Márton, a Dunavarsányi Ipari Park ügyvezető igazgatója
kiváló kapcsolatokat ápol a betelepült vállalatokkal, másfelől igen-
csak jártas a magyar szakhatóságok világában, ami a gördülékeny
működéshez ugyancsak nélkülözhetetlen. Nem szerénytelenség ré-
széről, ha a szakmai véleményekre is támaszkodva a top tízbe so-
rolja az általa igazgatott ipari parkot a mintegy kétszáz magyaror-
szági ipari park közül. A dunavarsányi pozíciókat tovább erősíti
majd az írásunk elején említett egymilliárd forintos fejlesztés, ame-
lyet a Resonator Kft. garanciájával, a saját forrásait az MNB kis- és
középvállalkozásokat támogató növekedési hitelprogramja kereté-
ben nyújtott hitellel kiegészítve valósít meg. Az új beruházásokra
egyformán jellemző a környezetkímélés és védelem. A Park megte-
remti a sajt vízbázisát, csatornahálózatot, szennyvíztisztítót, hűtő-
vízkezelőt épít, amivel a mostaninál is teljesebb körű kiszolgálást
kapnak a jelenlegi, írásunkban csak részben felsorolt, és a majdani
– korszerű értéket, új tudást, munkahelyet, Dunavarsánynak tete-
mes iparűzési adót - termelő betelepülők. 

A Dunavarsány Ipari Parkot elsősorban a multinacionális és a ha-
zai nagy- és középvállalatok jelentős területigényű letelepedésének,
valamint a beszállítók és a helyi vállalkozások működésének előse-
gítésére hozta létre a tulajdonos Resonator Kft. Az Ipari Park 60
hektáron terül el. Jelenlegi legnagyobb beruházója az IBIDEN Kft.,
amely már közel 100 ezer négyzetméteren épített fel ipari csarno-
kot. A Park kiválóan alkalmas logisztikai, elektronikai, gépipari és
élelmiszeripari tevékenységre, de egyik betelepültje, a Dofe Kft.
például gombatermesztéssel foglalkozik. 

A Park szolgáltatásai igazodnak az Európai Unióban elvárt szín-
vonalhoz, folyamatos bővülésükkel a betelepülő vállalkozások gaz-
dasági érdekeit szolgálják. Tevékenységében a Park kiemelt figyel-
met fordít a környezetvédelem, a környezetkímélés szempontjaira. 

Néhány a Park számos szolgáltatásából (bővebben a
www.dunavarsanypark.com-on): víz- és csatorna szolgáltatás, út- és
közterület-fenntartás, közvilágítás szolgáltatása. A Park vezetése
közreműködik beszállítói hálózat kiépítésében, a PR és a marketing
tevékenységhez is hozzá tud járulni, de ha kell, a vállalatokat ösz-
szeismerteti a magyar viszonyokban jártas pályázatírókkal, és pá-
lyázatmenedzselést is vállal. Betelepülőit széleskörű tanácsadói há-
lózattal segíti.

Resonator Kft.

A FémAlk épülőfélben lévő üzemcsarnoka

A szennyvíztisztító építése az Ipari Parkban
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Az IBIDEN Hungary Kft. 3-as és 4-es
épületének ünnepélyes megnyitója

Yamamoto Tadamichi, Japán magyarországi nagykövete

2013. szeptember 5-én nagyszabású ceremónia
keretében került sor a Dunavarsányi Ipari Park-

ban immáron 9 éve működő IBIDEN Hungary Kft.
két új üzemegységének ünnepélyes megnyitójára.

A rendezvényen közel negyven meghívott vendég vett részt. A megnyitó díszvendégei közül Yamamoto Tada-
michi, Japán magyarországi nagykövete, Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere és Iwata Yoshifumi, az IBI-
DEN Japán igazgatója köszöntőbeszédben emlékezett meg a jeles alkalomról. A meghívottak között volt számos
partnervállalat, akik segítették a jelen beruházások sikeres megvalósítását. Az ünnepélyes szalagátvágással is
egybekötött ceremónián sor került az új gyáregységek részletes bemutatására, melynek során a meghívottak
egy üzemi séta keretében ismerkedhettek meg magával az épületekkel és az ott előállításra kerülő termékekkel.

Az IBIDEN Hungary Kft. ezen két új gyáregységével immáron összesen 4-re bővítette termelő üzemegységei-
nek számát. Az újonnan átadott 3-as gyárépületben DPF (Diesel Particulate Filter) dízel gépjárművekhez kifej-
lesztett kerámia alapanyagú szűrő gyártása vette kezdetét, amely termék funkciója, hogy a motor és a kipufo-
gódob között elhelyezkedve kiszűrje a dízel motorok által kibocsátott, a környezetre és az egészségre káros ré-
szecskéket. A 4-es gyáregységben pedig egy új termék, az AFP (Automotive Functional Product) gyártása indult
meg, amely tartó illetve tömítő anyagként veszi körbe a DPF-et.

IBIDEN Hungary Kft.
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Felvették a kesztyűt!
Városunk idén is csatlakozott az országos TE SZEDD! akcióhoz, amelynek célja, hogy önkéntes munká-

ban mindenki megtisztítsa saját lakókörnyezetét az illegálisan elhelyezett szeméttől. Idén szeptember
14-ére esett a hulladékszedési nap, melyen az időjárás nem kedvezett a vállalkozókból, intézményi dol-

gozókból, képviselőkből és
lakosokból összeállt csapat-
nak. Épphogy csak bele-
kezdtek a munkába, a sza-
kadó eső máris megnehezí-
tette a dolgukat. Így végül
csak a reggeli órák bizo-
nyultak alkalmasnak a mun-
kára, ám így is jelentős

mennyiségű szemetet sikerült összegyűjteniük Dunavarsány területéről, ezzel is kicsit tisztábbá téve kör-
nyezetünket. A dolgos önkéntesek nevében kérjük a Tisztelt Lakótársakat, hogy vigyázzunk együtt váro-
sunk tisztaságára, óvjuk meg attól, hogy szemétkupacok csúfítsák el otthonunkat.                Szilvay Balázs

Lakossági zöldhulladék-gyűjtés
Dunavarsány, 2013. ősz, reggel 5:00-tól

November 9., szombat
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., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakó-
park, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Ha-
lász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület)

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet,
valamint a füvet a gyűjtést megelőző napon zsákokban tegyék az in-
gatlanok 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-kor kezdődik! Azon bejelentés-
eket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte
után, elszórtan zöldhulladék maradt a helyszínen, nem tudjuk fi-
gyelembe venni.

Tisztelettel:
Multiszint Kft.

Hulladékszállítási közszolgáltató

1201 Budapest, Attila u. 62. ● Tel.: 06 1 286-2546, ● Fax: 06 1 421-0065
www.multiszint.hu info@multiszint.hu 
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Bemutatkozik a
Maci csoport
Óvó nénik:
Mayer Jánosné (Tercsi néni)
Jakabné Kékes Márta (Márti néni)

Dadus néni:
Kronome Nándorné
(Tündi néni)

Szeptemberben 23 kisgyermek kezdte
meg az új tanévet a Maci csoportban,
melyből 12-en nagyok, 11-en kiscsoporto-
sok.

Márti néni személyében új óvó néniként
került a Macikhoz Tercsi néni mellé, aki
már 36 éve nevelgeti, tanítgatja a gyereke-
ket Tündi néni segítségével.

2007-ben megszépült az óvoda. Az új,
barátságos környezetért köszönet illeti az
adakozó, segítőkész szülőket, vállalkozó-
kat. 2010-ben elkészült a galéria is, melyet
boldogan vettek birtokba a gyerekek.

A kiscsoporto-
sok beszoktatása
g ö r d ü l é k e n y e n
ment. Nagy figyel-
met fordítottak az
érzelmi nevelésre,
és a szülőkkel is jó
kapcsolatot alakí-
tottak ki. Legfon-
tosabb pedagógiai
alapelvük, hogy a

gyerekeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze,
hiszen ilyen légkör segíti a gyermekek személyiségének fejlő-
dését. Fontos számukra, hogy a gyerekek ismereteiket tevé-
kenységekbe ágyazva szerezzék meg, így folyamatosan kapcso-
lódhat be mindenki a munkába érdeklődésének és egyéni képes-
ségeinek megfelelően. A hagyományok és jeles napok
megünneplésére is nagy figyelmet fordítanak. A szüreti felvo-
nuláson – néhány családdal kiegészülve – süteménnyel kínálták
a résztvevőket, az állatok világnapja alkalmából pedig a Buda-
keszi Vadasparkba látogattak el, ahol mindenki nagyon jól szó-
rakozott.

Szekeres Katalin

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - Gergely Ferencnek köszönjük a sok színes dekorációs anyagot,
melyet óvodánkban sok gyermek örömére hasznosítunk. Az óvoda apraja és nagyja

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

/Babits Mihály/

Igazi örömzenélés résztvevői lehettek a Napsugárka és
Pillangó csoportos óvodások október 1-jén. Az ismerős
gyermekdalok mellett komolyzenei művekkel is megis-
merkedhettek a gyerekek.

Ezúton szeretnénk megköszönni Thomann Dániel
édesanyjának és zenekarának a színvonalas műsort.

Szekeres Katalin
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Pillanatképek a szeptemberi szüreti felvonulásról (A szeptemberi lapszám folytatása)
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JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

Az Alapítvány Kuratóriumának nevé-
ben az alapító köszöntötte a vendégeket,
kiemelten Bóna Zoltánt, Dunavarsány,
valamint Dr. Riebl Antalt, Délegyháza
polgármesterét. Ismertette a programot,
miszerint az első részben egy szórakozta-
tó kulturális műsort láthatnak a meghí-
vottak, a másodikban pedig adományosz-
tásra kerül sor.

A műsor a Weöres Sándor Óvoda Pil-
langó csoportjából érkezett kicsik verses
köszöntőjével kezdődött, majd a gyere-
kek virágokat adtak át az időseknek. A
megható jelenet könnyeket csalt néhány
idős ember szemébe. Nemcsak a gyer-
mekeknek, az óvodapedagógusoknak is
köszönjük a szereplést. Ezt követően a
dömsödi Ju és Zsu Társulat fiatal, ám
igen tehetséges előadói látványos és tar-
talmas műsorral szórakoztatták a megje-
lenteket olyan sikert aratva, hogy a végén
a közönség ráadást követelt.

A jótékonysági est második felében
adományosztásra került sor, amelynek
keretében az érdeklődők jelentős meny-

nyiségű női, férfi és
gyermek cipők, ruhák és
játékok között válogat-
tak, de ezen túl voltak
könyvek, videokazetták,
háztartási tárgyak, pél-
dául elektromos varró-
gép, illetve gyermek já-
róka is. Aki esetleg

megszomjazott, az
meglátogathatta a
büfét.

Az Alapítvány
Kuratóriuma meg-
köszöni az aktivist-
áknak, közöttük
Géczy Bertalannak
és Jutkának a mun-
káját. Köszönjük to-
vábbá Bóna Zoltán
és Dr. Riebl Antal

polgármester uraknak, hogy megtisztel-
ték és támogatták rendezvényünket; kö-
szönjük Szilveszter Lajosnak, aki saját
autóbuszával térítésmentesen szállította
a délegyházi, majosházi és nagyvarsányi
nyugdíjasokat oda és vissza, a nyugdíjas
klubok vezetőinek a mozgósító munkát,
végül a művelődési ház dolgozónak és
Weimann Antal úrnak a technikai bizto-
sítást.

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
önkéntes irodavezető

Az Idősek Világnapja alkalmából nagyszabású
jótékonysági estet szervezett a Magányos Időse-

ket és Családokat Segítő Alapítvány 2013. szeptem-
ber 27-én Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban.

Az Álláskereső Klub programja
ASzenior Foglalkoztatási Klub soros összejövetelét szeptember 24-én tartotta Du-

navarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A helyi álláskeresők
mellett Délegyházáról, Majosházáról és Taksonyból is jöttek.

Sajnos a meghívott vendégünk nem tudott jönni, ezért a közmunkákkal, valamint
az induló képzési, szakképzési lehetőségekről szóló tájékoztatót a következő alka-
lomra tettük át. Ezt követően három álláslistából válogathattak a megjelentek.

A következő összejövetel október 29-én, kedden 14 órai kezdettel lesz a szo-
kott helyen. Legújabb információink szerint biztosra vehető a tájékoztató a meg-
változott, a korábbiaknál lényegesen nagyobb számú közmunka, illetve ingyenes
képzési, szakképzési lehetőségekről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János
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Ismét jazz acapella Dunavarsányban!
Duplicapella No. 4

Aki az acapellát szereti, an-
nak igazi csemege lesz ez a
kétszer 1 órás koncert, aki
meg most ismerkedik a mű-
fajjal, az ki ne hagyja ezt a
koncertet!

A Jazzation 2005-ben ala-
kult Budapesten, és ma Ma-
gyarország első számú vegyes
felállású jazz-acappella
együttese. Jelenlegi kvintett-
jében 2012 szeptembere óta
manifesztálódik mindaz a ma-
gas szintű zenei tudás, a cap-
pella iránti elhivatottság és
színpadi megformáltság, me-
lyet a Jazzation név mint
brand immáron nyolcadik
esztendeje töretlenül képvisel. 

 2009-ben második díjat és
az első helyezéssel járó feszti-
válmeghívást nyertek a III.
Lipcsei Nemzetközi Acappella
versenyen, ezzel megalapozva
nemzetközi hírnevüket és
megismertetve a világ acappel-
la-elitjét a közép-kelet-európai
régió hangzásvilágával jazz-
aranzsaikon, saját dalaikon és
népzenei feldolgozásaikon
keresztül. 

2010-ben mesterségbeli tu-
dásuk és művészeti koncepci-
ójuk akkori összefoglalása-
ként megjelent első lemezük,
bohém együttesük zeneileg is
ezerszínű cirkuszi kavalkádja,
a ‘Cirque du Jazz’, mely itt-
hon és külföldön egyaránt jó
fogadtatásban részesült és óri-
ási sikert aratott. 

2012 decemberében “Hópi-
hék Peregnek” címmel kiad-
ták a szezon legkülönlegesebb
karácsonyi lemezét saját (el-
sősorban jazz) feldolgozása-
ikkal, hogy ünnepien áradó
harmóniájuk még több teret

bezenghessen az öröm
akkordjaival.   

A Jazzation külföldön a ma-
gyar kultúra nagykövete, itt-
hon az acappella műfajának
professzionális művelésén túl
minél szélesebb körű népsze-
rűsítését érzi küldetésének. Az
együttes 2013-ban ezért új so-
rozatot indít Duplicappella
címmel, melynek keretén be-
lül hazai és külföldi acappella
formációkkal koncertezik
együtt. 

Ennek a negyedik állomása
Dunavarsány, ahol az Octovo-

ice énekegyüttessel lépnek
színpadra, kétszer kb. 1 órás
műsorral, ahol a szórakozás
garantált!

Azzal az Octovoice ének-
együttessel, amely 1998-ban
alakult. Az együttes többsége
hivatásszerűen énekel és ze-
nei pályán dolgozik. Tanul-
mányaik során különböző kó-
rusokkal bejárták a világot
Amerikától Görögországig,

Hollandiától Olaszországig.
Megalakulásukat követően
különböző korok klasszikus
kórusműveit adták elő, kon-
certeztek országszerte, hatal-
mas sikereket aratva. Két év-
vel megalakulásuk után az
együttes váltott: elkezdtek
acappella jazz-t énekelni.
Megújult repertoárjukkal (a
’30-as évek klasszikus swing-
jétől a mai modern irányzato-
kig) számos médiumban sze-
repeltek, ahova rendszeresen
visszahívják őket. 

2001-ben a Millenáris Park
megnyitóján olyan nagy si-
kerrel szerepeltek, hogy meg-
hívást kaptak Franciaország-
ba, ahol a magyar kultúra
nagyköveteiként a MAGYart
rendezvénysorozaton vettek
részt. Felléptek a Pesti Viga-
dóban, ahol egy nagyszabású
Jazz-Gospel Esten arattak át-
ütő sikert. Szerepeltek a Bu-
dai Parkszínpadon Gerendás
Péter lemezbemutató koncert-
jén, és osztatlan elismerést ki-
váltva léptek fel a Magyar Rá-
dió és a BBC közös rendezvé-
nyén. 

Az OCTOVOICE Ének-
együttes előadásaiból a pro-
fizmus, a könnyedség és a jó-
kedv árad, bemutatva, hogy
elgépiesedett világunkban
milyen különleges élményt
képes szerezni az emberi
hang. 2005-ben jelent meg el-
ső CD-jük Christmas Time
címmel, 2007-ben pedig má-
sodik, “Jazz acapela” című
albumuk.

A szervezésnél igyekeztünk
úgy alakítani a jegyárat, hogy
azok is eljöhessenek egy ilyen
koncertre, akik egyébként
nem tehetnék meg, hogy drá-
ga koncertjegyeket vásárolja-
nak. Ezért összehasonlítva
más koncertek jegyáraival, a
belépő jelképes, mindössze
500 Ft!

Várunk mindenkit szere-
tettel!

Papp József
szervező

2013. november 22-én este 7 órakor ismét emberi hangok szol-
gáltatnak zenét Dunavarsányban, ezúttal a Petőfi Művelődési

Ház és Könyvtár Színháztermében. Az Octovoice énekegyüttes
idén áprilisban már adott egy nagysikerű, teltházas koncertet a
Soli Deo Gloria Közösségi Házban, ezúttal pedig egy másik
együttes vendégeként lépnek színpadra városunkban.

2013 júliusában a Jazzation ezen új generációs formációja
mindössze tízhónapnyi közös munka után hozta el Európa
legnívósabb acappella-díját, a Ward Swingle Awardot a grazi
Vokal Total nemzetközi verseny jazz kategóriájában, ahol
arany diplomával és első helyezéssel tüntette ki a zsűri a 12
együttest számláló mezőny legjobbjaként a Jazzationt.
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Programok a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban

Babás-Mamás Klub 
OKTÓBERI-NOVEMBERI
programjai a
Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban

Október 29. (kedd) 10.00 – 11.30
Családtámogatások, családi adózás,

kismama kedvezmények
Mennyi a TGYÁS, GYED, GYES összege, melyek a jogosultság feltételei?

Mit kell figyelembe venni többedik gyermeknél?
Melyek a családi adózás szabályai,

milyen adó- vagy egyéb kedvezmények járnak a gyermekek után? 
Hogyan kell kiszámolni a szabadságot a GYES utáni munkába álláskor? 

A kedvezményekről, támogatásokról és az adózási tudnivalókról kapunk
tájékoztatást.

Vendégünk: Herczeg Ildikó könyvelő – Adó-Biztos Kft.

November 12. (kedd) 10.00 – 11.30
A kisgyermekek beszédfejlődése

Előadó: Horváth Ágnes klubtagunk

November 26. (kedd) 10.00 – 11.30
Maminbaba bemutató óra

A hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, aktív, csinosító 
mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak tüzes latin zenére. 

A „kinti” babák ezalatt saját vagy kölcsönzött hordozó eszközökben,
anyukájukra kötve élvezik a latin ritmusokat, 

a még pocakban lévők pedig lágyan ringatóznak.
Hordozót, kendőt vagy mei tai-t hozzatok magatokkal, 

de korlátozott számban tudunk biztosítani.
Bővebb infó: www.maminbaba.hu

Vendégünk: Havasi Edina maminbaba oktató
Miközben az anyukák beszélgetnek, a gyerekek önfeledten játszhatnak.

A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!
Gyertek el, mindenkit szeretettel várunk!

POCAKOS

KLUB
Anyává válni a legnagyobb felelősséget jelenti a világon.

Mégsem beszélünk erről eleget.
Ha kisbabát vársz és többet szeretnél megtudni

az ANYASÁGról, 
a testedben és lelkedben végbemenő folyamatokról, 

gyere el, beszélgessünk róla!

Első alkalom: november 21. (csütörtök) 17 óra

Érzelmeink hatása a kisbabánkra
Előadó: Csengeri Zsuzsa

kineziológia oktató, One Brain instruktor

Továbbá: Bemutatkozik a Trimeszter Várandós
Vitamin-család

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.

Szeretettel várunk minden kismamát!

A részvétel ingyenes!

Vásárok a művelődési házban:
10.30. 16.00 - 18.00-ig  Látásvizsgálat

11.04. 9.00 - 12.00-ig  Vegyes vásár
11.06. 16.00 - 18.00-ig  Látásvizsgálat

11.08. 8.00 - 16.00-ig  Vegyes vásár
11.11. 9.00 - 15.00-ig  Vegyes vásár
11.20. 9.00 - 12.00-ig  Vegyes vásár
12.06. 9.00 - 15.00-ig  Vegyes vásár
12.10. 9.00 - 12.00-ig  Vegyes vásár
12.12. 9.00 - 16.00-ig  Vegyes vásár
12.17. 9.00 - 12.00-ig  Vegyes vásár
12.19. 9.00 - 12.00-ig  Vegyes vásár

Színházbusz a Vöröskereszt 
Nyugdíjas Klub szervezésében

Operettszínház
Kálmán Imre: Marica grófnő

Időpont: november 2. 17 óra
Jegyár: 2.000 Ft/fő + buszköltség

Jelentkezni lehet: Glázer Mihályné (06/30 667-4286)

A Kalamajka Néptánccsoport szeretettel várja a nép-
tánctanulás iránt kedvet érző lelkes férfiakat és nőket. A
próbákat minden pénteken este 19 és 21 óra között tart-
ják a művelődési házban. A hangulat mindig mosolygós,
a zene és a tánc pedig jó kikapcsolódást ígér minden
táncosnak.
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Szeretettel meghívjuk a

CIVIL AKADÉMIA
következő előadására

2013. november 26-án (kedden) 18.00-kor

a művelődési házba.
Az előadás címe:

Stressz nélkül
könnyebb
az élet

Mi a stressz? Hogyan alakul ki? Mik a tünetei? 
Miben akadályoz bennünket?

Mik a következményei? Mi a megoldás?

Szeretné stresszmentesen tölteni a karácsonyi
ünnepeket? Itt a helye!

Előadó: Csengeri Zsuzsa 
kineziológia oktató, One Brain instruktor

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

„Egy ölelés ideális ajándék. 
Mindenkire illik a mérete, és senki se ellenzi, ha továbbadják.” (Hugo Ball)

Az ÖLELÉS  NAPJA
alkalmából egy nagy dunavarsányi ölelésre várjuk a kicsiket és nagyokat!

Időpont:
december 4.

17 óra

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara

Tud róla?

• Napi 15 ölelés kell ahhoz, hogy egészséges és kiegyensúlyozott
emberek lehessünk.
Vajon mi megöleljük ennyiszer gyermekünket vagy szeretteinket?

• Az ölelés az egyik legbensőségesebb mozdulat két ember között.
Érzékeltetjük vele a szeretetet, a szerelmet, a barátságot.

• Az ölelés oldja a stresszt, növeli az összetartozás érzését,
csillapítja a fájdalmat.

• Már 20 másodperc ölelés hatására is olyan vegyületek szabadulnak
fel az agyban, amelyek csökkentik a stresszt, és természetes
antidepresszánsok.

A résztvevőket forró teával várjuk.

Legyünk minél többen,
hogy összeölelkezve
egy nagy láncot alkothassunk 
Dunavarsány szívében!
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Hospice Ház épül kistérségünkben

AReformátus Dunamenti Kis-
térségi Diakónia (REDUKIDI)
a szigetszentmiklósi járás 14

településén, köztük Szigetszentmik-
lóson is működő hospice ellátást, a
daganatos betegek OEP által finan-
szírozott, ingyenes otthoni ápolását
látja el ápolási eszközök biztosítása
mellett.

Ápolási eszközeinket bárki orszá-
gos szinten igénybe veheti. A meg-
változott támogatási rendszerek és
megnövekedett igények miatt váró-
listát kellett életbe léptetnünk a kór-
házi ágyak és tolókocsik kölcsönzé-
sénél. Ezen eszközök 99%-a jelenleg
betegek használatában van.

Pest megyében nagyon magas a tu-
moros megbetegedések és a szociáli-
san rászoruló betegek száma. Szolgá-
latunk gondozottjainak 65%-a hátrá-
nyos helyzetű. Az emberek többsége
(a megkérdezettek 70–80 %-a) nem
kórházban, hanem saját, megszokott,
otthoni környezetében, családtagjai

között szeretné eltölteni utolsó napja-
it. A gondozottak lakáskörülményei
sok esetben nem alkalmasak a beteg-
ápolásra, vagy magányos az illető,
akiről nem gondoskodik a családja.
Ezért épül Majosházán a 15 férőhe-
lyes Hospice Ház. Az intézmény a
kistérség 20 településén élő dagana-
tos betegek palliatív ellátását fogja
biztosítani barátságos, otthonos kör-
nyezetben. Az építkezés idén nyáron
kezdődött, az I ütem szerint a pincé-
vel, a főépület és raktárépület alapo-
zási munkálataival elkészültünk.
Mindez köszönhető a nagylelkű tá-
mogatóknak, akik 2013. augusztus
31-éig 13.008.777 Ft adományt jut-
tattak el hozzánk. Az építkezés eddi-
gi kiadása 9.218.290 Ft volt.

A II. ütemben szeretnénk a főépület
falazásával és a zárófödémek építésé-
vel elkészülni. Ennek anyagköltsége-
it fedezni tudjuk, azonban a munkadí-
jak költségével még nem rendelke-
zünk. Bízunk az adományozókban!

Az épülő Hospice Ház támogatható „Tégla-
jegy” vásárlásával személyesen Gáboriné
Nagy Ágnesnél (önkormányzat), tel.: 06/70
945-8722, Ágoston Szilvia körzeti nővérnél,
tel.: 06/30 515-0470, Angyalné Erzsike körzeti
nővérnél, tel.: 06/20 524-7855 és Nyisztor
Andrea hospice nővérnél, tel.: 06/20 313-4833.
Adományát banki átutalással is megteheti az
OTP-nél vezetett 11742180-20066150-es szá-
mú bankszámlára „Hospice Ház” megjelölés-
sel. Cégeknek adóigazolást adunk.

A betegeink nevében köszönjük az eddigi
nagylelkű támogatásokat!
Kontha Benőné diakónus - elnök, 
tel.: 06/20 584-4653

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Adószámunk: 18673539-1-13
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu – e-mail:
diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők
tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)

2013. szeptember
hónapban születettek

névsora
Hoffmann Emma Ildikó szeptember 6.
Csurgó Bence szeptember 12.
Farcsádi Péter Attila szeptember 24.

2013. augusztus
hónapban

házasságot kötöttek
Krizsán István
Vajkai Zoltán
Szalay László

-
-
-

2013. szeptember
hónapban

elhunytak névsora
Gáspár Benőné élt 85 évet
Mátés Sándor József élt 73 évet
Rimóczi Béla István élt 71 évet

Domonyik Csilla
Liptai Anett Andrea
Heller Szabina Katalin

városunk közéleti,
evangéliumi lapja, a
Soli Deo Gloria leg-
frissebb száma. 

Az ingyenesen újság
átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Tit-
kárságán, az Egész-
ségházban, a Soli
Deo Gloria Közössé-
gi Házban, a katoli-
kus és református
templomban vala-
mint néhány forgal-
mas kereskedelmi
egységben.

Forgassák jó szívvel
az igényes tartalmat
kínáló színvonalas
kiadványt!

Tisztelettel:
Az SDG újság 

szerkesztőbizottsága

MEGJELENT
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idén is megrendezésre kerültek vá-
rosunkban, és ezzel ismét méltókép-
pen csatlakoztunk a magyarországi
egyházak országos ökumenikus ren-
dezvénysorozatához, amely arra
hívja fel a figyelmünket, hogy a te-
remtés/természet életfenntartó és
életfontosságú ajándékaira vigyáz-
nunk kell, mert egyébként maga az
élet fog nagyon hamar ellehetetle-
nülni hazánkban és bolygónkon
egyaránt.

A programokat a Soli Deo Gloria Kö-
zösség szervezte hatékony együtt mû -
ködésben a Református Egyházközség-
gel, az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lával és a Népdalkörrel.

Szeptember 29-én a Jeremiás Síralma-
inak Könyvébôl és a Jelenések Könyvé-
bôl vett bibliai idézetek alapján arról
szólt az igehirdetés a református
templomban, hogy az Isten iránt hûtlen,
tôle elfordult és bálványimádó nép egyéb
szörnyû megpróbáltatások mellett kény-
telen „vízét pénzért inni” (Jer.Sír.5,4.).
Rossz jel, hogy a teremtés/természet
életfontosságú kincsébôl csak pénzért ve-
hetünk, sokan pedig alig jutnak hozzá.
Ráadásul aki teheti, pazarolja, s ami
még rosszabb, az emberi kapzsiság
szennyezi és veszélyezteti is ivóvízkész-
letünket. A Teremtô azonban egy másik

„vízügyi képet” is megmutat, amely
szerint a bûn bo csánat és örök élet ke-
gyelmes vízébôl ingyen vehetünk, vehet-
nénk. Ez utóbbi általában nem vonzó,
mondhatni nem kell, s így itt maradunk
az igazságtalanság és szeretetlenség
keserû és drága vízével. De még szól hoz-
zánk a Megváltónk szava, s akinek van
füle, az hallja: „Aki akarja, vegye az élet
vízét ingyen.” (Jel.22,17.)
Szeptember 30-án Dr. Ács Sándor, a

DTV Zrt. vezérigazgatója elôadásában
arra a problémára mutatott rá, hogy
amíg a környezeti, természeti károsodá-
sok évtizedek alatt alakulnak ki, addig a
politikusok és a gazdaság irányítói évek-
ben, például 4 éves választási ciklusok-
ban gondolkodnak. Gazdasági növeke-
dést, munkahelyteremtést ígérnek, s ezt
nagyon nehéz, szinte lehetetlen össz-
hangba hozni a környezetvédelemmel, a
fenntarthatóság szempontjaival. Pedig
mindenki tudja, hogy például a napok
alatt elhasznált kôolaj évmilliók alatt
reprodukálódik. Ezért nehezen jönnek
létre az olyan megállapodások, mint a
Kiotói és a Riói Egyezmények, amelyek-
hez a legnagyobbak nem is csatlakoznak,
és akik csatlakoznak, azok sem feltétle-
nül tartják be az abban foglaltakat. Nem
marad más tehát, mint, hogy mi, átlag-
emberek legyünk környezet- és teremtés-
tudatosak a vízhasználatban, a hulla-

déktermelésben, egész életvitelünkben. Az
elôadó bepillantást adott a szenny víz -
telepünk mûködésében beállott pozitív
változások mögött rejlô munkálatokba,
intézkedésekbe is. 
Október 3-án ismét megrendezésre ke-

rült a Közösségi Házban az általános
iskola közremûködésével az Állatok vi-
lágnapjának rendezvénye. A dátum nem
vélet lenszerû: Assisi Szent Ferenc halá-
lának napját követi, tekintettel arra,
hogy Assisi Szent Ferenc annyira tisztel-
te a teremtésben is a Teremtôt, hogy
kommunikációs érzékenységével az ál-
latokhoz is tudott különösképpen is szól-
ni. A közel kétszáz fôs gyermekközösség
tanáraival értékes mûsort adott elsôsor-
ban azokról a háziállatokról, amelyek-
nek többsége a Közösségi Házban is
megtalálható. Az „Egy cseppnyi ôszinte
szeretet nemesebb tengernyi tudomány-
nál” Szent Ferenc-i gondolat jegyében
beszélgetés zajlott a gyerekekkel arról,
hogy a szeretettel párosult tudás az
egyetlen reménysége az élôvilág megma-
radásának és az emberi élet jövendôjé-
nek. Ennek jegyében tekintették meg a
gyermekek és tanáraik a Jószágporta ré-
gi és új lakóit, amelyet szôlôbôl és zsíros
kenyérbôl álló szeretetvendégség zárt. 
A teremtésvédelem és fenntarthatóság

kérdései nem korlátozhatók ünnepna-
pokra. Adja a Teremtô és a Fenntartó,
hogy sokan legyenek, akik életvitelük-
ben e kérdéseket figyelembe veszik. 

Dr. Bóna Zoltán

„... mert tudom, kiben hiszek ...” Ezért
emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az
Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim
rád tétele által van benned. Mert nem a
félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erô, a szeretet és a józanság

lelkét. 2Tim. 1,12;6-7.
Amikor megkérdeznek, akkor sokan bát-
ran valljuk magunkat istenhívônek. És
senkinek nincs sem oka, sem joga ennek
a „hitvallásnak” az igaz voltát megkérdô-
jelezni. De biztos, hogy amikor az élet ki-
hívásai, megpróbáltatásai közepette kell
nemcsak megvallani, hanem megélni a
hitünket, akkor is megy ez? Amikor az
élet vagy a halál megpróbáltatásai köze-
pette szenvedünk, amikor az „ördög in-
cselkedik” velünk, amikor kísértések
szorításában élünk, akkor is tudjuk,
hogy kiben hiszünk!? Biztos, hogy szava-
inkban, tetteinkben meglátszik, hogy
valljuk: a mindenség jóságos Urának, Jé-
zus Krisztusnak a „tulajdonai vagyunk”,
„akinek az akarata nélkül egy hajszál
sem eshetik le a fejünkrôl, sôt…”. Ugye,
nem mindig tudjuk, „kiben hiszünk”, és
nem is e szerint élünk. Amikor vigasztal-
hatatlanok, amikor megbékíthetetlenek,
amikor bosszút tervezôk, amikor gyû löl -

kö dôk, amikor durvák, arrogánsak vagy
egyszerûen kedvetlenek, felelôtlenek és
részvétlenek vagyunk, akkor nyilvánva-
lóvá válik, hogy hitünk elszunnyadt, hit-
tudatunk pedig elhalt. És ez
elôfordul(hat) mindenkivel, bármelyi-
künkkel. Elôfordult ez egy lánglelkû fia-
talemberrel, Timóteussal, aki éppen efé-
zusi lelkipásztori megbízatása közepette
bizonytalanodott el. Mintha elfelejtette
volna, hogy kiben hisz. A szolgálatában
jelentkezô feszültségek, a külsô és belsô
támadások, az értetlenkedések, a vádas-
kodások, az ôszinte szolgálat – látszóla-
gos – sikertelensége, és még ki tudja, mi-
lyen problémák súlya alatt a félelem és a
bizonytalanság lett úrrá Timóteuson.
Ugye, mi is hallottunk már ilyenrôl álta-
lában és a családunkban, munkahelyün-
kön, kisebb-nagyobb környezetünkben.
És ekkor jön egy levél hozzá és hozzánk
is… Az idôsebb apostol, aki nem melles-
leg éppen börtönben van, a fent olvasott
igével bátorítja a fiatal munkatársát. Te-
szi ezt, mert ô a börtönbôl is bátran tud-
ja ezt írni: „… tudom, kiben hiszek…”.
És ezért tudja kérni Timóteustól, hogy
jusson eszébe az a kegyelmi ajándék,
ami nem olyan régen még tudatos volt
benne és erôt adott neki. Gerjessze fel
azt az isteni ajándékot, aminek a tuda-
tában nem „félt”, hanem a hit „erejével”

tudott „szeretni”, és „józanul” együtt tu-
dott élni saját énjének korlátaival, mert
tudta, hogy akiben hisz, annak korlátlan
az ereje és a szeretete. Nekünk is szük-
ségünk van erre a buzdításra. Ahhoz pe-
dig, hogy küldetésünket az élet bármely
területén be tudjuk tölteni, követnünk
kell ezt a buzdítást. A Reformáció hónap-
jában azt is mondhatjuk, hogy a 16. szá-
zadi és a mindenkori reformáció lényege
a fentiekkel is érzékeltethetô. A közép-
kor és a 21. század embere egyszer csak
azt veszi észre, hogy, bár még úgy érzi,
hisz, de már nem tudja, kiben. Megza-
varták a bálványok, a hangzatos ötletek,
az álmessiások, a tévedhetetlennek kiki-
áltott tanok, a hamis (kor)szellemek, a
hamis messiások, de a fals vallási elvá-
rások is. Az ebbôl fakadó félelemmel nem
lehet sem az Istent dicsôíteni, sem pedig
az embertársat szeretni. E félelemmel,
mint egy „gyáva kutya” csak acsarogni,
vicsorogni és harapdálni lehet. De nem
erre hívattunk, hiszen halljuk a fenti
igét: „Nem a félelemnek lelkét…”. Ezzel
a lélekkel pedig csak akkor tudunk hat-
hatósan élni, ha nem „csak úgy” hiszünk,
hanem „tudjuk, kiben hiszünk”: a mi
Urunk Jézus Krisztusban, akinek ada-
tott minden hatalom mennyen és föl-
dön…”.

Presbitérium

Ú T R A V A L Ó
A Teremtésvédelem jeles programjai

Tudod, kiben hiszel?
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ÚJRA VAN FELNÔTT FOCICSAPAT
DUNAVARSÁNYBAN

Mint bizonyára sokak előtt ismert, egy évvel ezelőtt a
DTE akkor újonnan választott elnöksége – a csapa-
ton belül kialakult áldatlan állapotok miatt – vissza-

léptette a felnőtt labdarúgó együttest a bajnokságtól. Tekintet-
tel egyrészt a több mint 8 évtizedes nemes hagyományokra,
másrészt arra, hogy egy közel 8 ezer lakosú kisváros mégsem
maradhat (felnőtt) focicsapat nélkül, a szakosztály új vezetése
a télen elkezdte a csapat újjászervezését. Két irányban léptek
Kövér Zoltán szakosztályvezető irányításával a vezetők: az
egyik a helyben maradó (részben kiöregedő ifista), illetve
szomszéd településeken játszó varsányi fiúk aktivizálását
(értsd: a DTE színeiben való szereplést) jelentette, míg a má-
sik forrás a Dunaharaszti kiöregedő ifi csapatából 6-7 játékos
ide igazolása volt (ez utóbbi annak köszönhető, hogy Farkas
Tomi, volt serdülő labdarúgónk három éve átigazolt Haraszti-
ba, és visszaigazolásával hozott magával régi csapatából játé-
kostársakat).

A szakosztályvezetés a nyáron felkérte az ifi csapat edzőjét,
Pirisi Sándort, hogy vegye át az újjáalakított felnőtt csapat ed-
zéseinek irányítását is. Csapatunk a megyében elsőként, már
július elején megkezdte a felkészülést; a heti háromra (!) fel-
emelt edzéseken rendszeresen 20-25 sportoló vett részt (azt
azért hozzá kell tenni, hogy a felnőtt és az ifi csapat az idén
együtt edz). Nagy feladat hárult az edzőre: a „húsz évesek”
csapatát (mert a 20 fős keret nagy része 1992-1994 években
született játékosból áll) fel kell készíteni a felnőtt bajnokságra.
Nos, ezt a légkört nehezen szokták meg a fiúk; ennek, no meg
annak köszönhetően, hogy az edző előtt is részben ismeretlen
játékosok helyét nem könnyű megtalálni egy épülő csapatszer-
kezetben, bizony az első mérkőzéseken még meglátszott az
eredmény: két bravúros felkészülési győzelem (Dunaharaszti
II. és Bugyi vegyes csapatai ellen) után taktikai éretlenségből
kaptunk ki a Kiskunlacháza (kupa) és az Inárcs csapatától. A
Taksony rutinos, NB III-at és megyei I. osztályt megjárt játé-
kosokból álló csapatától nem a vereség, hanem a gólkülönbség
nagysága fájt, de azután lassan összeért az együttes, amit mu-

tat, hogy a következő 5 mérkőzésből 2 döntetlen mellett 3 győ-
zelem (közte egy 6-1 és egy 8-1-es siker!) született. Reméljük,
hogy ez a sikerszéria folytatódik, és a jövőben még sok örömet
fognak szerezni a varsányi publikumnak.

Az ifjúsági korú focistáknál a 16 év feletti játékosokat (fő-
leg a kevés sportoló miatt) egy csapatba tömörítettük, akik az
U21-es bajnokságban játszanak (1993-1997 közötti fiúk sze-
repelnek itt). A csapat a cikk megírásáig 1 vereséget szenve-
dett (a Fradi fiókcsapatától), míg a többi mérkőzésen 3 győ-
zelem mellett egy döntetlen csúszott be. 

A serdülők az U14-es, ¾ pályás bajnokságban szerepelnek
Farkas Tamás irányításával. A csapat jó részt 12-13 éves fiúk-
ból áll, akiknél az idei évben a cél az összeszokás, a technikai
és taktikai képességek fejlesztése, összességében a tisztessé-
ges helytállás. 

A Bozsik-tornán rész vevő 3 csapatunkat (U7, U9 és U11
éves korosztályokban) az idén is Pirisi Sándor és Pirisi Dáni-
el edzők vezetik. Az első őszi tornán csapataink szépen szere-
peltek, mindössze 1-1 vereség mellett a többi meccsüket meg-
nyerték.

Feltétlenül szólni kell még a megújult környezetről: június-
ban átadásra került a minden igényt kielégítő, reflektorokkal
felszerelt műfüves kispálya (a műfüves pályát egyébként bár-
ki igénybe veheti; minden megkezdett félóra 3.000, villanyvi-
lágítással 4.000 Ft). Önkormányzati beruházással elkészült az
új kerítés négy bejárati kapuval, és végre korszerű parkoló is
épült a sportpálya mellett. A 2 polikarbonát borítású, 12-12 fé-
rőhelyes kispad, valamint a játéktér két végén impozáns, 8 m
magas labdafogó háló létesítésével jelentősen javult a pálya
műszaki színvonala. 

A sorsolással kapcsolatban el kell mondani, hogy az idei év-
től kezdve a felnőtt és az ifjúsági (U21) csapatok egymástól
függetlenül, más-más bajnokságban játszanak (míg a felnőtt
csapatunk hazai mérkőzéseit vasárnap, addig az U21 általában
szombaton játssza).

Papp Tibor

A 2013. évi felnőtt III. osztályú bajnokság őszi szezonjának
sorsolása és eddigi eredményeink:

8.25. Inárcs - Dunavarsány 3-0 
9.01. Dunavarsány - Taksony 0-8
9.08. Tatárszentgyörgy - Dunavarsány 1-1
9.14. Szigetszentmárton - Dunavarsány 1-1
9.22. Dunavarsány - Dabas-Gyón 6-1
9.29. Szigetcsép - Dunavarsány 1-3
10.06. Dunavarsány - Szigetbecse 8-1
10.12. Újhartyán II. - Dunavarsány
10.20. Dunavarsány - Kiskunlacháza
10.27. Ócsai VSE - Dunavarsány
11.03. Dunavarsány - Bugyi
11.09. Érdi VSE II. - Dunavarsány
11.17. Dunavarsány - Táborfalva

A 2013. évi U21 B osztályú bajnokság őszi szezonjának
sorsolása és eddigi eredményeink:

8.31. Halásztelek - Dunavarsány 1-1
9.07. Dunavarsány - Ferencváros 1-4
9.21. Dömsöd - Dunavarsány 0-3
9.28. Dunavarsány - Pereg 3-2
10.05. Délegyháza - Dunavarsány 0-2
10.13. Dunavarsány - Gyáli BKSE
10.19. Dunavarsány - Halásztelek
10.26. Ferencváros FC - Dunavarsány
11.10. Dunavarsány - Dömsöd
11.16. Pereg - Dunavarsány
11.23. Dunavarsány - Délegyháza
12.01. Gyáli BKSE - Dunavarsány
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DTE KÉZILABDA HÍREK
Elindult a bajnokság, junior és fel-

nőtt lányaink az NB II Déli cso-
portjában játszanak. Serdülő csa-

patunk még várja a szövetségtől a ver-
senynaptárát.

Eredményeink:
Junior csapat:
3 mérkőzésből 3 győzelem. 
Jelenleg vezetik a tabellát.
Felnőtt csapat:
3 mérkőzésből 2 győzelem, 1 vereség.
Jelenleg a 3. helyen állnak a csoportban.

A fiúknak is elindítjuk az edzéseket,
8-12 éves korosztályban várjuk
a jelentkezőket.
Edzés időpontok:
szerda: 16.30-17.30, 
péntek: 16.00-17.30

Az első edzés időpontja és helyszíne:
2013. november 8. (Tornacsarnok)
Edző: Ivancsics Judit,
tel.: 06/20 466-8537.

Várjuk a jelentkezőket 20-40 éves kor
között a FÉRFI csapatba is, melynek
szervezése most indul. Jelentkezni lehet
a hétfő esti edzéseken. 

A szülők is szívesen mozognak velünk,
ezért hétfőn és csütörtökön 19 órától ők
is kézilabdáznak a Tornacsarnokban. 

Ha kedved van mozogni és kipróbálni
ezt a sportágat, várunk szeretettel!

Herczeg Mariann
kézilabda szakosztályvezető

A DunAvArSányi TornA EgyLET ToborzóT HirDET! 
Kézilabdázni vágyó fiúk és lányok jelentkezését várjuk!

A gyerekek játékosan megismerkedhet-
nek meg a kézilabda alapjaival, majd ver-
senyeken is gyakorolhatják tudásukat.

AMIVEL VÁRUNK:
- labdás ügyességfejlesztés,
- életkorodnak megfelelő mozgáskoordi-

nációs gyakorlatok,
- állandó edzői felügyelet és irányítás,
- a kézilabdasport alapjainak játékos el-

sajátítása,
- új barátságok, jó hangulat, csapatszel-

lem.

EDZÉSEK HELYSZÍNE:
Árpád Fejdelem Általános Iskola Sport-
csarnoka (2336 Dunavarsány, Arany
János u. 12.)

EDZÉS IDŐPONTOK:
Szivacskézilabda (2006–os korosztály-

tól): hétfő és péntek 17:00-18:00
Kézilabda (2000-es korosztálytól):

szerda és péntek 17:30-19:00

ÉRDEKLŐDNI: 
Iváncsics Judit (serdülő) edzőnél 
06/20 466-8537
Paulné Simon Brigitta (szivacs) edzőnél
06/20 374-2855

Sok szeretettel várjuk a spor -
tolni vágyó gyerekeket!

„Senki sem nyert még versenyt, aki nem
nevezett be.” 

Arnold Benett
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Zsolt 2012 óta versenyez, kezdetben
még csak 100 kg-ot nyomott ki, ma már a
130 kg is megvan saját súlycsoportjában,
az 54 kg-ban. - Nagyon boldog vagyok,
hogy a sok nemzetközi és országos verse-
nyen szép eredményeket érek el az utóbbi
időben. A saját súlycsoportomban, a
mozgáskorlátozottak között megrendezett
versenyen idén országos bajnok, Egerben
az épeknek rendezett világbajnokságon

pedig első lettem. Ezzel válogatott keret-
tag lehetek, és ennek nagyon örülök, hi-
szen ott lehetek én is a 2016-os rioi para-
limpián - mondja büszkén. Zsolt egyéb-
ként a súlyemelés előtt a vízben is
kipróbálta magát, korábban nyolc évig
úszott, de több lelkesedést érzett a „nehéz
fémek” iránt, ezért 27 évesen úgy döntött,
inkább erőemelő bajnok szeretne lenni,
és elmondása szerint ha nem lettek volna

sikerei ebben a sportban, biztos, hogy
nem folytatta volna. – Sajnos születési
rendellenességgel jöttem a világra, így
pici korom óta arra tanított az élet, hogy
meg kell küzdenem mindenért. Felnőtt
fejjel már azt vallom, hogy az a sok
egészségügyi beavatkozás és hosszú éve-
ken át tartó folyamatos reménykedés
azért, hogy járni tudjak, harcos típussá
faragott. Erőmet a végletekig szeretem
próbára tenni. Persze a sport is sok min-
denre megtanított; nyugodt, higgadt fejjel
gondolkodni és türelemre a mindenna-
pokban – vallja a sportember. 

Bár élete legnagyobb verseny-felké-
szülése előtt áll, egyelőre még egyedül
edz, konkrét csapat nem áll mögötte. –
Saját magamat edzem, egyedül jövök rá
arra, hogy mit, hogyan kell másként csi-
nálnom ahhoz, hogy erősebb és felkészül-
tebb lehessek. Fő támaszom a családom,
a szüleimnek köszönhetem elsősorban
azt, hogy idáig eljuthattam – osztja meg
velünk. A végzettségét tekintve rendsze-
rinformatikus és autóműszerész techni-
kus, ha éppen nem edz és nincs országos
vagy nemzetközi versenyen, a művelődé-
si ház munkáját segíti, ő a délutáni ügye-
letes, információs munkatárs. - Elsősor-
ban azért szeretem az erőemelést, mint
sportot, mert biztonságot ad nekem. Tu-
dom, hogy mi a célom, hova szeretnék el-
jutni, és azt bármilyen áron, de el kell ér-
nem. Tudom, három év múlva Rio-ban a
150 kg-ot ki kell nyomnom! Nem könnyű
feladat, de meg akarom csinálni, hogy
Dunavarsány büszke lehessen rám – zár-
ja beszélgetésünket a kollégám, Zsolt.

Szilvay Gabriella

Erôemelô világbajnok
(biceg) közöttünk

Szeptember végén a harminc országból, több mint 700 versenyző
részvételével megrendezett erőemelő és fekvenyomó világbajnok-

ságon Egerben világbajnok lett László István Zsolt, a művelődési ház
információs munkatársa.
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K ö z é r d e k û  t e l e f o n s z á m o k
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGyELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12;
K, Cs: 13-17
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. 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
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12;
K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-10;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovácsné Zelenka Ágnes
védőnő I. körzet
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
védőnő II. körzet
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 védőn
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 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: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
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
RENDELŐ INTÉZET,
GyÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEöRES SÁNDOR
NAPKöZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENC MűVÉSZETI
ISKOLA
06/24 534-505
GyERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGíTŐ SZOLGÁLAT
06/24 483-352
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
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRŐRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDŐRSÉG
KöRZETI MEGBíZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNyI RENDŐRŐRS
Árpád u. 9.
06/24 472-125
KöZTERÜLET-FELÜGyELŐ
Doktor János
06/70 938-2905
MEZŐŐR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GyEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNyI
KIRENDELTSÉGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114
KöZVILÁGíTÁS
HIBABEJELENTÉS
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
REFORMÁTUS
EGyHÁZKöZSÉG
06/24 484-452
RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA
06/24 472-017
RÁCKVEI FöLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának
hivatalos lapja.
Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.
Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs.
06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában. Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.

Ára: ingyenesen kapják a város lakói.
Következõ lapzárta: 2013. december 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@
freemail.hu e-mail címen.
Csak névvel ellátott, közérdekû írást
teszünk közzé.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-066

• ÜZLET, IRODA, RENDELŐ BÉRBEADÓ!
Dunavarsány forgalmas, központi helyén (Kossuth L. utca) új építésű
üzletrész irodának, rendelőnek vagy kereskedelmi
célra kedvező feltételekkel bérbeadó. Kb. 20m2, nagy kirakatok, klíma
berendezés, hideg-meleg víz, mellékhelyiség, zuhanyzó.
Tel.: 06/70 425-2373

• Parkettás mester vállal lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

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

• Villanyszerelést vállalok!
Tel.: 06/20 201-8041

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, 
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is.
Tel.: 06/20 467-7693

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly) 

• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087, facebook.com/Dunavarsanyigyerkocde

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk, talpmasszázs otthonában! 
Tyúkszem, gombás köröm, sarokrepedés, körömbenövés? Hívjon bi-
zalommal! (Kovács Zsuzsanna)

• Szépségipari szakembereket (fodrász, masszőr, tetováló stb.) kere-
sünk a dunavarsányi ZSUrló Szépségstúdióba!
Tel.: 06/20 970-9976
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Szépségstúdió • Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.

KOZMETIKA
• Arckezelések már 3.900 Ft-tól • Arcmasszázs 1.500 Ft
• Tű nélküli mezoterápia arckezeléshez 2.000 Ft
• Mikrodermabráziós bőrcsiszolás kezeléshez 900 Ft
• Dermarolleres kezelés 8.900 Ft
• Új olasz fitokozmetiumok, otthoni bőrápolási termékek

Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna kozmetikus • Tel.: 06/20 970-9976

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
• Műköröm már 4.000 Ft-tól
• Gél lakk 2.000 Ft ajándék manikűrrel
• Japán manikűr 1.900 Ft • Pedikűr: 2.500 Ft

Bodnár Tímea kéz- és lábápoló • Tel.: 06/70 559-8328

FODRÁSZAT
• Női hajvágás 2.200 Ft-tól
• Női hajfestés, vágás 4.500 Ft-tól
• Férfi hajvágás 900 Ft-tól
• Gyermek hajvágás 1.000 Ft-tól

Béki Edina fodrász • Tel.: 06/70 394-1791
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com


