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Dunavarsány madártávlatból: Egészségház

 Végéhez közelít a nyár, amely településünk  
életében fontos mérföldkő, mert a 2016. 
évre tervezett fejlesztések javarésze befeje-
ződött, több pedig most is folyamatban van.

Az idén is szépülnek a közintézmények, köztük 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, amelynek 
központi épülete (Árpád utca 12.) a tavalyi ener-
giahatékonyságot növelve, saját forrásból nape-
lem-rendszerrel büszkélkedhet, teljes felújításon 
esett át a 15-ös tanterem, ezen kívül az iskola udva-
rán elhelyeztek 3 kandelábert, a fákat körülöleli a 
műfű, ahol a tanulók szívesen töltik a szüneteket. 
Az épület megóvását segíti a kültéri futballpálya 
kapuja mögé épített labdafogó háló. Megújult az 
elemi iskola, teljes belső festést kapott és kialakí-
tottak az udvarán egy tankertet. A napközi épüle-
tében több új armatúrát szereltek fel. A Weöres 
Sándor Óvoda "Sárga ovi" épületben megtör-
tént az alap vízszigetelése, a külső homlokzat

hőszigetelése, a belső falak festése és a mosdók 
is megújultak. Az óvoda új, kültéri rugós mérleg-
hintával várja a gyerekeket, akik új ivóvíz kútból 
olthatják szomjukat. Az óvoda nagyvarsányi 
épületében a régi kazán kicserélése után egy új, 
modern, kondenzációs gázkazánt építettek be. Az 
udvart határoló kerítés felújítása és az udvaron a 
járda kialakítása is az óvoda szépüléséhez járul 
hozzá. A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat épületének udvarán 
lebontották a régi, nem használt épületeket, az 
irodák új padlót és légkondicionáló berendezést 
kaptak. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár bel-
ső tere, festése is megújult, a színpad új burko-
latot kapott és a nagyterem padlózatát is kicse-
rélték. Megújult a Dózsa György utca, a Habitat 
utca, a Damjanich utca, a Kölcsey utca, az Ady 
Endre utca, az Ifjúság utca, a Forrás lakópark 1. és 
2. bejárata, a Nyárfás sor északi levezetője, a Gát 
utca, a Meder utca és az Epres köz. A Görgey utca 

FEJLŐDŐ VÁROSUNK

járdáját is felújították. A Nagyvarsányi temető 5 
db, a Kisvarsányi temető 23 db parkolóhelyt ka-
pott és új parkolók épültek a Habitat utcában is. 
Folyamatban van az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tornacsarnokának felújítása is, ezt  
a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásból 
sikerül megszépíteni és kényelmesebbé ten-
ni. A munkálatok során mind a négy öltöző új 
festést, belső burkolatot, belső ajtókat, szanite-
reket kap, a tornacsarnokhoz vezető folyosókat 
is újraburkolják. A tornacsarnok földszinti le-
látója megújul, fali labdafogó hálót kap, hogy 
megvédje az ablakokat és a folyosón közlekedő 
tanulókat. Az armatúrákba energiatakarékos 
égők kerülnek, az osztott ajtóik cseréjével pedig 
a folyóson a közlekedés és a tornaterem előtti 
várakozás könnyíthető meg. A Magyar Kézilab-
da Szövetség tájékoztatása szerint a beruhá-
zás befejezése szeptember közepére várható.
     

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Az általános iskola felújított  
15-ös tanterme

Az általános iskolán telepített 
napelem-rendszer

A Petőfi Művelődési Ház  
új színpad burkolata és a  
nagyterem új padlózata

Az elemi iskola új  
belső festése

Néhány az útfelújítások közül: Meder, Gát, Damjanich utcák.

A Weöres Sándor Óvóda 
új külső hőszigetelése
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2 0 1 6 .  j ú l i u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Egresi Levente július 3.
Langó Panna július 6.
Csókás Jázmin Lorina július 8.
Tamás Bence Tibor július 13.
Botos Szonja Sára július 23.
Katona Jázmin július 25.
Tóth Zalán Máté július 26.
Molnár Ádám július 27.

2 0 1 6 .  j ú l i u s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Deák Géza élt 89 évet
Herczeg Dezső élt 75 évet

2 0 1 6 .  j ú l i u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Nyakas János Attila - Korfanti Kitti Alexandra
Ványa Róbert Nándor - Délczeg Hajnalka

Hered Zsolt - Varró Klára Beatrix
Szatmári Zoltán - Dömötör Szilvia Tímea

KÖZ MEGHA LLGATÁ S
T á j é k o z t a t j u k  a  T i s z t e l t  L a k o s s á g o t ,  h o g y  

D u n a v a r s á n y  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
k ö z m e g h a l l g a t á s t  t a r t ,  a m e l y n e k  h e l y s z í n e  é s  i d ő p o n t j a :

P E T Ő F I  K L U B ,  N A G Y V A R S Á N Y  ( D u n a v a r s á n y ,  B é k e  u .  1 6 . )

2 0 1 6 .  S Z E P T E M B E R  6 .  ( K E D D ) ,  1 7 . 0 0  Ó R A .

A  t ö r v é n y  a  k ö z m e g h a l l g a t á s  i n t é z m é n y e s í t é s é v e l  b i z t o s í t j a  a 
p o l g á r o k n a k  a z t  a  l e h e t ő s é g e t ,  h o g y  k ö z é r d e k ű  k é r d é s t  é s 

j a v a s l a t o t  t e g y e n e k  a  k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t h e z .

M i n d e n  é r d e k l ő d ő t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k !

G e r g ő n é  V a r g a  T ü n d e  s k .
p o l g á r m e s t e r  é s  a  k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t .

Isten hozta, Doktornő!

 Váczi doktor úr halálát követően nehéz helyzetbe került önkormányzatunk, hiszen kiváló szakmai 
munkájának végeztével nagy űrt hagyott maga mögött a gyermekorvosi alapellátásban, s pótlá-
sa szinte megoldhatatlan feladatként állt előttünk. Az egészségügyi alapellátás biztosítása ön-
kormányzati alapfeladat, ezért a tartósan betöltetlen körzet helyettesítéséről is gondoskodnunk 
kellett. Hónapokon keresztül folyt a tartós helyettesítés Rácz Ildikó doktornő közreműködésével, 
akinek áldozatos, segítőkész munkáját ezúton is köszönjük. Itthon is érezhető az orvoshiány, 
amely még hangsúlyosabb a gyermekorvosoknál. Több megyei jogú városban évek óta tartósan 
betöltetlenek a házi gyermekorvosi körzetek, s kistérségünk több településén is hónapok óta ke-
resnek gyermekorvost.  

Hosszas keresgetés után dr. Zsiros-Antóni Krisztinát bíztuk meg a körzet helyettesítésével. Pár 
hónap után elnyerte tetszését a gyermek-alapellátási munka, s a dunavarsányi praxis kiváló infra-
strukturális körülményei. Meghozta élete talán egyik legfontosabb döntését, szakvizsgája birto-
kában a klinikai munka helyett az alapellátást választotta, s családjával Dunavarsányba költöztek. 
Sikeres pályázatot nyújtott be önkormányzatunkhoz, s a gyermekorvosi praxis úgynevezett feladat-
átvállalási szerződésének megkötése után megnyugtató módon, hosszú távra sikerült rendezni a 
hónapokkal ezelőtt talán még reménytelennek tűnő gyermekorvoshiányt Dunavarsányban. Isten 
hozta, Doktornő, munkájához jó egészséget kívánok Dunavarsány minden polgára nevében!

dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester

Új szolgáltatással bővül a laboratórium az Egészségházban

 A pitvarfibrilláció a leggyakoribb krónikus szívritmuszavar, amelyben az országos statisztikai ada-
toknak megfelelően, Dunavarsányban is sok polgártársunk szenved. A kezeletlen pitvarfibrilláció 
rettegett szövődménye a vérrög képződés, ez később a szív üregén belül leszakadva, az érpályá-
ban tovasodródva agyi embóliát, az úgynevezett STROKE megbetegedést okozhatja. A tüdőem-
bólia és a mélyvénás trombózis szintén gyakori, életveszélyes megbetegedések, amelyek kezelés 
nélkül gyakran ismétlődhetnek, egyre súlyosabb kórállapotokat, letális kimenetelt okozva. Közös 
ezekben a megbetegedésekben, hogy megfelelő kezelésük alappillére a tartós véralvadásgátló 
kezelés. Erre Magyarországon a legelterjedtebb készítmények az úgynevezett K vitamin antago-
nisták, a kumarinok, ezek ugyanis gátolják azon véralvadási faktorokat, amelyek működéséhez 
K vitaminra van szüksége a szervezetnek. A tartós véralvadás gátló kezelés optimális szintjének 
meghatározása igen nehézkes, hiszen a szervezet bonyolult élettani folyamatai mellett, egyéni és 
étkezéstől függő tényezők is befolyásolják az adag nagyságát. A kumarinok szedése mellett folya-
matos laboratóriumi ellenőrzésre van szükség (a kezdeti beállítás esetén akár naponta, céldózis 
elérése esetén minimum havonta), hiszen az elégtelen kezelés nem véd a vérrögképződés ellen, 
a túlzott véralvadásgátlás pedig életveszélyes vérzéses szövődményekhez vezethet. Tekintettel 
arra, hogy a dunavarsányi vérvételező helyiség laborkvótája korlátozott a Szigetszentmiklós Szak-
rendelő által, a szakrendelő pedig infrastrukturálisan nehezen megközelíthető a betegek számá-
ra, civil kezdeményezésre, egy új készülék beszerzése mellett döntöttünk, ennek segítségével 
havonta ötven, véralvadásgátló kezelés alatt álló dunavarsányi beteg véralvadási adatait tudjuk 
nyomon követni. Köszönet illeti Szabó Csabánét, hogy a civil kezdeményezés élére állt, illetve 
városunk vezetését, hogy fontosnak érezte a több száz dunavarsányi, véralvadásgátló kezelésben 
részesülő beteg sorsát! Október elsejétől elindíthatjuk az új szolgáltatást, ezáltal megannyi beteg 
élete válhat könnyebbé. Bejelentkezés a vizsgálatokra az általános laborvizsgálatokhoz hason-
lóan a saját háziorvosuknál történik, a mintavételt (ujjbegyből nyert vércsepp által, a cukormé-
réshez hasonlóan) és az eredmény analizálását pedig Csabai Erika végzi a megszokott hétfői és 
szerdai napokon a vérvételező helyiségben. További jó egészséget kívánva:

Gergőné Varga Tünde     dr. Békássy Szabolcs
       polgármester          alpolgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok mindazoknak, akik férjem, 
Deák Géza temetésén megjelentek, valamint tevő-
legesen is segítettek, a hálaadó misén is részt vet-
tek. A gyászoló család nevében: özv. Deák Gézáné.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik Herczeg 
Dezső temetésén részt vettek, gyászunkban velünk 
osztoztak és együttérzésüket fejezték ki.

Herczeg Dezsőné és családja

Értesítés méhnyakrák-szűrésről
 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy újra elérhető 
városunkban a védőnői méhnyakszűrés.  A szűrésen a 
dunavarsányi állandó lakcímmel  rendelkező, 25-65 
életév közötti hölgyek vehetnek részt.

A szűrés helyszíne:  
 Habitat utcai Egészségház  I. emelet,

időpontja:  kedd, 16.00-19.00 óra között. 

Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen, hely-
ben igénybe vehető szűrés lehetőségével. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges, ez történhet telefonon 
vagy e-mailben. Mobil: 06/20-266-4332.  E-mail: dvve-
dono@invitel.hu

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

A képviselő-testület alkalmasnak tartja a 
tervezés alapjának a Dunavarsány hatályos 
településfejlesztési koncepciójához tartozó, 
a készülő integrált településfejlesztési stra-
tégia tartalmi és formai követelményeivel 
összhangba hozott megalapozó vizsgálatnak 
a HÉTFA Elemző Központ Kft. általi felülvizs-
gálatát.   A testület elfogadta Dunavarsány 
településfejlesztésének közép és hosszú távú 
célrendszerét és a felülvizsgált megalapozó 
vizsgálat „2.3.3. Egyéb szempontból beavat-
kozást igénylő területek” fejezet tartalmát 
az integrált településfejlesztési stratégiában 
kifejtendő akcióterületek előzetes listájaként.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város 
Önkormányzat intézményeinek épületener-
getikai fejlesztései megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményét az alábbiak szerint ál-
lapította meg: Solar Group Hungary Kft. (2064 
Csabdi, Ady Endre utca 359/2. hrsz.) ajánlata 
érvényes, a KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 
45.) ajánlata érvényes, a HDR BAU Kft. (8627 
Kötcse, Magyar u. 41.) ajánlata érvénytelen, a 
legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes 
ajánlatot az 1. részre a KINAMÉ Kft. tette. A 
legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes 
ajánlatot a 2. részre a Solar Group Hungary 
Kft. tette. Az eljárás mindkét rész tekinteté-
ben eredményes volt. Az eljárás nyertese az 
1. részre a KINAMÉ Kft. Az eljárás nyertese a 
2. részre a Solar Group Hungary Kft. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
feltételes vállalkozási szerződések aláírására.

A képviselő-testület a 135/2016. (VII. 14.) 
számú határozatát módosította, mely szerint 
a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épüle-
tenergetikai felhívás a Közép-Magyarországi 
Régió települési önkormányzatai számára” 
tárgyú pályázat előkészítési, összeállítási, be-
számoló(k) készítési, benyújtási feladatainak 
elvégzésével az Agrárközösség Kft.-t (1037 
Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 
11.) bízta meg pályázati nyertesség ese-
tén nettó 3.047.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
3.870.325, - Ft összegben, a 2016. évi költség-
vetés számlázott szellemi tevékenység során 
tervezett előirányzat terhére. Dunavarsány 
Város Önkormányzatát sikertelen pályázat 
esetén kizárólag nettó 120.000, - Ft + Áfa, 

 A 2016. augusztus 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai

azaz bruttó 152.400,- Ft összegű fizetési kö-
telezettség terheli az Agrárközösség Kft. felé 
a 2016. évi költségvetés számlázott szellemi 
tevékenység során tervezett előirányzat ter-
hére, továbbá felhatalmazta a polgármestert 
a pályázat előkészítéséhez, valamint végre-
hajtásához szükséges műszaki ellenőrzési 
szolgáltatás beszerzési eljárásának lefolytatá-
sára, és a feltételes szerződés megkötésére a 
pályázatban elszámolható díj erejéig, a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvényben 
foglaltakra figyelemmel. A képviselő-testület 
a 135/2016. (VII. 14.) számú határozat fenti 
módosításaival nem érintett egyéb pontjait 
változatlan tartalommal és szövegezéssel ha-
tályban tartja, és felhatalmazta a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Duna-
varsány, Sport u. 51. szám, 1981 hrsz. alatti 70 
m² hasznos alapterületű önkormányzati szol-
gálati lakást, 2016. szeptember 1-jétől, 1 éves 
határozott időtartamra, 19.460,- Ft/hó bérleti 
díjért Dávid Matild köztisztviselő részére bérbe 
adja, és felhatalmazta a polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére.

A képviselő-testület megállapította az Eurovill 
Szolgáltató Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 
110.) vállalkozási díját 2.310,- Ft/lámpatest/év 
+ ÁFA összegben. Ennek megfelelően a képvi-
selő-testület 2016. szeptember 1-jei hatállyal 
módosítja az Eurovill Szolgáltató Kft.-vel 2010. 
március 22-én kötött vállalkozási szerződést a 
vállalkozási díj vonatkozásában, és felhatal-
mazta a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Városban 
kerékpárút tervezése és a Habitat utca burkolt 
közúti nyomvonalának módosítása” tárgyában 
kötött tervezési szerződés teljesítési határide-
jét 2016. október 31. napjára módosította, és 
felhatalmazta a polgármestert a tervezési szer-
ződés módosításának aláírására.

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta a 2016. évi 
költségvetésről szóló 1/2016. (II. 10.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló 
14/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város 
honlapján (www.dunavarsany.hu).

TANÉVKEZDÉS
Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek! A 2016-2017-es tanév évnyitója az első tanítási 

napon, szeptember 1-jén 8 órakor lesz az Árpád utcai épület udvarán.



6  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  7

Su
m

m
er

fe
st

Su
m

m
er

fe
st

Augusztus 20-a a legősibb nemzeti ünne-
pünk, az államalapítás, az összetartozás ünne-
pe. Ez az ünnep rólunk, magyarokról szól, ez 
a mi ünnepünk. A magyarság és a keresztény 
hit világának találkozását és összefonódását 
a magyar nép egyetlen uralkodó személyhez 
köti: az első magyar királyhoz, az államalapító 
Szent Istvánhoz. Az általa hozott törvények-
nek, intézkedéseknek köszönhetjük, hogy a 
magyarság több mint ezer éve nemzetté vált.  

különböző diktatórikus hatalmak próbálták elnyomni, 
egyes politikai erők még kiárulni is megpróbálták az or-
szágot, területét jogtalanul és igazságtalanul megcsonkí-
tották, de birodalma a mai napig fent áll.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Nagy utat jártunk be az állam-
alapítástól az összetartozásig, mert ma ennek fontosságát 
is hangsúlyozzuk. Ez  kitüntetett nap az életünkben, tör-
ténelmi pillanatként éljük meg, és ne felejtsük el, hogy 
kik vagyunk, honnan indultunk, mert tartozunk ennyivel 
elődeinknek, akik helyettünk, nekünk teremtettek hazát, 
nemzeti összetartozást.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Ez a nap az új búzából sütött 
kenyér, az új élet jelképének az ünnepe is. Ma, amikor a 
megszentelt új kenyeret megkóstoljuk, örüljünk, hogy 
magyar földben termett, magyar búzából sütött kenyeret 
ehetünk. A nemzet születése napján Isten éltessen min-
den magyart! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Keresztesi Balázs alpolgármester az államalapítás ünnepén elhangzott köszöntője

Ma már egészen bizonyosak lehetünk ab-
ban, hogy a Szent István-i döntések nélkül 
ma, mint nemzet nem lennénk. Szent Ist-
ván országa kiállta a próbákat, bár jöttek 
a törökök, tatárok, sújtották világháborúk, 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
az ünneplő közösséget, Dunavarsány 
Város Önkormányzata nevében!
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
szeptemberben

Szeptember 8. Szűz Mária születése. Kisboldogasszony. A keleti egyházban a liturgikus év kez-
detét jelentette, így az ünnep a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa a VIII. 
század végén vezette. Eredetileg a Jeruzsálemi Szent Anna Bazilika szentelési évfordulója volt. A 
keresztény tisztelet mindig fontosnak tartja megemlékezni arról, aki a Megváltó édesanyja lett. 
Szent Bernát egyik beszédét érdemes idézni: „Veszélyben, szükségben, kétségeidben, gondolj 
Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbejáró imáját el-
nyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni, ha őt kéred nem 
fogsz kétségbeesni, ha rágondolsz nem térsz rossz útra, ha ő fogja kezedet nem fogsz elbukni, 
ha ő védelmez nincs mitől félned, ha ő vezet nem fogsz elfáradni, ha ő kegyes hozzád célba érsz.”

Szeptember 14. Szentkereszt felmagasztalása. A római liturgiában keletről származva két ünne-
pe volt a Szentkeresztnek. Az egyik a Szentkereszt megtalálása (május 3.). A másik a Szentkereszt 
felmagasztalása, amikor 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték 
a Szentsír-bazilikát. Másnap először mutatták be a népnek a megtalált szentkereszt ereklyét. 
Herakleus császár 628-ban a perzsáktól visszaszerezte a Szentkeresztet, amelyet több mint tíz 
évvel korábban elraboltak. A keresztény ember áhítattal imádkozza és énekli az antifónát: „Mi 
pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk és feltámadá-
sunk.” A dunavarsányi plébánia templomunk titulusa szintén a Szentkereszt felmagasztalása.

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangelista. Nevének jelentése Jahve ajándéka, vagy 
hűséges. Kafarnaumban született. Foglalkozása pénzváltó, a pénzváltó asztal mellől szólította 
meg az Úr: Jöjj kövess! Az első evangélium szerzője. Később Máté Jézust vendégül látta, odajött 
sok vámos és bűnös és Jézussal és tanítványaival egy asztalhoz ültek. Jézus tudatosan vállalta 
a vámosokkal és bűnösökkel a közösséget, maga mondta, a betegnek kell az orvos. Etiópiában 
és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Etiópiában halt vértanúhalált. Keletről a X. században 
vitték Salernóba, jelenleg is ott őrzik. Az Egyház ekkor tarja ünnepét.

Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú. 980-ban született Velencében. Öt éves ko-
rában súlyosan megbetegedett, szülei San Giorgio-szigetére vitték. Az itt élő bencés szerzete-
sek imájára meggyógyult, itt maradt, bencés szerzetes lett. Bolonyában folytatta tanulmányait, 
majd tanított. Visszatérve a monostorában perjellé választották. Vilmos apát halála után apáttá 
választották. Szentföldre tervezett utazása alatt ismerkedett meg egy pihenő alatt Gaudentius 
pannonhalmi apáttal, akinek hatására a Szentföld helyett Magyarországra jött. Bízott abban, 
hogy innen könnyebben megvalósítható szentföldi útiterve. 1015. május 3-án Mór püs-
pökhöz érkezett Pécsre. Asztrik Pécsváradi apáttal Székesfehérvárra mentek István királyhoz.  
Nagyboldogasszony napján járult Gellért  a király elé. Találkozásuk hatására István király meghív-
ta Imre fia nevelőjének. Imre ekkor nyolc éves volt, Gellért hét évig nevelte az esztergomi királyi 
palotában. Remeteségbe vonult, 1030-ban csanádi püspök lett és megkezdte az egyházmegye 
megszervezését. A főesperességek élére magyarul tudó papokat állított. Káptalani iskolákat ala-
pított, templomokat, székesegyházat épített. István király halála után nehéz idők következtek 
rá. 1046-ban több püspöktársával a Gellért-hegynél halt vértanúhalált. A pesti Boldogasszony 
templomban temették el. Később Csanádra szállították át. Bronzból készült szobra, kezében a 
kereszttel vértanúsága helyéről a Gellért-hegyről tekint le fővárosra.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok. Szent Mihály a legrégebbi 
ünnep (jelentése: Ki olyan, mint az Isten?) Tisztelete Nagy Konstantin császár idején már léte-
zett. A Boszporusz melletti Histiai hegységben ő építette a Michaéliont. A nyugati Egyházban 
a VI. században létezett ünnepe, ezt a Veronai Szakramentarium is tartalmazza. A Via Salaria 
melletti ősi Szent Mihály templom felszentelésének évfordulója. Itáliában a X. századtól Gábor 
(Isten embere, Isten erősnek bizonyult) főangyal ünnepe. A XI. századtól Rafael (Isten meggyó-
gyított) főangyalnak is ünnepe. Az Eucarisztia ünneplésében a profáció végén az angyalokkal 
együtt énekeljük: „Szent vagy, szent vagy szent vagy, Mindenség Ura Istene.” A három főangyal 
ünnepét az Egyház egy napon tartja. Ma is időszerű a sokat imádkozott fohász: „Szent Mihály 
főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk!”

Józsa Sándorné 
hitoktató

                                                                      

Hangosan kukorékolnak a kakasok

Sokan panaszkodnak,  akik nagyvárosból Dunavarsányba költöztek egyrészt a viszonylag alacsony 
ingatlanárak okán és főleg amiatt, hogy élvezzék a falusias-kisvárosi környezetet, a vidéki élet 
előnyeit, annak hátrányai nélkül. 

Az alábbiakban arról a bibliai kakasról lesz szó, amely olykor a protestáns templomok tornyáról, 
olykor pedig az Istenre még érzékeny lelkiismeretünkből szólítanak meg. „Simon, Simon, íme, a 
Sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyat-
kozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt: „Uram, kész vagyok 
veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!” Jézus azonban ezt felelte: „Mondom neked Péter: 
Nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.”(Lk22,31-34.)

Élettapasztalat alapján született bölcsesség az, hogy bajban lehet megismerni a barátot. Igaz ez 
rokonra, munkatársra, hitvestársra, gyermekre, szülőre is.  Az ember jelleme a megpróbáltatások-
ban mutatkozik meg igazán. Jézus ennek tudatában figyelmezteti tanítványait, hogy maradjanak 
hűségesek Hozzá, a Benne megismert isteni szeretethez és a Tőle kapott Istent és embert szerető 
küldetésükhöz. Péter szinte sértődötten utasítja vissza az intelmet és fogadkozik holtig tartó hűsé-
géről. Aztán tudjuk a történetet. Az esti beszélgetés és a hajnali kakasszó között Péter háromszor 
tagadja meg Jézust. A rendkívüli helyzet, amikor a Mester bajban van, a Mester nem hatalmát, 
hanem kiszolgáltatottságát éli meg, kihozza Péter igazi énjét, amelyben eluralkodik a gyávaság és 
hűtlenség. Később azonban bekövetkezik az is, amiért Jézus imádkozott az Atyához, nevezetesen, 
hogy Péter igazán megtér, és így lesz a feltámadás után az első keresztyén közösség vezetője, 
majd tanúságtevő mártír Rómában. 

A keresztyénség általában és a magát keresztyén hívőnek valló ember mindig abban a kihívásban, 
abban a minősített helyzetben van, hogy vagy hűségesen és így hitelesen kiáll Krisztus szeretete 
és hatalma mellett, vagy szalonképesebb, szalonképtelenebb, tudatosabb, öntudatlanabb formák-
ban megtagadja azt, akihez tartozónak vallja magát. S ha az utóbbi történik, és még van krisztusi 
lelkiismerete, akkor hallja a „kakast”, aki kívülről vagy belülről azt üzeni neki: hitszegő lettél. S ha 
még van szégyenérzete, akkor bűnbánattal fordulhat a megtagadott Úrhoz, aki bizonyára újra és 
újra visszafogadja. Ha pedig már teljesen elaltatta a lelkiismeretét, vagy úgy nőtt fel, hogy sosem 
volt Krisztus-tudata, akkor ezek a tagadások gátlástalan büszkeséggel történnek meg. És a kakas 
hiába kukorékol. 

Szent István ünnepén történelmi visszaemlékezésekben elkerülhetetlenül szóba jön Európa ke-
resztyénsége, s a magyaroknak ehhez az európaisághoz és ehhez a keresztyénséghez való csat-
lakozása. Az eltelt ezer esztendőben a magyarok krisztusi hűségére és antikrisztusi hűtlenségére 
egyaránt lehet példákat sorolni. Az egyikért legyen hála és dicsőség Istennek, a másikért legyen 
miénk orcánk pirulása. 

A 21. század második évtizedében egy különleges tehertétel próbálja meg az európai és a magyar 
keresztyén spiritualitást (vallásosságot) és kultúrát is. Az egyik az úgynevezett nyugati liberaliz-
mus, a másik az iszlám fundamentalizmus. Azt gondolnánk, hogy e két irányzat olyan, mint tűz és 
víz, ég és föld, de van bennük egy találkozási pont. Nevezetesen a Krisztus-ellenesség és keresz-
tyén-ellenesség. S ez a koalíciós antikrisztusi erő most az a nyomás, ami ránehezedik az európai és 
így a magyar keresztyénségre. Majdhogynem azt mondhatjuk, hogy a liberális kihívás nyomása 
alatt a keresztyének többsége elbukott. És a kakas is hiába kukorékol százféleképpen. Az iszlám 
kihívás most válik testközelivé, s még van lehetősége a megfáradt, megszürkült, de még élő ma-
gyar és európai keresztyéneknek hűséget tanúsítani Uruk, egyházuk, hagyományos értékrendjük 
és életformájuk iránt!!!

Ehhez azonban meg kell erősödnünk, meg kell újulnunk keresztyén hitünkben. Ennek reális alapja 
pedig egyedül akkor van, ha tudjuk, hogy maga Krisztus könyörög értünk. Ha tudjuk, hogy nem 
vagyunk magunkra hagyva és hogy ezt a harcot nem karddal és nem evilági erőkkel, hanem egye-
dül Isten oldalán az Ő segítségével, Iránta való hűséggel tudjuk győzelmesen megvívni. Voltunk 
már ilyen harcban ezeregynéhány évvel ezelőtt. A magyarok nyilai hamar kicsorbultak nyugat 
bástyáin, de Vajknak Szent Istvánná (meg)térése erős országgá tett bennünket. Voltunk már ilyen 
harcban félévszázaddal ezelőtt is. „Két pogány” szorításában Bocskai a Habsburg nyugattal és az 
oszmán kelettel egyszerre vívott győztes csatát, mert nemcsak a szablyáját, hanem az Evangélium-
ban megújult hitét is csatasorba állította.
 
Sok száz történelmi példa mutatja, hogy hogyan pusztult Magyarország és Európa, amikor Pé-
terhez hasonlóan azt mondja Krisztusra: „nem ismerem”. És a fentieken túl sok más egyéni és 
közösségi példa van arra is, hogy hogyan támadt föl a magyar, amikor a megtért Péterhez hason-
lóan bátran vállalta krisztusi kiváltságát – megváltottságát – és az ezzel járó feladatának hűséges 
betöltését. 

A kakasok kukorékolnak. Jó lenne, ha nemcsak az aludni vágyókat zavarnák, hanem elaltatott 
krisztusi magyar lelkiismeretünket is felébresztenék az Evangéliumba vetett bizalomra és a Krisz-
tushoz hűséges életre. 

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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Te látod Istent?
A nyár végén elérkezünk államalapításunk ünnepéhez, amivel szorosan 
összekapcsolódik a kereszténység felvétele. Azóta sok idő eltelt, sok minden 
történt, de hála Istennek, Magyarország megmaradt keresztény országnak. 
A kereszténység központja Jézus, aki meghalt a kereszten a bűneinkért, de 
nemcsak meghalt, hanem fel is támadt és ma is ÉL! Lehet vele beszélgetni, 
találkozni. Az évek során az emberek kezdtek elfordulni Istentől. Ma már 
sokkal kevesebben járnak templomba, imaházba, mint sok évvel ezelőtt. 
Ennek sok oka van, de az egyik fő okra nagyon jól rávilágít a következő 
történet.

„Volt egyszer egy üzletember, aki buzgó hívő volt, szorgalmasan járt vasár-
naponként templomba, de ahogy az üzleti életben sikereket ért el – egyre 
gazdagabb lett –, egyre kevesebbszer jelent meg a templomban, egy idő 
után már egyáltalán nem is ment. A testvérek elkezdték hiányolni és az 
egyik idős ember meglátogatta egy napon. Egy papírt tett elé és megkér-
dezte tőle:

 - El tudod olvasni, mi áll a papíron?
 - El hát – felelte -, az áll rajta, hogy Isten.
Az idős ember egy húszezrest tett a papír elé és azt kérdezte:
- Most el tudod olvasni, mi áll a papíron?
- Nem – felelte az üzletember.
- És miért nem? – kérdezte az öreg.
- Mert a pénzdarab rajta van – válaszolt az üzletember.
- Hát ez az – mondta idős barátja. - A pénz eltakarja szemed elől Istent. 
Csak a pénzt látod és Istent nem. Nem akarsz rajta változtatni? Senki sem 
szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy 
az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek 
és a Mammonnak. Mt 6:24”

Nem arról van szó, hogy a hívő embernek nincs szüksége a pénzre, hi-
szen mindenki ebből él. De tudnunk kell azt is, hogy a pénzt, az anyagi 
áldást is Isten adja nekünk, Ő rendeli ki fizetés formájában. Hálából meg 
kell adnunk Istennek is a tiszteletet. A Bibliában is van egy történet, ami 
által Jézus bennünket erre tanít: A zsidó vallási vezetők próbára akarták 
tenni Jézust egy kérdéssel, hátha rosszul válaszol és ezzel okot találnak az 
elfogására. Megkérdezték Tőle, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni? 
Mielőtt Jézus válaszolt volna, azt kérte, hogy mutassanak neki egy pén-
zérmét és megkérdezte tőlük: kinek a képe van rajta? Azt felelték, hogy a 
császáré (Izrael akkoriban római fennhatóság alatt volt). Jézus azt mondta: 
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.” Mt 
22:21. Magyarul: éljünk a pénzből, fizessünk adót és dicsérjük Istent, mert 
gondoskodik rólunk.

Te látod Istent, vagy valami eltakarja a szemed elől? Mint ahogy említet-
tem, nem csak a pénz takarhatja el Istent. Arra a kis papírra sok más dolog 
rákerülhet, mint például saját önzőségünk, rosszra csábító barátaink, túl-
hajszolt életmódunk, egy sport, egy hobby, aminek élünk és még sorolhat-
nám. 
          
Kívánom, hogy ünnepeljünk most úgy, hogy átgondoljuk: mit is jelent ke-
reszténynek lenni, ismerjük-e valóban Istent, és ami a legfontosabb, hogy 
engedelmeskedünk-e neki?!

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

A felebaráti szeretet abban rejlik, hogy meg-
tudjuk a másiktól kérdezni mi bánt?

/S. Weil/

A Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete, a  
Rákóczi Szövetség dunavarsányi helyi szervezete és a  

Petőfi Sándor Művelődési Ház Kalamajka Néptánccsoportja

szeretettel  meghívja Önöket 

2016. szeptember 24. 
18.00 órai kezdettel a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és  

Könyvtár nagy színháztermébe

„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség…”
népzenei és néptánc estjére 

Program:

Köszöntőt mond: Gergőné Varga Tünde polgármester

1. rész   
Dunavarsányi Csujjogató Táncegyesület 
Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar
Keringészavar Néptánccsoport – Délegyháza
Kalamajka Néptánccsoport

2. rész
Csurgó Néptáncsoport – Magyaró, Erdély
BorzsaVári Zenekar – Mezővári, Kárpátalja

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Támogatóink: 
Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Soli Deo Gloria Közösség

Nemzeti Együttműködési Alap
Rákóczi Szövetség
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Együtt az egészségért  

Időnként egészen elképesztő hírek kapnak 
lábra a sajtó ellenzéki oldalának tálalásában 
arról, hogy más országokban minden orvos, 
ápoló nagyszerű munka- és életkörülménye-
ket talál, tehát menekülni kell itthonról (alap-
vetően emberbarát vagyok, tehát remélem, 
hogy van háziorvosuk). Miért nem követte a 
szirénhangokat, miért jött Dunavarsányba? 

 - Nagyon hosszan lehetne erre válaszolni – 
maradjunk annyiban, hogy egy nő életében a 
véleményem szerint a család a legfontosabb. 
Akik külföldre elmennek, szerintem nagyon 
nehéz fába vágják a fejszéjüket, hiszen külföl-
dön senkire nem támaszkodhatnak, senkihez 
nem fordulhatnak a mindig és mindenütt elő-
forduló nehéz pillanatokban, nincsenek a kö-
zelben szülők, nagyszülők, testvérek, barátok. 
A külföldet dicsőítők mindig a pénzt emlegetik 
– egyrészt nem minden a fizetés számszerű ösz-
szege, mert az élet sehol sincs ingyen, másrészt 
a közelmúltban sorozatosan emelték a magyar-
országi egészségügyben dolgozók keresetét. 

Dunaharasztiban beszélgetünk, itt lakik a 
férjével és három gyermekével egy nagyon 
szép, új építésű családi házban. Meddig volt 
itthon?

 - Összesen nyolc évig voltam GYES-en. Megmon-
dom őszintén, egyre jobban vártam, hogy megint 
visszamehessek dolgozni, megint gyógyíthas-
sak, folytathassam az orvosi pályafutásomat.

„Nem baj, ha az ember beteg, csak egészség legyen”! – a hosszabb ideje fiatalok, tehát az 
egészségükkel minden nap törődők közül bizonyára sokan emlékeznek erre a valamelyik rá-
diókabaréból származó mondásnak a mélységes háttér-igazságára: nem baj, ha vannak ap-
ró-cseprő panaszaink, ha esetleg az időjárás hirtelen változása előtt hasogat a derék, a térd, ha 
néha itt fáj, ott fáj – a lényeg az, hogy igazán betegek ne legyünk, egy kis kényeztető otthoni 
ápolás után megint teljes erőbedobással térhessünk vissza a (munka)helyünkre. Kibonthat-
nám a Csákányi László által örökérvényűvé tett, sok évtizedes sláger – „Doktor úr, a maga szíve 
sose fáj?” – fülbe mászó dallama mögött rejlő, hasonlóan mély igazságokat az orvosok túlter-
heltségéről, de nem teszem, mert rovatunk mai vendége a jelen orvosa: egy fiatal, törékeny 
alkatú, halk szavú, háromgyermekes anyuka, dr. Mets Andrea, Dunavarsány nemrég munkába 
állt új háziorvosa.  

Miért éppen Dunavarsányra esett a választása?

 - Egy kedves ismerősöm, Békássy Szabolcs hívta fel 
egy találkozásunk alkalmával a figyelmemet arra, 
hogy itt van egy üres praxis és háromgyermekes 
anyukaként könnyebb lenne ide járni, mint régi 
helyemre, a Dél-Pesti Kórházba. Az ottani munka 
szervezése, a beosztásokhoz való igazodás sok-
kal bonyolultabb, nehezebbé teszi a gyerekeim 
mindennapi életében való részvételt, mint amit 
biztosít az önálló háziorvosi tevékenység. Duna-
haraszti nincs messze Dunavarsánytól – ha bár-
miért szükséges, sürgős esetekben hamar átérek.

Az elmúlt nyolc esztendő alatt sok minden más 
lett a magyar egészségügyben. Tekintsünk most 
el az országos horderejű változásoktól, marad-
junk Dunavarsányban – egy önkormányzat mi-
ben tudja segíteni egy új háziorvos munkába 
állását?

 - Nehéz egy kívülállónak elmagyarázni, de példá-
ul rengeteg hivatalos papírra volt szükség ahhoz, 
hogy dolgozni kezdhessek. Fontos az is, hogy a 
korábbi gyakorlataim, megszerzett képesítéseim 
elismerése megtörténjen – Békássy doktor és az 
önkormányzat mindent igyekezett a lehető legrö-
videbb idő alatt és a legegyszerűbben elintézni. 
Lehet, hogy az, aki hosszasabban vagy bonyolultab-
ban tudja a saját ügyeit intézni, ezt megirigyli tő-
lem – de gondoljon mindenki arra, hogy itt az volt a 
fontos: minél hamarabb elkezdhessem a rendelést 
a varsányiak egészsége érdekében. Nem engem

segítettek, sokkal inkább a gyógyítást, mint 
ahogy ezt szolgálja a rendelő is. Korszerű egész-
ségügyi és számítástechnikai eszközökkel ellá-
tott helyen fogadom a betegeket – a defibril-
látortól az EKG-berendezésen túl a nyomtatóig 
minden van, igazán jó ilyen körülmények között 
dolgozni.

Az egészség megőrzéséhez szükség van az 
orvos tudásán túl a beteg együttműködésére 
is. Milyenek a varsányi tapasztalatai?

 - Való igaz, „egyedül nem megy”, úgy érzem, 
megfogadják mindazt, amit orvosként java-
solok. Nagyon segítőkészek egymás iránt – 
sokszor előfordul, hogy a szomszéd vagy egy 
rokon hívja ki az orvost, mert az érintett vala-
miért nem jut telefonhoz. Figyelnek a másik-
ra, törődnek vele. Sajnos, Dunavarsányban is 
van sok túlsúlyos, nem megfelelő életmódot 
folytató ember – örömmel tapasztaltam, hogy 
megfogadják a változtatást célzó jó tanácsokat. 
Már arra is volt példa, hogy a karcsúbb alak 
következtében rendbe jött valakinek a magá-
nélete. Szokás mondani: minden összefügg 
mindennel – igen, így van. Külön jólesik, hogy a 
rendelés alkalmával megkérdezik, hogy érzem 
magam és mindig hozzá teszik:: „ugye, marad 
nálunk!”. Igen, szeretnék maradni még hosszú 
éveken keresztül – jól érzem itt magam és sze-
retném, ha a varsányi emberek is minél jobban 
éreznék egészségileg magukat. Az orvos és a 
beteg együtt tényleg csodákra lehet képes…

Haeffler  András  

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A VÁROSI LOMTALANÍTÁS RENDJÉBEN!

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!

2016. szeptember 1-től a MULTI-DH Nonprofit Kft. elérhetővé teszi házhoz menő 
lomtalanítási szolgáltatását. Az eddig megszokott lomtalanítási rend az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján sajnos nem tartható. A meghirdetett időszakban 
egyre több ismeretlen eredetű hulladéklerakás történt. Az ingatlanhasználók 
által kihelyezett lomhulladékot rendszeresen és több alkalommal túrták át az 
illegális hulladékgyűjtők, akiket a lakosság több esetben a MULTI-DH Nonprofit 
Kft. alkalmazottjainak hitt és panasszal élt ellenük, illetve a céget és szolgálta-
tásait az ő tevékenységük alapján minősítette. Ebből folyamatosan problémák 
adódtak, például a gondosan kikészített hulladékot széttúrták vagy elszállították, 
majd egy részét máshol lerakták. A szolgáltatást olyanok is igénybe vették, akik 
a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatási díjat nem fizetik, vagy nem is helyi 
lakosok. Mi szeretnénk a rendszeresen fizető ügyfeleink érdekeit szem előtt tar-
tani és ennek megfelelően a lomtalanítási rendszert átalakítjuk a további kelle-
metlenségek elkerülése érdekében. A jövőben nem fogják ismeretlen guberáló 
csoportok az utcákat járni, zavarva ezzel az éjszakai nyugalmat, és reményeink 
szerint megszűnnek az illegális hulladéklerakások is. Szeretnénk a térségben 
elsőként az eddiginél jelentősen magasabb színvonalú szolgáltatással Dunavar-
sány Város összképét megóvni a szemét heteken át tartó látványától.

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

Lakosság esetében az ingatlanhasználó, társasházak esetében a társasház közös 
képviselője bejelenti a lomtalanítási igényét ügyfélszolgálatunkon. Az igény 
bejelentéséhez szükség lesz az Ön ügyfélazonosító számára, amely a számlán 
megtalálható. Megrendelését jelezheti ügyfélszolgálatunk telefonján (06 30 
665 4021) félfogadási időben (hétfőtől-péntekig 800-1600), vagy e-mailben 
(info@multi-dh.hu). Lehetőség van személyes bejelentésre is a 2330 Dunaha-
raszti, Fő út 46. szám alatti ügyfélszolgálatunkon hétfőn 800-2000 vagy szerdán 
1000-1600 óráig tartó ügyfélfogadási időben. A leggyorsabb ügymenet érde-
kében az e-mailben történő megrendelést javasoljuk. Munkatársaink tájékoz-
tatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű és mennyiségű lomhulladékot kíván 
elszállítatni. Ezután a megrendelést egyeztetik a szállítást irányító logisztikai 
vezetővel, majd visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek 
e-mail-ben. A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor a 
közösen egyeztetett időpontot írásban visszaigazolják munkatársaink! Kérjük, 
hogy az egyeztetett napra a lomhulladékot készítse elő a szállításra úgy, hogy 
a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagokat a szétszó-
ródás megakadályozása érdekében kötegelje vagy csomagolja zsákokba és úgy 
helyezze el az ingatlanon belül, a kapu közelében. Közterületre nem helyezhet 
ki lomot! Munkatársaink a jelzett időpontban elvégzik a lomtalanítást, erről és 
az elszállított mennyiségről szállítólevelet készítenek a helyszínen, amelyet a 
megrendelő köteles visszaigazolni.

A szolgáltatás megrendelésének elengedhetetlen feltétele, hogy ügyfelünknek 
ne legyen díjhátraléka. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen szolgáltatá-
sunkat évente egy alkalommal, legfeljebb 2 m³/ingatlan lomhulladék elszállí-
tására vehetik igénybe térítésmentesen! A 2 m³-t meghaladó mennyiségű lom 
elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének szállítólevél alapján 
bruttó 4 335 Ft/m³ áron kiszámlázzuk.

A házhoz menő lomtalanítás során nem szállítjuk el a következőket: 
– elektronikai hulladék
– gumiabroncs hulladék
– veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray flakon)
– ipari tevékenységből származó hulladék
– zöld hulladék 
– sík üveg
– építési és bontási hulladék

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a bejelentés nél-
kül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, 
amely hatóságilag tilos és bírságot von maga után!

MULTI-DH Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási közszolgáltató

DUNAVARSÁNYI CSALÁDI NAP

Helyszín: Dunavarsány, Farmer tó
Időpont: 2016.09.10.

 
Programok:

07:00-12:00 Varsány Horgásza Horgászverseny(Nevezési díj: 1700 Ft) 

15:00-tól játékos sport- és szellemi vetélkedők (sör-virsli verseny, 
zsákban  futás, lepényevő verseny, Dunavarsány helytörténeti és hely-
ismereti vetélkedő, stb.) 

Érdeklődni és a horgászversenyre jelentkezni a 0670/931-1501-es te-
lefonszámon vagy az shornung@invitel.hu e-mail címen lehet.

DFK elnöksége

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, hogy megértőek, türelmesek és 
segítőkészek voltak a felújítási munkák kis csúszása miatt, és a meghirdetett ügyeleti 
rend változtatásához rugalmasan alkalmazkodtak.

Köszönettel az óvoda dolgozói és
Honti Anna

óvodavezető

KEDVES DUNAVARSÁNYIAK!

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni városunk apraja és nagyja számára, hogy létrejött a 
“Bóbita alapítvány a dunavarsányi óvodásokért”.

Első közös programunk a Bóbita családi nap, amit 2016. szeptember 10-én, szombaton 
rendezünk meg az óvoda udvarán 10-16 óra között. A bevételből szeretnénk kicserélni 
az összes óvodai ágyat. A különféle bemutatókon kívül lesz ugrálóvár, arcfestés, tombola 
és sok meglepetés. Még tart az egyeztetés több vállalkozóval, céggel, köszönettel fogad-
nánk az Önök segítségét is. Annak érdekében, hogy ne legyen éhes senki, büfével és egy 
tál étellel várjuk azokat, akik szívesen segítik munkánkat, miközben családjukkal jól érzik 
magukat. A programról részletesebben az alapítvány facebook-oldalán tájékozódhatnak. 

Judit, Anna, az óvoda minden dolgozója és az eredményt élvező óvodások

Akinek módja van támogatni kezdeményezésünket és szeretne hozzájárulni rendezvé-
nyünk sikeréhez, kérjük, keressen meg bennünket!

Bóbita alapítvány a dunavarsányi óvodásokért 
Az alapítvány számlaszáma: 51700210-10017179

Elsősorban a büfé, főétel alapanyag, tombolatárgyak felajánlását várjuk, akár személye-
sen az óvoda titkárságán, akár telefonon. 

Elérhetőségeink:
Nagyné Judit, az alapítvány elnöke: 0620-292-4467

Honti Anna óvodavezető: 0670-382-3669
Sági Erika óvodatitkár: 0624-472-464

Hiszünk abban, hogy sok kicsi sokra megy alapon, nagy dolgokat tudunk létrehozni.
Szeretettel várunk mindenkit!

Köszönettel
Honti Anna

óvodavezető
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 Gemmingen 
Gemingeni Parkfest és sütés-főzés Willpower-módra

 Dunavarsány testvérvárosa 1999 óta a német-
országi Gemmingen, ahol az idén immár 21. 
alkalommal nyílt meg a híres-nevezetes Parkfest. 
A programra mindig ellátogat egy dunavarsányi 
civil szervezet, hogy a testvéri kapcsolatot ápolják 
s a magyar kultúrát képviseljék, illetve a jellegze-
tes itthoni ízeket és italokat barátaink nagy örö-
mére kínálják.

Az idei nyáron csapatunk részesült abban a meg-
tiszteltetésben, hogy e nemes feladatnak eleget 
tegyen. A felkérést nagy örömmel fogadta el 
egyesületünk, már hónapokkal az indulás előtt 
megkezdődött a szervezés: mit, hogyan, meny-
nyit, milyen formában csináljunk? Az alapvető 
támpont adott volt, hiszen elsősorban a hamisít-
hatatlan pörkölt, lángos mellett a finom magyar 
borokat és pálinkákat is nagy örömmel fogadják 
partnereink. Miután az előkészületek befeje-
ződtek, július 28-án útnak indult csapatunk 19 
felnőtt tagja teljes felszereléssel, csak és kizá-
rólag magyar termékek – többek között 200 kg 
marhahús, 200 kg finom, dömsödi liszt és 200 l 
híres ráckevei bor – kíséretében Németországba.

A csütörtök esti érkezés és vendégfogadás után 
a pénteki napon városnézéssel, a helyi táncis-
kola meglátogatásával és esti grillpartival „ké-
nyeztettek” minket barátaink. A kései órákban 
már velünk tartott a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal delegációja is, akikkel együtt 
ünnepeltük a sikeres megérkezést. Szombat haj-
nalban megkezdődött a munka, amely vasárnap 
este 11.00-ig tartott. A magyarosan feldíszített 
sátor dunavarsányi, magyar és Willpower zászlók-
kal, paprikafüzérekkel ékeskedve, reggeltől késő 
éjszakáig megállás nélkül telt házzal fogadta az 
éhes szájakat. Vasárnap délután látványos tán-
cokkal is igyekeztünk kicsit színesebbé tenni az 
ottani programokat, amelyek annyira jól sikerül-
tek, hogy a fősátor vasárnap esti 22.00 órás zárá-
sa után ismét visszahívtak bennünket a színpad-
ra, hogy utolsóként mi fejezzük be a Parkfestet!

A hétvége alatt megismerkedtünk rengeteg ked-
ves, barátságos lakóval, az ottani testvérbizottság 
tagjai egész idő alatt segítették ottlétünket. Mér-
hetetlenül sokat tanultunk, nem csak a pörkölt 
és lángos elkészítéséről, hanem a testvéri szere-
tetről is, ami végigkísérte napjainkat. A közösen 
elöltött vidám, jó hangulatú munka, a sok neve-
tés, a látványos programok, a pörkölt és lángos 
illata örökre beleégett emlékezetünkbe és életre 
szóló élmény marad mindannyiunk számára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, 
aki utunk létrejöttében segítséget nyújtott, végül 
pedig – a személyes poggyászokat leszámítva 
– kiürült autókkal térhettünk haza, így azt felté-
telezhetjük, hogy barátaink megelégedésére is 
szolgáltak elkészített ételeink, italaink, amelyek-
ben szívünk, lelkünk és minden igyekezetünk 
benne volt.

Reméljük, amikor testvérvárosunkból mihama-
rabb hozzánk látogatnak barátaink, viszonozni 
tudjuk azt a sok szeretet, amit tőlük kaptunk!  

Üdvözlettel:
Kun László

Willpower TSE
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Natura 2000: 
Damariba sziget

Erőspusztai mocsaras, lápos nádas
Úszóláp

Dunavarsányi turjános
Kis-Duna dunavarsányi szakasza

A Gulya
Varsányi-halom, Radó-domb

Az 51-es út és a Kis-Duna közötti dombos, erdős rész
Dunavarsányi Tündérvíz

Siklódi Alajosné szövőszéke és szőnyegszövései 
Józsefné Babó Gabriella munkássága 

Ruva Farkas Pál művei
Csobolyó Miklós Őseink útján lovas túrája 

Könözsi László szerzeményei
Ady emlékhely és az Ady-hagyomány

Petőfi-hagyomány
id. Kohán József versei, nótái

Lövenrosen Károly emlékezete 
Dr. Gallé Béla életműve

Hein János kerttervező mérnök munkássága
XXIII. János pápa szobra

Gizella-szobor
Petőfi-mellszobor

A Remény című szobor
Kossuth és Petőfi domborművek

Az 56-os emlékmű
A Hősök tere szobraival 

A Kálmán házaspár kerámiái
Kiss László festményei

Az Iskolák falán elhelyezett emléktáblák 
A Vendel-hegyi temető- és templomhely 

Trianon-emlékpark
17/A vasúti őrház

18-as vasúti őrház, Falumúzeum 
Kertész-ház, Erkel Ferenc Zeneiskola

Elemi iskola, Kossuth Lajos utca öregiskola
Vasútállomás

Bakterház pizzéria
Rieder-ház, Melis-ház

Firnigl-ház
Renyé-villa

Törpényi-villa
Gömböcz-ház

Taksony vezér híd
Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta 

A volt Petőfi MGTSZ telephelyei
Aranynektár

Bakos Pékség
Robi Pékség

Hajdani nagyvarsányi téglaégető
IBIDEN

Birkózó, labdarugó, kézilabda, röplabda, vízitúrázó és vívó hagyományok
Cserkészet

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat és javításokat. Továbbra is kéri a dunavarsányi
polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükből a Települési Értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket
javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé. A lista dinamikus: javítható, javítandó, fejleszthető.

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság 

Dunavarsányi Települési Értéktár
2016. augusztus 17.
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
   
 Mostani sétánk az 1910-es években épült házak között kicsit ,,ugrálósabbra” sikerült, négy utcát is érintünk majd, s a bejárás logikája csupán annyi, 
hogy északtól dél felé haladunk.

• Az első felvételen a Pozsonyi utca 31-es számú hajdani Narancsik-házat láthatjuk, amelyben aztán Farkas István működtette a Dunavarsányi  
    Háziipari Szövetkezetet. Már lebontották. (Fotó: Kunkovács László)
• A második képen a szomszédos Iskola utca 25-ös számú háza, a Glázer Mihály-ház. Eredetileg nyitott tornácát befalazták, mint ezt már több régi  
    épületnél láthattuk. (1976-os állapot)
• A harmadikon az Iskola utca 34-es számú Gazdag-ház. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik fényképen az Iskola utca 40-es számú Rády-ház látható. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödiken a Bajcsy-Zsilinszky utca 37-es számú Dobák-ház - ma már lakatlanul, romos állapotban. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik fotón a Deák Ferenc utca 7-es számú Krizsán-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• A hetediken a Deák Ferenc utca 15-ös számú Nyeső-ház. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadikként megörökített épület, a Deák Ferenc utca 21-es Molnár-ház igen érdekes stílusban lett átépítve. (Fotó: Faragó Károly)

A házakról kapott információkért köszönettel tartozom Glázer Máriának, Krizsán Jolánnak és Mészáros Ilonának.

Kohán József1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

  AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
 
 A „MISA” Alapítvány által működtetett Senior 
Foglalkoztatási Klub augusztus 2-án megtar-
totta soros foglalkozását. A klubvezető  először 
környékbeli, majosházi, dunavarsányi, rácke-
vei munkáltatók konkrét állásajánlatait ismer-
tette a megjelent álláskeresőknek.

Ezután a Pest megyei álláslehetőségeket tar-
talmazó listából válogattak a munkát keresők. 
Bár a klub nevében szerepel a Senior, de ter-
mészetesen a fiatalok is jöhetnek, számukra is 
vannak álláslehetőségek.

Az álláslisták az ügyfélfogadási időkben is 
megtekinthetők, Dunavarsányban minden 
első és harmadik, Délegyházán minden máso-
dik és negyedik héten, pénteken délelőtt.

A következő foglalkozás szeptember 6-án, ked-
den 14 órától lesz Dunavarsányban a Petőfi 
Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

KI TUD RÓLA?

 Egy tragikus, mondhatni borzalmas esemény rejtélyének megismerésében kérem a 
dunavarsányiak segítségét. Dunavarsány polgármesteri hivatalát folyó év áprilisában 
felkereste egy Budapesten élő idős ember. Sz. Marcell úr állítja, hogy édesapját és egy 
7-12 főből álló csoportot (a pontos számra apja sem emlékezett) 1956. október 31-én 
legéppuskázták, kivégezték. Az esemény Taksonytól délre, az 51-es út mellett történt, az 
utat a Csepel-szigettel összekötő híd felhajtója tájékán. „Csepel” teherautón egy több fő-
ből álló csapat élelmiszert szállított, amikor a jelzett helyen orosz katonák megállították 
őket és kiszállították, majd legéppuskázták valamennyit. Sz. Marcell úr édesapja azért 
maradt életben, mert már halottnak vélték őket. Korábban Dunaharasztiban több fiatal 
is felkéredzkedett a teherautóra, ezért a bizonytalan létszám. Sz. Marcell úr korabeli újsá-
gok fénymásolatát is bemutatta. Valóban, az „Igazság” nevű újság 1956. november 2-ai 
száma „Újabb hét ifjú szabadságharcost gyilkoltak meg a szovjet csapatok” címmel közölt 
tudósítást a tragikus eseményről.

Mint helytörténész (ráadásul ’56-ban szolgálatos nemzetőr), döbbenten hallgat-
tam a megrázó történetet Sz. Marcell úr édesapjáról. Az a különös benne, hogy  
Dunavarsányban senki nem hallott annak idején erről a gyalázatos tettről. Csak záró-
jelben kérdezem: lehet, hogy időpontot vagy helyszínt tévesztett a visszaemlékező?

Az ’56-os forradalom közelgő 60. évfordulója arra kötelez bennünket, élőket, hogy a forra-
dalommal kapcsolatos minden eseményt megismerjünk. Feltehetően Sz. Marcell úrnak 
is ez a szándéka, az események megismerése által emlékhelyet szeretne állítani édesap-
jának és legyilkolt társainak. Arra kérem a Tisztelt Dunavarsányiakat, hogy aki bármit tud a 
leírt eseményekről, szíveskedjen velem közölni. Tudom, hogy igen nehezet kértem, mert 
a múló idő nagy feledtető… 

Fáradozásukat előre is megköszönve:
Faragó Károly helytörténész

Dunavarsány, Honvéd u. 13. Tel: 0624/472-402

Következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfű kaszálás) 
-fűnyírás (egyszeri, rendszeres)
-utcafront rendbetétele
-vízelvezető-árok karbantartása 
(alkalmanként vagy általányért)
-gallyazás, metszés, sövény nyírása -
festés, mázolás
-kisebb kőműves, víz-villanyszerelési 
munkák
-zárak cseréje, javítása
-ereszcsatorna tisztítása, javítása
-üzletek, irodahelységek teljes vagy 
részleges takarítása 
-kertek és épületek karbantartása 
(fűnyírástól a villanyszerelésig)

Kapcsolat:
Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.hu (Multi-szervíz koordinátor)

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK! 

HÍVJON! 
DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 

MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

Á L L Á S
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. felvételt hirdet

• villanyszerelő,
• közterületi segédmunkás,
• intézményi gondnok,
• kőműves,
• lakatos,
• szobafestő-mázoló,
• faipari munkás, asztalos,
• fűnyíró-traktorkezelő,
• traktorvezető 

     munkakörökbe. 

Az elbírálásnál előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezni lehet: személyesen a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-
nél, cím: Dunavarsány, Vörösmarty u. 147., elektronikus úton, internet-
cím: vas@dvvg.hu, továbbá telefonon Kern Ildikónál a következő számon:  
06-20-3355671.

A jelentkezéshez kérjük, csatolja részletes szakmai önéletrajzát és a 
végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. 

Fe
lh

ív
ás
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 Június 29-től Délegyházán, július 7-től Szent-
endrén rendeztük meg a 23. nyári edzőtáborun-
kat. Remek társasággal, jó hangulatban telt el az 
idő. Az egyesület legelőször Velencén táborozott 
1994-ben – azóta nagy kört tettünk meg: tíz éven 
át voltunk Kehidakustányban, majd Délegyháza 
és Szentendre következett. 

Az idén a délegyházi tábort az ottani általános 
iskolában rendeztük meg. Szeretnénk ismét 
megköszönni a Délegyházi Önkormányzatnak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola tor-
nacsarnokát – nagy szükség volt rá, hogy fedett 
helyünk legyen, mert az elmúlt években min-
dig tornacsarnokokban kötöttünk ki az időjárás 
miatt. Ezt a tábort Tordai Viktor vezette remekül, 
a komoly segítséget jelentő munkatársakkal 
karöltve. Összesen 65-en vettek részt a tábor-
ban – ekkora csapathoz nagy szükség volt rájuk 
a tábori élethez és az edzésekhez. Ezúton is kö-
szönöm mindannyiuknak: Tordai Angélának, 
Pécskövi Veronikának, Tordai Attilának, Cser 
Jenőnek, Hámori Somának, Varga Seres And-
risnak, Gráczi Marcellnek, Kovács Krisztinának. 
A szülők reggel pontosan hozták a gyerekeket, 
ezért időben tudtunk kezdeni és a nyolc óra ha-
mar elrepült. A pihenőidőben vetélkedők voltak, 
a gyerekek fociztak, kosaraztak, tehát egy igazi 
sporthét zajlott öt napon keresztül. Az étkezést az 
Erdei Vendéglő szervezte, nemcsak az anyukák, 

PEST MEGYEI II. OSZTÁLYÚ FELNŐTT LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG, DÉLI CSOPORT
2016/2017. őszi sorsolástervzet

2016. 08. 28. vasárnap 16:30 Fémalk-Dunavarsány - Felsőpakonyi KSE
2016. 09. 04. vasárnap 16:30 Táborfalva KSE - Fémalk-Dunavarsány
2016. 09. 11. vasámap 16:00 Fémalk-Dunavarsány - Ujhartyán VSE
2016. 09. 17. szombat 16:00 Dömsödi SE - Fémalk-Dunavarsány
2016. 09. 25. vasárnap 16:00 Fémalk-Dunavarsány - Ócsa VSE
2016. 10. 01. szombat 15:00 Bugyi SE - Fémalk-Dunavarsány
2016. 10. 09. vasárnap 15:00 Fémalk-Dunavarsány - Gyál BKSE
2016. 10. 16. vasárnap 14:00 Alsónémedi SE - Fémalk-Dunavarsány
2016. 10. 22. szombat 13:30 Fémalk-Dunavarsány - Tököl VSK  IL
2016. 10. 30. vasárnap 13:30 Ujlengyel DSE - Fémalk-Dunavarsány
2016. 11. 06. vasárnap 13:30 Fémalk-Dunavarsány - Ráckeve VAFC
2016. 11. 12. szombat 13:00 Törökbálinti TC - Fémalk-Dunavarsány
2016. 11. 20. vasárnap 13:00 Fémalk-Dunavarsány - Taksony SE IL

hanem szinte mindenki segített a lebonyolítás-
ban. Nekik is köszönjük! Manapság húsz embert 
is nehéz összehozni egy programra – nálunk 
száznegyvenen jelentkeztek Délegyházára és 
Szentendrére. A táborok vizsgával és eredmény-
hirdetéssel zárultak. A szentendrei tábort Horgos 
Dániel és Tordai Viktor vezette, nagyon jól. Igazi 
régi időket idéző kyokushin tábort tartottak, napi 
3-4 edzéssel. Vendégünk volt Krizsó Nikolett 3 da-
nos mester és tanítványai Sárospatakról, valamint 
Mészáros Endre Kiskunhalasról. A tábor orvosa dr. 
Thimy Sandion Jean Emanuelle volt. Az időjárás 
is mellettünk volt és nagyon finom ételeket ké-
szített Seregi Imre étterme. Az idei Nemzetközi 
Edzőtáborban Miskolcon Shihan Borza József 6 
danos mester előtt öten sikeresen vizsgáztak: Var-
ga Rezső, Varga Kitti, Varga Seres András, Tordai 
Attila. A sport nagyon fontos a gyermekeknek is és 
fontos számukra a karate filozófiája, nevelő hatá-
sa. Fontos még az akaraterő, a kitartás, a tisztelet, 
az önbizalom fejlesztése, továbbá a mozgás általi 
edzettség. A karatéban lényeges a tisztelet mások 
iránt, gondolok itt elsősorban az idősebbekre,

az edzőpartnerekre, a szülőkre, nagyszülőkre, a 
tanárokra. A mai világban éppen ez kezd kifogyni 
az emberek életéből, ám az edzéseken a kicsik is 
megtanulják a viselkedési szabályokat. A tisztelet 
azonban csak azok felé alakul ki, akik maguk is 
komolyan veszik, nem csak elvárják. A Kyokushin-
kai Karate egy hierarchikus rendszer, azaz alá-fö-
lérendeltségi viszony: „fent” van az edző-tanár, 
„lent” a tanítványok – ez a kapcsolat a kölcsönös 
tisztelet nélkül nem működik. 

Szeptembertől várjuk a gyerekeket, felnőtteket 
a karate-edzéseinkre, a játékos, jó hangulatú 
foglalkozásokon nem csak megszerettetjük a 
gyerekekkel a mozgást, a sportolást, hanem 
egyéni képességeik szerint fejlesztjük is. Beve-
zetjük őket a karate világába, képességfejlesztő 
és küzdelmi játékokkal elkezdjük tanítani nekik 
a karate alapjait. Az edzések szeptember 5-én, 
hétfőn kezdődnek. Idén a következő helyeken 
és időpontokban lehet karate edzésre járni: 
Dunavarsányon 6 éves kortól Művelődési Ház 
hétfőn és csütörtökön 15-16-ig, 12 éves kortól 
Robi Cukrászda hétfőn és csütörtökön 18.30-
20.00-ig; Délegyházán 6-14 éves korig általá-
nos iskola hétfőn és csütörtökön 17.00-18.30.

Marossy Károly 4 danos klubvezető

Beszámoló a nyári edzőtáborokról
Délegyháza-Szentendre-Miskolc

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, 

ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY
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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.
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 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K:9-11; Sz:9-10 csecsemő tanácsadás
 10-11 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs:16-18; P:12-14
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási 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 és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
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: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
 Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
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
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Pedikűrözést, masszírozást vállalok. Házhoz is megyek.  
 Kalmár Adél 06-30-714-7808
• Teljes körű számítógép szerelés otthonában is. Molnár Károly  
 06-30-223-3660
• Automata öntözőrendszer telepítése, szervízelése, téliesítése   
 garanciával. Ingyenes felmérés. Tel: 06/30-705-3848

SZERETNÉ ELADNI INGATLANJÁT?
Bízza ránk ingatlanja értékesítésének teljes körű lebonyolítását! 
Mi nem kötünk kizárólagos szerződést, nem kérünk hirdetési díjat.

Értékbecslések elkészítését is vállaljuk.
 

WWW.MOLNARINGATLAN.HU
INFO@MOLNARINGATLAN.HU

MOLNÁR ANDREA
06 30 331 1394, ALSÓNÉMEDI

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 

Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 

gyermekét/gyermekeit másfél évestől 
három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, 
az óvoda szomszédságában működő otthonos, 

gyermekközpontú, az óvodára 
felkészítő intézményünket. 

Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján 
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta 

intézményvezetőnél.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19. 
(Arany János utcánál)

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. (Centrál Üzletház)
Tel.: (06 24) 446 746

…és van Invitel! 
160832-FI1



BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím:Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.

(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel:30/9691124, 30/3854385, 30/6178304

Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo.7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com

 ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU    BETONTERMÉKEK       KERTI ELEMEK   SZOLGÁLTATÁS
 -MIXER BETON                           -ZSALUKŐ                      -KERTI SZEGÉLY                  -SZÁLLÍTÁS
 -CKT                                              -PILLÉR ZSALUKŐ       -KERTI DEKOR KÖVEK       -DARUZÁS
 -FÖLDNEDVES BETON             -FALAZÓ ELEM              -KERTI SÜTŐ                         -GÉPI FÖLDMUNKA
 -ESZTRICH BETON                    -TÉGLA                            -JÁRDALAP
 -SÓDER,HOMOK                        -ÁTHIDALÓ                     -GYEPRÁCSKŐ
 -TERMŐFÖLD,MURVA             -FÖDÉMGERENDA        -NÖVÉNYTÁMFAL
 -CEMENT,MÉSZ                                      
 -CSEMPERAGASZTÓ                             
 -FALAZÓ,VAKOLÓ                 
               

ÁLLANDÓ   TÉRKŐ           és            BETON AKCIÓ!
 SZÜRKE TÉRKŐ 1.850/m2                                CKT     6.500 +áfa/m3                       
 TÉGLAKŐ (5cm-antik) 2.590/m2   C-8       8.000+áfa/m3
                                                                C-10     9.000+áfa/m3
 Több mint 100 féle térkő!                                  C-12   10.000+áfa/m3
                                                                                 C-16   11.000+áfa/m3
                                                                                 C-20   12.000+áfa/m3
                                                                                 C-25   13.000+áfa/m3             

AJÁNDÉKKUCKÓ

ajándék és lézergravírozó üzlet

Üzletünkben lézergravírozással még egyedibbé teheti ajándékát.

Egyedi és szép ajándékot keres?

Nálunk biztosan megtalálja a megfelelő ajándékot mindenkinek,
 minden alkalomra,legyen az esküvő, névnap, születésnap 

vagy bármilyen esemény.

Vállalunk egyedi feliratozást különböző ajándéktárgyakra illetve 
fényképes bögre, póló és más textiltermékekre.

Bélyegzőre van szüksége? Keressen minket!
Vállaljuk céges és egyedi bélyegzők készítését rövid határidővel.

Szeretettel várjuk Önöket
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38 ( a Posta udvarában)

hétfő - péntek: 9.00 től -17.00 óráig
szombat - 9.00 től -13.00 óráig

tel.06-24/404-813, mob.06/204 097 097

keressen minket Facebookon is: Üzlet Ajándékkuckó



JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS – DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, 
egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt 
értékeket javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé 2016. szeptember 30. napjáig. 

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, 
támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető 
értékeket tartalmazó gyűjtemény/regiszter lesz. A Helyi Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt 
adatlap kitöltésével és visszaküldésével. 
Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről. 
 
Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési és Önkormányzati Osztály, Portik-Cseres Évánál 

2. Robi Cukrászda, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 33.

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

Elektronikusan: 
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 
 
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
 
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és 
állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták. 
 
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
 
c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek. 
 
 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás. 
 
 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a 
népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és 
zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő 
értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek. 
 
 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. 
 
 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy 
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek 
és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek. 
 
 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai 
attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
 
Dunavarsány, 2016. augusztus 21.  

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság

mailto:csobolyo.eszter@dunavarsany.hu


Javaslat
a Dunavarsányi Helyi Értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
___________________________________________________________________________
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: ____________________________________________
Levelezési cím: ____________________________________________
Telefonszám: ____________________________________________
E-mail cím: ____________________________________________

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. A települési érték megnevezése:
_________________________________________________________________________________________
2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
_ agrár- és élelmiszergazdaság;
_ egészség és életmód;
_ épített környezet;
_ ipari és műszaki megoldások;
_ kulturális örökség;
_ sport;
_ természeti környezet;
_ turizmus és vendéglátás.

3. A települési érték fellelhetőségének helye:
_________________________________________________________________________________________
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Dátum: ________________________

______________________________________
Aláírás
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