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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!A Dunavarsányi Olimpiai Központ madártávlatból

 Mintha tegnap fogadtuk volna el a költségvetést 
és az idei rendezvénytervet, máris az események 
sűrűjében találjuk magunkat. Gőzerővel folynak 
az útkarbantartási munkák, egyik közbeszerzést a 
másik után írja ki a testület és szinte nincs hét-
vége valamilyen városi program nélkül. A május 
szórakoztató szabadtéri programokkal kezdődött, 
utcabál és májusfák állítása jelezte a legszebb 
tavaszi hónap beköszöntét. Immár 13. alkalom-
mal teljesítettek különböző hosszúságú távokat 
az ország minden tájáról érkező futók, több kor-
csoportban. Több mint 400 futó nevezett az idén 
az országos futónaptárban is jegyzett versenyre.  

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgató 
asszonyának felkérésére részt vettem a hagyo-
mányos Árpád-bálon fővédnökként. A 8.-osok 
csodálatos nyitótánca után egy fergeteges bállal 
adóztunk az intézmény névadója emlékének. 
Még az iskolánál maradva, de már az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskoláról szólva, örömmel 
vettünk részt egy kis ünnepségen, ahol nagy 
dolog történt. A Tankerület segítségével az iskola 
egy vadonatúj Kaway zongorát tudhat magáénak, 
ami városunk zenei életének színvonalát emeli.

Sokat és többször írtam már e lapnak hasábjain 
az önkéntes tűzoltóinkról. Ahogy terveztük, Szent 
Flórián és a Tűzoltók Napjának tiszteletére hivata-
losan is átadásra került ünnepélyes keretek között 
a Halász Lajosné utcai épület. Aki eljött az átadó-
ra, láthatta annak a több hónapja tartó munkának 
az eredményét, amelyet az önkéntesek végeztek 
az ingatlanon. Mind külsőjében, mind pedig be-
lülről is felújult, megszépült az egész ház, látszik 
a gondos és a sajátjukra odafigyelő emberek 
szorgalma mindenütt. Rendet és fegyelmet su-
gárzott a vendégek felé a csapat megjelenése és 
az ünnepség teljes lebonyolítása. Évről-évre em-
léket állít családja és a nagyvarsányi gyerekek kö-
zössége Petőfi Sándorné, Liza tanító néninek egy 
rajzversennyel. Egyéb megmérettetések is zajla-
nak egész héten, majd a rajzok helyezési számait 
hozzáadva a korábbi versenyek eredményéhez, 
alakul ki a végleges sorrend. A zsűri tagjaként

mindig elcsodálkozom a kis rajztehetségeken 
és elég nehéz rangsorolni a műveket. A hét leg-
ügyesebb és legtehetségesebb tanulójának díja 
minden évben egy ezüst érme, amelyen Liza 
néni látható. A MISA Alapítvány minden évben 
megemlékezik az Anyák Napjáról egy kedves 
vasárnap délutáni rendezvénnyel, ahol most is 
kedves, szórakoztató előadásokkal és természete-
sen egy szál virággal lepték meg az Édesanyákat 
és a Nagymamákat. Aki pedig még több élményt 
akart szerezni magának, az a kamarateremben 
megnézhette Domán Gergő csodálatos budapes-
ti fotóiból összeállított kiállítását.

Két testvértelepülésünket is meglátogattam az el-
múlt hetekben, a látogatás részleteiről e lapban 
később olvashatnak. 

Szintén visszatérő program már Dunavarsány éle-
tében is a Szigetszentmiklósi Gasztronómiai Fesz-
tivál. Már a neve is sugallja, hogy ott enni és inni 
lehet. Városunkat ez évben a Lányok Asszonyok

Klubja csapata képviselte, akik fűszeres flekkent 
sütöttek tárcsán, a Fesztiválon résztvevők leg-
nagyobb megelégedésére. A Művészeti Iskola 
ebben az évben ünnepeli fennállásának 25. 
évfordulóját. Az iskola múltjára a visszatekintést 
az ősz folyamán tervezzük, de a születésnapi 
ajándékozás már az új zongora átadásával el-
kezdődött és egy három napos Kamarazenei 
Találkozóval folytatódott május 15-17. között. 
Stílusosan 25 zeneiskola képviseltette magát 
különböző hangszerekkel, több száz előadóval. 
Szép eseménye városunknak immár második 
alkalommal a Találkozó, amelynek magas szín-
vonala méltón öregbíti Dunavarsány jó hírét.
 

Remélem mindenki talált a májusi események 
közül olyat, amit szívesen megnézett, amire 
boldogan elment. Ha még mindig kevés lenne 
a program, természetesen folytatjuk tovább. 
Hagyományosan június első hétvégéjén (idén 
a Pünkösddel is egybe esik) rendezzük meg a 
Városnapokat. A részletes műsort olvashatják 
a címlapon, ígérem, mindenki talál magának 
megfelelő élményt. A korábbi évek színvonalát 
igyekszünk tovább vinni évről-évre, mindezt 
elsősorban a dunavarsányi emberek számára. 

Kérem hogy jöjjenek el a Városnapokra és érez-
zék magukénak a programokat, hiszen minden 
Önökért van és lesz!  „A város mindenkié!”

Gergőné Varga Tünde
polgármester 
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A 2017. május 16-ai rendes képviselő-testületi ülés határozatai
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2 0 1 7 .  á p r i l i s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Bartha Bettina április 10.
Papp Csenge Bíborka április 12.
Táborosi Kamilla április 13.
Szőke Lili Nóra április 17.
Fenyvesi Dóra Julianna április 17.
Marics Levente április 28.

2 0 1 7 .  á p r i l i s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Laczházi János élt 52 évet
Takács Józsefné élt 96 évet
Lőrinczné Szekeres Ildikó élt 54 évet
Krepuska Géza István élt 68 évet
Tihanyi István élt 63 évet

2 0 1 7 .  á p r i l i s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

dr. Csobolyó Eszter - Nagy István Levente 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Biztonságosabb közterületek

 Dunavarsány közbiztonsága tovább növekszik a tavasszal elhelyezett 4 új kamerának köszönhetően, melyek az Egész-
ségháznál, a Habitat utcán, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában, valamint a Viola utcában figyelik a 
közterületeket. A Habitat és Viola utcákon kihelyezett új kamerák rendszámfelismerő kamerák, melyek az elhaladó 
járművek rendszámát folyamatosan rögzítik, és egy adatbázisban tárolják. A tárolt rendszámok nagyban megkönnyí-
tik a visszakeresést, hiszen nem kell a felvételeket többször átnézni ahhoz, hogy megtalálják a keresett gépjárművet.

Hosszabb nyitvatartás a vasútállomás épületében

Ügyfélpont

Az Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciójáról és a létesülő új gravitá-
ciós szennyvízcsatorna-hálózat építéséről a kivitelező Dunavarsány 2017 Konzorcium és a szennyvízcsatorna-hálózat 
üzemeltetője tartott tájékoztatót a 2017. április 20-án megrendezett lakossági fórumon. A fórumon részt vevő lakosok 
kérdéseire a kivitelező és üzemeltető kielégítő választ tudott adni a beruházással kapcsolatban. A jövőben is várható 
lakossági fórum és a felmerült kérdésekre a beruházás depózási helyszínén kialakításra kerülő ügyfélponton is felvi-
lágosítást kaphatnak a lakosok.  

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Testvérváros i kapcsolat
Szalóc 

 Váratlanul ért utol minket a hír, misze-
rint a tavasz beköszöntével új vezetője 
van szeretett felvidéki testvértelepülé-
sünknek, Szalócnak. Hurák Ottó alpol-
gármester Úr vette kezébe a stafétát az 
őszi időközi választásokig, miután Borzy 
Bálint polgármester úr, megromlott 
egészségi állapotára történő hivatkozás-
sal, tisztségéről lemondott. Tekintettel 
arra, hogy idén ünnepeljük testvérte-
lepülési kapcsolatunk fennállásának 
15. évfordulóját, melyre ünnepséggel 
készülünk az augusztus 20-i hétvégén, 
fontosnak éreztük, hogy barátainkat 
személyes hívó szóval invitáljuk meg 
a közös vigadalomra. Útnak eredtünk 
tehát polgármester asszonnyal és alpol-
gármester úrral, hogy egyeztessük az 
előttünk álló közös programokat az új 
városvezetővel. Megérkezésünk napján 
a híres szalóci vendégszeretet fogadta 
kis delegációnkat, tartalmas, családi-
as ebédet követően, egy igazi, embert 
próbáló túrában volt részünk, felkapasz-
kodtunk a Szalócot övező karsztfennsík 

tetejére, ahonnan csodálatos kilátás tá-
rult elénk a hosszan elnyúló völgyre. A 
természet adta gyönyörök, s a finom ét-
kek adta élvezeteket követően hajtottuk 
nyugovóra fejünket, hogy másnap újabb 
felvidéki élményekkel gazdagodván, a 
testvérbaráti kapcsolatainkban elmélyül-
ve térjünk haza, s teljes erőbedobással ké-
szüljünk az augusztusi közös ünneplésre.

dr. Békássy Szabolcs elnök
Testvértelepülési Bizottság

VÁLTOZÁST HOZOTT A TAVASZ SZALÓCON

Városunk önkormányzata 2017. januárjában vette át üzemeltetésbe a MÁV 
állomás épületét és annak környezetét. Az utasok kényelmének növelésé-
re és megelégedésére az állomás épületének nyitvatartási ideje is meg-
hosszabbodott, így a nyitvatartás hétköznaponkon 4:30-18:00, hétvégén 
5:30-17:00 közötti időtartamra változott. 

Csetfalva 
CSETFALVÁN JÁRTUNK

 A Kárpátalján fekvő kicsiny testvértelepü-
lésünk felé vettük az irányt néhány hete. 
Kiutazásunk oka, hogy a képviselő-testü-
let ismét megszavazta a pénzbeli támo-
gatást a csetfalvai iskolának, óvodának és 
a könyvtárnak. Ezt a határozat-kivonatot 
adtam át Papp József polgármesternek 
és vittük a jó hírt az intézményekbe. Van 
mire költeni a pénzt mindenhol, az isko-
lában folytatják a felújítást, az óvodába 
új eszközöket és berendezési tárgyakat 
vásárolnak, a könyvtárban pedig a fűtést 
korszerűsítik. Ismét jó volt találkozni az 
ott élő emberekkel, akiket már barátaink-
nak tekintünk. Túláradó kedvességgel és 
figyelmességgel fogadnak mindig ben-
nünket és ott folytatjuk a beszélgetést, 
ahol az utolsó találkozáskor abbahagy-
tuk. Polgármester úrral végigjártuk az 
intézményeket, belehallgattunk a foglal-
kozásokba, beszélgettünk a településein-
ken történt eseményekről. Kézbesítettük 
a közelgő városnapok rendezvényeire a 
meghívót, bízunk benne, hogy néhányan

néhányan el tudnak majd jönni a Pün-
kösd hétvégéjére városunkba. Végigsé-
táltunk a főutcán és bementünk a refor-
mátus templomba, amit, ha ott járunk, 
soha sem hagyunk ki. Igazi remekmű 
a templom — csúcsos négy fiatornyos 
fatornyával, népies festett kazettás meny-
nyezetével — párját ritkítja a környéken. 
Mindig csodálattal adózunk elődeink 
építészete előtt. Fejet hajtottunk az épü-
let falán elhelyezett Móricz Zsigmond 
emléktábla előtt, amely az író Csetfalván 
született édesanyjának is emléket állít. 
A szíves vendéglátás, a finom ebéd és 
a kellemes beszélgetések után késő 
este indultunk vissza hazánkba. Elvittük 
testvértelepülésünkre a jó híreket, a 
meghívásokat, a sok-sok jókívánságot, 
visszahoztuk az ottaniak üdvözletét és 
az anyaország, azon belül Dunavar-
sány népe felé irányuló örök szeretetét.
 

Gergőné Varga Tünde
dr. Kun Lászlóné

Vágó Istvánné
Ullmann Józsefné

A képviselő-testület megismerte és elfo-
gadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft. 2016. évi mérlegét, eredmény-kimu-
tatását, kiegészítő mellékletét és a könyv-
vizsgálói jelentést.

Megtárgyalta és elfogadta a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdésében foglaltak sze-
rint, az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról szóló 2016. évi beszámolóját. 

A testület a „Dunavarsány Város 2017. évi 
útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető 
felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint 
állapította meg: a Deponátor Kft. (2330 
Dunaharaszti, Kossuth Lajos u.73.) ajánla-
ta érvényes, a Triaut Kft. (1114 Budapest, 
Villányi út 8. I. em. 3.) ajánlata érvényes, 
a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, 
Vörösmarty u. 2434/1.) ajánlata érvényes. 
A legjobb ár-érték arányra vonatkozó ér-
vényes ajánlatot az 1. részre a Sziget-Szi-
lárd Kft. tette. A legjobb ár-érték arányra 
vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre 
a Sziget-Szilárd Kft. tette. Az eljárás mind-
két rész tekintetében eredményes volt, az 
eljárás nyertese az 1. részre a Sziget-Szi-
lárd Kft., az eljárás nyertese a 2. részre a 
Sziget-Szilárd Kft. A Képviselő-testület a 
beruházás műszaki ellenőri feladataival 
megbízta az Útdoktor Igazságügyi Szakér-
tő és Tanácsadó Kft.-t (2330 Dunaharaszti, 
Kossuth Lajos utca 51.) nettó 450.000,- 
Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás 
költséghely terhére, és felhatalmazta a 
polgármestert a vállalkozási szerződések, 
illetve a megbízási szerződés aláírására.

A "Vízkárelhárítási Terv elkészítése" tárgyú 
beszerzési eljárás eredményét a követke-
zők szerint állapították meg: a Közműcoop 
Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.)
ajánlata érvényes; a H.P. Mérnök Iroda 
Tervező és Kereskedelmi Szolgálgató 
Kft. (1036 Budapest, Kolosy tér 1/b.) 
ajánlata érvényes; a „KO-PÉ-Terv” Kft.  

(1055 Budapest, Szt. István krt. 13. 2. em. 
2/a) ajánlata érvényes; a Hidrográd Kft. 
(2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A) ajánla-
ta érvénytelen. A legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 
ajánlatot a Közműcoop Kkt. tette. Az eljá-
rás eredményes volt; az eljárás nyertese a 
Közműcoop Kkt. A szerződés teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezetet a 2017. évi 
költségvetés az önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok általános jogalkotási 
tevékenységei kormányzati funkción belül 
a képviselő-testület a számlázott szellemi 
tevékenységek rovat terhére biztosítja.

A testület Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának nemzeti vagyonáról szóló 
12/2012.(VI.13.) Ök. rendeletben fog-
laltak szerint a DUNAVARSÁNY/K/39/15 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére a Forint-
rade Kft. részéről érkezett érvényes pá-
lyázatot fogadta el, és felhatalmazta a 
polgármestert a nyertes pályázóval kö-
tendő adásvételi szerződés aláírására.

Hozzájárultak a DTE labdarúgó szakosztály 
TAO-s programjában szereplő tárgyi eszköz 
beszerzésekhez 5.602.827 Ft-tal, a szüksé-
ges fedezetet az általános tartalék terhére 
biztosítják. 

A képviselő-testület támogatja Kalán Ró-
bert fejlesztőnek a 2015. október 6-án 
kelt Településrendezési Szerződés közös 
megegyezéssel történő módosítására irá-
nyuló kérelmét. Felkérte a polgármestert, 
hogy a szükséges egyeztetési tárgyalást 
folytassa le azzal, hogy az önkormányzatot 
továbbra sem terhelheti a fejlesztésből 
származó kötelezettség. Felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a Településren-
dezési Szerződés közös megegyezéssel 
történő módosítását aláírja és a további 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Elfogadták a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal kötött megállapodást 2017. 
május 1-jétől 2018. december 31-éig 1 
fő rendőr biztosítása céljából a közleke-
dési- és közrendvédelmi (járőr) feladatok

végrehajtására, valamint elsődlegesen a 
térfigyelő rendszer végpontjának esetleges 
figyelésére, továbbá rendszergazda bizto-
sítása céljából a térfigyelővel kapcsolatos 
informatikai feladatok ellátására, összesen 
havi 106, évi 1272 órás időkeretben, brut-
tó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2017. 
évi költségvetés megbízási díjak előirány-
zata terhére. Felhatalmazták a polgármes-
tert a megállapodás aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület hozzájárult a Duna-
varsány, Szent István tér 1. szám, 969/31 
hrsz. alatti ingatlanon található Szent 
István Emlékkő Dunavarsány 969/32 
hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezésé-
hez. Megbízta a Dunavarsányi Városgaz-
dálkodási Kft.-t az Emlékkő áthelyezési 
munkáinak elvégzésével, felhatalmazta 
a Polgármestert a megrendelő aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. §-a alapján döntött név nél-
küli utcák és útrészletek elnevezéséről.

(Az elnevezések megtekinthetőek a Du-
navarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a www.dunavar-
sany.hu honlapon.)
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A HULLADÉKSZÁLLÍTÁST VÉGZŐ CÉG  
ELÉRHETŐSÉGEI:

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. / Multiszint Kft.
(számlakibocsájtó NHKV Zrt.)

Budapesti ügyfélszolgálat: H-P: 8-16-ig.
Cím: 1201 Budapest, Attila u. 62.

Tel.: 06/30 665 4021   
Email: ugyfelszolgalat@multiszint.hu

Dunaharaszti ügyfélszolgálat: Hétfő 8-16-ig.
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
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 Tavaly nyáron különös közvélemény-kutatás 
zajlott le: dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus, 
valamint dr. Bodoky Anna állatorvos arra keres-
te a választ, hogy mi a véleménye a kutyát tartó 
és a kutyát nem tartó fogyasztóknak az ún. „ku-
tyabarát” vendéglátóipari egységekről, mennyi 
haszonnal, mennyi veszteséggel járhat, ha az 
üzemeltető kutyabarátnak nyilvánítja üzletét. A 
téma aktualitását jelzi, hogy a 2012-ben indult 
www.kutyabarat.hu oldal 2012-ben még csak 
30, 2016-ban már 400 bejelentkezett kutyabarát 
szolgáltatást nyújtó helyet tudott megjeleníteni 
országszerte. A „kutyabarát” kifejezés is elterjedt, 
azon szolgáltatások jelzőjévé vált, ahová az ebtar-
tó beviheti kutyáját. Jelenleg többféle megoldás 
létezik: a kutyabarát helyekre minden jól nevelt, 
szobatiszta eb bevihető, más éttermeknek csak a 
teraszán tartózkodhat eb, esetenként a rendelés 
erejéig a belső térbe is bekísérheti a gazdát, és 
vannak helyek, ahol egyáltalán nem látják szíve-
sen a négylábúakat. Jellemző, hogy kistestű ku-
tyákat könnyebben beengedik. A kutatást végző 
állatorvos által összeállított, 17-20 kérdésből álló 
kérdőívet online tették közzé 2016. június 30-tól 
augusztus 30-ig, ezalatt 337 kutyatulajdonos 
és 223 kutyát nem tartó fogyasztó töltötte ki. A 
nem-kutyások 50%-a nyilatkozta azt, hogy soha 
nem volt kutyája. A kérdőíveket mindkét cso-
portban főként 30 és 50 év közötti nők töltötték 
ki. A válaszadók 78%-a fővárosi, 10 %-a megye-
székhelyről vagy nagyvárosból, 9%-a kisvárosból, 
2%-a községből vagy faluból küldte be a kitöl-
tött kérdőívet. A megkérdezett kutyatartóknak, 
és a nem-kutyásoknak is mindössze 32 - 37%-a 
ismerte helyesen az alábbi jogi szabályozást:

A hazánkban hatályos jogi szabályozás szerint 
a vendéglátóipari egység üzemeltetője maga 
dönti el, hogy kutyaba ráttá nyilvánítja-e üz-
letét, külön hatósági engedély e döntéséhez 
nem szükséges. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) által kiadott, „Útmutató 
a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakor-
latához” c. dokumentum alapján „a kedvtelésből 
tartott állatok (pl.: kutya) beengedéséről a ven-
déglátóhelyek éttermeibe, szabadtéri fogyasztói 
területeire az étterem üzemeltetője, mint felelős 
élelmiszeripari vállalkozó dönthet. Döntésekor 
mérlegelnie kell az alapterület, a bútorzat, az 
üzemeltetés és a vendégek igényeit. Amennyi-
ben az üzemeltető elfogadja az állatok jelenlétét 
a vendégforgalmi területeken, a szokásoshoz ké-
pest több óvintézkedést kell tennie az emberi fo-
gyasztásra szánt élelmiszerek, ételek, valamint az
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éttermet látogató vendégek védelme érdeké-
ben. Ilyen például, hogy az állatokkal szemben 
intoleráns vendégeket már a bejáratnál célsze-
rű tájékoztatni arról, hogy az étterem kutyával 
érkező vendégeket is fogad. A házi kedvencek 
jelenléte esetenként azonnal szükséges takarí-
tást igényelhet, amelyhez rendelkezni kell külön 
takarítóeszközökkel, azok megfelelő használatára 
kiképzett személyzettel. A kedvencek etetésé-
hez, itatásához egyszer használatos, eldobha-
tó edényeket kell rendszeresíteni. Az állatok 
életviteléből adódó éttermi helyzeteket át kell 
gondolni és – az élelmiszer-vállalkozói felelős-
ség keretében – úgy kell megoldani, hogy az 
élelmiszerbiztonsági szabályok ne sérüljenek. Az 
ilyen éttermekben az állatokkal kapcsolatos fel-
adatokat külön szabályzatban célszerű rögzíteni.”

A kitöltött kérdőívek alapján az alábbi fo-
gyasztói felfogások állapíthatóak meg: 
A nem-kutyások 50%-a teljesen közömbös az 
iránt, hogy ebet beengednek-e, mindössze 24% 
gondolja úgy, hogy nem jó beengedni kutyát a 
vendégtérbe. A nemleges választ adók 36%-a sze-
rint a legtöbb kutya nincs jól megnevelve, a 26%-
a hivatkozik higiéniai okokra, 9%-a szerint „étte-
rembe, boltba kutya nem való”, 8%-a pedig fél a 
kutyáktól. Azoknak, akik az ebek neveletlenségére 
hivatkoznak, 66%-ának egyáltalán nem volt rossz 
tapasztalata kutyákkal kapcsolatosan, 25%-ának 
pedig csak egy-két alkalommal volt ilyen. Ezekkel 
a számokkal egybecseng, hogy a kutyások 63%-a 
azt nyilatkozta, soha nem kap rosszalló megjegy-
zéseket, mindössze 20%-a kapott eddig rosszalló 
nézéseket, miközben a kérdőívet kitöltő nem-ku-
tyások 70%-a ért egyet azzal az állítással, hogy „a 
kutyák sok foglalkozást és törődést igénylő házi-
állatok”, és 72%-uk szerint „egy jó gazda számára 
a kutya társ, családtag.” A megkérdezett kutyások-
nak mindössze 4%-a tartja az ebet házőrzőnek, 
96%-a társállatként foglalkozik vele és több, mint 
80%-a jó dolognak tartja a kutyabarát helyeket.
 
Egy 2017. márciusában Dunavarsányban vég-
zett közvéleménykutatás eredményei szerint 
az itteni nyolc vendéglátóipari egységből 
négy nem engedi be a kutyákat, négy pedig 
kizárólag a teraszra engedi fel őket. 

Azok közül, akik nem engedik be a kutyákat, egy 
étteremvezető a döntését azzal indokolta, hogy 
nem merült fel ilyen igény eddig, egy étteremve-
zető a hely kicsi méretére hivatkozott, egy pedig 
nem indokolta meg a döntését.

Arra a kérdésre, hogy „jó dolog-e, ha egy vendég-
látóipari egységbe vagy üzletbe beengednek ku-
tyákat”, három „igen”, öt „nem” válasz érkezett be. 
A nemleges választ adók közül négyen higiéniai 
okokra hivatkoznak, egy üzemeltető szerint pedig 
a kutya bevitele a többi vendéget zavarja. A nyolc-
ból hat üzemeltetőnek nem volt rossz tapaszta-
lata étteremben kutyával, kettő nyilatkozta azt, 
hogy egy-két alkalommal volt rossz tapasztalata.  

Arra a kérdésre, hogy szereti-e a kutyákat, hét 
kitöltő igen-nel válaszolt, egy üzemeltetőnek 
a kérdés közömbös. Azzal az állítással a meg-
kérdezettek egyhangúlag egyetértettek, hogy 
„egy jó gazda számára a kutya társ, családtag.”   

A vonatkozó jogi szabályozást, valamint a www.
kutyabarat.hu oldalt a hétből kizárólag három 
üzemeltető ismeri. Ezen ismeret megléte, illetve 
hiánya a „beengedi-e saját étterembe a kutyákat” 
megnevezésű kérdés eldöntésében alapvető sze-
repet játszik. Azon üzemeltető, aki ismeri a www.
kutyabarat.hu vagy egyéb, kutyabarát helyekkel 
foglalkozó portált és a jogi szabályozás egysze-
rűségét, könnyebben beengedi a kutyákat, mint 
az, aki – alaptalanul – attól tart, hogy hatósági 
engedély hiánya miatt megbírságolhatják. A tá-
jékozottabb üzemeltetők nyitottságát indokolja 
az is, hogy tájékozottságuk alapján hamarabb 
felismerték a kutyások fogyasztói igényeit, és 
azt, hogy ezen igény teljesítéséhez nem szük-
séges az üzemeltető részéről különösebb erőfe-
szítés vagy bürokratikus ügyintézés. A kutyával 
érkező vendégek fogyasztása növeli az étterem 
bevételét, ugyanakkor a kutyák befogadása – 
amint azt a számok is mutatják – nem rettentik 
el a nem-kutyás vendégeket, így részükről be-
vétel kiesésre lényegében nem kell számítani.  

A két kérdőív alapján megállapítható, hogy orszá-
gos tekintetben a fogyasztók részéről van igény 
kutyabarát helyek létesítésére és a dunavarsányi 
üzemeltetők részéről is van befogadó készség 
ezen igény kielégítésére. Visszatartó erőt jelent-
hetnek a higiéniai megfontolások, illetőleg azon 
vendégek igényének tiszteletben tartása, akik 
nem tolerálják egy eb viszonylagos közelségét 
(egy légtérben tartózkodását). A tanulmány sze-
rint ezen csekély számú fogyasztók ellenérzése 
olyan előítéleteken alapul, amelynek tapasztala-
ti alapja nem jellemző: sem a válaszadók, sem 
az üzemeltetők döntő többségének nem volt 
valós rossz tapasztalata a kutyabarát helyeken.  

dr. Nagy Csilla
jogász 

állatvédelmi előadó

 Ezúton tájékoztatjuk Dunavarsány, Délegyháza, Majos-
háza lakosságát, hogy a sürgősségi orvosi ügyeleti be-
tegellátást a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet 
Kft. végzi 2013. január 1. óta.  

Mikor érhető el az ügyelet?

Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén 
és ünnepnapokon folyamatosan (24 órában) tart. Eb-
ben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra 
jelentkezni, vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni 
a 06-24/472-010 vagy 06-1/301-6969 telefonszámon.

Milyen esetekben kérjék az ügyelet segítségét?

Az orvosi ügyelet feladata kizárólag a sürgősségi ese-
tek ellátása, azaz elsősorban heveny megbetegedések, 
vagy már meglévő betegség állapot-rosszabbodása 
esetén kell mindenképpen az ügyelethez fordulni, 
amikor az azonnali beavatkozás nélkül fennáll a tar-
tós vagy maradandó egészségkárosodás veszélye. 

Idült megbetegedések gondozása, kisebb megbetege-
dések, halasztható kórállapotok esetén lehetőség sze-
rint a háziorvosi rendeléseket vegyék igénybe, hiszen 
ügyeleti időben lényegesen nehezebben elérhető és 
kisebb számú a rendelkezésre álló diagnosztikus és 
terápiás lehetőségek száma. A sürgős szükség foga-
lomkörébe nem tartozó állapotok ellátása a valóban 
sürgős esetek ellátásától veszik el a szabad kapacitást, 
veszélybe sorolva ezáltal az életmentő beavatkozások 
megkezdését. Rendszeresen szedett gyógyszerek ese-
tén gondoskodjanak a háziorvosnál időben történő 
felíratásról. Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé 
vált vagy életmentő gyógyszereket tudjuk felírni, támo-
gatott gyógyszerfelírásra ez esetben sincs lehetőség!

Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes állapo-
tok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakos-
ság közvetlenül is kérheti az Országos Mentőszolgálat 
segítségét a 104-es segélyhívó számon. Közterületen, 
illetve sportrendezvényeken történő ellátáshoz elen-
gedhetetlen az Országos Mentőszolgálat részvétele 
az ellátásban, ezért érdemes rögtön őket riasztani, 
hiszen közterületi vagy munkahelyi rosszullét esetén 
az ügyelet részére nem áll rendelkezésre a beteg-
vizsgálat elvégzéséhez megfelelő helyiség, így ezen 
ellátások esetén a mentőautó lehetőségei biztosítják 
a megfelelő vizsgálatot. Amennyiben bizonytalanok a 
beteggel való teendőket illetően, kérjék bizalommal 
telefonon keresztül az ügyeletes nővér segítségét, ő 
készséggel ad felvilágosítást a szükséges teendők-
ről. Egyre sűrűbben fordul elő, hogy nem sürgősségi 
problémákkal keresik fel a központi orvosi ügyele-
teket, illetve az azonnali helyszínre vonulás hiányát 
kérdőre vonják kollégáinktól. Sok esetben több hívás 
érkezik egy időben ügyeletünkre, amelyet a szak-
képzet nővérnek sürgősségi szempontból sorba kell 
rendeznie. A telefonban feleslegesnek tűnő kérdések 
garmadája ezen osztályozást segítik, s ez természe-
tesen sokszor terhesnek tűnhet a hozzátartozója ál-
lapotáért aggódó bejelentő számára, mindazonáltal 
elengedhetetlen a megfelelő osztályozás szempont-
jából. Nem ok a sürgősségi ellátás igénybe vételére a 
háziorvosoknál kialakult hosszas várakozási idő, a he-
tek óta tartó enyhe, nem múló panaszok kivizsgálása,  
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a magány, vagy a panaszok nélküli általános kivizsgá-
lás. Ezek és az ezekhez hasonló bejelentések nem a 
sürgős szükség fogalomkörébe tartoznak, s veszélybe 
sodorhatják a valóban sürgősségi betegellátást. 

Hol történik ügyeleti időben a betegek ellátása?

Ügyeleti időben a betegek ellátása Dunavarsány, 
Habitat utca 22-24. szám alatti Egészségházban ta-
lálható ügyeleti rendelőben, vagy a beteg lakásán 
történhet. Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyi-
ben lehetséges, ügyeleti ellátás céljából az orvosi 
ügyeleti rendelőt vegyék igénybe, és csak valóban 
szükség esetén hívják házhoz az ügyeletet, hiszen 
a lakáson történő ellátás a rendelőben történő ellá-
táshoz képest akár többszörös időt is igénybe vehet, 
a műszerezettség, az infrastrukturális lehetőségek 
pedig a rendelői ellátáshoz képest elenyészőek.

Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) tör-
ténő betegellátás

Lakáson történő ellátást a 47/2004 ESzCsM rendelet 
értelmében fekvőbeteghez, sérülthez, folyamatos 
gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni. Laká-
son történő ellátási igény esetén az orvosi ügyeletet 
a 06-24/472-010 vagy 06-1/301-6969 telefonszámon 
érhetik el. A lehetőség szerint felnőtt korú bejelentő 
telefonáljon! Telefonos segítségkérés esetén még igen 
súlyos helyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, hiszen 
így van lehetőség a szükséges adatok leggyorsabb 
felvételére, a beteg lehetőség szerinti leggyorsabb 
ellátására! A telefonhívást minden esetben rögzítjük. 

A telefonszámon az ügyeletes nővér jelentkezik, felve-
szi a beteg adatait és panaszait. Ehhez szükség van:

— a beteg nevére,
— születési idejére,
— tartózkodási helyére,
— pontos panaszaira,
— a bejelentő nevére, 
— a beteg elérhetőségi telefonszámára.

A hívás gyors felvételéhez kérjük, ezeket az adatokat ké-
szítsék elő! Kérjük, hogy lehetőség szerint maga a be-
teg telefonáljon, vagy tartózkodjon a közelben, hiszen 
a pontos panaszokat leginkább saját maga tudja el-
mondani. Amennyiben lehetséges, testhőmérsékletét 
(lázát), vérnyomását, pulzusszámát, vércukor szintjét 
mérjék meg és ezt is jelezzék a telefonos nővérnek. Az 
általa feltett kérdéseket az Országos Mentőszolgálat ál-
tal kiadott útmutatások alapján állítottuk össze, kérjük, 
ezekre minél pontosabban igyekezzenek válaszolni! Az 
ügyelet kiérkezéséig, ha szabadon van a kutya, akkor 
kössék meg vagy zárják el, hogy ne akadályozza a segít-
ségre sietőket a bejutásban. Kellemetlen helyzet adód-
hat abból, ha a segítség megkezdése a szabadon ugrá-
ló, csaholó kutya jelenléte miatt késik. Házszám vagy 
csengő hiányában fontos, hogy segítsék a bejutásban 
az ügyeletes kollégát. Ügyeletünkön a telefonhívásokat 
minden esetben rögzítjük, panasz esetén vagy vitatott 
ügyekben visszahallgathatók. Az ellátást illetően a pa-
naszokat az ügyelet orvos szakmai vezetőjével minden

esetben kivizsgáljuk, s azokra részletes választ adunk. 
Kérem Önöket, hogy a jövőben a felmerülő kérdések-
kel, problémákkal az ügyelet vezetőjét keressék meg, 
vagy jelezzék panaszukat a betegjogi képviselőnek. Az 
internetes közösségi felületeken a félinformációkra tá-
maszkodó, orvos-szakmailag teljesen megalapozatlan 
rossz hírnév keltése hibás magatartás, az ott elhangzot-
takkal kapcsolatban mindenki büntetőjogi felelősség-
gel tartozik. A vitás kérdések rendezésére a közösségi 
oldalak alkalmatlanok.  

Mi történhet a beteggel telefonos segítségkérés 
esetén?

Az adatok ismeretében az ügyeletes nővér dönt a to-
vábbi teendőkről, amelyek a következők lehetnek:

- telefonon keresztül tanáccsal látja el a beteget a 
következő háziorvosi rendelés kezdetéig, a beteg 
vizsgálata a háziorvosánál történik majd meg a leg-
közelebbi rendelési időben;
-a beteget behívja a rendelőbe; 
-az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, a 
beteg ellátása ügyeleti időben a beteg tartózkodási 
helyén történik meg;
-értesíti a mentőszolgálatot, amely a beteget kórház-
ba szállítja. 

Amennyiben a beteg állapotában változás áll be, azon-
nal értesítsék ismételten az ügyeletet!

Az ügyeleti betegellátás sorrendje

Ügyeleti időben a betegek ellátásának sorrendje sem 
a rendelőben, sem a lakáson nem érkezési/bejelentési 
sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi sorrend-
ben történik, elsőként mindig a legsúlyosabb állapotú 
beteg ellátása történik meg. 
A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek 
könnyebb megbetegedés következményei és enyhe 
tünetek is jelezhetnek súlyos állapotot. A betegek ál-
lapotának megítélése, a sürgősségi sorrend felállítása 
ezért igen nagy szakértelmet kíván, mindezekre tekin-
tettel ez az ügyeletes orvos vagy a szakápoló feladata. 
Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett 
beteg állapotának változása esetén az ellátási sorrend 
természetesen módosulhat, ezért igen fontos, hogy az 
ügyeleti személyzetet a beteg állapotának változásáról 
azonnal és pontosan tájékoztassák! 
Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban 
levő betegek esetén akár több órás várakozást is 
eredményezhet. Türelmüket és megértésüket kérjük, 
hiszen ennek nem a betegek felesleges várakoztatása, 
hanem a legsúlyosabb állapotú betegek lehetőség sze-
rinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka!

Céljaink 

Szeretnénk az ügyeleti időben is igen jól képzett 
szakemberekkel, magas színvonalú, gyors és szak-
szerű sürgősségi ellátást biztosítani, ehhez azon-
ban elengedhetetlen a lakosság hatékony közre-
működése – ezúton is kérjük szíves segítségüket!

Fábián Lajos
ügyvezető

Medical-Provisor Kft.
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júniusban

Június 5.: Szent Bonifác püspök és vértanú. Angliában született, a Winfried nevet 
kapta a keresztségben. A Szent Benedek rendjébe lépett, a germánok megtéréséért 
sokat fáradozott társaival. Sokat dolgozott az egyházkormányzat megszervezésében 
Bajorországban, Hessenben és Türingiában. Mainz püspöke és Germánia apostola 
lett. 754. június 5-én a bérmálás kiszolgáltatására érkezett, a püspököt és társait a po-
gányok megtámadták. „El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk, hogy fegyvert hozzunk, 
hanem békét!” Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöjjetek velem a 
halálba!” Halálosan megsebesítették őket, együtt lettek vértanúk. Szent Bonifác sírja 
Fuldában található.

Június 6.: Szent Norbert püspök. A Rajna vidéki Xantenben született 1080 körül. Ka-
nonok lett, megtérése után (1115-ben) lemondott birtokairól, szerzetes lett. Szigorú 
életformát alakított ki, követőivel a Premontre völgyében megalapította a lelkipász-
torkodó kanonokrendet, a premontreiek rendjét. 1126 tavaszán megkapta rendjének 
jóváhagyását, majd Magdeburg érsekévé választották. 1134-ben halt meg. Amikor 
a város protestáns lett, holttestét Prágába, a városhegyen épült kolostorba vitték.

Június 9.: Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító. Niszibisz 306. - Edessza, 
373. június 9.  Efrém (Mor Afrem Suryoyo) Niszibiszben született. A leírások sze-
rint édesanyja keresztény volt, édesapja pogány pap. Efrém az antik pogányság 
korában élt. Az egyházban az arianizmus okozott nagy károkat. 363-ig a római és a 
perzsa birodalomban a háborúskodás nagy megpróbáltatásokat okozott minden-
ki számára. Tizennyolc éves korában keresztelkedett meg, a város püspöke mellett 
maradt. Az iskola első tanára lett, elsősorban a Szentírás könyveivel foglalkozott. Az 
oktatás mellett irodalmi tevékenységet is folytatott. Amikor a perzsák elfoglalták 
Niszibiszt, Edesszába vonult vissza. Hamarosan itt is tanítani kezdett. Csak diakó-
nus volt, nagyra becsülték jámbor életéért. A Szentírás magyarázata, himnuszai és 
hitvédelmezői írásai kiemelkedő alkotások. A szír irodalom legnagyobb egyénisé-
ge ebben a korban. 1920-ban XV. Benedek pápa emelte az egyháztanítók sorába.

Június 11.: Szent Barnabás apostol. Zsidó származású, az elsők között keresz-
telkedett meg. Nevének jelentése: buzdítás, vígasztalás fia. Az egyike volt azok-
nak, akik részt vettek a fiatal egyház életében, de nem tartozott a tizenkét apostol 
közé. Evangélium hirdetésével Antiochiában kapott megbízatást, társa lett Pál 
apostolnak. Az apostoli zsinaton részt vett, Ciprus szigetén apostolkodott halá-
láig. János és Márk miatt Barnabásnak vitája támadt Pál apostollal. Pál nyers 
viszonya Márkhoz a későbbiekben változott. Barnabást a hagyomány szerint Sza-
lamiszban megkövezték. A bizánci és a szír egyház is ezen a napon ünnepli őt.

Június 13.: Páduai szent Antal áldozópap és egyháztanító. Lisszabonban 1195. au-
gusztus 15-én született előkelő vallásos család első gyermekeként. Édesapja Martino 
Alfonso de Buglioni királyi lovag, édesanyja Maria Tarasia Taveira volt. Gyermekük 
a keresztségben a Fernando nevet kapta. Tizenöt évesen belépett az Ágoston rendi 
szerzetesek közé. Amikor az első ferences vértanúk holttestét hazahozták Marok-
kóból, hatással volt rá és ő is belépett rendjükbe. Ekkor vette fel Szent Antal iránti 
tiszteletére az Antal nevet. Betegsége megakadályozta, hogy Marokkóba menjen, 
így Itáliába került. Szent Ferenc Bolonyába küldte, itt rendi növendékek tanítója 
lett. Prédikációit emberek sokasága hallgatta. A szegények mellé állt, fellépett a 
jogtalanság ellen. 1231-ben Paduában tartott nagyböjti lelkigyakorlat, felrázta a 
várost lelkileg is. Alapelve: „A prédikációnak le kell szállnia az emberekhez, majd 
fel kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.” A betegség telje-
sen felemésztette egészségét, fiatalon, harminchat éves korában fejezte be földi 
életét. Csodák és imameghallgatások igazolták életszentségét. IX. Gergely Spo-
letóban halála után tíz hónappal - 1232. május 30. - szentté avatta. Szinte minden 
templomban megtalálható a szobra. A ferences templomban Szent Antal ájta-
tosságot végeznek keddenként és életének egy-egy eseményéről elmélkednek.

Józsa Sándorné
hitoktató

Pálfordulás
Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 9,1-30.

„Az öreg fát nem lehet átültetni”, 

„az öreg kutyát nem lehet új trükkökre tanítani” vallja a népi bölcsesség, amely termé-
szetesen nem a fákról és nem a kutyákról, hanem az emberekről beszél. Nem könnyű 
változni, és olykor nem is szeretjük azokat, akik olyan nagyon készek a széljárásnak 
megfelelően váltogatni a társaságukat, a véleményüket, a hangjukat. Persze az se jó, 
ha az ökör következetességével maradunk azok, akik vagyunk, merthogy nem vagyunk 
tökéletesek, tehát jó lenne, ha jó irányba tudnánk változni. Tehát nem a változásnak, 
vagy változatlanságnak a ténye az igazán fontos, hanem az, hogy tudunk e még, aka-
runk e még emberi minőségünkben jobbak lenni? 

Szóval jó dolog az, hogy tanulással, hogy tűnődéssel és főleg alázatos engedelmesség-
gel mindig van esélyünk a látványos, vagy kevésbé látványos, de jó irányú fordulatra. 
Pál apostol története ennek az őstípusa. 180 fokot fordult az élete, nem azért mert 
divatos széljárásnak, hanem azért, mert a jó szélnek, a jó szellemnek, a Szentlélek át-
formáló erejének engedett. Istenellenes erők munkálkodtak benne, amelyek az Isten 
nevében emberellenes cselekedetekben fejeződtek ki. Az ő megtérésének, fordulásá-
nak eseménye pedig szépen példázza, hogy hogyan lehet az antikrisztusi indulatból és 
cselekedetből Krisztus első apostolává lenni. 

A történetben háromszor halljuk Pál apostol viszonyát Jézus Krisztus nevéhez, tehát 
hatalmához, lényegéhez. És ez a három viszonyulás világosan mutatja Pál apostol jel-
lemfejlődését, árformálódását, megtérését, ami velünk is megtörténhet. 

a.) Magának Krisztusnak így panaszkodik egy Anániás nevű damaszkuszi férfi Pál apos-
tolra: Damaszkuszba is azért jött „hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te 
nevedet.” Tehát Pál Krisztus és a krisztusiak ellen volt. Amikor nem segítjük magunkat 
és a körülöttünk lévőket, hogy minden hatalomnak és szeretetnek a forrásától kérjünk/
kérjenek segítséget, akkor nem ugyanezt tesszük. Tévhitek ezreivel akadályozzuk ma-
gunkat és másokat, hogy az egyetlen igaz forrást, az isteni szeretetet hívjuk segítségül. 

b.) Krisztus azonban ezt mondja: „választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a po-
gányok, a királyok és Izrael fiai elé.” Krisztus és népének üldözőjéből Krisztus hírvivője 
lett, mert hagyta magát megérinteni Krisztus Lelkétől. Nem lehet mindenki apostol, de 
minden kereszténynek szól a krisztusi parancs: Tegyetek tanítvánnyá minden népeket. 
Nehéz vinni Krisztus nevét a hitetleneknek/pogányoknak, a felfuvalkodott önteltek-
nek/királyoknak, a rögeszmésen vallási megszállottaknak? Igen, de akit a Lélek érint 
meg, az ezt a nehézséget fölvállalja. 

c.) Sőt! Ahogy halljuk: „megtudja, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért.” Tehát 
még szenvedést is vállal, mert tudja, hogy nem egy görög hősnek, nem is egy primitív 
celebnek, hanem az Úr szenvedő szolgájának lett a követője és így követe, aki nem ere-
jével, hanem alázatos engedelmességével győzött minden gonosz fölött. Aki keresz-
tyénnek vallja magát, és a wellness „filozófiája/etikája” szerint kíván élni, az folyamatos 
ellentmondásokba kerül. 

Pál apostol nem ágyban, párnák közt, hanem Krisztuséhoz hasonló kereszten fejezte 
be életét. Amikor pedig erre készült azt mondta, hogy „Ama nemes harcot meghar-
coltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igaz-
ság koronája..” - tehát az élet beteljesedése. Teljes élet reménysége csak annak lehet, 
aki ifjan vagy vénen kiteszi magát a Szentlélek megjobbító, átformáló, átminősítő, 
megtérítő érintésének. A közelgő Pünkösd ezt az élményt kínálja mindannyiunknak

a Presbitérium.
dunavarsanyireformatusok.hu

ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

Azt gondolnánk, hogy egy nőből akkor lesz anya, amikor megszületik első gyer-
meke ám igazából egy nő akkor válik anyává, amikor először érzékeli gyerme-
két. Ez pedig jóval a születés előtt történik meg...

Mi az anyák feladata? Milyen egy jó anya? Jó anya vagyok én? Sokszor tesszük 
fel a kérdést magunknak. Nem lehet pontosan meghatározni, mi a jó anya 
jellemzője, mert ahányan vagyunk, annyi félék és a gyerekek sem egyformák, 
mindegyikkel személyre szabottan kell törődni. Azt mondja a Biblia, hogy „Isten 
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”. A gyermek egy ajándék, 
egy jutalom, egy kitüntetés. Így kezeljük mindig őket? Érezzük magunkat ki-
tüntetve, ha már anyák vagyunk és fogjuk fel a gyermeknevelést úgy, hogy éle-
tünk legnagyobb kihívását lássuk benne, de legnagyobb öröm forrását is. Hi-
szen nincs nagyobb öröm annál, mint amikor büszkék lehetünk gyermekünkre 
- akár kicsi, akár nagy. Mindez főként rajtunk, szülőkön múlik, a szeretetteljes, 
megbocsátó, de következetes nevelésen. Ehhez idő és türelem is kell. A mai idő-
hiányos, pörgős világunkban nincs elég energiánk a gyerekkel törődni, mert az 
anya is dolgozik a munkahelyén, viszi a gyereket délután különórákra és este 
fáradtan tud csak a gyermekével időt tölteni. De ha mi nem neveljük a gyerme-
künket, akkor neveli a világ, az a közösség, amiben naphosszat van – és ez nem jó.

A Példabeszédek könyve azt mondja, hogy „Neveld a gyermeket a neki meg-
felelő módon.” Nincs arra egy általános megoldás, hogy miként kell a gyere-
ket nevelni, milyen módszereket kell alkalmazni, hiszen minden gyerek más. 
Van, akire csak szigorúan rá kell nézni és máris abbahagyja a rosszalkodást, 
de van, akit meg kell fenyíteni. Azt is mondja az Ige, hogy: „Gyermekek! En-
gedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és 
anyádat!”. Meg kell tanítanunk őket engedelmeskedni, mert csak így tudjuk 
őket a bajoktól megvédeni. Ez nem veleszületett képesség, ezt tanítani kell. 
Fontos, hogy a gyermek érezze mindig a szeretetünket. A fegyelmezést csak 
akkor fogadja el, ha érzi mögötte a szeretetet is. Ha összeszidjuk is, érezze azt, 
hogy nem őt utasítjuk el, hanem azt, amit tett. A gyermeknek már kiskorban 
meg kellene tanulnia tisztelni a másik embert, a gyermeket és a felnőttet egy-
aránt. „A másikat magatoknál különbnek tartsátok” – mondja az Ige. Tudom, 
hogy a mai világ nem erről szól, nem a másik megbecsüléséről, a szeretetről, 
hanem csak rólam, én vagyok a legjobb, csak nekem – folyton erről hallunk. 
A másikon át lehet gázolni. A másik ember nem számít. De ha egészséges 
lelkületű felnőttet akarunk a gyerekünkből nevelni, aki a kudarcokat is képes 
elviselni és nem dobja el az életét az első csalódás után, akkor nem a reklá-
mokra és a világi szlogenekre kell hallgatnunk, hanem a Biblia tanácsaira.

Ha a gyermekednek a legtöbbet akarod adni (és ki az, aki nem ezt akarná?), 
akkor szeresd az apját és élj vele együtt békében. A gyermeknek apára is 
szüksége van. Olyan apára, aki tudja, mi a dolga, a helyén van, és van ideje 
a gyermekére. A gyerek nem lekicsinyített felnőtt, kezeljük őt gyerekként, 
a felnőttek problémáit ne vele beszéljük meg. Viszont bármekkora is a gye-
rek, a tetteinek legyenek következményei, hogy megtanuljon eligazodni 
a világban. Érzékelje, hogy mi a jó és mi a rossz. Az életkorának megfelelő-
en terheljük meg feladatokkal, olyanokkal, amiket elvégezhet, amik si-
kerélményt adnak neki. Az izomzatunk is a fokozatos terheléstől fejlődik.

Végezetül csak azt várjuk el a gyerektől, amit mi magunk is megteszünk. A 
tetteink hangosabbak, mint a szavaink. Legyünk jó példát mutatók - legyünk 
olyanok, amilyenné szeretnénk, hogy gyermekünk váljon. „Úgy élj, hogy légy a 
fiatalok példaképe.” (Tit. 2:7) Isten adjon erőt ehhez!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert  
néki gondja van reátok.” (1Péter 5:7)

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

SIKER ÉS KÖSZÖNET

 Hosszú és tömött sorok, megismételt előadás, lelkes közönség és még lelkesebb sze-
replők a budapesti Sportaréna gigaprodukciója helyett, itthon, Dunavarsányban a Petőfi 
Művelődési Házban a Weöres Sándor Óvoda munkatársainak előadásában bemutatott 
Brémai muzsikusok darabjánál. 

Ezúton mondok köszönetet az Óvoda valamennyi dolgozójának, akik „kukorékoltak, nyá-
vogtak, iáztak” stb. a színpadon! Jó, hogy olyan felnőttek veszik körül gyermekeinket, 
akik személyes programjaikat, terheiket, szabadidejüket félretéve, a napi munkán felül 
vállalkoznak arra, hogy színészi játékukkal (is) örömet okozzanak. Élmény volt a mesét, 
a szereplőket és a gyermeket látni, hiszen „ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a 
játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék 
hangulatát.” Ezt a hangulatot adta át a péntek délután „a még játszó” gyermekeknek és „a 
már kereső” felnőtteknek egyaránt. Nagyon köszönjük!

Csobolyó Eszter

NÉNNYE LEVELEI
Kedves Öcsémuram!

 Hozzád intézem most aggódó soraimat, nénnyei intelmeimet, mivel drága perceket vár-
tam Rád, ami neked láthatóan nem jelentett semmi gondot… Talán kicsit zavartan elnézést 
kértél, majd szaladtál is tovább, hiszen csúszásban voltál már a következő találkozódról is. 
Bezzeg az én időmben a megbízható emberhez órát lehetett igazítani! Tudod, azt nem ér-
tem, hogy ma, amikor minden gombnyomásra működik, időhöz kötött minden perc, má-
sodperc, egy-egy kézen több óra is jelzi az időt, minden elektromos kütyün ott villog az idő-
jelző, akkor miért nem tartjátok be a pontos időt? Mikor olyan drága mindenkinek az ideje? 
Hoztam Neked is egy gyönyörű példát az időről, a nagy erdélyi író tollából, hogy érezd át, 
milyen fontos tulajdonság a pontosság! Olvasd figyelmesen, de nehogy elkéss miatta..!

 Wass Albert: Nagyapám tanítása 
"- Idefigyelj - mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor 
itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy 
olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a 
betegség, hadd hívjam a doktort?! Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi 
történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. 
Súlyos, lassú beszéddel. - Idefigyelj - mondta. -Vannak emberek ezen a földön, akik úgy 
dobálják ide-oda a szavakat meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen töb-
bé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. 
Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted? - Értem - hebegtem 
megrendülve. - Dehogyis érted - csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy 
megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor 
leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebe-
csénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod 
valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod 
megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted 
meg soha. S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá 
nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. 
Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoz-
tad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat 
adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, 
még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. 
Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, ha-
nem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem 
tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, 
mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi 
szemét, amit elfú a szél..."
                                      

Remélem, Te is értesz belőle, szeretettel: Nénnye (Kun Lászlóné) 
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Egy kiállítás margójára
A fotózás első munkaadóm, Bóna Zoltán országgyűlési 

képviselőnek köszönhetően kezdett el igazán foglalkoz-
tatni, akinek ezúton is köszönöm, hogy hivatalos fotósa-
ként megismerkedhettem ezzel a csodás foglalkozással. 
Megannyi városi esemény fotódokumentálása után az a 
megtisztelő felkérés ért, hogy eddigi képeimből egy ál-
talam választott témában kiállítást rendez a Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár. Sokat nem kellett töprengenem, 
hogy életem első kiállítására milyen képeket válasszak, 
mivel a munka mellett egyrészt, hogy a fotózás rejtel-
meibe jobban beleássam magam, másrészt kikapcsoló-
dásként Budapesten kezdtem el gyakorolni, így a téma 
is számomra a világ legszebb fővárosa lett. Nem volt 
könnyű feladat válogatni a képek között és kiválasztani 
22-őt abból a több ezerből, ami elkészült eddig. A képe-
imet főleg az interneten, azon belül pedig a közösségi 
oldalon szoktam közzétenni, így egyesek számára már 
ismertek lehettek,  de jómagam is most láttam előszőr 
nyomtatásban őket. Ahogy közeledett a megnyitó napja, 
úgy fokozódott az izgalom is. A művelődési ház dolgozói 
mindent előkészítettek, jó érzés volt bemenni hozzájuk 
a kiállítás előtti pár napban, láttam rajtuk, hogy ugyan-
úgy izgulnak és éppen olyan lelkesek, mint én, noha 
nekem nem volt más feladatom, mint képeket adni.  

Nagyon szépen köszönöm az áldozatos munkájukat, a 
meghívók elkészítését, a díszítést, a helyben sütött házi 
pogácsát, Kun Lászlóné Ági néni szívhez szóló köszöntő-
jét, Zezula Tibor felemelő zongorajátékát és a Varsány 
Poetica Irodalmi Klub előadását. Minden lehetőséget 
megkaptam, hogy úgy mutathassam be a képeimet, 
ahogy azt elképzeltem, a lehető legnagyobb méretben 
és a legjobb minőségben. Hálás vagyok, hogy a fotó-
zás által — ami immár nemcsak munka — maradandó 
emléket adhatok a városi rendezvényeken résztvevő 
embereknek, családoknak itt az újság hasábjain, az in-
terneten és most már egy kiállítás alkalmával is. Min-
denkinek köszönöm szépen, aki eljött és megtekintésre 
érdemesnek tartotta a kiállítást. Külön felemelő, hogy 
az iskola diákjai is ellátogattak a rendezvényre, bízom 
benne, hogy akadt közöttük olyan, akinek ötleteket és 
ösztönzést adtam a fotózás szépséges szenvedélyé-
hez. Köszönöm Dunavarsány önkormányzatának, hogy 
négy év óta lehetőségem van megörökíteni városunk 
életének fontos eseményeit  és legfőképpen Önöknek, 
kedves Olvasóknak köszönöm, hogy minden hónap-
ban megtisztelnek lapunk elolvasásával – továbbra is 
az törekvésem, hogy minden hónapban színvonalas 
lapot és benne szép képeket vegyenek a kezükbe! 

Domán Gergő

AZ ÁRPÁD-BÁL KÉPEKBEN

 Idén ünnepli megalapításának 25. évforduló-
ját iskolánk, melynek méltó megünneplésére 
megrendezésre kerülő, ősszel esedékes koncert 
előkészületei már gőzerővel folynak. Ennek a 
szép évfordulónak okán fenntartónk, a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ saját forrásból 
egy vadonatúj Kawai GL-10-es típusjelű zongorát 
vásárolt intézményünknek, melyet nagytermünk-
ben helyeztünk el a sok „harcot” megélt, de már 
végérvényesen kiöregedett hangszerünk helyére. 
Az új hangszer amellett, hogy hozzásegít a mi-
nőségi oktatás további fejlesztéséhez, hosszú 
távú megoldást jelent a hangszeres ellátottság 
tekintetében. Emellett fontos szerepet tölt be 
a tekintetben is, hogy mind tanulóink, mind 
tanáraink minőségi hangszeren játszhatnak az 
órákon, a házi hangversenyeken, készülhetnek 
a hangszeres versenyekre. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a segítséget: Dr. Pálos An-
namária tankerületi igazgató asszonynak, aki

Új zongorát kapott a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

kérésünket meghallva, annak szükségességét 
mérlegelve rögtön pozitívan döntött, így a tan-
kerület munkatársai azonnal nekiláthattak a 
beszerzés technikai lebonyolításának megszerve-
zéséhez. A Tankerületi Központ munkatársainak, 
akik rendkívül rugalmasan, segítőkészen intézték 
a hangszer megvásárlásával együtt járó admi-
nisztrációt. A Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft. vezetőinek, munkatársainak, akik a zongo-
raátadó ünnepséghez biztosították a vendégvá-
rást és a kiszolgálást. Dr. Kun Lászlóné igazgató 
asszonynak, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Könyvtár vezetőjének, aki az ünnepség megszer-
vezésében és lebonyolításában vállalt nélkülöz-
hetetlen szerepet. Bóna Zoltán országgyűlési 
képviselő Úrnak, akinek támogató munkájára, 
segítségére, ahogy a település, úgy azon belül 
iskolánk is mindig számíthat. Dunavarsány Város 
Polgármester Asszonyának, Gergőné Varga Tün-
dének, Keresztesi Balázs és Dr. Békássy Szabolcs 
alpolgármester Uraknak, illetve Dunavarsány 
Város teljes képviselő-testületének, akik mind 
anyagi, mind erkölcsi támogatásukkal folyama-
tosan segítik intézményünk működését, környe-
zetének megújulását. Rák Csabának, a Budapest 
Zongoraszalon tulajdonosának, aki amellett, 
hogy a beszerzést lebonyolította, egy szép zon-
goraszékkel is megajándékozott minket. Kollé-
ganőnknek Barta Andreának, aki tanítványával, 
Fülöp Csengével vállalta az átadó ünnepségen 
a fellépést. Ugyanígy kis zongora tanszakos nö-
vendékünknek, Szilágyi Patrícia Doroteának, aki 
szintén színesítette a műsort zongorajátékával.

Minden meghívottnak nagyon köszönjük, hogy 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket ezen a 
jelentős eseményen! Az alábbiakban pár fotó az 
átadó ünnepségről, melyet Domán Gergőnek kö-
szönhetünk.

Zezula Tibor
igazgató

 A tűzoltó egyesület tagjai az önkormányzat ál-
tal átadott ingatlant átalakították, felújították 
és egyben ki is bővítették. A bővítést követően 
kettőszáz négyzetméteres épületben a gép-
járművek részére két szerállás, a szolgálatot 
ellátók részére tanterem, tartózkodó helyisé-
gek, vizesblokkok és konyha lett kialakítva. A 
jövőbeni tervek közt szerepel további száztíz 
négyzetméteres szerállással bővíteni a már 
meglévő ingatlant. Ebben az épülettömbben 
lettek elhelyezve, de külön részükre kialakított 
helyiségekben a helyi polgárőrség tagjai is.

Ünnepélyes tűzoltószertár-átadó a 
Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

Az ünnepélyes átadáson Gergőné Varga Tünde 
Dunavarsány Város polgármestere, Dr. Riebl An-
tal Délegyháza Község polgármestere és Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő jelentek meg. 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
got Oláh Péter tű. alezredes, tűzoltósági főfel-
ügyelő, Sallai László tű. százados, megbízott 
kirendeltség-vezető, Hajdú Imre tű. ezredes, 
tűzoltósági felügyelő és Ritter Zoltán tű. őrnagy, 
tűzoltó-parancsnok képviselte. Az épületátadás 
tiszteletére a sülysápi önkéntes tűzoltók em-
lékszalagot kötöttek fel az egyesület zászlajára. 

Az ünnepségen közreműködtek és az előadá-
saikkal a rendezvény színvonalát emelték a 
Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar és a Duna-
varsányi Csujjogató Táncegyüttes bemutatói. 

A 2008-ban megalakuló és 2016. október 1-től 
önálló beavatkozást vállaló egyesület Dunavar-
sány, Délegyháza és Bugyi településeken közel 
tizenhétezer ember biztonságát szolgálják. A 
megalakulása óta évről-évre dinamikusan fejlődő 
szervezet a kezdetektől ellátja a térség tűzvédel-
mét, rendszeres résztvevője a települési rendezvé-
nyeknek, emellett komoly szerepet vállal a tűzoltó 
szakma helyi ifjúság körében történő népszerű-
sítésében, erősítve ezzel az önkéntes segítség-
nyújtásban résztvevők körét. Az egyesület szoros 
kapcsolatot épített ki a helyi óvodával és az álta-
lános iskolával, ahol időközönként ifjúságnevelés 
keretein belül foglalkozásokat tartanak a gyerme-
kek részére. A csapat tagja a Szigetszentmiklósi 
Járási „Lakihegy” Mentőcsoportnak. Az egyesület 
taglétszáma huszonhét fő,melyből tizenhat vé-
gez szaktevékenységet és öt fő pedig rendelke-
zik tűzoltás-vezetésére jogosító képzettséggel.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.
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VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN

MAI MESÉK MINDENKINEK 

Ahogy május első vasárnapja az édesanyák, úgy a hónap utolsó vasárnapja a gyermekek külön ün-
nepnapja akkor is, ha az év minden napján megilleti őket a szeretet. Ilyenkor, gyermeknap tájékán 
leginkább a mesevilág jut az eszünkbe – Dunavarsányban ez azért is magától értetődő, mert a város-
nak külön meseírója van. Nemrég jelent meg nagyon szép és nagyon különleges mesekönyve – szer-
zőtársával ugyanazt a mese-alaptörténetet dolgozták fel a könyv egyik felében prózában, a másikban 
pedig versben. A kötetet sok rajz díszíti remek ötletekkel, vonzó színvilággal. Jó ránézni – jó olvasni. 
Van annál csodálatosabb érzés, mint amikor gyermekünk vagy unokánk az ölünkbe kucorodik és úgy 
hallgatja a mesét, amit olvasunk neki? Erre ad alkalmat a dunavarsányi Molnárné Szabó Vera és szer-
zőtársa, Aranyosi Ervin mesekönyve, amelynek címe: Vegyünk példát róluk!

Kedves Vera, napjaink rohanó, lármás, önző 
világában egy három gyermekes anyukának 
hogyan jutnak az eszébe az elgondolkodtató, 
megnyugtató, kedves, de mégis napjainkról 
szóló mesetörténetek? 

 - Nagyon egyszerűen – a gyermekeim segítségé-
vel. A két-három esztendős kicsinek mesekönyv-
ből nem nagyon lehet felolvasni, izeg-mozog, 
minden más is érdekli, ami körülötte van. Ezért azt 
találtam ki, hogy körülnéztem a környezetemben 
és arról kezdtem el szabadon mesélni, amit én 
láttam, vagyis amit mind a ketten láttunk – egy fű-
szálról, egy kődarabról, bármiről. Ha észrevettem 
egy katicabogarat, rámutattam és máris mesélni 
kezdtem egy történetet, ami éppen az eszembe 
jutott. Azután más gyerekeknek is elmondtam, 
figyeltem, hogyan hat rájuk, melyik rész köti le 
jobban őket és hol kell rövidíteni. Így alakultak ki 
a mesék a „szakértő” közönség jelzései alapján. 

Hogyan találkozott össze a szerzőtárssal, 
Aranyosi Ervinnel? 

 - Amikor már kellő számú mesém összegyűlt, 
feltettem őket egy blogra. Ervin itt bukkant rám, 
megkeresett és felajánlotta: dolgozzunk együtt. 
Hozzám képest ő már profi mesélő volt, örültem 

a jelentkezésének. Megszületett a különlegesnek 
mondható ötlet: ő verset formált az én prózai
meséimből, én pedig az ő mese-verseit írtam át 
szöveggé. Mind a ketten nagyon élveztük ezt a 
rendhagyó alkotómunkát, és addig-addig dolgoz-
tunk, amíg a végén összegyűlt egy könyvre való 
anyag. Az egyik végén kezdődnek a prózai mesék 
és ha megfordítom, a másik végén vagy elején a 
versek. Aki az egyiket elolvasta, megkeresheti a 
másikat, összehasonlíthatja, ízlelgetheti. Kicsik 
és nagyok, szülők és gyerekek számára így egy-
aránt változatos és élvezetes lesz a mese ideje.

Szívmelengetőek a meséket díszítő rajzok 
is, kellemes színek, barátságos, mosolygó 
figurák sorakoznak az oldalakon, nem pedig 
űrszörnyek vagy harci járművek. Gondolom a 
különleges mesekönyvre rögtön lecsapott va-
lamelyik élelmes kiadó!  

 - Sajnos, nem így történt. Több helyre elküldtük 
a kéziratot, de sehonnan nem érkezett meg az 
a válasz, amire vártunk. Nem tehettünk mást, 
teljes egészében magánkiadásban jelentettük 
meg a verses-prózás mesekönyvet. Ez a pél-
dányszámot is korlátozta: a rokonoknak, közeli 
ismerősöknek jutott, azután hamar elfogytak a 
példányok, mert mindenkinek tetszett a könyv. 

Lehet, hogy ha közelebb vannak a budapesti 
irodalmi világhoz, több sikerrel járnak a ki-
adókat illetően. Mióta él Dunavarsányban? 

 - Két esztendős korom óta. Győrben születtem, de 
azután a szüleim itt találtak megfelelő munkát, 
ezért ide költöztünk. Most már el nem mennék 
innen semmi pénzért. Jól érzem itt magam, a 
gyerekeim is társakra, barátokra leltek, családias, 
nyugodt a környezet, tiszta és jó a levegő – sorol-
jam még? Hála Istennek, a férjem mint minden-
ben, ebben is igazi társam, ő is nagyon jól érzi 
magát. Hivatásos tűzoltó, most Csepelen szolgál.  

Megszületett az első könyv – lesz második, 
harmadik? 

 - Most még távolinak tűnik egy újabb könyv, 
mert egyáltalán nem volt egyszerű ezt sem ösz-
szehozni. Három gyermekem van, háztartást is 
kell vezetnem és én is dolgozom. Közgazdász a 
végzettségem, egy cég nemzetközi ügyfélkörével 
gondozom több nyelven az üzleti kapcsolatokat. 
De….azért szívesen foglalkoznék a mesékkel is, 
mindig vonzott az irodalom. Ezek a történetek 
meg olyanok, hogy minden este újak születnek 
és csak gyűlnek,gyűlnek…Tulajdonképpen már 
van annyi, hogy megtöltenének egy újabb köte-
tet. Azt hiszem, kellő támogatás esetén nem len-
ne szívem elzárkózni a folytatástól…

Haeffler András   

RAJZPÁLYÁZAT A MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL
A „Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért” alapítvány szervezésében.
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 Miként az előző cikkemben említettem, több 1920 előtti épületről pillanatnyilag nem rendelkezem fotóval, a mostantól látható 1920 utániaknál is csak 
az idős dunavarsányiak emlékezetére támaszkodhatom használható térkép és dokumentumok híján...

• Az első képen Maliczky Lajos 20-as években épült betoncserépgyára látható, ez a mai Honvéd utca közepe táján volt valaha.  A kíváncsi olvasó  
    részletes leírást találhat róla és tulajdonosáról Faragó Károly Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében című könyvének 197. oldalán.  
    (A fotót egy régi képeslapról másolták, vélhetően a vasútállomás emeleti ablakából fényképezték.)
• A második felvételen a Halász Lajosné utca 21. számú Faddy-, majd Szomráky-ház tűnik fel az 1956-os tornaünnepély háttereként. A fedett terasz  
    ma már nincs meg, a házat jelentősen átépítették. (Fotó: Százados István)
•A harmadikon a Halász Lajosné utca 27. számú Osadcow Ferenc-ház utcával párhuzamos épülete szerepel, szintén a tornaünnepély nézői mögött.    
    (Fotó: Százados István)
• A negyedik fotó az ugyanebben az udvarban hátrébb lévő, és ugyancsak Osadcow Ferenc által építtetett, az utcára merőleges épületet örökítette  
    meg. (Osadcow Éva albumából)
• Az ötödik fénykép a Bem utca 3. számú Törpényi-, majd Lendvai-villáról készült. Törpényi József vívómesterről szintén olvashatunk Faragó Károly   
    könyvének 136. oldalán.(Fotó: Horváth László)
• A hatodik kép a Deák Ferenc utca 43. számú Rapcsák János-házról, amely 1926-ban épült. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik az Arany János utca 55. számú Kocsis András-házról. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik felvétel nagyvarsányi, az esküvői menet mögött Lang József Templom utca 26. számú háza látható. (özv. Viktor Györgyné archívumából)

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

TÖRTÉNELEM ——  FELHÍVÁS

A Dunavarsányi Torna Egylet és Árpád Fejedelem  
Általános Iskola szervezésében

Napközis Kézilabda Tábor

2017. augusztus 7–11 között. 
A tábor díja: 15.000 Ft. 
Jelentkezési határidő: 2017.06.30.

2005-2010 korosztályban várjuk fiúk-lányok jelentkezését!

Napi 3 x étkezés, az edzések között szabadidős programok.

Tábor/edzések helyszíne:

Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka 
(2336 Dunavarsány, Arany János u. 12.)

Amit nyersz: 

Elsajátíthatod a kézilabda alapjait, játékelemeit,  
jó hangulatú edzések, új barátságok. 

A tábor után sem engedjük el a kezed, tovább kézilab-
dázhatsz és versenyezhetsz egyesületünkben.

Jelentkezés: 

szivacskezi.dte@gmail.com

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

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány, - a Vöröskereszt 
dunavarsányi csoportja, a nyugdíjas klubok vezetői és a Művelődé-
si Ház dolgozói közreműködésével Anyák Napja alkalmából ünnepi 
rendezvényt szerveztünk május 7-én délután. A rendezvényen meg-
jelent Gergőné Varga Tünde polgármester és Száger Gyula képviselő. 
A program az óvodások Csipet-Csapat csoportjának kedves műsorával 
kezdődött Röszler Éva és Vásárhelyi Judit óvodapedagógusok vezeté-
sével, majd a dunaharaszti Blumenstrausz kiskórus csodálatos dalokból 
álló blokkja követte. A kórusvezető Krauszné Hommer Zsuzsanna volt, 
gitáron kísért Kindlinger József. Ezután egy nagyon szép verset mon-
dott  Portik Cseres Éva, amelyet egy táncszám követett Boros Nikoletta 
és Kovács Gábor előadásában. A műsor első része dr. Gligor János vi-
dám, humoros versével zárult. A második részben a dömsödi Ju- és Zsu 
együttes szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvény végén minden 
közreműködő és vendég virágcsokrot, illetve egy-egy szál virágot kapott.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
 A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskeresők klubja a következő fog-
lalkozását június első keddjén, azaz 6-án 14 órai kezdettel tartja a  Petőfi 
Művelődési Házban.  Munkaadó vendéget várunk és álláslisták is lesznek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

TISZTELT ADOMÁNYOZÓK!

 Az elmúlt évek során nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság számá-
ra fontossá vált a segítségnyújtás, adományozás. Sok megkeresést kapunk 
karácsony környékén, hogy szeretnének apró ajándékokkal, élelmiszer-
rel, ruhaneművel örömet okozni rászoruló családoknak, gyermekeknek. 
Egész évben egyre több ruhanemű, cipő, játék, esetenként műszaki cikk, 
bútor adomány érkezik szolgálatunkhoz, amit mi örömmel továbbítunk. 

Sajnos, egyre több esetben olyan ruhák és cipők érkeznek a szolgálat-
hoz, amit nehéz minősíteni. A cipők lyukasak, sárosak, talpuk levált; a 
ruhák piszkosak, szakadtak, a kabátokból a cipzár kiszakadt; a játékok 
töröttek, hiányosak; a televízió rossz, nem működik. Tisztelettel ké-
rünk mindenkit, csak kimosott és jó állapotban lévő ruhát, cipőt hoz-
zon (amit még önmaga is szívesen felvenne vagy ráadna gyermekére). 

A játékok, ha hiányosak, nem használhatók, ezért nem örömet, ha-
nem csalódást okoznak a gyermekeknek, hiszen nem tudnak velük 
játszani! A bútorokat (a helyhiány miatt) továbbra is csak közvetíteni tud-
juk, előzetes egyeztetés alapján. 

Megértésüket köszönjük! 

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

Kovács Tamás aranyérem, Lenzsér Réka ezüstérem, 
Lenhardt Gergő és Eiben Vilmos bronzérem, Simon Csenge 4. hely.

Cím 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.
E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

E-mail kormanyablak.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon 1818 (0-24 órában elérhető)
Fax 24/887-460; 24/887-470

Hétfő: 07:00 ‒ 17:00
Kedd: 08:00 ‒ 18:00
Szerda: 08:00 ‒ 20:00
Csütörtök: 08:00 ‒ 18:00 
Péntek: 08:00 – 16:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Szerda: 08:00 – 12:00, 12:30 - 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Szerda: 12:30 – 18:00
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail nepegeszsegugy.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-440 - (24) 887-500
Fax (24) 887-405

Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 9.30-15.00

E-mail foglalkoztatas.szigetszenmtiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-440 - (24) 887-500
Fax (24) 887-405

Hétfő: 8:00 - 14:00, Szerda: 8:00 - 16:00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.00 - 12.00

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Félfogadás

Félfogadás

Félfogadás

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály

Félfogadás

Félfogadás

Félfogadás

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL 
OSZTÁLYAINAK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Tisztelt Olvasók!

Április 30. III. Rátót kupa
Vácrátóton harmadik alkalommal rendezték meg 
az országos utánpótlás karatebajnokságot, amire 
idén is elutaztunk 21 versenyzővel. Voltak első 
versenyzőink is és voltak már „veteránok”, össze-
sen több, mint 200 induló volt. Szép eredménye-
ket értünk el, értek el a versenyzőink. Az egye-
sületben 3 aranyérem, 1 ezüstérem és 10 
bronzérem született. Aranyérmeseink: Szél Do-
minika formagyakorlat, Szirtesi Szonja küzdelem, 
Kovács Tamás küzdelem. Ezüstérmesünk: Lenzsér 
Réka formagyakorlat. Bronzérmeseink: forma-
gyakorlatban Biksi Dani és Eiben Vilmos, Simon 
Csenge 4. hely. Küzdelemben: Balogh Csaba, 
Berta Bence, Faragó Péter, Galambos Viktor, Gyo-
vai Gergő, Lenhardt Gergő, Pap Szonja, Sáska Pé-
ter. Ebből a csapatból a Dunavarsány Szakosztály 
érmesei: küzdelemben Kovács Tamás aranyérem, 
Lenhardt Gergő bronzérem, formagyakorlatban 

Lenzsér Réka ezüstérem, Eiben Vilmos bronzé-
rem és Simon Csenge 4. hely. Gratulálunk min-
denkinek, szép volt, karatésok!

3. Családi spportnap Dunavarsányon 
A tavaly nagyon jól sikerült családi sportnap 
folytatása ismét Dunavarsányon, a sportcsar-
nokban lesz május 28-án 9-15 óra között. Lesz-
nek különféle ügyességi versenyek, továbbá 
versenyfutás (zsákban), formagyakorlat ver-
seny gyerek-szülő kategóriában. Regisztráció 
8.00-tól, karatés belépő egy tábla csokoládé, 
szülőknek, nézőknek egy darab gyümölcs. A 
felajánlásokat szívesen vesszük a fáradt sporto-
lóknak ásványvíz, üdítő, gyümölcs, sütemény 
formájában.  A sportnapon Gymstick bemutató 
és kipróbálhatod! A Gymstick egy funkcionális 
sporteszköz, a Gymstick Muscle pedig egy nagy-
szerű edzéskoncepció mindenkinek. Szeretettel 
várunk mindenkit és jó felkészülést kívánok! 
 

Június 4-én vasárnap nyári övvizsga felkészí-
tő lesz Dunavarsányon a sportcsarnokban és utá-
na bemutatózunk a városnapokon. Ide több felől 
érkeznek a karatésok, akiknek fontos a nyári vizs-
gája. Ez karate szempontból már a formaidőzítés 
időszaka a vizsgákat illetően. Gyerünk, kedves 
karatésok, még a célegyenesben bele kell húzni!

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

SPORTSIKER PHOENIX MÓDRA

A 2017. április 29-30-án megrendezett Rúdsport Magyar Bajnokság, amely a Nem-
zetközi Rúdsport Szövetség (IPSF) hivatalos magyarországi VB kvalifikációs versenye volt, 
hatalmas sikerrel zárult a dunavarsányi Phoenix Pole Fitness számára. Két tanuló nevezett 
a bajnokságra, Alföldi Violetta Amatőr senior női kategóriában és Fehér Csilla Amatőr 
női masters 40+ kategóriában. Violetta a 39 induló közül került be a döntőbe, ahol az elő-
kelő 8. helyezést érte el, Csilla pedig fölényes pontelőnnyel hozhatta el az aranyérmet. 
A hónapokig tartó felkészülést a Phoenix Pole Fitness  edzői, Lukács-Kárász Katalin és  
Zsiros-Tóth Lilla Klaudia Irányították. A folyamatos erőnléti edzések mellett ők segítettek 
a versenyzőknek a technikai tudás elsajátításában, hogy a végső koreográfia megfeleljen 
a nemzetközi zsűri elvárásainak. A trénerek magas színvonalú szakmai munkájának zá-
loga a rendszeres továbbképzés, amely a Szlávy Eszter Rúdsport Akadémián történik. 

A dunavarsányi Phoenix Pole Fitnesst 2 éve alapították, az edzések heti 6 napon zajla-
nak a Jump Fit nagy belmagasságú termében, ahol 6 db. professzionális álló és forgó 
rúd áll a tanulók rendelkezésére. Aki szeretne csatlakozni ehhez az eredményes, lelkes, 
összetartó és vidám közösséghez, valamint mellette fejlesztené a mozgáskultúráját és 
erőnlétét, szeretettel várják. Bejelentkezni az órákra telefonon vagy facebookon lehet.

Elérhetőség: 
Phoenix Pole Fitness

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u 10.
Tel.: 06 20 489 4057; 06 20 367 5051

FIGYELEM!
A  Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ krízistelefonszáma, 

amelyet munkaidőn kívül, hétvégén, ünnepnapokon lehet hívni  
a következőre változott: 

06-20/4045251

Május 6-án, a Budapesten, a Tüskecsarnok 
uszodában az Élet- és Vízimentő Országos Baj-
nokságon 4 tagú csapat képviselte városunkat. A 
gyerekek a Mekler ITSE igazolt kajakosai, akiket 
a Dunavarsányi Úszó Nemzedék Akadémia tag-
jai készítettek fel a versenyre. Az eredményeink: 
100 m akadály-úszás: Szulovszky Csenge 3. hely, 
Szulovszky Petra 4. hely, Székely Ágnes 7. hely, 
Pólai Petra 8. hely, 4x50 m akadály váltó 2. hely.
                                               

A vízi mentés hazánkban 1989. óta van jelen 
sportági formában. Alapja az úszás, valamint az 
elsősegély-nyújtás. Nemcsak mint sport, hanem 
mint hivatás is létezik, nyaranta sok hivatásos vízi 
mentő teljesít szolgálatot természetes és mester-
séges vizeinknél, illetve a strandokon. Az uszodai 
versenyeken kívül nyílt vízi megmérettetéseket is 
rendeznek, nemcsak hazai, hanem nemzetközi

DUNAVARSÁNYI SIKEREK 

szinten is. A sportág versenyzőinek nagy részét je-
lenleg a rokon sportágak (úszás, búvárúszás, vízi-
labda, evezés, öttusa, triatlon, evezés, kajak-kenu, 
vitorlázás) versenyzői alkotják.

A Magyar Élet- és Vizimentő Szakszövetség szeret-
né minél nagyobb körben megismertetni a vizi-
mentési technikákat, a vészhelyzetek kezelésével 
az önmentés módszereit, valamint az elsőse-
gély-nyújtást. Ehhez elengedhetetlenül szüksé-
ges a rokon sportági egyesületek nyitott, együtt-
működő hozzáállása, a vizimentés fontosságának 
felismerése, a tanintézmények segítsége a szem-
léletformálásban, valamint rendszeres képzések, 

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása. A nyár 
során a tököli uszodában a tavalyi évhez hasonlóan 
az idei nyári úszótábor ideje alatt is lesz vizimen-
tő tábor, erről bővebben a www.zuboruszosuli.hu 
honlapon találhatók információk. Vízparti telepü-
lés lévén kiemelkedően fontosnak tartom, hogy 
minél több felnőtt és gyermek ismerkedjen meg 
a vízi- és életmentés alapjaival és egy esetleges 
vészhelyzetben sikerrel alkalmazza a tanultakat.

Versenyzőinknek ezúton is gratulálok és további 
sikereket kívánok!

Takács Diána 
úszó-oktató
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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: 9-12; 
 Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
 10-12 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
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
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
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.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 24/473-630
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
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
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

4 ÓRÁS MUNKÁRA 
TELEFONOS CALL CENTEREST KERESEK. 

JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG. TELEFONOS MÚLT 
ELŐNY. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT.  

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOT KÉREK. 

JELENTKEZNI LEHET: VÉGH GYÖRGYNÉ  
DUNAVARSÁNY HUN UTCA 10.  

TEL: 06-30-6924607

 MUNKAERŐT KERESÜNK  
A DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA!!

GOMBASZEDŐNŐI MUNKAKÖRBE

FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES:  
ÖNÉLETRAJZ, 20 – 40 ÉV.

JELENTKEZÉS: 9-13 ÓRÁIG.   

DOFE KFT.
DUNAVARSÁNY, DÉRI MIKSA U. 6-8. 
DOFE@INVITEL.HU, 06-70-342-9915

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK A HORGÁSZTÓNÁL!

Dunavarsányban a Petőfi Horgásztó partján építési te-
lek eladó! A tó teljesen körbekerített, zárt rendszerű. 
Ideális horgászatra és fürdésre is, szép tiszta a vize, a 
partja rendezett, a folyamatos telepítések miatt nagy 
halakban gazdag. A bányató könnyedén megközelíthe-
tő a település felől, az 51-es úttól csupán pár perc autó-
val. A gyönyörű, idilli környezetben fekvő telek 531nm 
nagyságú, kerítéssel körbekerített. Egy kb. 15nm-es 
hétvégi ház áll a telken, amely nyári napokon ideális az 
ott éjszakázásra (mosdó, wc kialakítva). 

A telken kiépítésre került egy öntözőrendszer, a vizet 
fúrt kút biztosítja. A tó körül találhatunk szabad lejá-
rókat a vízhez, de igény eseten a telekhez megvásárol-
ható egy önálló kb. 20nm-es közvetlen vízparti terület, 
melynek vételára 1M Ft. 

A telek irányára 3.6M FT, illetve további lehetőséget 
nyújt a szomszédos 531 nm-es hétvégi telek, melynek 
irányára 3M Ft. 

Érdeklődni lehet: Oláh Tibor 20/363 06 49

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

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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



A következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfűkaszálás)
-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! 

A DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.
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