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Szent István emlékkő a Szent István parkban
 Aki teheti, még nyaralással tölti el a nyár utolsó forró 
heteit, és igyekszik az őszre, a hidegebb időkre nem 
gondolni. Legtöbben ebben az évszakban töltik el a 
szabadságukat, ez a gyerekek hosszabb szünidejével 
is összefügg. Az év elején több hónapon keresztül a 
hideg idő és a belvízvédelem, ami a legtöbb bosszú-
ságot okozza/okozta az időjárás terén, most viszont 
a több hete tartó, 30 fok fölötti hőmérsékletről és az 
ezzel járó aszályról szólnak minden nap a híradások. 
Ezekben a forró napokban gyorsan eltűntek szinte 
teljes egészében a város körüli állóvizek, és a víz bár-
milyen formában is lesz, felértékelődik, hiszen egyre 
több a hosszú, forró, csapadékmentes időszak, így a 
tisztított szennyvíz kilocsolása nagyon fontossá válhat. 

Máris rátértem a városban folyó legnagyobb beruhá-
zásra, amely európai uniós forrásból és állami pénzből 
valósul meg,  a Taksony felöl beérkezők már láthatják 
a megkezdett munkálatokat. A hat település szenny-
vizét befogadó telep – mint már erről többször, több 
fórumon is tájékoztattuk lakosainkat – felújításon 
megy keresztül, amelynek eredményeképp a befo-
gadott szennyvíz tisztítása új technológián keresztül 
történik majd. Ez a víz még alkalmasabb lesz kü-
lönböző növényi kultúrák locsolására, ezért a tervek 
további öntözőterületek megvásárlását irányozzák 
elő. Az új technológia azt is lehetővé teszi majd, hogy 
abban az esetben, amikor a kilocsolás a belvizes idő-
szakban nem lehetséges és havária helyzet alakul 
ki, a megtisztított szennyvíz élő vizes felszíni fogadó-
ba – Duna-Tisza-csatorna – folyik be. Bízom benne, 
hogy a 2020. őszére befejeződő beruházás hosszú 
évekre biztosítja a telep gördülékeny működését.  

Szintén a szennyvízzel összefüggő munkálatok kez-
dődtek el immár több mint egy éve Dunavarsány észa-
ki területein és a bővítés már az Iskola utcában folytató-
dik. Ezeknek az a végső célja, hogy az érintett utcákban 
megszűnjenek a mindennapos szippantások, és az 
újonnan építkezők rá tudjanak gond nélkül csatlakozni 
a közművekre. A föld alatti építések mellett látványo-
sabb végeredménye lesz majd reménység szerint az új 
tanév megkezdésére elkészülő Kossuth Lajos utca - Is-
kola utca kereszteződésében létesülő út-kiemelésnek. 

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Szeretnénk ezzel a szintbéli megemeléssel meg-
szüntetni az itt kialakuló mindennapos közlekedési 
káoszt, és ezzel együtt betartatni a közlekedési sza-
bályokat ebben a főleg reggel megnövekedett au-
tós forgalomban. A több millió forintos átalakítással 
főleg az iskolákba közlekedő gyerekek biztonságát 
kívánjuk növelni, de ehhez mindenképp nagyon 
fontos az autósok fegyelmezett közlekedése is.
 
Napokon belül már a nagyvarsányi városrészen is 
különféle munkálatokat láthatnak a volt TSZ-iroda 
előtt közlekedők. A két éve megvásárolt terület meg-
tisztítása kezdődik el, figyelve a kőépület használ-
ható részére. A tervek elkészítésével megbízott cég 
feltérképezi a fák és az egyéb még meglévő építmé-
nyek állapotát, majd terveket készít egy szabadidő 
és sportpark megépítéshez. Amennyiben az épület 
egy része használható, az a tervekben egy, a terme-
lőszövetkezetnek emléket állító kiállításnak ad majd 
helyet. Elképzeléseink szerint helyet kapna egy grund-
focipálya, kialakulna egy erősítő eszközökkel felszerelt 
sportpark, valamint pihenőpadok és egyéb elemek is 
lesznek. A teljes befejezés a költségvetés és a meg-
valósítás összegének függvényében történik meg. 

A fentiekből látható, hogy a munkákban és a tervezé-
sekben nincs nyári szünet. Az utóbbi hetek a beterve-
zett feladatokon kívül egyéb, azonnali döntést kívánó 
helyzetbe is hozták a képviselő-testületet. A két éve 
megtervezett és ebben az évben folyamatos intézke-
dések megtételét kívánó kerékpárúttal kapcsolatos 
ügyek intézését meg kellett gyorsítani, hiszen július 
közepén megjelent a pályázati felhívás a Pest me-
gyei önkormányzatoknak kerékpárutak létesítésére. 
A pályázat keretében legfeljebb bruttó 200 millió fo-
rint támogatás nyerhető el, a mi esetünkben 25 %-os 
önrész biztosításával. A meglévő terveink két szakasz 
nyomvonalának kiépítését tartalmazzák, amelyeknek 
az összértéke majdnem duplája lenne az elnyerhető 
legmagasabb pályázati összegnek. Döntés kellett arról, 
hogy melyik szakaszra pályázunk. Mielőtt még erről  
döntött volna a testület, a MÁV megoldotta a dilem-
mánkat és levélben utasította el a Vasút soron terve-
zendő kerékpárút lehetőségét.  A szeptember második 

felében benyújtandó pályázat így a Búza utca-Nyár 
utca közötti szakasz kiépítését tartalmazza. A pályá-
zat elnyerése esetén a megvalósulás határideje függ 
a szerződés aláírásának idejétől, de bízunk benne, 
hogy Dunavarsány tekintetében a jövő év második 
felében elkészülhet a település első kerékpárútja.

Még egy, a költségvetést átíró, fontos döntést kellett 
meghoznia a képviselő-testületnek. Dunavarsány 
Város Önkormányzata 2015-ben kezdte meg a tár-
gyalásokat a 860 hrsz. (volt katonai laktanya) ingatlan 
tulajdonosával és kezelőjével annak birtokba kerülésé-
nek lehetőségéről. Az ingatlan akkor a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Honvédség vagyonkeze-
lésében volt. Első lépésként a Magyar Honvédség az 
ingatlan katonai célra feleslegessé nyilvánítását kezdte 
meg, majd átadta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
részére. Többször kerestem fel levélben az érintette-
ket, hogy kérjem az ingatlan közérdekű célra történő 
hasznosítására az ingyenes átadást vagy a hosszútávú 
bérbe adást. Sajnos, ezeket a kéréseket a vagyonkezelő 
elutasította, és 2018. augusztusában a területet meg-
vásárlását hirdette meg elektronikus árverés keretei 
között. Dunavarsány Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete döntésének megfelelően az elektronikus 
árverési felületen keresztül őnkormányzatunk sikere-
sen licitált, az ingatlan rövidesen a tulajdonunkba ke-
rül. A további hasznosításról a testület a jövőben dönt. 

A nyár végi kulturális programok a Summerfest augusz-
tus 19.-i színvonalas és látványos fellépőinek felvonulá-
sával és táncaival kezdődtek, és a szeptember 15.-i ha-
gyományos szüreti felvonulással és esti bállal zárulnak.  

Az év végén döntöttünk arról, hogy ebben az évben 
csak egy közmeghallgatást tart a képviselő-testület. En-
nek az időpontja 2018. szeptember 4.-e 17 óra, helyszí-
ne pedig a Városháza díszterme. Kérem a kedves lako-
sokat, hogy jöjjenek el az ülésre, tegyék fel kérdéseiket 
a képviselőknek a várost érintő ügyekkel kapcsolatban. 

Gergőné Varga Tünde
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

közmeghallgatást tart, ennek  helyszíne és időpontja:

a Városháza díszterme (Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)  
2018. szeptember 4. (kedd), 17.00 óra.

A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy 
közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek a képviselő-testülethez. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Gergőné Varga Tünde polgármester és a képviselő-testület

Bóna Zoltán  
országgyűlési képviselő  

fogadóórája Dunavarsányban, a Városházán:

2018. október 9-én, kedden 10 órától.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés  
a 06-70/3765956-os  

telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.
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A 2018. július 17-ei rendkívüli, nyílt 
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület a Logic Invest Kft. (1071 Buda-
pest, Dembinszky utca 32.) 2018. július 4-én érkezett 
kérelmében foglalt elektromos hálózat közterületen 
légkábellel, a kialakult 4 db telken földkábellel történő 
kialakításához a kérelem szerinti tartalommal, a Fejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára abban az 
esetben járult hozzá, ha a föld alatt elhelyezendő kábel 
megépítésével egy időben készül internet, TV, telefon 
szolgáltatók számára is földalatti csőcsatlakozási lehe-
tőség, valamint a beruházó vállalja, hogy az ingatla-
nokra semminemű légkábeles csatlakozást nem végez.

A képviselő-testület előzetesen elfogadta az önkor-
mányzati véleményezési dokumentációban, valamint 
azok tartalmát összefoglaló Dunavarsány településren-
dezési eszközeinek módosítására szóló jóváhagyásra 
kerülő munkarészeket a módosítási javaslatokkal 
együtt. Elfogadta, hogy a folyamatban levő tervké-
szítés során az államigazgatási véleményezési doku-
mentációba a jóváhagyásra kerülő munkarészekbe, 
illetve az alátámasztó munkarészekbe a módosítások 
következtében szükségessé vált korrekciók, kiegészí-
tések, átvezetések megtörténjenek, és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület javasolta a 017/2 helyrajzi számú, 
helyi védettségű természetvédelmi területre elővásár-
lási jog bejegyzését, és felhatalmazta a polgármestert

a területre vonatkozó elővásárlási jog Földhivatalnál 
történő bejegyeztetésére, valamint a további szüksé-
ges intézkedések megtételére

A képviselő-testület az általa alapított Művelődési, 
Oktatási és Sport Alapítvány Alapító Okiratának 7/1. 
pontjában az Alapítvány Kuratóriuma elnökének 
nevét Nagyné dr. Csobolyó Eszterre változtatta. Fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy készíttesse el és 
írja alá a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 
Alapító Okiratának módosítását, illetve a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
és azt nyújtsa be a Budapest Környéki Törvényszékhez.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Pénzügyminisztérium által 2018. július 
17-én meghirdetett a „Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” című, 4 milliárd forintos keretösz-
szegű Pályázati Kiírásra, a maximálisan elnyerhető 
200.000.000 Ft összegű támogatás elnyerése érde-
kében. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pá-
lyázatíró kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 
haladéktalanul folytattassa le a vonatkozó szabályzók 
szerint, utólagos beszámolási kötelezettséggel. A 
pályázó díjazására a 2018. évi költségvetése terhére 
maximum 400.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított. 
Pályázatnyertesség esetén vállalta a 2018. évi költség-
vetése terhére a jóváhagyott támogatás összege 2,5%-
ának megfelelő mértékű, de maximum 5.000.000,- Ft 
összegű sikerdíj megfizetését a kiválasztott pályázatíró

részére. Felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó 
szerződések aláírására és az egyéb szükséges intézke-
dések megtételére.

A 2018. augusztus 14-ei rendes, nyílt  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület döntéseket hozott a tervezett 
kerékpárút nyomvonala által érintett ingatlanrészek 
feletti rendelkezési jogok megszerzése érdekében.

A képviselő-testület saját részéről hozzájárult a Pi-
nelli Géza és Pinelli Gézáné tulajdonában lévő 
Dunavarsány, 2909 hrsz-ú, 220 m² területű, kivett 
hétvégi ház ingatlanra a beépítési kötelezettség 
biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom tör-
léséhez. Felkérte a polgármestert, hogy a döntés-
ről az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint 
az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta az utólagos közmű csat-
lakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 
19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 12/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet megtekinthető a www.dunavarsany.hu hon-
lapon.

KÖSZÖNET
 A 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat 
nevében hálás szívvel mondok köszönetet Bo-
tos Istvánnak a Duna parton végzett önkéntes 
szolgálataiért!

Köszönjük Pisti!

Nagyné dr. Csobolyó Eszter parancsnok

ÚTLEZÁRÁS
 
 A képviselő-testület a 61/2018. (IV.24.) 
számú határozatában döntött a Dunavar-
sány, szennyvíz-nyomóvezeték bővítése 
tárgyú beruházásról.
 
A kivitelezési munkálatok ideje alatt, 
2018. július 27 - 2018. december 
31. között időszakos útlezárásokra és 
forgalomkorlátozásokra lehet számí-
tani az Iskola utca – Szabadkai utca 
– Vasút sor – Baross utca – Habitat köz 
– Habitat utca – Tanítók útja útvonalon.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, 
hogy 2018. július 27. - 2018. szep-
tember 15. között a Kossuth Lajos 
utca – Iskola utca kereszteződést 
lezárjuk. Kerülő útvonalra a szom-
szédos utcákban van lehetőség. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatban érdeklődni 
kedden és csütörtökön délelőtt 8:00-
10:00, délután 15:00-17:00 óra között 
a 06-70-253-3298 telefonszámon, vagy 
személyesen ugyanebben az időtartam-
ban a Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 
38. szám alatti irodában a 2. kapucsengő 
megnyomásával. Türelmüket,  megér-
tésüket és együttműködésüket előre is 
köszönjük!

Dunavarsány Város Önkormányzata

A „MISA” ALAPÍTVÁNY 
HÍREI

 A Kuratórium értesíti az érdeklődőket, hogy az 
Alapítvány által működtetett Foglalkoztatási 
Klub a foglalkozásait átmenetileg szünetelteti. 
Ha a helyzet változna, újraindítjuk. Álláslistáink 
vannak, álláskeresési ügyben továbbra is tu-
dunk segítséget nyújtani az első és harmadik 
pénteken délelőtt Dunavarsányban, a második 
és negyedik pénteken pedig Délegyházán a 
művelődési házban ügyfélfogadás keretében.

Értesítünk mindenkit, hogy az Idősek Világ-
napja alkalmából szeptember végén vagy 
október elején az idén is megszervezzük 
a már hagyományos jótékonysági rendez-
vényünket.  A pontos időpontról és a prog-
ramról később adunk tájékoztatást. Minden 
érdeklődőt szeretettel  hívunk és várunk. 

A kuratórium nevében: dr. Gligor János.

Verseny a „Varsány Horgásza” címért

 A Dunavarsányiak Független Köre idén is megren-
dezi már hagyományos horgászversenyét. A győztes 
elnyeri a „Varsány Horgásza 2018” címet és kupát. 
Az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

A nevezési díj: 2000 Ft.
A helyszín: Farmer horgásztó

Az időpont: 2018. szeptember 08. 7.00
A verseny kezdete: 7.30

A versenyzők két bottal, az országos horgászrend és a 
Farmer tó szabályai szerinti módon horgászhatnak. A 
győztes a legnagyobb összsúlyú halat kifogó verseny-
ző.Jelentkezni lehet a +36709311501-es telefonszá-
mon és a „kanyarulat1956@gmail.com” e-mail címen.

Hornung Sándor elnök

 Az előző Dunavarsányi Naplóban számoltunk be a 
Dunavarsány szennyvíz-nyomóvezeték felbővítéséről, 
mely beruházás keretében a Kossuth Lajos utca – Iskola 
utca kereszteződése kiemelésre kerül közlekedésbiz-
tonsági szempontból, az áthaladó forgalom lassítá-
sára, mely beruházás a tanév kezdésre befejeződik. 

A beruházás során nemcsak a kereszteződés kerül ki-
emelésre, hanem felbővítésre kerül a meglévő szeny-
nyvíz-nyomóvezeték, melynek kivitelezési munkái az 
Iskola utca – Vasút sor – Baross utca – Határ utca – Ha-
bitat-köz – Habitat utca – Tanítók útja – Dunavarsányi 
Szennyvíztisztító Telep útvonalon zajlanak és várhatóan 
az ősz folyamán befejeződnek, hogy elkezdődhessen a 
próbaüzem. Az érintett utcák helyreállítása az eredeti

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Nyáron futó fejlesztéseink

állapotnak megfelelően 2019 tavaszán fejeződik be. 
Ezzel egy időben az Epres utca és térségében az ivóvíz-
hálózat is bővítésre kerül, mely érinti a Homok utca Vas-
út sor felőli szakaszát, a Homok utca  Erdőalja utca felőli 
szakaszát, az Erdőalja utcát, a Kökény utcát. A kivitelezé-
si munkák késő ősszel fejeződnek be várhatóan, ezután 
kezdődik el a próbaüzemi időszak és a 2019. év tavaszán 
az érintett utcák eredeti állapotra történő visszaállítása.

Az idei év áprilisában került benyújtásra a belte-
rületi utak felújítására irányuló pályázat, melynek 
támogatási bírálata még jelenleg is folyamatban 
van, azonban az őszi hónapokra reményeink szerint 
pozitív elbírálásban részesül a támogatási kérel-
münk, és a jövő év tavaszán elkezdődhet a kivite-
lezés, mely érinti a Búza utcát a Vörösmarty utca 
– Habitat utca közötti szakaszán, a Habitat utca nyom-
vonal korrekcióját, valamint a Gömöry Ferenc utcát.

Az idei év augusztusában kezdődik el a nagyvarsányi 
településrészen a volt TSZ ingatlanokon, – melyet a 
2016. évben vásárolt meg Önkormányzatunk – a meg-
lévő régi épületek elbontása, a terep rendezése és egy

új, közösségi tér kialakításának tervezése, melyen az 
idén egy 2016. évben beadott pályázatnak köszönhe-
tően várhatóan október elején megvalósulhat egy kül-
téri sportpark. A 150 m² nagyságú területen, összesen 
15 húzódzkodásra, tolódzkodásra, fekvőtámaszozásra, 
has- és hátizom erősítésre, létramászásra, lépcsőzésre, 
és függeszkedésre alkalmas eszköz kerül telepítésre. 

Az épületek közül a faházak teljes egészében elbon-
tásra kerülnek, míg a téglaépület részben, azzal a 
céllal, hogy kialakításra kerüljön majd egy múzeum, 
megőrizve a régmúlt emlékeit. A kialakuló közösségi 
téren a kivitelezési munkálatok a jövő évtől kezdődően 
ütemezetten zajlanak majd a költségvetéshez igazítva. 

Bízom benne, hogy a felújítási, átépítési munkálatok 
esetleges kellemetlenségeit a munkálatok elkészülte 
után mindenkiben felváltja majd az öröm és a büszke-
ség érzése.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS TÁJÉKOZTATÓ

 A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozat alapján 
a vezetékes gázzal történő fűtéstől eltérő háztartások is részesülhetnek 
egyszeri természetbeni támogatásban. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy a támogatás iránti igények bejelentésének határideje 
2018. október 15-e. A nyomtatvány átvehető és benyújtható a Duna-
varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán ügyfél-
fogadási időben, vagy letölthető a www.dunavarsany.hu honlapról.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 13.00-16.00, szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00,

pénteken: 8.00-12.00 óra között.

dr. Szilágyi Ákos
 jegyző

Változások a Dunavarsányi Napló  
hirdetésfeladási rendjében

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. szeptember 1-jétől változik a 
hirdetések feladási rendje. Minden hónap 5. napjáig várjuk a megjelen-
tetni kívánt hirdetéseket a penztar@dunavarsany.hu e-mail címre. A 
határnapot követően átutalásos számlát bocsájtunk ki az ügyfelek részére, 
ennek befizetését követően jelenik meg az adott hirdetés az újságban. Ab-
ban az esetben, ha az aktuális hónap 5. napját követően érkezik be hirdetési 
igény, úgy azt csak az ellenérték készpénzben történő befizetését követően 
áll módunkban megjelentetni a lapban. 

Pénztári órák:
Hétfő: 15-17-ig, szerda: 8-10-ig és 14-15-ig, péntek: 8-10-ig.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző

Tájékoztatás Dunavarsány, nyomóvezeték felbővítése  
tárgyú beruházás lakossági fórumáról:

 2018. július 24-én, kedden 16:00 órakor Dunavarsány Város Önkormányzata a Dunavarsány, nyomóvezeték 
bővítése tárgyú beruházás és a Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvízhálózat bővítése tárgyú beruházás ki-
vitelezés lakossági fórumát rendezte meg a Városháza dísztermében. A lakossági fórumot Keresztesi Balázs 
alpolgármester nyitotta meg, majd a kivitelezést végző vállalkozók, a nyomóvezeték bővítését végző „Kapa-
citás 2018” Konzorcium vezető képviselője, Rákos József beszámolt a kivitelezés céljáról és kivitelezés mű-
szaki ütemezéséről, az Epres utca és térsége ivóvízhálózat bővítését végző „Dunavarsányi ivóvíz 2018” kon-
zorciumot vezető cég képviseletében Szecsődi György vázolta fel a kivitelezés célját és műszaki ütemezését.

Dunavarsány Város Önkormányzata

NYARALTATTUNK AZ IDÉN IS
 A Dunavarsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Dunavarsányi Roma Civil Szervezet és az MCDSZ közös 
nyaraltatását július 23-a és 27-e között szerveztük meg. 
Az első napon mindenki nagy örömmel foglalta el és 
tette rendbe a saját szobáját. Ezt ebéd, utána pedig sza-
badfoglalkozás követte, részben további rendezkedés-
sel, részben játékkal. Másnap, 24-én kisvasúttal Király-
rétre utaztunk, innen elindultunk felfedezni a Börzsöny 
szépségeit és látványosságait (patakok, barlangok, tisz-
tások). A visszaindulás előtt a gyerekek nagy örömére 
még jutott idő egy erdei játszótér kipróbálására is. 

A harmadik napon a reggeli után a váci strandra 
mentünk, itt minden gyermek nemcsak a hőség mi-
att érezte magát nagyon jól, hanem azért is, mert 
igyekeztünk minden kívánságukat teljesíteni, legyen 
az fagyi, jégkása vagy jégkém. Mindenkinek nagyon 
ízlettek a magunkkal vitt szendvicsek is. A következő 
napon városnézés volt a program, utána pedig ismét 
szabadfoglalkozás.  Az esti órákban kitörő lelkesedés 
fogadta a finom, édes görögdinnyéket. Végül elérke-
zett a búcsú napja, július 27-e: a reggeli után mindenki 
szépen kitakarította a szobáját, majd fájó szívvel búcsút

vettünk a tábortól. Gyönyörű napok voltak, mindenki 
remekül érezte magát. Akik Dunavarsányról lehetővé 
tették az idei táboroztatást: Gergőné Varga Tünde pol-
gármester, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, dr. 
Békássy Szabolcs alpolgármester, Keresztesi Balázs al-
polgármester, dr. Bóna Balázs képviselő, dr. Kun László 
képviselő. Valamennyiüknek ezúton is köszönjük ezt a 
csodálatos öt napot!

Szabó Sándor elnök
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
szeptemberben

Szeptember 3.: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. Rómában született 540 körül előkelő 
családban. Közszolgálatra készülő, tehetséges fiatalember, gyorsan haladt a ranglétrán felfelé. 
Rövidesen Róma prefektusa lett, ez biztosította számára, hogy megismerje Róma és Itália életétt. 
Ekkor szerezte meg azokat az ismereteket, amelyeket később pápasága idején használt fel. Meg-
ismerkedett Szent Benedek tanításával. A Monte Coelin lévő palotáját kolostorrá alakította. Ma 
itt áll a róla elnevezett templom és kolostor. Csendes, szemlélődő életét pápai parancs szakította 
meg. Megbízatást kapott: a pápa követének kellett lennie Konstantinápolyban. Itt megismerte a 
diplomáciai életet. Ez sokban segítette főpapi működését. Diplomáciai küldetése 585-ben 
ért véget. Visszatért Rómába, az általa alapított kolostorba, ahol a pápa sokszor felkereste 
és tanácsát kérte. Rómát súlyos természeti katasztrófa sújtotta, amelynek a pápa is áldo-
zatul esett. 590. szeptember 3-án Szent Péter utódának választották. Népének jó pászto-
ra, a szegények segítője, a hit védelmezője és terjesztője volt. Nem szerette a kiemelkedő 
címek használatát. Tőle származik a pápák ezen címe: Isten szolgáinak szolgája. Kiváló 
szervező és tanító. A róla elnevezett Cantus Gregorianus  jelzi, hogy a liturgiában is sokat al-
kotott. Nevét viseli legrégibb VIII. századból fennmaradt Szakramentárium liturgikus könyv. 
Számos levelezését és írását ismerjük. 604. március 12-én fejezte be földi életét, ez a nap 
nagyböjti időre esik, ezért liturgikus ünneplését megválasztásának napján ünnepeljük.

Szeptember 5.: Kalkuttai Boldog Teréz szűz. Agnes Conxha Bojaxhiu 1910-ben született albán 
szülőktől. Bár mohamedán környezetben éltek, hűségesen ragaszkodtak a katolikus hithez.  Ki-
lenc éves volt, amikor a család elveszítette az édesapát. Édesanyjuk kézimunka üzlettel tartotta 
fenn magát és három gyermekét. A megpróbáltatás még jobban összetartotta a családot. Az édes-
anya a Szent Szív közösségben a szegények segítője volt. Ágnes állami iskolába járt, a Mária Kong-
regációnak tagja lett. A kalkuttai egyházmegyében a jugoszláviai jezsuiták szolgálatot vállaltak, 
írásaikban beszámoltak az ottani lehetőségekről. 1928-ban barátnőjével elhatározták, hogy szer-
zetes nővérnek jelentkeznek az Angolkisasszonyok rendjébe. Hamarosan Indiába küldték novíci-
átusának megkezdésére. Az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránti tiszteletből a 
Teréz nevet vette fel. A kalkuttai Szűz Mária iskolában 1948-ig földrajzot tanított. 1946-ban éle-
tében fordulat következett be, amikor megismerte az emberi nyomorúságot. Ekkor engedély 
kért, hogy elhagyja rendjét és Kalkutta szegénynegyedébe mehessen. Letette rendi ruháját 
és fehér száriba öltözött, amelyet keskeny kék szegély övezett. Amerikai missziós nővéreknél 
egészségügyi kiképzésben részesült. Kalkuttába visszatérve a szegények Kis nővéreivel lakott. 
A Szeretet Misszionáriusai Társulat 1950-ben nyert jóváhagyást, amely hamarosan elterjedt 
az egész világon. 1965-ben pápai jogú társulat lett. Hitvallásuk: „Szegények vagyunk. A nap 
huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk.” Számtalan kitüntetés között 1979-ben No-
bel-dijat kapott. 1997-ben halt meg. II. János Pál pápa 2003-ban a boldogok sorába avatta.

Szeptember 8.: Szűz Mária születése. Kisboldogasszony. A keleti egyházban a liturgikus év 
kezdetét jelentette, az ünnep a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa a VIII. 
század végén vezette be. Eredetileg a Jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési évfordulója volt. 
A keresztény egyház 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 rá gondolsz, nem térsz rossz útra, ha ő fogja a kezed, nem fogsz elbukni, ha 
ő védelmez, nincs mitől félned, ha ő vezet, nem fogsz elfáradni, ha ő kegyes hozzád, célba érsz.”

Szeptember 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása. A római liturgiában, keletről származ-
va két ünnepe volt a Szent Keresztnek. Az egyik a Szent Kereszt megtalálása (május 3.), a 
másik a Szent Kereszt felmagasztalása, amikor 335. szeptember 13-án Jeruzsálembe ün-
nepélyesen felszentelték a Szent Sír bazilikát. Másnap először mutatták be a népnek a 
megtalált ereklyét. Herakleus császár 628-ban a perzsáktól visszaszerezte a Szent Keresz-
tet, amelyet több mint tíz évvel korábban elraboltak. Később a két ünnepet összekapcsol-
ták. A keresztény ember áhítattal imádkozza és énekli az antifónát: Mi pedig dicsekedjünk 
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. 
A dunavarsányi plébánia templomunk titulusa szintén a Szent Kereszt felmagasztalása.

Szeptember 21.: Szent Máté apostol és evangélista. Nevének jelentése: Jahve ajándéka vagy 
hűséges. Kafarneumban született, foglalkozása pénzváltó volt. A pénzváltó asztal mellől szólította 
meg az Úr: Jöjj, kövess! Az első evangélium szerzője. Később Máté Jézust vendégül látta, odajött 
sok vámos és bűnös, valamennyien Jézussal és tanítványaival egy asztalhoz ültek. Jézus tuda-
tosan vállalta a vámosokkal és bűnösökkel a közösséget, maga mondta: a betegeknek kell az 
orvos. Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Etiópiában halt vértanúhalált. Kelet-
ről a X. században vitték Salernóba, jelenleg is ott őrzik. Az egyház ezen a napon tartja ünnepét.

Józsa Sándorné 
hitoktató

„…Lélek s szabad nép tesz csoda dolgokat.”

üzeni Berzsenyi Dániel a 21. századi magyaroknak is. E verse is tükrözi protestáns, 
bibliás hitét, amelynek fő felismerése az, hogy hiába vágyunk addig a szépre és jóra, 
ameddig nem szabadulunk meg saját teremtett jóságunkban korlátozó gyarlóságaink-
tól, bűneinktől. E szabadulás pedig egyedül Jézus Krisztus áldozata által lehetséges. 
 
Ebben a nemzeti létünkre is vonatkozó szabadító erőben találkozik egy nemzet evilági 

sorsa és az egyén örök rendeltetése. A Zsoltárok könyve 85. fejezetében ez a kettősegy-
ség lesz nyilvánvaló, nevezetesen, hogy az Isten szabadító ereje feltétele annak, hogy 
a nép egyáltalán remélni tudja a következő állapotot: „Szeretet és hűség találkoznak, 
igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a 
mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését.” (11-12. versek) 
Minden jóakaratú ember vágyakozhat erre az idilli állapotra. De jó is lenne, ha magyar 
népünk kisebb-nagyobb csoportjai így élnének. És nem is lenne ez illúzió, ha az em-
berek például Augusztus 20-a környékén és más ünnepeken is nemcsak kikapcsolódni 
akarnának a maguk hétköznapi szürkeségükből, hanem bekapcsolódni is akarnának a 
mindennapi kenyérért hálát adók és a nemzet életéért felelősséget érzők közösségébe is. 
 
A zsoltáros tudja az ehhez vezető utat, amelynek nagy részét egyébként maga 

az Isten teszi meg. Ő közelít hozzánk és Ő kínálja a szabadulást az önzésnek, a 
szűklátókörűségnek, az anyagiasságnak, az önigazoltságnak, az önmarcango-
lásnak stb. bilincseiből. Mert ezekben a bilincsekben nem lehet sem szeretni, 
sem áldozatot hozni, pláne nem a nagyobb közösségért, a hazáért, a nemzetért. 
 
Hogy ez mennyire igaz, azt egy hírekben hallott történet szépen mutatja. A ri-

port arról szólt, hogy milyen fontos az oktatás a börtönökben. Eddig rendben is 
lenne, de a történet vége már elbizonytalanít. Egy emberről szól, aki gyilkossági 
kísérletért 14 évet kapott, s a börtönben most készül az érettségire és megtanult 
angolul és spanyolul. Ez is példás. Most jön a szomorú fordulat, amikor jöven-
dő terveiről beszél: „Karosszérialakatos a szakmám. S most, hogy már nyelveket 
is ismerek és érettségim is lesz, külföldre készülök, s ott szeretném kamatoztatni 
mindazt, amit itt megtanultam.” Ha belegondolunk, látjuk, hogy ez az ember a fi-
zikai bilincsekből hogyan indul nem a szabadság felé, hanem a kapzsiságnak, az 
önzésnek, a kisstílű felszínességnek az újabb bilincsei felé. Mennyivel szebb lett 
volna a történet, ha így fejeződik be: „Vezekeltem, megbűnhődtem, de a lehetősé-
geket hasznosítottam és most alig várom, hogy szabadon szolgálhassam kisebb-na-
gyobb közösségemet, beleértve a hazámat, ahol rám is bizonyára szükség van.” 

A spirituális szabadság feltétele minden jó döntésnek, akár egyéni, akár nemzeti 
létünkről van szó. Ilyen szabadságot látok például az egyszerű törököknek abban a 
készségében, ahogy bagóért eladják megspórolt valutájukat, mert ezzel az áldo-
zattal szolgálják hazájukat. Vagy éppen a szép romantikus történet is ezt szolgálja, 
amikor a komáromi módos gazdák levagdosták az ezüstgombokat a mellényükről, 
hogy annak az árán tudják újjáépíteni a földrengésben sérült templomukat. Ezek az 
emberek szabadok voltak arra, hogy szeressék hazájukat és hűséggel szolgálják azt. 

Sokféle kikapcsolódást listázhatunk országszerte, amely emberek százezreit vonzotta, 
hogy állami ünnepünket kellemesen töltse. De annak még jobban örülhetünk, hogy 
idén is volt egy kisebbség, amely templomi miliőben kérte és fogadta saját gyarló-
ságából való isteni szabadulást annak érdekében, hogy – Berzsenyi szava mentén – 
szabad lélekkel tudjon csoda dolgokat tenni a magyar jelen és jövendő számára is. 
 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu 

www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”
Zsolt 90,12 

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

A LEGNAGYOBB  
MENTÉS

 Nyár elején az egész világ focilázban 
égett. Egy hónapig nem volt más téma, 
főleg a férfiak körében, csak a foci, a lá-
tott meccsek elemzése vagy a következő 
mérkőzések megtippelése. Sok szép gól 
esett a világbajnokságon, de még több is 
eshetett volna, ha a kapusok nem mentik 
meg a helyzeteket és nem védik ki a gólt.

Azt mondják: a legnagyobb védés a pá-
lyán kívül történt és a tétje sokkal na-
gyobb volt, mint egy érem elnyerése. A 
horvát csapat ezüstérmet szerzett a baj-
nokságon és érthető módon óriási volt 
az ünneplés, amikor hazatértek, hiszen 
a horvátok még soha nem jutottak be a 
világbajnokság döntőjébe. Ilyenkor az a 
szokás, hogy a játékosok felszállnak egy 
busz tetejére, a busz lassan halad előre 
a városban és a játékosok a busz tetejé-
ről integetnek a tömegnek, táncolnak 
és énekelnek, így ünnepelnek. Most is 
így tettek. Az egyik játékos az örömmá-
morban elvesztette egyensúlyát, meg-
csúszott és majdnem leesett a buszról. 
Éppen mellette állt a csapat kapusa, aki 
látva azt, hogy mi történik, azonnal el-
kapta társát és megmentette a leeséstől. 
Valószínűleg a kapusnak ez volt a legna-
gyobb mentése, védése hiszen nem egy 
gólról, hanem egy ember életéről volt 
szó.Arra gondoltam, milyen jó neki, 
hogy életet menthetett. Azonnal adta is 
az Úr azt a gondolatot, hogy te is ment-
hetsz életeket - akár minden nap. Nem 
biztos, hogy fizikailag, de lelkileg min-
denképpen. Nekünk, hívő embereknek 
az a feladatunk, hogy elmondjuk az 
Örömhírt másoknak. Elmondjuk azt, 
hogy Jézus meghalt érted is és bármikor 
hátat fordíthatsz a mostani életednek 
és újat kezdhetsz Istennel. Nincs az a 
bűn, amit Ő nem tudna megbocsáta-
ni, nincs az az élethelyzet, amit Ő nem 
tudna megváltoztatni. Az első lépést 
azonban neked kell megtenned, hiszen 
Jézus már megtette, amit neki kellett. 
Meghalt érted. Elfogadni neked kell.
 
Ha ezt elmondjuk másoknak, azzal 
életet menthetünk. Ha az emberek el-
fogadják Jézus váltságát, akkor meg-
mentettük őket a leeséstől, visszarán-
tottuk őket a mélyből, az örök halálból.

„Nem szégyellem az evangéliumot, 
hiszen Isten ereje az, minden hívőnek 
üdvösségére.” Róma1:16

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A CSUJJOGATÓ TÁNCEGYESÜLET ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA

 Lassan véget ér a nyár és a Csujjogató Táncegyesület meg-
kezdi 9. tanévét. Az elmúlt időszakban sem tétlenkedtünk, 
hiszen több fellépésen is részt vett a csapatunk. Májusban 
Kiskunlacházán, a Nyitott Porta Összművészeti Kiállítás és 
Folklórnap keretein belül, majd ugyanazon a hétvégén Nagy-
varsányban léptek fel egyesületünk ifjúsági-felnőtt tag-
jai. Az idei tanévünket ismét a Városnapok rendezvényen 
zártuk, ahol mindkét csoportunk képviseltette magát.

A nyár megkoronázása gyanánt 46 gyermekkel Nemesnádud-
varra utaztunk, ahol megtartottuk a néptánctáborunkat. Az öt 
együtt töltött napunkat megpróbáltuk minél tartalmasabban 
eltölteni, így ellátogattunk Kalocsára, ahol a helytörténeti mú-
zeumot néztük meg, majd a város nevezetességeit fedeztük 
fel. Este egy fergeteges interaktív foglalkozással zártuk a napot. 

A mindennapos táncpróbák mellett jutott időnk számháborúzni, 
focizni, kajakozni, biciklitúrázni, kézműveskedni, süteményeket 
sütni, illetve 2 este is tartottunk mulatságot, ahol a gyerekek 
és természetesen mi is remekül éreztük magunkat. Az utolsó 
napunkat, a hét kipihenése gyanánt, a Kecskeméti Élményfür-
dő és Csúszdaparkban töltöttük. Reméljük jövőre is ilyen nagy 
létszámmal és lelkesedéssel fogunk nekivágni a táborunknak!

Jelenleg több mint 70 fővel kezdjük meg a következő tan-
évet. Az első próbáinkat szeptember 12-én tartjuk a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A gyermek cso-
port 16:30-kor, az ifjúsági-felnőtt csoport pedig 17:45-kor 
kezd. Mindkét csapatunkba várjuk szeretettel mindazokat, 
akik csatlakozni szeretnének ehhez a remek közösséghez.

Csujjogató Táncegyesület Vezetősége
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünneplő 
közösséget, Dunavarsány Város Önkormányzata 
nevében!

Ma, amikor itt állunk Magyarország hivatalos állami ün-
nepén sok minden és sok mindenki eszünkbe juthat, s 
kell is hogy szívünkbe vésődjön, hogy ez az ünnep ró-
lunk, magyarokról szól, ez a mi ünnepünk. Augusztus 
20-a a legősibb nemzeti ünnepünk, az államalapítás, 
az összetartozás ünnepe. Kell, hogy eszünkbe jussa-
nak történelmi tanulmányaink is. 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, 
aki hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alá-
zattal szolgálta nemzetét. Megrendíthetetlen hite ve-
zette munkájában, amely nyomán alakja példaként állt 
a későbbi korok nemzedékei előtt, s ma előttünk is. Aki 
biztonságot, hitet, jövőképet adott országának, az általa 
hozott törvényeknek, intézkedéseknek köszönhetjük, 
hogy a magyarság több mint ezer éve nemzetté vált. 
Ma már egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a 
Szent István-i döntések nélkül ma, mint nemzet nem 
lennénk. De Szent István országa kiállta a próbákat, 
bár jöttek a törökök, tatárok, sújtották világháborúk, 
különböző diktatórikus hatalmak próbálták elnyom-
ni, egyes politikai erők még kiárulni is megpróbálták 
az országot, területét jogtalanul és igazságtalanul 
megcsonkították, de birodalma a mai napig fenn áll.

Legyünk hálásak elődeinknek, nagyjainknak ezért a mai 
ünnepért, mert helyettünk, nekünk, teremtettek hazát, 
nemzeti összetartozást, amely összeköt minket velük, 
ez a kötelék meg kell, hogy mutassa erejét ma is. Erő-
sítsük ezt az érzést a mindennapokban, s emlékezzünk, 
hogy Szent István királyunk hű nemzete maradhassunk.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Legyünk tehát büszkék államunkra, küzdelmes törté-
nelmünk kiemelkedő eseményeire, csodálatos nyel-
vünkre, világhírű tudósainkra, sportolóinkra, egyedi 
gasztronómiánkra, színes magyar kultúránkra, vendég-
szeretetünkre… és még hosszasan sorolhatnám, hogy 
mi mindenre.

Ez a nap az új búzából sütött kenyér, az új élet jelké-
pének az ünnepe is! Ma, amikor a szentelt új kenyeret 
a szánkba vesszük, örüljünk, hogy magyar földben ter-
mett, magyar búzából sütött, szentelt kenyeret ehetünk.

Kívánom minden dunavarsányinak, hogy ezen a  
hosszú hétvégén érezzük jól magunkat, s a Summer-
fest keretein belül városunkba látogató országok tánco-
sait pedig fogadjuk a híres magyar vendégszeretettel. 
Igyekezzünk minél több élményt, zenét, táncot, ölelést, 
mosolyt, szeretetet átmenteni a mindennapok rohanó 
világába. Kívánom, hogy nemzetünk születése napján, 
a tűzijáték fénye alatt, a ropogós új kenyér illata mellett. 

ISTEN ÉLTESSEN MINDEN MAGYART! Köszönöm meg-
tisztelő figyelmüket!

Keresztesi Balázs alpolgármester beszéde államalapításunk ünnepén HARMADJÁRA IS SUMMERFEST A VÁROSUNKBAN

90. életéve betöltése alkalmából adta át  

Kiss Sándornénak

Keresztesi Balázs alpolgármester 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.
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A CÉL MARAD
Wass Albert Üzenet haza című verséből lehet ismerős hangzású a cím, az eredeti így hangzik: „A víz szalad, 
a kő marad.” Az idő múlása juthat többek között az eszünkbe erről a mély értelmű, szépen zengő sorról – az 
emberek itt állnak az időfolyam sodrásában, kitéve a hullámok erős csapásainak vagy jóleső simogatásá-
nak, s közben ki-ki tehetségétől, erejétől és körülményeitől függően igyekszik helyt állni, a maga elé tűzött 
célokat (ha vannak ilyenek) megvalósítani. Nem mindenki egyforma: van, aki él az egyik napról a másikra, 
mások pedig kitartóan mennek előre a maguk választotta úton. Gyurasics Ibolya, a Humánpolitikai Bizott-
ság tagja, a Dunavarsány és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyettes vezetője az utób-
biak közé tartozik. Az elmúlt esztendőkben egyaránt volt része a sors részéről csapásban és simogatásban, 
de rendületlenül tette és teszi a dolgát.

Az önkormányzati, első ízben öt esztendeig tartó cik-
lus utolsó évében vagyunk – mintha nem olyan régen 
beszélgettünk volna a terveiről. Hogyan telt el az idő?

 - Akik ismernek itt, Dunavarsányban, tudják, mi minden 
történt velem. Harmincnyolc évi házasság után eltávo-
zott mellőlem a férjem – nagyon nehéz volt halála után 
egyedül a folytatás, mert nagyon egymáshoz nőttünk. 
Szerencsére nem maradtam magamra: a család két cso-
dálatos unokával gyarapodott. Ugyanabban a munkahelyi 
székben ülök, most már 21. esztendeje, mint a legutóbbi 
beszélgetéskor és nagyon szeretem ezt a nehéz munkát, 
vagy inkább hivatást. Bár Dunavarsány nem sorolható a 
nagy lélekszámú települések közé, azért az ezen a tájé-
kon élőknek mindig van olyan gondjuk-bajuk, amiben 
segíthetek. Az elején volt egy kis csalódás bennem, mert 
csak hajszál híján nem választottak meg önkormányzati 
képviselőnek – alig néhány szavazaton múlt, hogy mint 
a Humánpolitikai Bizottság külső és nem belső tagja-
ként dolgozom. Mindig az visz előre, hogy „még többet, 
még többet, még többet!” Amit a fejembe veszek, azt 
szeretem is megvalósítani. Majdnem 40 civil szervezet 
működik nálunk – azt hiszem, a lakosok számához viszo-
nyítva az élen vagyunk a környező települések között. 
Az önkormányzat minden évben kiírja a támogatási pá-
lyázatokat, ezeket nekünk kell elbírálni. Nem egyszerű, 
mert a terv mindig több és nagyobb, mint a költségvetési 
keret. Az alapítványi pályázatoknál javaslatokat fogal-
mazunk meg, miként a felsőoktatásban tanulók számá-
ra kiírt Bursa Hungarica pályázatnál is. A felsőoktatási 
támogatásra hosszú időn keresztül ketten pályáztak, az 
idén már négyen – a tanulási vágyban is gyarapodunk.

Amint lélekszámban is – részben a megszülető apró-
ságoknak köszönhetően, részben pedig azért, mert 
Dunavarsányba is szívesen költöznek a fővárosból…

- Igen, és ez komoly feladatok elé állítja az önkormány-
zatot, mert gyorsítottan kell fejleszteni a szociális és más 
ellátórendszereket. Ami számomra kiemelten fontos: a 
70 év felettiek száma 870, miként eddig, ezután is foko-
zottan igyekszem törődni a szépkorúak gondjaival annál 
inkább is, mert sajnos, sok közöttük az egyedülálló. Visz-
szatérve a bizottsági munkára, hozzánk futnak be az intéz-
ményi beszámolók – mindig megfogalmaznak kéréseket, 
javaslatokat, amelyeket nekünk kell azután intéznünk. 
Az igazgatási osztály szociális jellegű előterjesztései is 
hozzánk kerülnek a megoldás megkeresése végett. A 
GYES-es anyukák korábban havi ötezer forintos kiegészí-
tést kaptak, ezt még a ciklus elején hatezerre emeltük. 
Temetési segélyben is igyekszünk minél nagyobb számú 
rászorulót részesíteni – ilyenkor fokozottan számít min-
den fillér, tudom a saját tapasztalatomból. A nyári gyer-
mekétkeztetésben is egyre többen vesznek részt, mert 
bővítettük a hozzájutási lehetőséget. Az önkormányzat 
pályázott a helyi nyári diákmunka biztosításának támo-
gatására – nyertünk, ezért részben az önkormányzatnál, 
részben a Városgazdálkodási Kft.-nél tudunk fiatalokat 
foglalkoztatni. Ez többszörösen jó, mert zsebpénzt is ke-
resnek és messzebbre sem kell elutazniuk. Ami még az 
időseket illeti: működik nálunk egy segélyhívó rendszer 
a számukra, egy pánikgomb megnyomásával tudnak 
azonnali segítséget kérni. Pár éve 6 készülékkel kezdtük, 
most már 23 van kézben és minden évben igyekszünk 
emelni a számot. Régi vágyam az idősek nappali gondo-
zóházának létrehozása – most már odáig eljutottunk, hogy 
elkészült egy intézkedési terv és nagyon remélem, hogy a 
következő költségvetésben pénzt is tudunk mellé rendel-
ni. Nem nyugszom addig, amíg meg nem nyitja a kapuit.

Miután a családsegítőnél dolgozik, beszéljünk a csa-
ládokról is. Hogyan változtak az emberek? Mogorvák 
vagy együttműködők? Magukba zárkóznak vagy 
szívesen nyitnak ajtót, ha egy munkatárs bezörget?

 - Van ilyen is, olyan is. A gyermekjóléti szolgálat jel-
zés alapján működik: ilyen-olyan módon megtudjuk, 
hogy valahol valami nincs rendben és segítő szándék-
kal megjelenünk, tesszük a dolgunkat, akár tetszik a 
családnak, akár nem. Szerencsére van olyan hatékony 
eszközrendszerünk és gyakorlatunk, hogy az esetek 
nagy részében megteremtődik az összhang egy közös 
cél érdekében. A családsegítő a felnőtt lakossággal fog-
lalkozik, ha valahol kérik a segítségünket. Mi nem ko-
pogunk be sehová, ha valahol segítséget szeretnének 
kérni, akkor be kell fáradni hozzánk és így látunk hozzá 
a megoldás megkereséséhez. Mi mindig segíteni sze-
retnénk és ezt az esetek nagyobb részében elfogadják. 

Dunavarsány csöndes, nyugodt, családias hangulatú 
település volt és jelenleg is az. Megőrizhető ez a jövő 
számára?

 - A saját példámmal szeretnék válaszolni. Három fel-
nőtt gyermekem van, kettőnek már családja van pi-
cikkel. Korábban mindkettő bejárta a fél országot, de 
miután megtalálták a párjukat, mindketten Dunavar-
sányban szeretnék felnevelni a gyerekeket, mert ez 
a település falusias hangulatú, élhető, nagyon sze-
rethető közösség egy város előnyeivel és Budapest 
közelségével. Ezért élek és dolgozom itt én is nagyon 
szívesen nemcsak magamért, hanem másokért is. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ismét indul a következő 
önkormányzati képviselő választáson? 

 -  Igen, mindenképpen szeretnék és erősen remélem, hogy 
néhány szavazat sem hiányzik majd a jó eredményhez. Ta-
lán nem is tudnám abbahagyni a munkát sem a családsegí-
tőnél, sem a képviselő-testületben – most, hogy férjem nél-
kül maradtam, még inkább szükségem van az emberekre. 
A magam lelkét is gyógyítom, ha tudok másokon segíteni. 

Haeffler András

GRÓF TISZA ISTVÁN 

halálának 100. évfordulója alkalmából a Műve-
lődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot 
hirdet egyrészt rajz, és kézműves (agyag, origa-
mi, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, 
irodalmi alkotás kategóriákban. 

Esszé/irodalmi alkotás kategória

1. Gróf Tisza István és az 1. világháború 
2. A teljes Tisza-per bemutatása  

3. Egy tetszőleges Tisza írás bemutatása 

Az írásokat 6 ezertől 12 ezer karakteres  
terjedelemben kérjük. 

Rajz és kézműves kategória

1. Tisza portré 
2. Hazánk Tisza szobrainak,  

köztéri alkotásainak bemutatása
3. Gróf Tisza István családfájának elkészítése 

Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet ké-
szíteni, bármilyen terjedelemben. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton minden dunavarsányi gyermek 
és felnőtt indulhat. Az alkotás hátoldalán 
fel kell tüntetni a jeligét, és külön zárt borí-
tékban készítője nevét, életkorát, pedagó-
gusa vagy szülője nevét és elérhetőségeit. 

A pályamunkákat 2018. október 24-ig le-
het eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Ok-
tatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavar-
sány, Kossuth Lajos utca 18., Városháza.

Az eredményhirdetésre 2018. október 
31-én a Tisza szobor felavatásának ün-
nepségén kerül sor a Művelődési Házban 

Mindkét kategóriában az első három legjobban 
sikerült művet értékes jutalommal díjazzuk. 

A Kuratórium megbízásából: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

BÓBITA CSALÁDI NAP

Kedves Szülők, Érdeklődők! 

 Az elmúlt két évhez hasonlóan hagyományt te-
remtve, immár harmadik alkalommal rendezi 
meg óvodánk alapítványa a Bóbita Családi Napot, 
amelynek a kisvarsányi intézmény (Árpád u. 14.) 
ad otthont. 

Időpont: 2018. szeptember 8. (szombat)  
9:00-16:00 óra.

Reméljük, hogy ismét velünk töltik ezt a színes 
programokkal, élményekkel teli napot! 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért 

—  TESTVÉRVÁROSAINK ARCKÉPCSARNOK —

 Dunavarsány egyik testvérvárosa, a németországi Gem-
mingen kétévente rendezi meg „városnapjait”, a Park-
fest-et. Ilyenkor mindig meghívnak egy varsányi egyesü-
letet; ismerkedni, barátkozni, körülnézni, mulatni, és nem 
utolsósorban sütni-főzni a fesztivál látogatóinak valami igazán 
finomat, magyarosat! Idén a megtiszteltetés a Willpower Tánc és 
Sport Egyesületet érte, amelynek tagjai nem is okoztak csalódást.

A tánccsapatot több okból is nagyon szeretik a gemmingeni-
ek: attraktív lányaik és fess férfiúik megdobogtatják a német 
szíveket, jól kommunikálnak, vidámak, soha, még munka köz-
ben sem ér véget náluk a buli, mindemellett pedig úgy bírják a 
munkát, mint a gép. Ezt bizonyították két éve és most is, amikor 
a valaha volt két legjobb eredményt produkálták a Parkfest-en.

A jó eredmény kulcsa a jó előkészítés - ami ismét a csapat vezetőit, 
Kun Lászlót és Boross Nikolettet dicséri, akik itt szeretnék megkö-
szönni a rengeteg önzetlen segítséget, amit Dunavarsány lakótól 
kaptak -; a Willpower július 23-ai indulására a két kisbuszba és a 
kisteherautóba reggel 6-ra minden be volt pakolva a dagasztótól 
a marhalábszárig, az üstöktől a mézes-ágyas pálinkáig. Ekkor már 
csak a húszfős társaságnak kellett befészkelnie magát a járművek-
be, ami könnyen ment, és nekivágnia a szerencsésen esemény-
telen, 12 órás útnak Gemmingenig. Este 6-kor azért örömmel 
szálltunk ki, és adtuk át magunkat gemmingeni házigazdáink, 
Sven, Claudia, Jochen és a többiek sörpukkantós, pizzás fogadá-
sának. Buli közben azért felállítottuk sátrainkat is – immár szokásos 
táborhelyünkön, a gyönyörű és modern helyi strandfürdő egyik 
árnyas sarkában –, mert ki szeret holtfáradtan cövekeket verni?

Rövid éjszaka után verőfényes reggelre ébredtünk, jókedvünket 
pedig csak fokozta az egyik városszéli tanyán elfogyasztott früstök. 
Az utánozhatatlan ízű bajor kifli, a szinte még röfögő sonka, a fris-
sen lefőtt kávé és facsart narancslé után azt hittük, túl vagyunk a 
nap fénypontján. Hatalmasat tévedtünk! A varsányi cserediákok 
által már jól ismert Tripsdrill volt ugyanis következő úti célunk, ez 
a Gemmingentől 20 perces autóútra fekvő, hatalmas, mégis csalá-
dias vidámpark. Kicsit lesétáltuk a reggelit, bámulva és félve a pro-
dukciókat, aztán csekély kivétellel összeszedtük a bátorságunkat, 
és hajrá! Az első áldozatunk – azaz inkább mi voltunk az ő áldozatai 
– a hipermodern, egysínű, viharsebes hullámvasút volt, ami úgy 
aránylik például a budapestihez, mint egy Boeing a Wright fivé-
rek duplafedelűjéhez. Ettől kezdve minden gyerekjátéknak tűnt, a 
mienkhez hasonló fa-hullámvasút, a csónaktorpedó, a szabadesés 
meg a repülőzés. A 6 óra gyorsan elrepült, és csak hazafelé – tábo-
runkba – tartva jöttünk rá, milyen éhesek is vagyunk, hiszen okos 
ember vidámparkban nem eszik, legfeljebb kifelé jövet egy jégkré-
met. Ám most sem volt okunk panaszra; mire visszaértünk, Jochen 
már fel is állította a sütőt, és dobálta rá a rostra a finomabbnál 
finomabb csirkéket, tarjákat, bajor kolbászokat, a hölgyek pedig 
tálalták a krumpli-, tészta- és zöldsalátákat. Ettünk, ittunk, mulat-
tunk – persze csak mértékkel, hiszen másnap kezdődött a Parkfest!

Ugyan a fesztivál csak délután kettőkor nyitotta meg a kapuit, 
de a marhapörkölt nem két perc alatt fő meg, a lángossütést is 
elő kellett készíteni, no és a sátrunk dekorációjának is méltónak 
kellett lennie az általunk képviselt Dunavarsányhoz, Magyaror-
szághoz, így hát hajnali ötkor már a terepen sürögtünk-forogtunk. 
Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, a befektetett munka 
meghozta az eredményét; a hétvége alatt, bár gyakran kígyózott 
éhezőkből álló sor a magyar sátorban, de a lángos- és pörköltter-
melés, -kiszolgálás egy pillanatra sem szünetelt, mint ahogy a jó 
borok és erős pálinkák töltögetése sem. Itt kell megemlítenem, 
hogy a Willpower-csapat hosszú korfájának minden ága reme-
kül teljesített, mégis kiemelhetjük fiataljainkat, a 15 éves Józsa 
Petrát és a 17 éves Darvas Szilárdot, akiket úgy kellett elzavarni 
pihenni néhány percet, annyira lelkesen és kiváló németséggel - 
gratulálunk általános iskolai némettanáraiknak! - szolgálták ki a 
lángosra éhezőket, no és Gajdos Beatrixot és Veresegyházi Emmát, 
akik pedig a háttérmunkában, előkészítésben és utánpótlásban 
alkottak nagyot. De ha már ifjakról szó esett, akkor az idősebbeket 
is hadd méltassuk; Hegedűs Lajos bácsi és kedves neje, a máig 
sokak által becsült és szeretett Márti néni velünk utaztak le (vagy 
fel?) Gemmingenbe és szombat délután, amikor a legnagyobb 
szükség volt munkás kézre, kötényt kötöttek, és odarittyentettek a 
lángosnak, amúgy tanárosan – ismerjük, mit mondanak mindig a 
pedagógusok: „No még egyszer!”. Juhászné Klári óvó néni pedig 
dinnyeszeletekkel üdítette a tikkadt szöcskenyájat, azaz minket.

A gemmingeniek - és a környékbeliek, hiszen a négyezres kisváros 
fesztiválján egy hétvégén legalább tízezren megfordultak - imádták 
a lángosunkat, fokhagymával, tejföllel, sajttal, de porcukorral, fahéj-
jal és lekvárral is - jó esetben nem minddel egyszerre. A pörköltöt 
(ott gulasch-t) inkább az idősebb generáció fogyasztotta; őket nem 
érdekelte a harminc fok fölötti hőmérséklet, megették a magukét. 
Egy kisebb csúcspont volt még két éve az a bácsi, aki kért egy pörköl-
töt, leült vele a pulttal szembe, az első asztalhoz - talán látványunk 
is fokozta az étvágyát -, és jóízűen megeszegette fél óra alatt az is-
tenes adagot, majd visszatért egy újabbért, amit elcsomagoltatott. 
Ám szegényke megfáradt addigra, hát visszaült a helyére, és addig 
csipegetett a második porcióból, míg kénytelen lett egy harmadi-
kat is venni... Ez a bácsi idén is megcsinálta ugyanezt a kört! Csak 
annyit mondhatunk: Hasonló étvágyat még sokáig, Gemmingen!

A Parkfest igazi csúcspont számunkra fellépéseinknél jött el. Va-
sárnap délután fél ötkor, tomboló kánikulában és napsütésben, 
a nyitott amfiteátrumnál gyülekeztünk. A fedetlen nézőtéren 
éppen csak lézengtek az emberek, kicsit aggódtunk is emiatt. 
Aztán Sven Christ felkonferálása közben megteltek a sorok, sőt, 
az első taktusokra rohanvást érkeztek még - az AC/DC-ben nem 
lehet csalódni -, és a produkció végére még a dísztó környéki 
fákon is lógtak. Csodálatos, a táncosokkal együtt élő, mozgó, 
tenyerüket véresre tapsoló közönségünk volt, akik este tízkor, a 
fesztivál zárásakor - nagy megtiszteltetés volt, hogy a záró szám 
előadására is minket kértek fel - hasonló tombolást vittek vég-
hez. Még hogy a németek hidegek! Ennyit érnek a sztereotípiák.

Vasárnap estére mindent eladtunk, mindent eltáncoltunk, min-
denkivel összebarátkoztunk - nem maradt más hátra, mint az el-
pakolás, és hétfő reggel a hazautazás. Ekkor egy igazán megható 
búcsúztatásban volt még részünk - újra cáfolván a német nép 
vérmérsékletéről szóló közhelyeket, jó néhány könnycsepp esett.

Köszönjük Dunavarsány városvezetésének a felkérést, a lehe-
tőséget, barátainknak a sok segítséget, eszközt, a gemmin-
genieknek pedig a vendéglátást, a felejthetetlen élményt! Az 
utánunk jövőknek, illetve Dunavarsány egész lakosságának 
pedig azt tanácsoljuk, hogy tanuljanak németül, és ismerjék 
meg ezt a csodálatos kis délnémet várost, és elbűvölő lakóit.

Veresegyházi Béla
Willpower TSE csapattagja

TESTVÉRVÁROSI TÜSTÉNKEDÉS
GEMMINGENBEN JÁRT A WILLPOWER CSAPATA
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

Mostani „sétám” fő helyszíne egy helyi rekordot felállító útvonal, a Vörösmarty utca. Miért rekorder? Bár csak a 30-as évek elején kezdték kiparcellázni a 
hajdani Ujhelyi-birtokból, mostanáig ötször változtatták meg a nevét! Kezdetben Ujhelyi-parcellának, Ujhelyi telepnek, a 40-es évek elejétől Horthy Miklós 
utcának, a háború után Ujhelyi Antal utcának, a tanácsrendszer bevezetésekor Somogyi Béla utcának, 1990-től pedig Vörösmarty utcának „keresztelték”. 
Ráadásul volt egy nem hivatalos neve is a régi szép falusi időkben: Cseresznyés utcaként emlegette csak a közbeszéd a szinte minden ház előtt terebélye-
sedő cseresznyefák miatt. 

• Az első felvételen a Vörösmarty u. 26. sz. Pálfy Sándor-ház látható. Csupán ablakait cserélték ki, eredeti jellegét amúgy megőrizte.  
    (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a Vörösmarty u. 29. sz. Váci Mihály-, majd Fejes István-ház. Eléje új épületet emeltek, ezt már csak raktárként használják.  
    (Fotó: Horváth László)
• A harmadik képen a Vörösmarty u. 40. sz. Bessenyei Gyula-házat csodálhatjuk meg eredeti formájában. 1938-ban épült, ma is meglévő jellegzetes   
    utcafronti ablakát a bevezetőben említett cseresznyefa árnyékolja. (Bessenyei László fényképalbumából)
• A negyediken a Vörösmarty u. 62. sz. Csáti János-ház látható. Hajdani lakója arról volt nevezetes, hogy a politikai paletta mindkét szélén  
    megcsillogtatta sajátos pártvezetői tehetségét... (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a Vörösmarty u. 65. sz. Ritecz Ferenc-, majd Jurás János-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik a Vörösmarty u. 74. sz. D. Szabó Sándor-házat, amely szintén őrzi 30-as évekbeli jellegét. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotó a Vörösmarty u. 78. sz., 1934-ben épült Krieg Frigyes-házat mutatja. Az építtető fia, ifj. Krieg Frigyes kiváló modellező volt, tanítványai  
    minden tanév végén megörvendeztették a nézőközönséget szebbnél szebb hajó- és repülőmodelljeikkel. (Fotó: Horváth László)
• És most irány: Nagyvarsány! A nyolcadik képen a Templom u. (1937 előtt Vendel utca!) 2. sz. Gerstenbrein-, majd Gergő Ferenc-ház kedvelteti meg  
    velünk az 1920-as, 30-as évek falusi építészetének hangulatát. (Fotó: Horváth László)

Kohán József
1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

—  HIRDETÉSEK

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 

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 06/70 203-6341
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 -helyettesíti- Dr. Bodnár Réka
 (2018. júliusától tartósan, legalább egy évig)
 Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5.)
 0624/521-124 
 H, K: 9-11 rendelés
 K: 11-12; Sz: 8-10 oltás/tanácsadás
 Sz: 10-12 rendelés 
 Cs: 15-17; P: 14-16 rendelés
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
Állatorvos: Dr. Fábián Miklós
 06/30 951-0507
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
 Doktor János        Nagy István
 06/70 938-2905     06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás
VERTIKÁL 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
 06/80 980-030
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
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

2018.07.18.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Befejeződött a játszókert kialakítása a dunavarsányi máltai családi bölcsődében

Fedett játszókertet alakított ki, valamint játszótéri és a mindennapi működéshez szükséges eszközök 
beszerzését végezte el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a dunavarsányi családi bölcsődéjében. A 6,52 millió 
forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósult fejlesztések révén a Bambi és Törpikék Családi 
Bölcsőde tizennégy kisgyermeknek nyújt ellátást, ami által hozzájárul az édesanyák visszatéréséhez is a 
munkaerőpiacra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bambi és Törpikék Családi bölcsődéje Dunavarsány központjában, zöld 
övezetben helyezkedik el, az óvoda és az iskola szomszédságában. A családi bölcsőde átalakításának és 
infrastrukturális fejlesztésének legfőbb célja az volt, hogy a Szeretetszolgálat színesebb környezetben, magasabb 
színvonalon láthassa el az intézménybe járó 14 kisgyermek bölcsődei gondozását. Ezáltal a szülők lehetőséget 
kapnak arra, hogy biztonságban tudva gyermekeiket, visszatérhessenek a munka világába. A bölcsődei ellátás 
javítja a nők munkavállalási esélyét, ami által növekedhet az érintett családok egzisztenciális biztonsága.

A fejlesztés során a Szeretetszolgálat kialakított egy fedett és burkolt játszókerti részt, a kertben gyepszőnyeget
helyezett el, valamint öntözőrendszer kapott helyet az udvaron. A gyermekek harmonikus     fejlődését szolgálja a 
játszókertben felállított „lurkóvonat” – fából készült szabadtéri kisvasút, valamint a  közösség kialakításában 
segítenek a piknikasztalok. AA játékos fejlődést szolgálják különböző játszótéri eszközök, többek között a 
négykerekű motorok, a mászó alagút, a homokozó szett és a gyerekszőnyegek, melyek beszerzésével 
lecserélhetővé váltak az elhasználódott korábbi játékok. A csoportszobák felújítása során a játékok mellett az 
adományokból származó használt gyermekbútorok helyére is újakat állítottak. Az bölcsőde mindennapi működését 
könnyíti meg a jövőben a beruházás során vásárolt mosogatógép.
A Bambi és Törpikék Családi Bölcsődében a beszoktatás, valamint a gyermekek gondozása és fejlesztése igazodik 
a gyerekek egyéni tempójához. Az újonnan kialakított játszókert és a beszerzett eszközök hozzájárulhatnak a 
gyerekek egészséges és biztonságos környezetének kialakításához, valamint a színes környezet segíti az érzelmi 
fejlődésüket.

A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00135 számú felújítási projekt 6,52 millió forintból a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg Európai Uniós és hazai forrásból.

A projektről bővebb információt a https://maltai.hu/jatszokert oldalon olvashatnak. 

PROJEKTAZONOSÍTÓ: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00135

További információ: mmszok@maltai.hu

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY ŐSZI SORSOLÁS
FÉMALK-DUNAVARSÁNY






