
XXIX. évfolyam 1. szám   Dunavarsány Önkormányzatának lapja   2018. január
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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Boldog Gizella szobor a Szent István téren

 Új év, új tervek, új fogadalmak! Szerintem nincs olyan 
magyar ember, aki szilveszter éjfélkor a himnusz 
éneklése vagy hallgatása közben ne érzékenyülne el, 
ne gondolna arra, hogy elég ebből az évből, mert sok 
rosszat hozott, vagy éppen folytatódnia kellene tovább, 
mert csupa jó dolog történt. Nagy fogadalmak fogal-
mazódnak meg bennünk azokban a magasztos percek-
ben: mindent másképp csinálok jövőre, többet moz-
gok, kevesebbet eszem-iszom, elkezdek vagy befejezek 
valamit, nem fogok annyit költeni, jobban odafigyelek 
az egészségemre és így tovább. Persze, ezeket nagyon 
is komolyan gondoljuk akkor, csak aztán jönnek a szür-
ke hétköznapok, visszatérünk az ideiglenesen kizök-
kentett mindennapjainkba, pár nap futunk vagy edző-
terembe megyünk, zöldséget eszünk és legalább két 
hétig nem költünk feleslegesen. Irigylem és felnézek 
arra, aki az új év végéig kitart a fogadalma mellett, sem-
milyen körülmény nem térítheti el annak megvalósítá-
sától.  Magánemberként bevallom: nem úgy alakult az 
elmúlt évem, ahogy elképzeltem, de az önkormány-
zat vezetőjeként elégedetten zárom le az esztendőt.  

A képviselő-testület tavaly év elején a maga elé kitű-
zött célokat a hivatal szakmai apparátusával sikere-
sen és maradéktalanul megvalósította, ezt az előző 
lapban részletesen is közzétettem. Minden számlát 
kifizettünk az év végén, nem kellett hitelt fölvennünk 
és a terv szerinti pozitív egyenleggel zártunk, amiből 
az első adóbevételekig működni tudunk. A költség-
vetés nélküli hónapokban megfogalmazódnak az új 
tervek, sok-sok egyeztetés után összeáll az az irány-
vonal, amit egész évben követnünk kell. A kötelező 
feladatok zavartalan biztosítása után fennmaradó 
bevételből képezhetünk felhalmozási kiadást, amely 
a beruházási és fejlesztési terveinket tartalmazza.

Azt már most tudom, hogy ismét többet szeretnénk 
fejleszteni a városban, mint amennyit a bevételeink 
megengednek. Mivel közeleg a ciklus vége és ezen kí-
vül már csak egy költségvetést tervez meg ez a testület, 
ezért a hátralévő időszak beruházásait két évre osztjuk 
el. Van, amit ebben az évben csak megtervezünk és 
jövőre kivitelezzük. Persze, mindig adódnak váratlan 
helyzetek, így van ez a Kézilabda Szövetség pályázati 
kiírásával is, amelyre bő egy hetet kaptunk, hogy át-
gondoljuk és pályázzunk. Rendkívüli testületi ülésen-
döntöttünk úgy, hogy vállaljuk a 30 %-os önrészt egy 
korszerű burkolattal és palánkkal ellátott kézilabda-pá-
lya megvalósításához. Ha a nyertesek között leszünk, 

akkor nem egészen 10 millió forintból egy újabb spor-
tolási helyszín létesül az iskola udvarán. Figyeljük a 
pályázatokat és reméljük, lesz olyan, ami az elképzelé-
seink megvalósításához nyújt majd állami támogatást. 

Azt már az előző években is megtapasztaltuk, hogy 
a normatív állami hozzájárulások és a lehetséges 
pályázati források figyelembevételével, de főként 
saját bevételeink terhére tervezhetünk. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iparűzési 
adóbevételeink jelentősek, viszont magas adóe-
rő-képességünkből adódóan szolidaritási támo-
gatásként ennek egy részét az állam a hátrányos 
helyzetű települések felzárkóztatására használja fel. 
Nagyon felelősségteljes és átgondolt döntés előtt 
áll tehát a testület a költségvetés elfogadásakor. 

Nem éppen újévi fogadalom volt a megválasztásom-
kor az a gondolat, hogy közelebbi kapcsolatot szeret-
nék a városban tevékenykedő cégekkel kialakítani, 
de komolyan gondoltam és mára teljesített sikerként 
könyvelhetem el. Az idén már negyedik alkalommal 
létrejövő üzleti reggeli iránti érdeklődés a partnereink 
részéről elvitathatatlan, de a legnagyobb adófizető 
cégünkkel elért közös eredményeinket nem tudja 
felülmúlni. Az IBIDEN Hungary Kft. a segítségemet 
kérte egy lakossági fórum megszervezésében, ahol 
tájékoztatni szeretné a gyárhoz közel élő dunavarsányi 
lakosokat a különböző zajhatások csökkentése érde-
kében tett intézkedésekről. Örömmel tettem eleget 
a kérésnek, hiszen évek óta folyamatosan kapjuk a 
bejelentéseket a közeli lakóparkokból. Meghirdettük 
az újságunkban, a honlapunkon és még külön szóró-
lapokon is a fórumot, hogy minél többen jöjjenek és 
kérdezzenek az IBIDEN vezetőitől. Kevés, ám annál ak-
tívabb lakos jött el és egy nagyon jól szemléltetett, fel-
készült szakmai tudással rendelkező vezetők által tar-
tott baráti hangulatú összejövetelen vehettünk részt.

Ilyen jellegű tájékoztató fórum az eltelt 14 év alatt 
még egyszer sem jött létre! Olyan együttműködő 
volt a cég képviselete a panaszkodó lakosokkal, hogy 
több vizsgálatot, változást és újabb tájékoztató ösz-
szejöveteleket is megígért a jelenlévőknek. Azokról a 
közösen megfogalmazott tervek megvalósításáról is 
szólhattam nagy örömömre, amellyel szintén tovább 
csökkenthetjük majd a zajhatást, és ezzel a lakosok 
mindennapjait tudjuk nyugalmasabbá tenni. Ez az 
IBIDEN-től kezdődő kerítésen kívüli, mintegy 1 ha 
területen történő fásításról szól. A Pilisi Parkerdő Zrt.-t 
bízta meg a képviselő-testület a munkákkal és az öt 
éves fenntartással. A háromszintű növényzet felnőve 
majd szintén védősávként működik az 51-es főút és 
az Ipari Park között, a több ezer, sokféle növénykultúra 
látványa is üdítően hat majd  a főúton közlekedőkre.

Hosszú évek óta érkeznek Dunavarsányba az atlantai 
Columbia Szeminárium hallgatói, akiknek tájékozta-
tást és bemutatást tartottunk a városról a civil szerveze-
tek képviselőivel, az intézmények vezetőivel, a hivatal 
vezetőivel és a képviselőkkel együtt egy délutáni ösz-
szejövetelen. Összesen 15-en érkeztek hozzánk és sok 
minden érdekelte őket városunkkal kapcsolatban. A leg-
kedvesebb kérdés tőlük ez volt: „Mire a legbüszkébbek 
Dunavarsányban?” Sok szép mondat hangzott el, min-
denki megfogalmazta az érzései alapján a gondolatait.

A téli hideg hónapok szürkeségét oldják azok a prog-
ramok, amelyek emlékezésről, kiállítás megnyitóról, 
bálokról, versmondó versenyről és még sok egyébről 
szólnak. Ebben az időszakban talán kevesebb az elfog-
laltság otthon, a ház körül nincs mit csinálni, hamar 
sötétedik. Használják ki a báli és a farsangi időszakot, 
mulassanak, szórakozzanak vidámságot, jókedvet ke-
resve a borongós estéken!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Dunavarsány 2018. évi rendezvényprogramja a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében  
2018.02.17.: Wass Albert Vers- és prózamondó verseny.
2018. tavasz: A DTE pályaházavató ünnepség tervezett időpontja.  
2018.03.15.: Nemzeti Ünnep - megemlékezések a város különböző pontjain,                                  
        koszorúzások.
2018.04.11.: Költészet napja.
2018.05.14-15-16.: Térségi zongoraverseny.
2018.05.20-21.: Pünkösd.
2018.05.27.: Magyar Hősök Napja.
2018.05.29-06.03. Dunavarsányi Napok.
2018.06.04.: Trianoni megemlékezés az emlékparkban. 
2018.06.15.: Nemzetközi Népzenei Találkozó.
2018.06.30.: Semmelweis-nap. 
2018.08.19.: Summerfest és Államalapítás ünnepe (városi ünnepségek, új kenyér   
        megáldása és szentelése).

2018.08.20.: Szentmise a katolikus templomokban és ünnepi istentisztelet a   
        református templomban.
2018.08.23-26.: Tíz éves a testvértelepülési kapcsolat Csetfalvával.
2018.09.15.: Szüreti felvonulás és mulatság.
2018.10.06.: Aradi Vértanúk napja.
2018.10.23.: Nemzeti Ünnep - városi megemlékezések, koszorúzások.
2018.10.31.: Emlékünnepség Tisza István halálának 100. évfordulóján.
2018.11.16.: Száz éve ért véget az I. világháború - Ökumenikus megemlékezés,  
        koszorúzás.
2018. 12.02- től Adventi gyertyagyújtás (december 2., 9., 16., 23.).
2018.12.16.: Karácsonyi koncert.
2018.12.21.: Városi karácsony.
2018. december: Évzáró sportesemények.
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ÉRTESÍTÉS MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL
 Ezúton szeretném értesíteni a dunavarsányi állandó lakcímmel rendelkező 25-65 év kö-
zötti hölgyeket, hogy 2017. június hónapban 250 fő részére küldött ki az ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatala  meghívólevelet méhnyakszűrésre. Kérjük, hogy minél többen 
éljenek a térítésmentesen, helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével! Előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges, amely történhet telefonon vagy e-mailen. Várom önöket!   

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

Mobil: 06 20 266 4332 - E-mail: cilif71@gmail.com

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskeresők Klubja január 9-én megtartotta soros foglal-
kozását. Most kevesebben voltunk, ami valószínűleg az év kezdetének tudható be. Az álláske-
resők a listákból keresték a megfelelő munkalehetőséget. Tervezzük felvenni  a kapcsolatot 
valamelyik most alakuló vagy már működő nyugdíjasok foglalkoztatását segítő szociális szövet-
kezettel. Ezzel szeretnénk bővíteni a szolgáltatásunkat. A következő foglalkozásra február 6-án 
kerül sor Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! 

Mindenekelőtt áldott, sikerekben gazdag és boldog új 
évet kívánok egyéni életükben és közös sorsunkban 
egyaránt. E jókívánság mögött az a szilárd meggyő-
ződés áll, miszerint minden ember személyes igye-
kezete és boldogulása kihat közösségeink sorsának 
alakulására, ahogy közös sikereink és eredményeink 
mindannyiunk életét befolyásolják. Az új év első 
napjait és heteit legtöbbünk számára az elkövetkező 
időszak tervezése határozza meg. Annak érdekében 
pedig, hogy a tervezés ne csak könnyelmű álmodo-
zás legyen elengedhetetlen, hogy – viszonyításként 
– számba vegyük az elmúlt időszakok alakulását.

Nemzeti szinten hálával nyugtázhatjuk, hogy a 2017. 
évben nemcsak új célokat tudtunk megvalósítani, de 
sikeresnek bizonyultunk abban is, hogy – korábbi ered-
ményeinket megtartva – továbbra is a fejlődés útján 
tartsuk Hazánkat. 

A legkomolyabb feladatot a 2017. évben is az jelen-
tette, hogy nyíltan kiálljunk azért, hogy Magyarorszá-
gon megakadályozzuk a számolatlan és ellenőrizetlen 
migrációt és határaink védelmét biztosítsuk. Szilárd 
meggyőződésünk, hogy Európa idegen gondolkodású 
bevándorlókkal történő elárasztása nemcsak identitá-
sunkat és életvitelünket, de személyes biztonságunkat 
is nagyban veszélyezteti. Elmondhatjuk, hogy e felis-
merés napról-napra nyilvánvalóbb a különböző állami 
vezetők nyilatkozataiban és lépéseiben, még akkor is, 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

 Új év köszöntött ránk, bár néha az idő tavaszias jelleget ölt, azért még tél van; miközben már nekiláttunk a 2018-ra tervezett feladataink elvégzéséhez, még szívesen tekintünk 
vissza az ünnepi időszakra, amikor a város karácsonyi fénybe borult. Ünnepi díszkivilágítással ellátott közintézményeink, utcáink, valamint az adventi és karácsonyi programok 
helyszínei mellett most először díszbe öltözött a Vörösmarty utca is, hiszen 22 db új díszvilágítási elemet vásárolt önkormányzatunk.

Igyekszünk minden közterületünkön lévő fára figyelmet fordítani, állapotát megóvni. Ezért rendszeresen kérünk szakvéleményt a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeitől, akik hivatalos 
szakmai állásfoglalásukban jelzik, ha valamelyik fa balesetveszélyessé vált. A Hősök tere fáinak felmérése nemrég került sor, amennyiben valamelyik fa már olyan állapotban van 
a szakvélemény szerint, hogy azt már nem lehet megmenteni, természetesen pótoljuk a helyi rendeletben meghatározott fafajtákkal. Köszönettel vesszük a lakosság jelzését is 
a balesetveszélyesnek tűnő fákra vonatkozóan. 

2017-ben a MÁV állomás mellett található Gizella szoborhoz és környezetéhez illeszkedve kialakítottuk és virágosítottuk a Szent István emlékparkot, ahová áthelyeztük a Szent 
István Emlékkövet. Hosszas levelezést követően, kérésünkre, a MÁV a tulajdonában lévő – az állomásépület mellett található - elkerített területet kitakarította. További tárgyaláso-
kat kezdeményeztünk a MÁV-val annak érdekében, hogy a jelenleg még lekerített területrész is átkerülhessen önkormányzatunk kezelésébe, ezáltal biztosítva a park egységes 
és rendezett arculatát.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÁS
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére jogo-
sult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkez-
elő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben az 
ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátra-
lék rendezésére az Agenda Kontroll Kft. (székhely: 2220 Vecsés, 
Bertalan u. 34., adószám: 14057919-2-13) részére történő befi-
zetés útján is kifizetheti az általa történő megkeresés alkalmával.  

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  
hogy 2018. február 21-től március 12-ig tüdőszűrést tartunk városunkban,  
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt.

A szűrés időpontja naponta:  
hétfő, szerda: 11.45-17.45 óráig, 

kedd, csütörtök, péntek: 7.45-13.45 óráig. 

A szűrés napjai: február 21., 22., 23., 26., 27., 28.  
                               március 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

A TÜDŐSZÜRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat 
díja 1700 Ft, ez az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző 
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal. A vizsgálat alkalmas a TBC, il-
letve sok más tüdőbetegség időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében jelenjen meg a szűrésen. 

dr. Szilágyi Ákos
jegyző sk.

KÖSZÖNET ÉS HÁLA
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a becsületes hölgy-
nek, aki 2017. december 7-én a postán megtalált gyűrűmet lead-
ta és ezzel nagy örömet szerzett nekem. Szeretném, ha a postán 
meghagyná az elérhetőségét, hogy személyesen megháláljam 
cselekedetét.  Tisztelettel: egy dunavarsányi lakos

MERT ADNI JÓ! 

 A Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat há-
lás köszönetét fejezi ki Szabó Andreának, a JÚLIUS K9 KFT. dolgo-
zóinak, a nevét elhallgató nyugdíjas néninek, és a JUMP FIT Stúdió 
Egyesületnek a karácsonyi felajánlásban érkezett adományaikért.

Volt, aki tartós élelmiszert, ruhaneműt, játékot, társasjátékot, édes-
séget ajánlott fel vagy gyönyörűen csomagolt cipősdobozokkal ér-
kezett. Örömmel vállaltuk a „postás” szerepét és továbbítottuk a kül-
deményeket, amelyeket ezúton is köszönnek a gyerekek és szüleik!

Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

ha bizonyos személyek és érdekközösségek mindent 
bevetettek annak érdekében, hogy Hazánk és Eu-
rópa társadalmi és kulturális jellegét alapvetően és 
visszafordíthatatlanul megváltoztassák. A 2017. év 
sikereiből is erőt merítve a jövőben is azon leszünk, 
hogy Nemzetünk és életvitelünk megmaradása és 
személyes biztonságunk érdekében továbbra is fel-
vegyük a harcot minden olyan törekvéssel szemben, 
amely az európai migráció térnyerését szolgálja.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben sem engedtünk 
azon meggyőződésünkből, hogy a népességfogyás és 
a munkaerőhiány problémáját nem betelepítéssel, ha-
nem a magyar családok folyamatos és széleskörű támo-
gatásával kívánjuk megoldani. A családok erősítését és 
a gazdaság növekedését szolgáló intézkedéseink mö-
gött az állt és az fog állni, hogy erős és összetartó ma-
gyar családokból álló erős és összetartó Magyarországot 
szeretnénk. Ennek jegyében született meg a döntés, 
hogy a 2018. év minősítetten is „Családok éve” legyen.

Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően a 2017. évben 
gazdaságunk tovább növekedett, a munkanélküliség 
folyamatos csökkent és az infláció is minimális szinten 
maradt. Ezen gazdasági sikerek eredményeként tavaly 
is növelni tudtuk a nyugdíjak mértékét és vásárlóe-
rejét, kifejezve ezzel a Hazánkért keményen dolgozó 
idősebb polgárok iránti elismerésünket és hálánkat. 

A magyar nemzet összetartozásának és erejének nö-
velése érdekében kifejtett intézkedésinknek köszön-
hetően az állampolgársági esküt tevő nemzettársaink 
száma elérte az 1 millió főt, amely szintén komoly si-
kerként jelent.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
 
Örömre és büszkeségre ad okot, hogy az elmúlt idő-
szak nemcsak Magyarország, de a térség és Dunavar-
sány számára is fejlődést és sikereket hozott. Ezek kö-
zül kiemelendő a kormányzati forrásból megvalósuló, 
térségi feladatokat ellátó Szigetszentmiklósi Igazgatási 
Központ tavalyi átadása és a Szigetszentmiklós Szakor-
vosi Rendelőintézet fejlesztése, mely idén valósul meg. 

A közlekedés tekintetében is sikerült előrelé-
péseket elérnünk: a HÉV vonal fejlesztésének 
részleteiről folynak a tárgyalások, a Szigetszent-
miklós-Gyártelep HÉV átjárónál elhelyezkedő köz-
lekedési csomópont átépítésének tervezéséről és 
előkészítéséről pedig év végén döntött a Kormány, 
melyhez a szükséges forrásokat is elkülönítette.

Szülővárosom, Dunavarsány helyzetére mindig kitűn-
tetett figyelmet fordítok, számomra is megnyugtató, 
hogy a jelenlegi városvezetés a jó gazda gondossá-
gával építi tovább a várost. Erőfeszítéseinek, meg-
fontolt gazdálkodásának és a pályázati lehetőségek 
eredményes felhasználásának köszönhetően zajlik a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése, hamarosan befe-
jeződik az Epres utca és környéke szennyvízgerinc-há-
lózatának bővítése, az iskolát követően 2017-ben a 
gyermekjóléti szolgálat, a művelődési ház és az óvoda 
épületinek energetikai felújítása is megvalósulhatott. 
A Halász Lajosné utcai labdarúgópálya az MLSZ és TAO 
támogatások, valamint saját források felhasználásával 
korszerűsödött, idén átadásra kerül a minden igényt 
kielégítő új pályaház is. Sokak biztonságos közlekedé-
sét szolgálja majd, a Nagyvarsány és Kisvarsány közötti, 
valamint a Vörösmarty utcától Erőspusztáig tartó kerék-
párút, melynek tervezése már elkezdődött, reménység 
szerint a közeljövőben a kivitelezés is megtörténik, 
hogy csak a legjelentősebb fejlesztéseket említsem.

Valamennyien büszkék lehetünk településünk gaz-
dag civil és kulturális életére. A szabadidő hasznos és 
gondozott környezetben való eltöltése érdekében a 
Duna-parton játszótér és tanösvény épült, valamint 
örömmel tölt el, hogy a Trianon Emlékparkban és a 
Művelődési Ház előtti Petőfi téren az elmúlt években 
kialakított szoborparkkal olyan személyiségek előtt 
tiszteleghetünk, akiknek életműve a jövő nemze-
déke számára is iránymutató és példaértékű lehet.

Kérem, hogy kitartó munkájukkal és együttműködé-
sükkel a 2018. évben is járuljanak hozzá, hogy Ma-
gyarország összetartó és erős polgárokból álló európai 
ország maradjon. 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

BÓNA ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik öcsémet, Nagyfejeő Zoltánt elkísérték utolsó 
útjára és fájdalmunkban osztoztak.

Nagyfejeő László és családja

HELYESBÍTÉS
 Novemberben elhunyt Csernefalvy László - élt 87 évet. Tájákoztatjuk az érintetteket, 
hogy a december-január anyakönyvi rovat a februári számban fog megjelenni.
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Miért kellett bezárni?

 - Sok oka van ennek, nem is tudom, hogy 
hol kezdjem. Úgy érzem, az elmúlt huszonöt 
évben letettem az asztalra annyit, ameny-
nyit le kellett tennem. Mielőtt bármi másról 
beszélgetnénk, nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek ezeket az éveket: a feleségem-
nek és a gyerekeimnek, amiért segítettek, a 
pékjeimnek, amiért kitartottak mellettem, 
a vásárlóknak, amiért hűségesek maradtak 
hozzám, az önkormányzatnak, amiért se-
gítette a munkámat. Nélkülük nem ment 
volna, mert a pékség nehéz szakma. Fizika-
ilag is, hiszen gyúrni kell, emelgetni sütés 
előtt és után a készárut, nincs pihenőnap, 
mert vasárnap már a hétfő a fontos. Igye-
keztünk mindig a tőlünk telhető legjobb 
minőségben előállítani a kenyeret és a töb-
bit – kisebb hibák természetesen mindenütt 
előfordulhatnak, de úgy érzem, az emberek 
szívesen vásároltak nálam, ízlett nekik, amit 
hazavittek a szatyorban a bevásárláskor. Azt 
se feledjük el, hogy immár 72 éves vagyok 
– felettem is eljárt az idő. Kétszer műtötték a 
térdemet és ki tudja, mi vár még rám. Hosz-
szú ideig voltam képviselő, én is mindenki-
nek igyekeztem segíteni, ott voltam minden 
rendezvényen kenyerestől-süteményestől – 
úgy érzem, most már az unokák ideje jött el. 

Menjünk vissza az elejére – hogyan kezdő-
dött?

 - A Százados úti nagy kenyérgyárban dol-
goztam, a fejlesztésekkel foglalkoztam. 

 Egyesületünk 2017 szeptemberében siker-
rel teljesítette a minősítő gyakorlatot, ennek 
köszönhetően továbbra is önálló beavatkozó-
ként teljesítünk szolgálatot három települé-
sen, Dunavarsányban, Délegyházán és Bugyin.

A 2017-es évben az előző évhez képest kárese-
teink száma emelkedett, 2016-ban egyesüle-
tünket 112 alkalommal riasztották, 2017-ben 
viszont 226 káresethez kellett kivonulnunk. 
Tűzeseteink száma 103, műszaki mentéseink 
száma 108, téves riasztás 15 alkalommal fordult 
elő. A vállalt 3 településen kívül a környező tele-
pülésekre is vonultunk segítségnyújtásra. Több 
alkalommal megfordultunk Szigetszentmiklós, 
Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Dömsöd, 
Ráckeve, Tököl, Áporka területén és olyan is elő-
fordult, hogy Tatárszentgyörgyre vagy Hernádra 
siettünk kiterjedt erdőtüzek megfékezésére.

Az elmúlt évben több gyakorlaton is részt vettünk 
a Szigetszentmiklósi HTP és Dabasi HTP szerve-
zésében, ezek között volt szituációs begyakorló 
gyakorlat, megyei ellenőrző gyakorlat és a Járá-
si Mentőcsoport éves minősítő gyakorlata is. Az 
egyesületünknek 25 tagja van, ebből 17 vett részt 
a minősítő gyakorlaton, 18 tagunk rendelkezik 
40 órás vizsgával, 5 tagunknak van PÁV vizsgája, 
4 tag rendelkezik tűzoltás vezetői jogosultsággal. 

 A közép-magyarországi iskolák informatikai fejlesz-
tése keretében a karácsonyi ünnepek előtt a duna-
varsányi oktatási intézményekbe is megérkeztek 
a digitális eszközök. A kormányzati támogatásból 
kapott  gépekkel jelentősen javult intézményeink 
eszközellátottsága. A Dunavarsányi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 2–2 asztali számítógé-
pet és laptopot, 3 projektort és 1 tabletet kapott. 

BEZÁRT A BAKOS

Huszonöt esztendős jubileumot nagy csinnadrattával, köszöntőkkel, eszem-iszommal 
szokás megünnepelni, nem pedig bezárással, mint történt az a dunavarsányi Bakos-pék-
ség esetében. Még decemberben megjelent egy kis cédula az ajtón: „Értesítem a Tisztelt 
Vásárlóimat, hogy 2017. december 31-én tartunk nyitva utoljára”. Alighanem sokan meg-
lepődtek, hiszen a város és a városi rendezvények jelentős része elképzelhetetlen volt a 
Bakos-féle kenyér, kifli, zsemle, sokféle finomság nélkül. Amikor előzőleg beszélgettünk 
Bakos Andrással az üzem melletti irodában, még hangos volt az üzem, pezsgett az élet. 
Az udvaron munkások rakodtak, indulásra készen berregett a szállító furgon motorja, 
mindent betöltött a sülő tészta utolérhetetlenül finom illata. Most már csönd fogadott. 

Azt hiszem, nekem van a sütőiparban a 
legtöbb újításom. Többször felterjesztettek 
miniszteri és magasabb kitüntetésre, de 
édesapám 56-os volt, nem kaphattam meg. 
Azután jött itt is a privatizáció, széthullott az 
egész, nekem viszont el kellett tartanom a 
családot, akkor már három gyermekem volt, 
így önállósítottam magam. Mindig a legjobb 
alapanyagokat igyekeztem beszerezni és 
nagyon nagy hangsúlyt fektettem a jó kidol-
gozásra is. Mind a kettő szükséges az igazán 
finom pékáruhoz, egyik a másik nélkül nem 
megy.

Kenyérre mindig szükség van, valamikor 
biztos állásnak számított a pékség – most 
meg nincsenek pékek. Mi történt?

 - Egyrészt az unió más országaiban néhol ma-
gasabbak a bérek, másrészt a nehéz munkát, 
az éjszakázást, a szombat-vasárnap hiányát 
nem vállalják a fiatalok. Nem tudom, med-
dig bírják az enyémhez hasonló kis üzemek – 
a multiknak nagyobb a tőkéje, kifejlesztették 
az úgynevezett „sokkolt” árut, vagyis a tésztát 
hirtelen mélyfagyasztják mínusz 35 fokra és 
elteszik a hűtőbe, akár napokra. Amit hely-
ben sütött, friss árunak hirdetnek, az már ki 
tudja, mióta vár a kemencére. Ezeknek nem 
olyan az ízük, zamatuk, illatuk, mint az igazi 
kenyérnek, ráadásul tele vannak adalékanya-
gokkal is. Nem mindenki igényes – amikor 
vásárolnak valamelyik áruházban, egyúttal 
megveszik a kenyeret is. Az árukapcsolás 
miatt lejjebb tudnak menni az árral, én ezt 
nem tehetem meg, mert akkor a béreket is 

le kellene vinnem, akkor meg nem lenne 
pékem. Az én kenyerem egy hétig is eláll – a 
másikat sokszor egy nap után ki kell dobni. 
A másik baj az, hogy a magamfajta pékmes-
terekkel a szakmai tapasztalatok, a sütés 
ezernyi apró trükkje is a múlté válik. Ma 
már gombokat kell nyomogatni, nem pedig 
szeretgetni a tésztát. Jöttek külföldről is pé-
kek, például az albánok, a horvátok – náluk 
egy-egy család dolgozik az üzletben, hozzák 
a szakembereiket magukkal, könnyebb a bé-
rezést megoldani, mint az úgymond idegen 
munkások esetében. Figyelni kell az időzí-
tésre, hogy mikor kezdem meg a kelesztést, 
a sütést, a szállítást – az egész folyamatnak 
pontosan illeszkedni kell egymáshoz, kü-
lönben a minőség látja a kárát. Nekem meg 
mindig ez volt a legfontosabb. Szóval, sok 
mindenbe belefáradhat az ember…
  
Hogyan tovább? Mi lesz a Bakos-pékség-
gel, a berendezésekkel?

 - Még nem tudom, egyelőre nem hirdettem 
meg, de így is vannak érdeklődők. A gyere-
keim közül egyik sem akarja tovább vinni – 
lehet, hogy eladom, lehet, hogy bérbe adom. 
Persze, a szakmától azért nem búcsúzom el 
teljesen: ha lesz egy-egy családi összejövetel, 
arra még én szeretném sütni a kenyeret. Vég-
re lesz idő az unokáimra – a pékség helyett a 
család lesz a legfontosabb az életemben. 

Haeffler András

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK A VÁROS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK KARÁCSONYI AJÁNDÉK

 Karácsonykor nem csak az iskolánk kapott aján-
dékot, hanem néhány tanulónk is. A FÉMALK Zrt. 
jóvoltából négy diák örülhetett egy-egy asztali 
számítógépnek. Bízunk benne, hogy az ajándé-
kozók elképzelése valóra válik, és tanítványaink 
okosan fogják hasznosítani a tanulásban az infor-
matikai eszközöket.

Tanítványaink nevében is hálásan köszönöm a 
nagylelkű támogatást!
     

Vas Zoltánné
igazgató

A Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi beszámolója

Az egyesületünknek jelenleg 4 gépjármű áll ren-
delkezésére:

- Mercedes Metz 1019 - Délegyháza ÖTE/1
- Mercedes Bachert 1626 - Délegyháza ÖTE/  
   Vízszállító
- Mercedes Metz 1424 – Délegyháza ÖTE/Létra
- Renault Midliner S180 Tlf 2000 Délegyháza  
   ÖTE/2

A Dunavarsányi Önkormányzattól 2017. május 
6-án hivatalosan megkaptuk a tűzoltó laktanyát. 
Az épületben év elején kialakítottunk két szerál-
lást, ahol gépjárműveink parkolhatnak. A hom-
lokzatra szigetelés és színezés került, elvégeztük 
a szükséges belső átalakításokat és festéseket. 
Egyesületünk 2017-ben sikeres volt a BM OKF 
pályázaton, ennek keretein belül kaptunk 5 B 
és 5 C tömlőt, 1 Motorola  MTP3250  kézi rádi-
ót, 2 Drager acél légző palackot, 1 kút kötelet, 1 
szelepkötelet, 2 Tajfun sugárcsövet. Saját költ-
ségvetésünkből vásároltunk még 5 acél légző 
palackot, 7 Drager Pss104 típusú hordkeretet, 5 
„B” tömlőt, 5 „C” tömlőt, 2 Fogfighter sugárcsö-
vet, 5 Gallet védősisakot, 5 Tempex védőruhát, 1 
R13-as védőruhát, 10 pár Tempex védőkesztyűt, 
5 kámzsát, 5 védőcsizmát, 50 pólót, 16 zubbonyt, 
16 nadrágot, 3 tiszti egyenruhát, 1 Heron szivaty-
tyút, 2 szívótömlőt és Renault Midliner S180-as

fecskendőt. Mind a négy gépjárművet felkészí 
tettük az évenkénti műszaki vizsgára. A Merce-
des Metz 1424-es létraszerre 2 db első gumit, 
drótköteleket kellett vásárolni. A Mercedes 
Metz 1019-es „1-es” fecskendő szivattyúját és 
fékrendszerét felújítottuk. Az előírásoknak meg-
felelően felülvizsgálaton estek át gépjárműve-
ink, egyéni védőfelszereléseink és eszközeink.

Az Országos Tűzoltónap alkalmából egyesületünk 
is részt vett több programmal a nyitott sztárka-
pus eseményen, nagy örömünkre idén már jóval 
többen voltak, mint tavaly. Nagy számban jelen-
tünk meg az általunk „védett” három település 
különböző rendezvényein, tűzoltási és műszaki 
mentési bemutatókat tartottunk a lakosságnak 
vagy éppen a város karácsonyfáját díszítettük. 
Részt vettünk Délegyházán a pályaorientációs 
napon, igyekeztünk a diákokkal megismertetni a 
tűzoltók izgalmas világát. A Délegyházi Hunyadi 
János Általános Iskola csapata 4 taggal részt vett 
a Szigetszentmiklóson megrendezett Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági Napon, ahol a rövid felkészülési 
idő ellenére a 11. helyezést érték el.

Délegyházi-Dunavarsányi  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolába 35 asztali számítógép, 18 laptop, 16 projektor és 21 tablet érke-
zett. A berendezések egyaránt segítik a korszerű tanulását és tanítást, illetve a pedagógusok felkészülését 
és adminisztrációs feladatait. Igyekszünk a gépeket jól hasznosítani, megfelelően élni a nagyszerű lehe-
tőséggel. Ezúton is hálásan köszönjük ezt a jelentős fejlesztést és támogatást!

Vas Zoltánné és Zezula Tibor
intézményvezetők
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A Római Katolikus Egyház ünnepei februárban

FEBRUÁR 2.:  Urunk bemutatása,  Gyertyaszentelő Boldogasszony. Az ünnep bibliai alapjait az 
egyház Lukács evangéliumából meríti. (Lk. 2,22-32) A S. Maria in Trastevere egyik mozaikja az 
evangéliumban leírt eseményt ábrázolja hexameter kíséretében: „A gyermeket elhelyezték a 
templomban és Simeon ölébe fogadta, szolgai szemei meglátták benne Istent, a mindeneknek 
támadt ragyogó Világosságot.” Kiemelkedőek az ünnep zsolozsmáinak tételei, a Nocturnale Ro-
manum válaszos énekei – a responsoria prolica – végigelmélkedik az evangélium elbeszélését, 
válaszként az ószövetségi olvasmányokra (Kiv. 13,1-3,11 - 13, Lev. 12,1-8), Szent Ágoston (Sermo 
13), valamint Szent Ambrus (Commentarium in Lucae evangélium II. 2) írásaira. A keleti egyház 
számára ez a nap a találkozás (hüpapante) ünnepe. Nem Jézus bemutatására helyezik a hang-
súlyt, hanem Simeon, Anna és az üdvözítő találkozására. A rómaiak hiedelme szerint Februus, az 
alvilág istene elrabolta Ceres lányát, Proserpinát, az édesanya fáklyával kezében, könnyezve ke-
reste lányát. Ez római szokássá vált, az édesanyák fáklyákkal kezükben járták az utcákat, keresték 
elveszett lányaikat. Ezt a szokást a kereszténység váltotta fel, a fájdalmat, a gyászt a megtalálás ün-
nepévé alakította. A keresztények már az V. sz-ban gyertyákat szenteltek és körmenetben vonultak 
végig a városon ezen a napon, a Krisztus születésével felragyogott új fényt elvitték otthonaikba.

FEBRUÁR 3.: Szent Balázs püspök és vértanú. Szent Balázs (Barszech) életének történetéből hite-
les adat a szenvedéstörténetből ismert. Az Örmény Apostoli és az Örmény Katolikus Egyház tiszte-
lettel övezi Szent Balázst, bár nem tartozik a legnagyobb szentjei közé. Szent Balázs az akkori Arme-
niában született. A nép megválasztotta püspöknek, ezután a hagyományoktól eltérően egy hegyi 
barlangba visszavonult és aszketikus remeteéletet élt. Licius császár rendeletét megszegve Agrico-
la helytartó Szebaszte városában a keresztényüldözést folytatta. Helytartói bíróság elé állították a 
püspököt és hittagadásra szólították fel. Vasfésűvel kínozták, majd vízbe fojtás általi halálra ítélték, 
végül a kivégzés módját megváltoztatták és lefejezték. A VI. századtól tisztelete a keleti egyháztól 
nyomon követhető. A középkortól a tizennégy segítő szent közé sorolták, gégedaganat és torokfá-
jás elleni bajban felismert közbenjárása miatt. A szarvasmarhák megbetegedésekor az állattartók 
őt hívják segítségül. Az állatorvosok védőszentje. Az örmény keresztények január 16-án, az ortodox 
keresztények február 11-én ünnepelik. Földi maradványait a képrombolás korában Marateába, 
Olaszországba szállították, a város védőszentje lett. Fejereklyéjét Raguzában (ma Dubrovnik) őrzik.

FEBRUÁR 5.: Szent Ágota szűz nagyvértanú. Ágota a szicíliai Katanában, vértanú története sze-
rint Palermóban született gazdag, előkelő szülők gyermekeként. Decius keresztényüldözése 
idején Quintianus helytartó itélőszéke elé hurcolták. Ágota szépsége és gazdagsága megigézte 
és Aphrodisia asszonyra bízta, aki az örömtanya vezetője volt. Az asszonyok semmilyen módon 
nem tudták rávenni Ágotát az életmódváltozásra és hittagadásra. A helytartó ezért kegyetlenül 
megkínoztatta, levágatta melleit. Szent Péter apostol orvosként sietett Ágota segítségére, aki 
másnap gyógyultan állt a helytartó előtt. Ezután a helytartó más kínzásokat alkalmazott és kivé-
geztette. Ágota vértanú története kiemeli: gazdag, előkelő származása ellenére nem élte a kor 
arisztokráciájának kicsapongó életét, a Krisztusban nyert szabadságot választotta, szenvedései 
közepette tanúságot tett a női méltóság iránti tiszteletről. Az Etna kitörésekor a láva folyamát 
a lakók a vértanúnő sírjánál lévő pajzs segítségével térítették el. A harangöntők, a mell és mé-
hrákban szenvedő asszonyok védőszentje. Régen hazánkban a tűzvész ellen kérték oltalmát.

FEBRUÁR 11.: Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária. Szeplőtelen Szűz Mária megjelenése volt az ün-
nep régebbi neve. 1890-ben a Tarbes-i egyházmegyében ünnepelték először. Itt található Lourdes. 
X. Piusz pápa 1907. november 13., jelenések ötvenedik évfordulóján kiterjesztette a latin rítusú 
egyházra az ünneplést. A megünneplés a fogantatás dogmájának és liturgiájának megünneplé-
sével szoros kapcsolatban van (december 8.). Szent II. János Pál pápa a betegek világnapját erre a 
napra rendelte el. Zarándoklat alkalmával a népi jámborság és liturgia ajánlja a betegek kenetének 
kiszolgáltatását. Ez megfelel a szentség természetének és a kegyhely feladatának. Ahol az Úr irgal-
máért buzgóbban esedeznek, ott hathatósabb legyen az Egyház anyai közbejárása gyermekei iránt, 
akik betegségük, öregségük miatt úgy érzik, hogy halálveszélyben vannak. A dunavarsányi hívek 
Lourdes-i zarándoklat után Batik Miklós vezetésével a templomkertben Lourdes-i szobrot állítottak.

FEBRUÁR 22.: Szent Péter apostol székfoglalása. A IV. században Rómában már megemlékeztek 
Péter apostol katedrájáról Natale Petri de Catedra néven. A római világ a görög eredetű szeretet 
– Caristia – napját e napon ülte és a rokonok kölcsönös kibékülését ünnepelte. Az V. században 
Galliában megünnepelték Péter primátusának ünnepét január 18-án. A VIII. században római, 
valamint antiochiai székfoglalását IV. Pál pápa emelte ünnepi rangra. 1960-ig mindkét ünnepet 
megünnepelték. Szent XXIII. János pápa eltörölte a januári ünneplést, azóta február 22-én a pé-
teri szolgálatot és az arra alapozott egységet ünnepeljük.

Józsa Sándorné
hitoktató

Isten szóba áll velünk! 
Olvasandó: Lukács, 11-13.

Kommunikációt bizonyára nem csak azért tanítják egyetemi szinten is, hogy az embe-
rek jobban meggyőzhessék vagy félrevezethessék, manipulálhassák egymást, hanem 
azért is mert sokszor nagyon nehéz beszélni. Nehéz beszélni a legegyszerűbb helyze-
tekben és különösen nehéz ilyen-olyan nyomások alatt. Gombóc kerül a torkunkba, 
hebegünk-habogunk családi, munkahelyi, társadalmi helyzetekben. Mennyivel in-
kább így van ez a Jóistennel. Hogy szólítsuk meg? Mit mondjunk neki? - annyi károm-
lás, sziszegés vagy elfordulás után, amivel az ember a Teremtőjét illette a teremtéstől 
mind a mai napig. Pedig Ő még mindig szóba áll velünk. 

Az új esztendő első havában a legnagyobb bíztatást jelentheti ez mindazoknak, akik 
nem mondtak le önmagukról és, akik nem érik be a sok-sok üres, elszálló vagy éppen 
fájdalmasan sebet ütő szavakkal. Az Istennel való beszélgetést azonban az első tanít-
ványoknak is tanulniuk kellett és ebben segített nekik Jézus. 

A Miatyánkot adta például minden idők imádságai számára. A legnagyobb megtisz-
teltetés már a megszólítás. Atyánknak nevezhetjük az Istent és azzal a bizalommal 
fordulhatunk hozzá, amivel a gyenge, segítségre szoruló gyermek odafordulhat az 
édesapjához. Hogy ennek igazi szentségét és komolyságát megőrizzük Jézus így ta-
nít: „Atyátoknak se szólítsatok a Földön, mert egy a ti atyátok, aki a menyben van.” (Mt 
23,9). Nagy dolog, hogy így szólíthatjuk, főleg ha arra gondolunk, hogy ki-mindenki 
szóba se áll velünk. Lehet, hogy a legközelebbi hozzátartozóinknak sincs egy jó szava 
hozzánk. Jézus pedig arra bíztat, hogy szólítsuk meg Istent méghozzá atyánként, mert 
ő nem fog elzárkózni tőlünk. Elmondhatjuk a kéréseinket, vágyainkat, de úgy helyes, 
ha ezt megelőzően dicsőítjük őt és megvalljuk bűneinket. Kérni pedig csak a szeretet 
jegyében szabad. Hányszor sérti ezt meg az ember, amikor csapást, átkot, nyomda-
festéket nem tűrő bajt kér az Istentől embertársára. Még leírni is szörnyű. Jézus ezért 
mondja, hogy az ő nevében kell kérni, mert az ő nevében csak a szeretet nyelvén lehet 
beszélni. Úgy is azzal az alázattal, ahogy Jézus tette: a végén megvalljuk, hogy is ne 
a mi akaratunk teljesüljön, ha nem az Atyáé. A józan ember tudja, hogy az akarata is 
gyarló és könnyen lehet öngólos. A földi apák sem azt adják feltétlen a gyermekeiknek 
amit kérnek, hanem igyekeznek helyette jobbat  adni. Így van ez a mennyei Atyával is. 

Az Újesztendő küszöbén  nagy áldás, ha az Istennel való beszélgetés kiváltsága tu-
datosodik bennünk. Örülünk, ha egy hatalommal, tudással, tekintéllyel bíró ember 
kedvesen szól hozzánk miután meghallgatott minket. Mennyivel nagyobb az öröm, ha 
rájövünk, hogy a mindható Isten jóságos atyaként szól hozzánk az igehirdetés szavá-
ban, a csöndes tűnődéseinkben, a lelkiismeretünk hangjában és minden más módon, 
amit Ő jónak lát. 

Jézus az imádsággal kapcsolatos buzdító tanítását azzal fejezi be, hogy Szentlelket ad 
nekünk az Atya, ha kérjük. Jézus harmonikus, felhőtlen kapcsolatban volt az Atyával, 
mert közös volt a Lelkük. Egy hullámhosszon voltak. Nekünk nem mindig zavartalan a 
kapcsolatunk az Istennel, mert a mi lelkünket megbetegítette a bűn. Nem úgy rezonál 
az Isten szavára ahogy kellene és nem úgy bocsátja ki hullámait Isten és ember felé, 
ahogy kellene. De ez a lélek gyógyulhat. Az Újesztendő  lehet ennek a gyógyuló lé-
leknek és helyreálló Isteni és emberi kapcsolatoknak rendelt ideje. A zsoltáros ezt a 
gyógyuló, isteni és emberi kommunikációt helyreállító folyamatot kéri akkor, amikor 
így imádkozik: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90, 
12).  A 2018-as esztendő napjainak nagy része még előttünk van. Adja a Mindenható 
Isten kegyelme és a mi engedelmes életünk, hogy naponta bölcsebb legyen a szívünk, 
tisztább a lelkünk, hogy minél zavartalanabb és áldottabb legyen a beszélgetésünk a 
mennyei Atyával és minél szeretetteljesebb, hasznosabb földi testvéreinkkel. Ezt a bol-
dogságot kívánjuk minden kedves olvasónak.

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

„Őt Isten előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, 
de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.”

1 Péter 1,20

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

NAPKELETI BÖLCSEK

 Amikor Jézus megszületett Bet-
lehemben, bölcsek érkeztek nap-
keletről, hogy imádják őt. Hoz-
tak neki királyhoz méltó drága 
ajándékokat.

Ezek a bölcsek nem törődve a 
távolsággal, pénzzel és idővel, el-
mentek meglátogatni napkelet-
ről Jézust, azt, akit nem is ismer-
tek, akiről azt sem tudták, kinek 
a gyermeke - csak látták feltűnni 
az égen a csillagot. Azt a csilla-
got, ami akkor jelenik meg az 
égen, ha király született. És a csil-
lag odavezette őket Isten Fiához.

A bölcsek áldozatot hoztak. 
Rászánták Jézusra az idejüket, 
az energiájukat, a pénzüket. 
Nem sajnálták, odaadták. Így 
átélhették azt, hogy Isten álom-
ban megszólította és vezette 
őket hazafelé a megfelelő úton.

Isten mindenkihez szeretne 
szólni, de sokan nem hallják az 
Ő hangját. Sokakat szeretne ve-
zetni, más útra terelni – a meny-
nybe vezető útra –, de sokan 
nem hagyják.

Pedig érdemes. Érdemes az időn-
ket, a pénzünket az energiánkat 
Istenre áldozni, mert Isten egy 
olyan helyre vezet minket, ami 
nem ér fel a pénzzel, az energiával 
és az idővel. Még nem késő hátat 
fordítani és Isten felé fordulni.

Boldog Új Évet/Életet  
kívánok mindenkinek!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Idén ősszel egyedülálló közvéleménykutatást végzett dr. Fodor Kinga, 
az Állatorvostudományi Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságának 
elnöke, aki arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen az állatkísér-
letek társadalmi megítélése Magyarországon. A kutató által összeállí-
tott, 20 kérdésből álló kérdőívet online tették közzé, a kitöltésre három 
hónap állt rendelkezésre. Ez alatt az idő alatt 341 értékelhető válasz 
érkezett be. A válaszadók 74 %-a nő, 70%-a 20 és 40 év közötti, 80 %-a 
érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezik, 78%-a állat-
tartó, 40%-a pedig kifejezetten állatokkal foglalkozó munkát végez. 

A kutatás eredményét Ézsiás Anikó diplomamunkájában, valamint az idén 
szeptemberben megrendezett szakmai napon mutatták be. A szakmai 
napon a kitöltött kérdőívek kiértékelését a vonatkozó jogszabályokkal 
(az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az 
állatkísérletektől szóló 40/2013. (II.14.) kormányrendelet) és a gyakorla-
ti ismeretekkel vetettük össze. A következő megállapításokra jutottunk:

Az „állatkísérlet” szóról a válaszadók 37 %-ának gyógyszerkísérlet vagy kozme-
tikai szerek tesztelése, 29 %-ának erősen negatív töltetű kifejezések (pl. halál, 
horror, kiszolgáltatottság), 7 %-ának pedig kifejezetten rossz tartási körülmé-
nyek jutottak eszébe. A hatályos jogi szabályozás szerint állatkísérlet az ál-
lat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, 
amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tű-
szúrás által okozottal egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdal-
mat, szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, akkor is, ha 
a beavatkozás közben érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy egyéb mód-
szert sikeresen alkalmaznak. Nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti 
jellegű mezőgazdasági vagy állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölé-
sének vagy megjelölésének a természettudományok által elfogadott korsze-
rű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása, valamint az ál-
latnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történő leölése. 

Arra a kérdésre, hogy „mi nem lehet állatkísérlet célja”, a válaszadók csak-
nem 100 %-a helyesen válaszolta, hogy „lőszer előállítása”, ugyanakkor a jogi 
szabályozás szerint ide tartozik a fegyver előállítása is. A válaszadók 60 %-a 
szerint nem végezhető állatkísérlet „szemfesték és szempillaspirál ártalmat-
lanságának vizsgálatához”, a vonatkozó szabályozás szerint állatkísérlet nem 
végezhető semmilyen kozmetikai célú termék, így pl. szépítőszer előállítása 
céljából, továbbá dohány- és egyéb élvezeti cikk előállítása céljából sem. A 
válaszadók 20 %-a és 10 %-a által tévesen tilalmazott célok – élelmiszerek, 
egyéb adalékanyagok fejlesztése, ill. gyógyszerek hatékonyságának vizsgála-
ta – nem tartoznak a jogszabály által tilalmazott körbe, azonban e körben is, 
amennyiben lehetséges, az állatkísérlet helyett élő állatok felhasználá-
sát nem igénylő, tudományo san elfogadott módszert vagy vizsgálati 
stratégiát kell alkalmazni. Amennyiben nem lehetséges az állatkísérlet 
alkalmazásától eltekinteni, az ezen célok érdekében lefolytatott kísérletek is 
szigorú feltételrendszerhez kötöttek, továbbá a felhasznált állatok számát 
a lehető legnagyobb - a kísérlet eredményességét még nem veszélyez-
tető - mértékben csökkenteni kell. Az állatkísérletek céljait a jogszabály 
taxatíve sorolja fel, ilyen pl. emberek, állatok vagy növények betegségeinek, 
egészségi rendellenességeinek vagy más kóros elváltozásainak kezelése, a 
természetes környezet védelme vagy a fajok megőrzésére irányuló kutatás. 

Mely állatokon lehet kísérletet végezni? Miközben a válaszadók bizonyos 
részének az „állatkísérlet” szóról kirúzsozott majmok, szenvedő állatok jutnak 
az eszébe, 7,5 %-uk konkrét állatfajokra (fehér egér, patkány, kirúzsozott maj-
mok, fehér nyúl) gondol, a valóságban emberszabású majmok kísérleti célú 
felhasználása tilos. Háziasított állatfaj kóbor egyedével, természetvédelmi ol-
talom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tar-
tozó állatfaj egyedével, ismert tartóval rendelkező, kedvtelésből tartott állattal, 
valamint vadon befogott állattal, nem emberszabású főemlősökkel elvégzett 
kísérletekre az általánosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak. A jogszabály 
pl. részletesen felsorolja azokat a fajokat (ide tartozik pl. a kutya, a macska, de 
a dél-afrikai karmosbéka is), amelynek egyedét csak akkor lehet kísérlet so-
rán felhasználni, ha azt kifejezetten e célra tenyésztették. Alapvető szabály, 
hogy kísérlet céljára kizárólag az állatvédelmi, egyes esetekben a ter-
mészetvédelmi hatóság által engedélyezett állatot szabad felhasználni. 

A 2016-ban lefolytatott állatkísérletben részt vett állatok 17 %-a madár, 23 
%-a patkány és 45 %-a egér volt.

Az állatkísérletek negatív társadalmi megítélésével egybecseng, hogy 
a kísérletet végző személyt a válaszadók 28 %-a ítélte el (pl. „okleveles 
hentesnek” nevezve őket), azonban érdekes, hogy 52 %-uk szerint ezek 
az emberek is csak a munkájukat végzik (ami humánusan is ellátható). A 
válaszadóknak mindössze 14 %-a gondolta úgy, hogy ezek az emberek 
munkájukkal a fejlődést, az emberiség előremenetelét szolgálják. A vá-
laszadók 54 %-a feltételezte, hogy az állatkísérletek lefolytatásához külön 
végzettség kell, azonban 9 %-uk szerint bárki végezhet állatkísérletet, ha a 
munkájához erre szükség van. Jogszabály szerint állatkísérlet kizárólag 
nyilvántartásba vett intézményben, minden egyes beavatkozásra 
külön kiállított engedély alapján, jogszabályban meghatározott vég-
zettséggel, szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező személy által, 
a hatóság nyilvántartásba vételét követően végezhető. Az engedélyt 
a hatóság meghatározott időre adja ki. Az engedélyezés során a ható-
ság különösen figyelembe veszi az indokoltságot és tudományos meg-
alapozottságot, figyelemmel az élő állatok felhasználását nem igénylő 
módszerek alkalmazásának jogszabályi követelményére. Az állatvédelmi 
hatóság a kísérleti állatot tenyésztő, beszállító, tartó létesítményt is külön 
nyilvántartásba veszi, ezen tevékenységeket ugyancsak engedélyhez köti.

Az állatkísérletek elutasítói legtöbbször a kísérlettel járó fájdalomra hivat-
koznak. A közvéleménykutatás során válaszolók 30 %-a szerint a kísérletek 
61-80 %-a okoz az állatoknak szenvedést, fájdalmat vagy tartós nélkülözést. 
A kérdésre a válaszadóknak mindössze 20 %-a válaszolt helyesen, amikor 
ezt az értéket 40-60 %-ra becsülte meg. A válaszadók 42 %-a szerint egy 
fájdalomcsillapító hatáserősségének tesztelése céljából megengedett a fáj-
dalom okozása egy állatnak, ugyanakkor arra a kérdésre, hogy „Ön szerint 
megengedhető-e, hogy egy állatnak komoly szenvedést és/vagy fájdalmat 
okozzanak egy állatkísérletben, a válaszadók 91 %-a a „nem” válasz jelölte 
be. Miközben a válaszadók maguk sem következetesek az állatkísérletek 
megítélésében, a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy az alkalmazott 
módszerek tökéletesítésére kell törekedni az állati fájdalom, szenve-
dés, kín vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése vagy a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése érdekében. Olyan kísérlet, amely sú-
lyos, várhatóan hosszú ideig tartó és semmilyen módon nem enyhíthe-
tő fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal jár, nem végezhető. Minden 
kísérletet esetileg, pontosan meghatározott feltételek alapján a következő 
kategóriák valamelyikébe kell besorolni: a) érzéstelenítéses-túlaltatásos, b) 
enyhe, c) mérsékelt, d) súlyos. A kísérletek közötti választás során azt a kísér-
letet kell választani, amely: a) minél kevesebb állat felhasználását igényeli; 
b) a fájdalomra, szenvedésre, kínra és maradandó egészségkárosodásra 
legkevésbé érzékeny állatok felhasználásával történik; c) a legkevesebb 
fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó egészségkárosodást okozza; 
valamint d) a legnagyobb valószínűséggel vezet kielégítő eredményre. A 
rendkívüli fájdalmat okozni képes, súlyos sérüléssel járó kísérlet kizárólag 
érzéstelenítéssel végezhető. Amint a kísérlet célja teljesült, megfelelő in-
tézkedéseket kell tenni az állat szenvedésének minimalizálása érdekében. 

Amennyire lehetséges, el kell kerülni az állat kimúlását, mint a kísérlet 
végpontját, és a kísérletet még ezt megelőzően kíméletes módon be kell 
fejezni. A jogszabály részletes szabályozást ír elő arra az esetre is, ha az ál-
lat kimúlása nem kerülhető el a kísérlet során. Ez esetben a kísérletet úgy 
kell megtervezni, hogy annak során a lehető legkevesebb állat pusztuljon 
el, az állat a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkevésbé szenvedjen, és 
a lehetséges mértékben biztosítva legyen számára a fájdalommentes halál. 

Hazánkban 2015-ben 160 ezer ilyen eset volt: 160 ezer állat vesztette 
életét kísérlet során. Meglepő adat, hogy ez a szám csak töredéke azon 
állatok számának, amelyeknek halálát hétköznapi életmódunkkal okoz-
zuk. Összehasonlításképp: 2015-ben, ugyanabban az évben, amikor 160 
ezer kísérleti állat elpusztult, 237 millió vágóállatot öltünk le. Hazánk-
ban évente mintegy 100 ezer kutya kóborol el, közülük 15 ezret vadászok 
lőnek ki, több tízezret autó, vonat üt el. Ezzel szemben a kísérleti célra 
felhasznált kutyák száma évente 400-600, az előbbi szám 0,4-06%-a. 

Elmondható, hogy miközben az állatkísérletekhez a társadalom hoz-
záállása ambivalens, jelenlegi életmódunkkal jóval több állat elpusz-
tulásáért vagyunk felelősek, mint amennyi állat a jogszabályok által 
szigorúan szabályozott  kísérletek során veszíti életét.

dr. Nagy Csilla

Tények és tévhitek – amit az állatkísérletekről tudni érdemes



1 0 1 1

 Tavaly is megtartottuk év végi, karácsonyi záró estünket a dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban. Ilyenkor visszatekintünk az mögöttünk álló év ese-
ményeire, bemutatjuk a szülőknek, barátainknak, hogy mi mindent tanultunk az elmúlt hónapokban, beszámolunk táborainkról, rendezvényeink-
ről és tervezgetjük a jövőt. Színes tartalommal töltöttük meg az elmúlt évet szokásos és rendhagyó programjainkkal: A szokásos téli táborral kezd-
tük az évet a felnőtt csoporttal, majd a Varsányi Táncláz programsorozat harmadik szériájának szervezése töltötte ki a tavaszi szezont, ebben húsvéti 
tojásfestő napot is rendeztünk a  gyerekeknek. A táncverseny sikeres lebonyolítását követően felléptünk a városnapi rendezvényeken Dunavarsányban 
és a szomszédos településeken. Nyáron megtartottunk három tábort, ősszel részt vettünk a szüreti felvonuláson. A jelmezes Halloween-bulink után 
télen, pedig fogadtuk a Mikulást. Mindeközben még egy esküvőt is lebonyolítottunk, az első Willpower-lakodalmat egyesületünk szervezésében.

Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött és lelkesen készülünk a következőre. Köszönjük táncosainknak, hogy bíznak bennünk, hogy együtt dolgozhatunk, 
hogy töretlen lelkesedéssel állnak csapatunk tagjai közt. Egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek!

Wp csapat

 Társaságunk nevében sikerekben gazdag, és 
boldog új évet kívánunk Önöknek. Az elmúlt év 
számbavétele során megelégedéssel nyugtáz-
hatjuk, hogy a 2017. esztendőben az Epres utca 
környékét érintő szennyvízberuházás a terveknek, 
és elvárásoknak megfelelő előrehaladást ért el. 

Társaságunk minden tőle telhetőt elkövetett an-
nak érdekében, hogy a munkálatok határidőre és 
magas színvonalon történjenek, mindazonáltal 
hangsúlyozzuk, hogy az eredményeinkben ki-
emelkedő szerepe volt a beruházást megrendelő 
Önkormányzat, valamint a fejlesztéssel érintett te-
rületeken élők konstruktív együttműködésének. 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Ezúton is kérjük a T. Lakosokat, hogy a beruházás 
befejező szakaszaiban is az eddigihez hasonló 
pozitív hozzáállást, és együttműködést tanúsítani 
szíveskedjenek Társaságunk, az Önkormányzat, 
valamint a rendszer üzemeltetését végző szol-
gáltató felé. Ami a konkrét eredményeket illeti, 
elmondhatjuk, hogy az új építésű hálózat kiépíté-
se, valamint a rekonstrukcióval érintett szakaszok 
átépítése, azaz a korábbi vákuumos rendszerről 
a gravitációs technológiára történő átállás 2018. 
január 20. napjáig megvalósult. Ennek köszönhe-
tően megkezdődhet az érintett hálózat próbaüze-
mének lefolytatása. A próbaüzem elvégzését kö-
vetően az új építésű és rekonstrukcióval érintett

szakaszok véglegesen átadásra kerülnek a tulaj-
donos Önkormányzat, illetve a szennyvízhálózatot 
üzemeltető társaság részére. A beruházás fizikai 
megvalósításának utolsó feladata a fejlesztéssel 
érintett közutak helyreállítása lesz, amely során 
Társaságunk olyan útburkolattal látja el az érintett 
szakaszokat, amilyen a fejlesztést megelőzően 
volt. A munkálatok időzítését nagyban meghatá-
rozza az időjárás, valamint a próbaüzem időtarta-
ma, ugyanakkor terveink szerint ez év májusáig 
valamennyi útszakasz helyreállítása megvalósul. 

Köszönjük együttműködésüket és továbbra is arra 
bíztatjuk a T. Lakosokat, hogy kérdés vagy kérés 
esetén forduljanak bizalommal Társaságunkhoz. 

Tisztelettel: 
DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

A WILLPOWER TSE BESZÁMOLÓJA 

PROGRAMOK ——  BESZÁMOLÓ
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Úgy gondoltam, ragaszkodom az önmagam alkotta hagyományhoz, s boldog új esztendőt is régi dunavarsányi képeslapok ,,küldésével” kívánok a kedves 
olvasóknak! Egyúttal egy tavalyi tévedésemet is be kell ismernem. A júniusi számban a 7. képként közölt Boross-ház tulajdonosa valójában a Koskai család 
volt, s az a bizonyos tornyocska a mögötte álló Törpényi-Lendvai-házat díszítette s díszíti ma is. A Koskai-Boross-házat viszont azóta lebontották. A most 
bemutatandó képeslapokról néhány mondat:

• Az elsőt 1920 körül adhatták postára. Fölül a nevezetes Nuofer vendéglő és üzlet, alul - tévesen Kleinnek írva -  Hein János híres faiskolája és  
    kertészete látható. Később mindkettő Ujhelyi Antal tulajdonába került.
• A második 1941-ben készült. A látképet az állomás keleti oldalán lévő ablakból fotózhatták. Balra vélhetően a Makra-ház, szemből Maliczky Lajos  
    cserépgyára, jobbra a Maliczky - Székely-ház kertje. A levelezőlap bal alsó sarkába a Kossuth Lajos u. 8. sz. Somogyi - Gyöngyösi Papp-ház hátsó  
    épületrészében működő akkori postaépület képét montírozták.
• A harmadik lapot 1937-ben postázták. Fölül balra Erdélyi Ferenc hentesmester háza, jobbra Kaich Mátyás Eötvös utcai mozija és vendéglője látható.   
    (Mindkettő ma is áll, de jelentősen átépítve.) Alul a mai Pozsonyi utca egy részlete. Ház nemigen fedezhető fel a lombos fák miatt. Az érdekesség  
    az, hogy ekkor még ,,Németh utca” volt a neve.
• A negyediket 1921-ben kaphatta meg a címzett. Igazi ritkaság! Felirata bizonyítja, hogy a hajdani dr. Mihájlovics - Kertész-ház egyik helyiségében   
    működött akkoriban a posta. (Ma: Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) (Tátrai János képeslapgyűjteményéből)

Kohán József

1.

3.

2.

4.

PING-PONGOZNI MINDENKI TUD?!
 Tavaly december 30-án rendeztük meg a 11. Dunavarsányi Karácsony Kupát, ismét 
szép számmal gyülekeztek az érdeklődők a Dunavarsányi Sportcsarnokban. 

Egy indulót idézve: „maratonira sikerült a verseny”. Negyvenhét ember, igazolt és 
hobbi-játékos mérette meg magát a versenyen, az igazolt és hobbi játékosok nagyjá-
ból fele-fele arányban oszlottak el. A mérkőzések folyamatosan nyolc asztalon folytak, 
de még így is több mint hat órán át zajlott a rendezvény. Hat-hét tagú csoportokból 
a négy legjobb jutott a főtáblára, itt kieséses rendszerben dőlt el a helyezések sor-
sa. A döntőbe jutáshoz akár tíz meccset is kellett játszani, ami így, karácsony után 
nem kis dolog! Hogy a játékosok és a lelkes szurkolók elegendő energiához jussa-
nak, a szervezők zsíros kenyeret osztogattak savanyúsággal, lila hagymával. Végül 
három kategóriából kerültek ki a győztesek, három arany, három ezüst és hat bron-
zérmet sikerült elnyerniük a játékosoknak. Természetesen az első helyezettek egy 
kupával is gazdagabbak lettek. Évről-évre egyre többen jelentkeznek az érdeklődő 
hobbi játékosok is, hisz ez a verseny mindenkinek szól! Egyre közelebb kerülünk 
a célhoz: megismertetni ezt a mozgásformát az emberekkel, megmutatni nekik, 
hogy bárkinek kellemes kikapcsolódást jelenthet. Hisz a Forrest Gump óta tudjuk: 
ping-pongozni mindenki tud! Persze, ezeket az eredményeket nem érhettük volna 
el egyedül. Köszönjük a támogatást Gergőné Varga Tünde polgármesterasszonynak, 
a DTE-nek a terembiztosítást és a DMTK-nak az asztalokat, továbbá a lelkes segítsé-
get délegyházi sportbarátainknak. Remélem, idén is lefutjuk újra ezt a 42 kilométert!

Perényi Péter

Fő az egészség 
Alternatív egészségnap a Petőfi Klubban

 Az Everness-Senior Egyesület szervezésében 2017. november 25-én a Petőfi Klubban 
megvalósult az Everness-elv: tudatosság, feltöltődés, közösség. Mindennapi életünket 
segítő témák, remek előadók, befogadó közönség. A programot Nagy Sándor rapid 
masszázs bemutatójával kezdtük. A 8-10 perces kezelés hatékonyságának titka, hogy 
egyenletes ritmusban dolgozva, folyamatosan passzív lendületben tartják az alany 
testét és izmait, amelyek ellazulnak és energetizálódnak. A jelen lévők ki is próbál-
hatták a rapid masszázs jótékony hatását. A következő előadást Venczel Éva tartotta 
az egészséges táplálkozásról. A tibeti energia gyógyászatról beszélt Balog Ádám prá-
nanadi mester. Az energia gyógyászat ezen ága könnyen elsajátítható, magunkat és 
társainkat is tudjuk kezelni. Külön kiemelte, hogy az elsajátított technikával a betegség 
megelőzésben is tudjuk segíteni. Matek Kamill következett, aki bejárta a világot, kutat-
va az emberiség eredetét, a magyarság eredetét. Betekintést nyerhettünk a kristályok 
világába, a kristálygyógyászat jótékony hatására. Vendégeink részére az egészséges 
táplálkozáshoz készítettünk húsmentes krémeket (lencsekrém, különféle ízesítésű 
túró krém). A program második felét Homolai Sándor, a dzsideridu fantasztikus hang-
jával és csodálatos indiai hangtálai rezgésével nyitottuk. A részt vevők megtapasztal-
hatták: a hangok világa és lelkünk rezdülése egy tőről fakad. Egyesületünk elnöke, 
Herendi Péter előadásában az érintés varázslatáról beszélt: a test- és talpmasszázs a 
kényeztetés mellett jótékony hatással van az egészségünkre, fontos szerepet játszik 
a kialakult betegségek feltérképezésében, az ezt követő kezelések hatással vannak a 
betegségek legyőzésére. Bencsik Krisztina a szervezetünket minden nap érintő külső 
és belső tényezőkre hívta fel a figyelmet. Nagy figyelemmel hallgatták az antioxidáns 
mérő készülék jelentőségét is. A táplálék kiegészítők fontos tényezők a betegségek 
megelőzéséhez, elkerüléséhez, ezek minőségére és eredetére hívta fel a figyelmet.

A nap zárásaként Karacs Ildikó gyógyító hangjával ismerkedhettünk meg. A hang-ze-
nei meditáció alatt teljes ellazulásban volt részünk, ezt követően a csakrák tisztítása 
következett, csodálatos dallamokkal, szövegekkel:

Úgy nézek magamra mindig; Ahogy csodára nézni illik.; Csodára, az ember fiára;
Kezeire, nyírott hajára.

Ezen a napon a test-lélek-szellem táplálásához sikerült hozzájárulni. Keressék egye-
sületünk programjait az Everness-Senior facebook oldalon! Csatlakozási lehetőség, 
érdeklődés: +36 20 9382774; everness.senior@gmail.com

Herendi Péter, az Everness-Senior Egyesület elnöke

Támogatóink:
Dunavarsány Város Önkormányzata

Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-17-SZ-1654

TÖRTÉNELEM ——  PROGRAMOK
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www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

(Gyros ház fölötti táncterem)
Dunavarsány,  Kossuth Lajos utca 12.

TÁNCOKTATÁS

MODERNTÁNCOK 
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK 

OKTATÁSA GYEREKNEK, 
FIATALOKNAK ÉS 
FELNŐTTEKNEK

+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.

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
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796 

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 
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: 06/30426-3703
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 – 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
 06/40 980-030
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
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 

Bölcsődéjének Bambi és Törpikék csoportjába  
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők  

gyermekét/gyermekeit másfél évestől 
három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk  
központjában, az óvoda szomszédságában működő 
otthonos, gyermekközpontú, az óvodára felkészítő 

intézményünket. 

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

intézményvezetőnél.

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

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

04:06 04:56
04:36 05:26
05:06 06:00
05:36 06:30
06:06 07:10
06:21 07:25
06:36 07:40
07:06 08:10
08:06 09:10
09:06 10:00
10:06 11:00
11:06 12:00
12:06 12:56
13:06 13:56
14:06 14:56
14:36 15:30
15:06 16:00
15:36 16:30
16:06 17:00
16:36 17:26
17:06 17:56
17:36 18:26
18:06 18:56
19:06 19:56
20:36 21:26

05:05 05:52
05:40 06:27
06:40 07:27
07:40 08:27
08:40 09:27
09:40 10:27
10:40 11:27
11:40 12:27
12:40 13:27
13:10 13:57
13:40 14:27
14:10 15:02
14:25 15:17
14:40 15:32
15:10 16:02
15:40 16:32
16:10 17:02
16:40 17:32
17:10 18:02
17:40 18:32
18:10 18:57
18:40 19:27
19:10 19:57
19:40 20:27
20:40 21:27
22:40 23:27

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

 NÉPLIGET AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR

05:30 05:54
06:45 07:04
06:50 07:19
08:20 08:39
10:00 10:24
11:30 11:54
13:35 13:59
14:30 14:49
15:15 15:39
16:55 17:14
17:05 17:29

04:58 05:22
06:23 06:47
07:08 07:32
07:48 08:12
09.58 10:17
10:43 11:07
12:58 13:17
13:03 13:27
14:23 14:52
15:13 15:32
16:23 16:52

11:30 11:49
14:15 14:35
15:35 15:54
16:30 16:49

07:03 07:21 
09:12 09:30
11:23 11:41
14:43 15:01
16:03 16:21
16:55 17:13

ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

 SZIGETHALOM, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS
ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

MAJOSHÁZA, MŰVELŐDÉSI HÁZ
ODA VISSZA

VOLÁNBUSZ MENETREND




