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ÖNKORMÁNYZAT —

Deák Ferenc mellszobra - Szabó Zoltán alkotása

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Dunavarsány Város Önkormányzata a Dunavarsány, 
nyomóvezeték felbővítése tárgyú beruházás projekt 
tájékoztató fórumára hívja meg Önöket, melynek idő-
pontja: 2018. augusztus 6. 17:00 óra, helyszín: 
Városháza.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Dunavarsány Város Önkormányzata

HÁZIORVOSI HELYETTESÍTÉS

 Tájékoztatjuk a tisztelt pácienseket, hogy dr. Zsíros-Antóni Krisztinát dr. 
Bodnár Réka csecsemő- és gyermekgyógyász júliustól, tartósan lega-
lább egy évig helyettesíti a megszokott helyen az alábbi időpontokban: 

Hétfő, Kedd: 9:00-11:00 betegrendelés
Egészséges tanácsadás (oltás) Kedd: 11:00-12:00, Szerda: 8:00-10:00

Szerda: 10:00-12:00 betegrendelés
Csütörtök: 15:00-17:00 betegrendelés

Péntek: 14:00-16:00 betegrendelés

Dr. Zsíros-Antóni Krisztina

 A napokban elkezdődött és iskolakez-
désre elkészül a Kossuth Lajos utca és 
Iskola utca kereszteződésének átépítése. 

A beruházás első ütemében a cso-
mópont alatt található nyomóve-
zetékek cseréje történik meg, a 
városrészben zajló szennyvízhálózat ka-
pacitásnövelési projekt részeként. Ezt kö-
vetően a Városháza előtti úttestszakasz-
hoz hasonlóan megemeljük a burkolatot.

A kereszteződés nagyon forgalmas, meg-
közelítése fokozott figyelmet igényel, hi-
szen itt találhatóak az iskolai alsó tagoza-
tának épületei, továbbá a posta és egyéb 
szolgáltatók is, ezen keresztül közelíthető

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Biztonságosabb közlekedés a gyermekek védelmében

meg az ún. kisvasúti átjáró, valamint a 
fejlődő, növekvő Epres utca és térsége, 
de erre haladnak el a kisvarsányi temető 
felé haladók is. A közlekedésbiztonságot 
az elmúlt évben a „Vigyázz gyermekek” 
figyelemfelhívó táblával már növeltük.

Az úttest kiemelésének célja gyerme-
keink és az itt közlekedők védelme ér-
dekében a forgalomlassítás, ezáltal a 
közlekedés biztonságának további nö-
velése, hiszen a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy erre nagyon nagy szükség van. 

A csomópont-kiemelés új burkolata be-
tonkő lesz, melynek minden sarkában 
zöldterület kerül kialakításra, figyelve

a csapadékvíz elvezetésre is. A biztonsá-
gos megközelítését az aszfaltburkolat-
ban elhelyezett fényvisszaverő prizmák 
segítik majd. 

A munkálatok egy ütemben kerülnek ki-
vitelezésre, az építés ideje alatt a Kossuth 
Lajos utca – Iskola utca kereszteződés tel-
jes lezárására szükség van. 

Megértésüket, türelmüket és együttmű-
ködésüket köszönjük! 

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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A 2018. július 10-ei képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt.-től 
felvett folyószámlahitel összegét megemeli. 
A hitel futamidejét 2018. augusztus 1-től 
2018. december 21-ig, a rendelkezésre tar-
tott összeget legfeljebb 100.000.000 Ft-ban 
határozza meg. Kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben 
– a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. Felha-
talmazta a polgármestert, hogy a OTP Bank 
Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltétele-
iben megállapodjon és a szerződést aláírja. 

A képviselő-testület a KEHOP-2.2.2- 15-2015-
00039 azonosító számú Dunavarsányi Szeny-
nyvíztisztító Telep Technológiai Korszerűsítése 
tárgyú beruházás megvalósítására megkötött 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
1. számú egységes szerkezetbe foglalt meg-
állapodását elfogadta, felhatalmazta a pol-
gármestert a megállapodás aláírására, vala-
mint a szükséges intézkedések megtételére.

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

MEGSZÉPÜLT  
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Egyházi és Nem-
zetiségi Támogatások Igazgatósága segítségével valósult 
meg 2018. májusában a templom külső homlokzatának a 
templomhoz épített plébánia színével megegyező színe-
zése, valamint az ereszdeszkázat, a bádoglemez fedések 
és az ereszcsatornák és a lefolyók sötét színű mázolása.

A beruházás eredményeként egységes színezetű lett a 
templom és a plébánia, az állagmegóvó színezés és a 
mázolások által hosszú távon biztosított az épület állapo-
tának megőrzése.

Köszönet és hála az állami támogatáskezelőnek, a ki-
vitelezést végzőknek és minden közreműködőnek, aki 
segítségével, munkájával hozzájárult a templom meg- 
szépüléséhez! 

Keresztesi Balázs
alpolgármester

ÚJ ELNÖKSÉG, ÚJ CÍMER

 A Dunavarsányi Torna Egylet elnöksége döntött a címercsere időszerűségéről, új arculattal ké-
szül a következő szezonra.

A címer a közösségi összetartozást jeleníti meg. A sportegyesületnek, mint közösség-
nek az új szimbóluma formailag is változott és színesebb lett. A pajzsformát felváltotta 
a kör alak, mivel a DTE egy labdarúgó és egy kézilabda szakosztályból áll. Az egyesü-
let alapszíne a piros és a fehér, ezt kiegészítve kapta meg az új címer a zöldet, amely így 
a trikolór mintájára a piros, fehér és zöld ősi magyar színeket viseli. Az évszám (1926) 
az egyesület alakulásának éve.  A DTE rövidítés felett a Dunavarsány címeréből is jól is-
mert, stilizált aranykorona látható, ami a város jelképében arra utal, hogy Varsány falu 
királyi birtokon létesült, az egyesület címerébe pedig városunkat jelképezve került bele.

Bízunk benne, hogy a sportegyesület új szimbóluma, amely egyszerre tér vissza a gyö-
kerekhez, ugyanakkor fiatalos lendületet is sugároz, valamennyi polgár tetszését elnyeri.

A Dunavarsányi Torna Egylet elnöksége

SZŰRŐVIZSGÁLAT 
HÖLGYEKNEK

 Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halá-
lozást tekintve az Európai Unió egyik legkedvezőtlenebb 
helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a méhnyakrák 
miatti relatív halálozási kockázat magas, évente közel 
400 nőt veszítünk el, annak ellenére, hogy a méhnyak 
kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a 
betegség gyógyítható. Városunkban már negyedik éve 
térítésmentesen igénybe vehető a védőnői méhnyak-
szűrés. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes 
szűrésen önmaga és családja érdekében! Jelentkezni 
lehet Fonyóné Tóth Cecília védőnőnél a 06-20 266-4332 
telefonszámon, vagy a cilif71@gmail.com e-mail címen.

Dunavarsány Város Önkormányzata

SZÉP EMLÉKEK A KATOLIKUS TÁBORBÓL
„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!”  Mt. 19,14.

 Várakozással és örömmel kezdtük meg július 
9-én, hétfő reggel táborunkat a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Római Katolikus Templomban, 
ahol Kis R. Sándor atya tartott tábornyitó misét. 
Ezután 40 gyermekkel átvonultunk a Polgárok 
Házába, táborunk színhelyére, itt ismertettük 
az előttünk álló hét eseményeit, majd Izabella 
néni megtartotta az első hittan foglalkozást: egy 
tanulságos mesével kezdődött és a Teremtés tör-
ténetével folytatódott. Ezt követően az egyházi 
évet átölelő liturgikus színekkel foglalkoztunk. 

A hétfő színe a zöld volt, öt csapatot alakítottunk ki, 
csapatkapitányt választottunk, s mindenki csukló-
jára felkerült az adott szín. Szívet, lelket melengető 
egyházi ifjúsági énekeket  tanulhattunk Adrienn 
nénitől, aki gitárral, Darvas Luca pedig fuvolakí-
sérettel tette felejthetetlenné ezen alkalmakat. 

A kedd színe a fehér és a fekete volt, a menny és 
a pokol színei. Táborunk vezetője Kis Gábor, Ma-
josháza polgármestere volt, aki ezen a napon sze-
retettel hívott minket ízletes ebédre, melyet ez-
úton is köszönünk neki! Az ebédet ledolgozandó

sportvetélkedők következtek a majosházi 
sportpályán, majd megtekintettük az ország 
egyetlen konténer-templomát, amellyel szin-
tén Majosháza büszkélkedhet. Az oda-vissza 
utunkat biztosította Szilveszter Lajos, Délegy-
háza alpolgármestere, ezúton is köszönjük!   

A szerdai nap színe a lila volt, amely a böjt, a 
megbánás, a várakozás színe. A délelőtt folya-
mán a városházára látogattunk, ahol Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszony mutatta be 
röviden a hivatal működését, s édességgel kí-
nált meg minket, ezúton is köszönjük. Ezt köve-
tően Sándor Atya a régi plébánia területén élő 
állatait mutatta meg, majd fagyizni hívta meg 
a táborozókat. Délután a dunavarsányi Lányok 
Asszonyok Klubja ízletes palacsinták tömegével 
lepett meg minket, ezúton is köszönjük nekik!  

A csütörtök színe a piros volt, amely Krisztus 
vére, a megváltás színe, valamint a vértanúságot 
jelképező szín is egyben. Ezen a napon Máriare-
metére zarándokoltunk, a lelki vezetőnk Józsa 
Sándorné Nusi néni volt, köszönjük a szervezést. 

A pénteki nap színe az arany volt, amely meleg-
séget sugároz, az Isteni szeretet és a bölcsesség 
színe. Ezen a napon a záró hittan foglalkozás 
után készülődtünk s szeretettel vártuk a kedves 
szülőket, nagymamákat, vendégeket zenés áhí-
tatunkra. Még ezen esemény előtt újra megle-
petéssel érkezett hozzánk a Lányok Asszonyok 
Klubjának vezetője, Ullmann Józsefné Edit néni 
segítőjével, hűsítő jégkrémmel kínáltak minden 
táborozót és táboroztatót, ezúton is köszönjük.

Köszönjük Dunavarsány vezetőségének és képvi-
selő-testületének, hogy az idén is lehetővé tették, 
ne legyen anyagilag megterhelő a szülők számá-
ra az öt nap táboroztatás. Köszönjük a Dunavarsá-
nyi Városgazdálkodási Kft. konyhai dolgozóinak 
az ízletes ételeket, a pontos kiszállítást. Boldogan 
teljesített önkéntes szolgálatot a hét folyamán: 
Molnár Józsefné, a Katolikus Templom Kuratóriu-
mának elnöke, Tóthné Bíró Katalin kántora, Fülöp 
Izabella és Józsa Sándorné hitoktatók, Gárdonyi 
Adrienn kórusvezető, Gyurasics Gáborné, Darvas 
Alexandra, Keresztesi Balázsné és Keresztesi Ká-
rolyné. Isten segítségével jövőre is találkozunk!

Keresztesi Balázs
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
augusztusban 

Augusztus 5.: Havas Boldogasszony, Szűz Mária római főtemplomának fel-
szentelése. A legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik vissza. Egy János 
nevű patrícius és Lieberius pápa álmukban utasítást kaptak: ott építsenek 
templomot Rómában a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, ahol másnap ha-
vat találnak. Ez augusztusban történt. Innen az augusztus 5-ei ünnep - Havas 
Szűz Mária. Valószínű, hogy az efezusi zsinat emlékére épült a templom 431-
ben. III. Sixtus pápa az eretnekségekkel szemben engesztelésül újjáépítette, 
csodálatos mozaikokkal ékesítette és jelentőségét kifejezendő adta neki a Sa-
nta Maria Maggiore nevet. Mozaikjain és freskóin az Istenanya méltóságteljes 
ábrázolásai láthatók.  A főoltár alatt a betlehemi jászol maradványait őrzik.

Augusztus 6.: Urunk színeváltozása. A húsvéti készületbe nagyböjt máso-
dik vasárnapján önfeledten beletartozik az Egyház ünneplése. A csodálatos 
titkot, Urunk istenségét ragyogtatja fel. Péter apostol (2.Pét. 1,16-19) le-
velében olvashatunk erről. A liturgikus évnek megfelelően is olvashatunk 
a három szinoptikus evangéliumában. III. Callixtus pápa a török elleni győ-
zedelem emlékére az egész egyházra kiterjesztette. Keresztény életünkben 
való jelentősége a prefációban hangzik el és szerepel Nagy Szent Leó egyik 
beszédében is: „Önmagában, mint az Egyház fejében mutassa meg a dicső-
ségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét.”

Augusztus 15.: Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe. 
XII. Pius pápa apostoli rendelkezésében így fogalmazza meg az Egyház ősi 
hitét: „Szűz Mária kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentes-
ségét a sírban való romlástól és - szent Fiához hasonlóan - legyőzte a halált, 
testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az 
örökkévalóság halhatatlan királyának jobbján, mint Királynő tündököl.”

Augusztus 20.: Szent István király, Magyarország fővédőszentje. 969. körül 
született Esztergomban. Szent Adalbert keresztelte meg. 1000-ben Magyar-
ország királyává koronázták. Országalapító király. Megalkotta a törvényeket, 
megszervezte az egyházi életet, szerzeteseket hívott az országba, rendezte a 
magyarság életét. Példás családi élete a magyar családok mintája. Az Intel-
mek megírásával Imrét fiát készítette elő az uralkodásra. Egy szerencsétlen 
vadászat alkalmával Imre herceg elhunyt. Nem esett kétségbe a nehéz hely-
zetben sem, halála előtt országát a Boldogságos Szűzanya oltalmába aján-
lotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, Székesfehérváron temették el. 1038-
ban történt szentté avatása, ünnepét ekkor tartjuk. Ezen a napon Szent Jobb 
körmenettel is  emlékezik a magyar Egyház országalapító szent királyunkra.

Augusztus 27.: Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja. Vallomások című mű-
véből ismerjük Mónika életét. Hitében erős asszony, fiáért sokat imádkozott.  
Az édesanyák egy csoportja 987-ben Madrid városában közösséget alapított, 
ahol imádsággal kérték gyermekeik életét. A Szent Mónika közösség Magyaror-
szágon is megalakult, Vácon 2008. május 17-én tartottak egész napos lelki ta-
lálkozót. A mi egyházközségünkben Nagyvarsányon minden szentmise előtt a 
hívek közösen imádkoznak gyermekeikért és kérik Szent Mónika közbejárását.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Férfivá és nővé teremtette őket…(1Móz 1,27)

Olvasandó: (Lukács 8, 1-3) 

A 21. század olyan bonyolulttá vált, hogy azok a dolgok, amelyek korábban 
évszázadokon, sőt évezredeken keresztül egyértelműek voltak, komoly társa-
dalmi, jogalkotási, tudományos viták és közbeszédek tárgyát alkotják. Ezek 
egyike a férfi és női, illetve a nemi identitás kérdése. Ez sokáig nem volt prob-
léma, mert tudtuk az életből és tudtuk a Szentírásból, hogy vannak férfiak és 
vannak nők. Persze, bizonyára mindig is voltak olyanok, akiknél a határ nem 
volt olyan éles és ez következményekkel járt, de ezt mondhatni, hogy a magá-
néletükben tudták kezelni az emberek. Ma nincs így. Ausztriában már három 
nem van, bátor „tudósok” szerint már tizennyolc és így tovább. Ezeknek a fel-
vetéseknek persze súlyos társadalmi, politikai, jogi és pszichológiai következ-
ményeivel is számolni kell. Hát ilyen bonyolult a világunk, meg még ilyenebb. 

Jézus idejében is megvolt a megfelelő probléma ezen a téren. A teremtés 
rendjét ott is fölrúgta a társadalmi deviáns értékrend, amely szerint a nőket 
nem is tekintették embernek. Ahol számolták az embereket, ott a nőket nem 
számolták. Ahova a férfiak bemehettek, oda a nők nem nagyon. A férfiaknak 
valamiféle jogaik voltak, a nőknek csak kötelességeik. A nők puszta létükben, a 
gyermekekkel együtt a társadalom peremére kerültek, kirekesztettek voltak. A 
mai történet megerősíti, hogy Jézus ezt nem tűrte: beszélgetett az asszonyok-
kal, gyógyította őket, megbocsátott nekik, a gyermekekre pedig áldását adta. 
Erre a gyakorlatra tette föl a koronát azzal, hogy tanítványai sorába fogadta 
őket, s név szerint ismertek azok az asszonyok, akik követhették Őt városról vá-
rosra: Mária, Johanna, Zsuzsanna. Ezzel a gesztusával az asszonyok visszake-
rültek a központba, hiszen a teremtésben ott voltak, sőt mondhatni azt, hogy 
e három asszony magasabb tanítványi minőséget képviselt, mint a tizenkettő. 

Tudniillik a tizenkét férfi engedelmességből és elvárásból volt Jézus kö-
rül. Talán még jutalmat is vártak. Az asszonyok viszont hálából, mert átélték 
Krisztus gyógyító, megmentő, megváltó erejét és gesztusát. Nevük is ezt hir-
deti. Mária: (egyebek mellett) azt jelenti meglátó, meglátta Jézusban élete 
Megváltóját. Johanna: Isten kegyelmes, megérezte, hogy Jézus egy olyan 
Mester, aki nem számon kéri a bűnöket, hanem megbocsátja. Zsuzsanna: 
állhatatos. Ezek az asszonyok nevükben hordozták a felismerésből, meg-
tapasztalásból fakadó hálát és az abból fakadó hűséget, amely megtartotta 
őket Krisztus mellett a keresztnél is, a sírnál is, és jutalmul első tanúi lettek a 
Föltámadásnak. A hívő asszonyi méltóság Húsvét hajnal óta mindenek fölött 
van. Jézus a maga korában a teremtési rendet ezen a téren is helyreállította. 

Erre azonban folyamatosan szükség van, s Krisztus lelki jelenlétében ezt a 
feladatot a krisztusiaknak kell elvégezni. Nekünk, akik tudjuk, hogy nem a 
„politikai korrektség”, nem a modernitás, nem a többségi gyakorlat képvise-
li az igazságot, hanem Isten írott Igéje és Krisztus élő példája. Korunk úgy 
megzavarodott, hogy sokan azt sem tudják, hogy „fiúk vagy lányok”. Valóban 
nagy rajtunk a nyomás minden tekintetben. A kihívások közepette azonban 
nem veszíthetjük el a teremtett rendünket, ha pedig elveszítettük, akkor 
vissza kell állítanunk Krisztus lelki segítségét is kérve és abból erőt merítve.
 
Krisztus követőinek valljuk magunkat, mint férfiak és mint nők. Meg-

van mindannyiunknak a magunk feladata ugyanúgy, ahogy megvolt 
Jézus első férfi és asszonyi tanítványainak is. Tehát mint Péterek, Jáno-
sok, Jakabok etc., Máriák, Johannák és Zsuzsannák tudjuk a szerepünket 
és így hirdessük az Isten országának igazságát földi országunk javára is. 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu 

www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. ”
Péld 16,3

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

ISTEN NEM NYARAL

 Az első gondolatom az volt, hogy 
a nyáron nem írok cikket, mert a 
nyár egy kicsit azért is van, hogy 
az ember pihenjen, elutazzon, la-
zítson, lustálkodjon. A második 
gondolatom az volt, hogy Isten 
nem megy nyaralni. Ő nem la-
zít, nem pihen. Neki mindegy, 
hogy nyár van vagy tél, Ő min-
dig szolgálatban van. Bármikor 
szólhatunk hozzá, meghallgat, 
segít, gondoskodik, törődik ve-
lünk. Az Ő figyelme nem lankad 
el, nem fárad el, mindig van ide-
je ránk. Így a harmadik gondo-
latom az lett, hogy mégis írok. 

Isten nyáron is szemmel tart 
minket, ha egyszer beengedtük 
az életünkbe. Nem mondhatjuk 
neki azt, hogy „Légy szíves, most 
ne gyere velem, mert olyan hely-
re megyek, ami nem neked való!”. 
Vagy: „Ne nézz most rám, mert 
csalódnál bennem!”. Vagy: „Most 
fogd be a füled, mert olyat fogsz 
hallani, ami nem a Te füleidnek 
való!”. Ha egyszer a barátunk, 
akkor elkísér minket minden-
hova. Nemcsak elkísér, hanem 
védelmez, tanácsol, jó útra térít. 
Néha kapunk tőle egy nyakle-
vest, ha rossz felé kanyarodik az 
életünk, ami ugyan fáj, de hasz-
nos. Ilyen az igazi barát, mindig 
azt adja, amire szükségünk van.

Kívánok mindenkinek engedel-
mes, pihentető nyarat.

„Az Úr szeme az igazakon van, és 
füle az Ő könyörgésükre figyel.” 
Péter 3:12

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

MEGŐRZÉS VAGY MISSZIÓ?
 A Soli Deo Gloria Közösség ebben az esztendőben is megnyitotta a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kapuit 
mindazok előtt, akik gyermekként vagy segítőként szívesen töltöttek egy szűk hetet együtt, vagy szülőként jó 
érzéssel hozták oda gyermeküket. 

A jó bornak nem kell cégér igazság alapján nagy reklám nem előzte meg a tábort, mert mind a hely, mind pe-
dig a programszervezők teljesítőképessége véges. Így is minden nap több mint 50 fő tevékenysége, alkotása, 
igyekezete és szeretete töltötte meg a Házat. A címben feltett kérdésre a válasz az, hogy is-is. Ez annak ellenére 
is így van, ha a szervezők szíve szerint inkább misszió, értékek, mert jó érzések, szép gondolatok és hitigazsá-
gok átadására vállalkoztak, nem csak gyermekmegőrzésre. Ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy megtisztel-
tetés és bizalom van amögött, hogy a szülők ide hozzák alig iskolás gyermekeiket is, mert tudják, hogy itt jó ke-
zekben és jó lélekkel körülvéve töltik a napot. A szervezők számára küldetés a szülőknek való segítségnyújtás.

Mindazonáltal az idén a tematikus foglalkozás is a küldetésről szólt, nevezetesen, hogy az emberi élet nem 
véletlenszerű, nem céltalan, nem is a sors játéka, hanem a teremtő Isten tervének megvalósítása vagy eluta-
sítsa. E táborban nyilván minden azt a célt szolgálta, hogy felnőtt és gyermek azzal az öntudattal éljen, hogy 
őt a mindenható Isten fontos dolgokra hívta, és azzal a tudattal éljen, hogy ezt minél hűségesebben a saját 
maga és a környezete javára betöltse. Ebben az életben találkozik az ember boldogsága az Isten dicsőségével. 
A héten megismert bibliai történetekben az állatok kaptak központi szerepet, akik a küldetésre, az engedel-
mességre, Istenre való figyelésre és parancsainak megtartására tanítottak bennünket. Természetesen alko-
tótábor volt az idei is és a gyermekeket a szép díszítések készítésébe, a tiszta környezet megteremtésébe, 
a kertszépítés, az egyszerűbb konyhai tevékenység fortélyaiba is beavattuk. Ezúton is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik idejüket, pénzüket, természetbeni adományaikat, imádságukat, türelmüket, szeretetü-
ket áldozták és ezzel töltötték be a maguk küldetését. Nevük az örökkévalóság könyvében följegyeztetett. 

Soli Deo Gloria 
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TÉNYEK ÉS TERVEK

„Mens sana in corpore sano”, azaz „Ép testben ép lélek” – ezt a régi római kori, ám ma is mélysé-
gesen igaz mondást idézte Herczeg Mariann független képviselő, a képviselő-testület Pénzügyi, 
Jogi és Ügyrendi Bizottságának tagja és a kézilabda szakosztály vezetője, amikor a lassan mö-
génk csúszó önkormányzati ciklus eredményeiről és a jövőt illető elképzelésekről szóló beszélge-
tésünk során a sport mindennapi jelentőségéről kérdeztem. A szállóige egy kis erőltetéssel úgy 
is átfogalmazható, hogy „Ép pénzügyekkel ép az önkormányzat” – ezzel pedig rögtön az egyik 
nagyon fontos témánknál vagyunk.

Ha visszatekint az elmúlt évekre, a pénzügyek-
kel (is) foglalkozó képviselőként hogyan érté-
keli az eredményeket?

 - Folytatólagos, közös munkával megépült a na-
gyon szép Városháza – mondom ezt azért, mert  a 
terveket az előző ciklus városvezetői készíttették 
el, ennek is részese voltam, a kivitelezés pedig 
a mostani ciklusra maradt és persze az örömte-
li átadás is. Nem volt könnyű a pénzügyi háttér 
biztosítása úgy, hogy közben más fejlesztésekre 
is jusson és a város működése is zökkenőmen-
tes maradjon, de sikerült. Mondhatnánk, hogy 
könnyű nekünk, mert van egy remekül működő 
ipari parkunk tetemes iparűzési adóbefizetések-
kel – ez így is van, de éppen ez által a városnak 
nagyon jó az úgynevezett adóerő-képessége, 
ami azzal is jár, hogy fizetnünk kell az állam-
kasszába és nem marad minden pénz a telepü-
lésen. Ezzel együtt nem feledkezhettünk meg 
a jövő alakításának felelősségéről:  az oktatási 
intézményeinket korszerűsítettük, új energetikai 
rendszert alakítottunk ki, a tetőkre napelemeket 
szereltettünk a számlák csökkentése érdekében. 
Az útjaink nagyjából rendben vannak, bár van-
nak még ezen a téren feladataink, nagy lépés 
volt az életminőség javításában a legelavultabb 
csatornahálózat-rész felújítása, az idén folyta-
tódik az új gerincvezeték építése – ezek mind-
mind súlyos, esetenként százmilliós kiadások. 

Könnyű vagy nehéz pénzt találni az önkor-
mányzat pénztárcájában?

 - Minden évben elkészül februárra a költség-
vetés, amely minden fillér pontos helyét tartal-
mazza. Persze, mindig vannak váratlan helyze-
tek, váratlan kiadások, pályázati lehetőségek. 

Ilyenkor átcsoportosítással kell előteremteni 
pénzügyi fedezetet, és ez mindig nehéz a dön-
tés: mit halasszunk későbbre? Mindig vannak, 
akik nagy lépésekkel haladnának előre – a mi 
néha népszerűtlen feladatunk, hogy ilyenkor 
fékezzük kissé a lendületet. Ugyanakkor időn-
ként megjelennek pályázatok, amelyeket vétek 
lenne kihagyni, de az önerőt is biztosítanunk 
kell, pénzt kell találnunk, ilyenkor következik 
az átcsoportosítás. Fejlesztenénk mi is gyorsab-
ban, de a lehetőségek végesek, mindig pénz-
ügyi kereteinkhez kell igazodnunk. Célunk, 
hogy Dunavarsány a lakosok számára élhető, 
jó közérzetet biztosító település maradjon. 

A többi szakbizottság szó nélkül elfogadja az 
esetenként az elképzeléseket vétózó érveiket, 
vagy kitör a vita?

 - Sem az egyik, sem a másik, nagyon alapo-
san, érvekkel bőségesen alátámasztva döntünk 
minden esetben – a tárgyszerűség dönt, és az 
anyagi lehetőségeink. A település jövője érdeké-
ben a végére mindig kialakul a közös álláspont. 

Mióta vezeti a kézilabda szakosztályt?

 - Tizenöt-tizenhat éve? Már nem is tudom pon-
tosan. Nagyszerű a csapatunk, igazi közösség. A 
csapatsportban ez a legfontosabb: a fizikai erőn-
léten, tehát az „ép testben ép lélek” elvén túl a 
csapatszellem a legfontosabb. A gyerekek lassan 
elfelejtenek beszélgetni, játszani, sms-sel és a 
különféle, rengeteg félrevezetést és kártékony 
információt is sulykoló közösségi hálózaton ke-
resztül tartják egymással a kapcsolatot, ha ezt 
annak lehet nevezni. Az edzések és versenyek so-
rán megtanulják, hogyan küzdjenek egymásért, 
hogyan segítsék egymást a közös cél eléréséért.  
Megtanulják feldolgozni a kudarcot, együtt örül-
nek a sikernek, ezek a dolgok az élet többi részére 
is kihatással lesznek. Büszke vagyok rá, hogy a 

szakosztályunkból hárman is sportiskolában 
szeretnének tovább tanulni, az életüket a kézi-
labda-sport keretei között képzelik el. Remény-
kedem hogy az alapokat együtt raktuk le és egy 
kicsit magunkénak érezhetjük a sikereiket is 
természetesen elsősorban a velük együtt dol-
gozó edzőik. A nyár folyamán Máltáról jönnek 
hozzánk fiatalok egy hétvégét töltenek majd 
nálunk, lesznek közös edzések és barátságos 
mérkőzések. Bízom benne, hogy Dunavar-
sányról és ezen keresztül egész Magyarország-
ról szép emlékeket visznek haza magukkal.

Mi az, amit szeretne megvalósítani akár sport-
vezetőként, akár képviselőként, feltéve, ha 
szándékában áll az indulás a következő önkor-
mányzati választásokon? 
 
 - Mind a kettőre érvényes: régi vágyam, hogy 
Dunavarsánynak legyen egy saját városi sport-
csarnoka. Taksonyban épül, Dunaharasztiban 
nemrég adták át, Szigetszentmiklóson és Tökö-
lön és Alsónémedin is elkészült. Nálunk is lenne 
igény, nemcsak azért, mert az iskola tornacsar-
noka már túlterhelt, nemcsak a mindennapi 
testneveléshez, a focisták téli alapozásához, a 
kajak-kenusok szárazföldi edzéseihez, a többi 
egyesület és a baráti társaságok, a lakosság igé-
nyeinek kielégítéséhez is. Mozogni jó, mozogni 
egészséges – nem csak a sportolóknak, a min-
dennapi életünk része is. Remélem, képviselő-
ként és szakosztályvezetőként részt vehetek majd 
az avatáson. Ez a kérdés másik részére is választ 
ad: szeretném tovább szolgálni Dunavarsány la-
kosságát, ha érdemesnek találnak a bizalmukra. 

Haeffler András

ÉLETMŰ EGY TANTEREMBEN   

Túl a kilencvenen, Könözsi Lászlót – Laci bácsit – szinte mindenki ismeri Dunavarsányban, a város 
zenei életének meghatározó alakja. Ma is szívesen meg-megállítják az emberek, szót váltanak 
vele – mindig barátságos lénye, gazdag élettapasztalata, zenei tudása és gyakorlata kedvelt be-
szélgetőpartnerré teszik. A város díszpolgára címen kívül van egy ritka „kitüntetése” is, amely 
szinte összefonja munkásságának szerteágazó szálait: az általa olyannyira kedvelt zeneiskolában 
egy tantermet neveztek el róla. Nem lehet a hivatalos elismerések közé sorolni, de talán többet 
ér azoknál, mert csak az olyan emberek esetében merül föl ilyen megható, kedves ötlet, akit 
nagyon szeretnek. 

Hogyan kötelezte el magát a zene világával?

 - Talán négy éves lehettem és ámulattal figyel-
tem, hogy az iskolában tartott misén az igaz-
gató-tanár bácsi, aki a kántorként is működött 
(később engem is tanított) milyen csodálatos 
dallamokat varázsol elő a harmónium fehér-fe-
kete billentyűiből. Hazamentem és kértem az 
édesapámat, vegyen nekem is egy ilyen játékot, 
szeretnék megtanulni rajta játszani. Állomás-
főnök volt, persze az anyagi körülményeink ezt 
nem engedhették meg, de ez volt az első zenei 
élményem. A muzsika szeretet azután végig kí-
sért egész életemen, mindig vonzott a dallamok 
világa. Még kicsi voltam, négy-öt éves, amikor 
kaptam egy feles vagy negyedes apró hege-
dűt édesapám egyik vasutas-barátjától, Kulcsár 
Gyulától, aki az Északi Főműhely zenekarában 
hegedült, itt lakott Varsányon, és ezen oktatott a 
helyes tartásra, a fogásra. Megtanultam a kotta-
olvasást is, később a rádiót hallgatva próbáltam 
utána játszani egy-egy művet.  Tanultam, gya-
koroltam, próbálkoztam – tíz éves koromra már 
egész tűrhető volt a játékom ezen az apró hege-
dűn. Ezzel kezdődött. Tizennégy évesen kezdtem 
el komolyan a zene tanulását, családi ismeretség 
révén Budapesten bekerültem a Gémes-féle ma-
gánzenedébe. Nagyon sok rossz beidegződést 
hurcoltam magammal az önképző módszerem 
miatt, rettenetesen nehéz volt ezeket elhagyni, 
de végül sikerült. Azután jött a háború, a zenei 
tudásomat felfedezte az egyik parancsnokom, 
zenéltem a bajtársaknak, sikerült a muzsikálás

révén átvészelnem a harcokat. Az elsők között, ‘45 
szeptemberében szerencsésen hazakerültem. 
Megtaláltam Kálmán Máriát, régi tanárnőmet, 
folytattuk a közös munkát. Magántanulóként 
körülbelül másfél akadémiai év anyagát sikerült 
elsajátítanom, ez volt az alapja a későbbi zeni éle-
temnek. Megismerkedtem nála a kamaramuzsi-
kálás szépségeivel is – több együttes játszott néha 
a lakásán, élvezettel figyeltem őket is. Azután 
megint segített egy ismerős: bekerültem a csepe-
li volt Weiss Manfréd gyár zenekarába, így felvet-
tek a gyár állományába egy tanfolyam elvégzését 
követően könyvelőnek, 1963 végéig dolgoztam 
itt 1964-ben meghívtak, legyek a varsányi mű-
velődési ház igazgatója. Azzal a feltétellel vál-
laltam el, hogy a varsányi zenei élet feltámasz-
tása érdekében alapíthatok egy zenei iskolát.  

Nem lehetett egyszerű…hogyan sikerült?

 - Lényegében itt születtem az állomás épületé-
ben, ismert és megbecsült ember vált belőlem, 
ezért is kaptam meg az igazgatói állást. Sok 
helyen, sokszor elmondtam, hogy szerintem a 
gyerekeknek nem csak egy-egy versenyművet 
kell megtanulniuk és virtuóz módon eljátsza-
niuk a saját sikerük érdekében, hanem ennél 
sokkal fontosabb a társas zenélés, mert ezzel 
másoknak is zenei élvezetet szereznek. A ze-
nekar, a szimfonikus zenekar volt az, ahol én 
igazán jól éreztem magam. Szóval, ismertek 
voltak az elképzeléseim – megalapíthattam a 
zeneiskolát. Nehéz idők voltak, csak ebből nem 
nagyon lehetett megélni, ezért önszorgalom-
ból kitanultam a fényképezést – magam készí-
tettem a vegyszereket, magam laboráltam. Az 
önkormányzattól kaptam egy papírt, miszerint

a község területén szabadon fényképezhetek, 
nyilvános rendezvényeket, ünnepségeket is. Ren-
geteg felvételem van hatvanas-hetvenes évekből, 
később, a kilencvenes években a fiaim segítségé-
vel ezeket áttettük számítógépbe. Nyolc-tízezer 
vagy talán még több van, amit őrzök és amiben 
benne van a község történetének egy jelentős 
része. Aki valamilyen könyvhöz vagy helytörté-
neti munkához képet keres, szívesen segítek. 

Sikerült a tervei szerint a helyi zenei élet fel-
támasztása?
 
 - A művelődési ház élén eltöltött tíz év után 
lettem a zenei iskola igazgatója. Tanítottam, 
komponáltam, zenekarokat vezényeltem, ének-
karokat szerveztem és irányítottam. Csodálatos 
volt…. A lányom szerint szigorú tanár voltam, a 
növendékektől mindig megköveteltem a szor-
galmat és azt, hogy a tudásuk legjavát adják. 
Lehet másképp zenélni, másoknak az együttes 
muzsikálással, a zenekarral örömet szerezni? 
A közös munka közös pontosságot és közös fe-
lelősséget kíván meg. Ma már mindezt kissé 
távolabbról szemlélem, az idén 94 éves vagyok, 
de azért megtanultam a számítógép kezelését 
úgy-ahogy, tudok leveleket fogadni és ezen a 
gépen tudok komponálni is. Hála Istennek, a 
gyerekeim nagyon aranyosak, sok mindenre 
megtanítottak nagy türelemmel - Péter fiam 
cselló tanszakon diplomázott, az egyik unokám 
számítógépes főiskolát végzett, sokat segítettek. 
A látásom gyengül, de a zene a számomra örök.    

Haeffler András
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
 A közelmúltban sikeresen megvalósított Epres utcai 
szennyvízberuházás során szerzett pozitív tapasztala-
tok alapján nem volt kétséges társaságunk, nevezete-
sen a DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Bakony u. 6.; cégjegyzékszám: 07-09-005979) szá-
mára, hogy az Önkormányzat által a szennyvízhálózat 
folyamatos és problémamentes működését szolgá-
ló nyomóvezeték kivitelezésére kiírt közbeszerzési 

pályázatra ajánlatot nyújtsunk be. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a jelenlegihez hasonló, nehéz épí-
tőipari körülmények ellenére is sikerült a különböző 
vállalkozások közül az Önkormányzat számára pénz-
ügyileg és műszakilag is legelőnyösebb feltételeket 
felajánlani, következésképpen a kivitelezési mun-
kálatokra megbízást kapni. Társaságunknak e be-
ruházással kapcsolatban is elsődleges célja, hogy a 
műszakilag kifogástalan és költséghatékony kivite-
lezés minél kisebb kellemetlenséget jelentsen a T. 
Lakosok számára, továbbá az esetlegesen felmerülő

kérdések és problémák – széleskörű és folyamatos 
kommunikációval – a lehető leghatékonyabb módon 
megválaszolásra és megoldásra kerüljenek. Ennek ér-
dekében ezúton is bíztatunk mindenkit, hogy szükség 
esetén az alábbi elérhetőségeken forduljon hozzánk 
bizalommal. Személyes konzultáció: 2336 Duna-
varsány, Kossuth L. u. 38. 2-es kapucsengő, kedden 
és csütörtökön 8-10 óráig és 15-17  óráig. Telefon: 
0670/2533298. Annak érdekében, hogy a munká-
latok menetével a T. Lakosok tisztában legyenek, e 
tájékoztató részét képezi egy megvalósítási ütemterv. 

Ezen felül mindenkit arra bíztatunk, hogy a 2018. 
augusztus 6. napján a Dunavarsányi Városháza dísz-
termében (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
helyszínen 17:00 órakor a beruházással kapcsolatban 
megtartandó lakossági fórumon vegyen részt és első 
kézből szerezzen információt a megrendelő Önkor-
mányzattól és a kivitelező társaságtól. A beruházás cél-
jával és indokoltságával kapcsolatosan elmondhatjuk, 
hogy az elmúlt időszakban megvalósított szennyvízhá-
lózat-építési és korszerűsítési fejlesztések, valamint az 
érintett területen is tapasztalható intenzív építkezési

tevékenység eredményeképpen jelentős számú rá-
csatlakozás és igénybevétel várható. A megnövekedett 
felhasználás pedig műszaki szempontból szükségessé 
teszi, hogy e területen keletkezett szennyvíz egy újon-
nan megépített nyomóvezetéken keresztül jusson el 
a szennyvíztisztító telepre. Fontos hangsúlyozni, hogy 
e nyomóvezeték megépítése és üzembehelyezése 
nemcsak az Epres utca környékét érintő hálózat műkö-
dését szolgálja, hanem a teljes hálózat kapacitásának 
jelentős növelésével – a már jelenleg is túlterhelt – tel-
jes szennyvízhálózat zavartalan működését szolgálja. 

Azzal a reménységgel, hogy egy hatékony és a lehe-
tő legkisebb szintű kellemetlenséget okozó kivite-
lezést követően egy olyan fontos elemmel bővül a 
dunavarsányi szennyvízhálózat, amely az elkövetkező 
évtizedekben a teljes lakosság számára nyújt majd 
magas színvonalú szolgáltatást, minden olvasónak kel-
lemes pihenést és időtöltést kíván a nyári időszakra a 

DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

Megnevezés Utca Fm Időpont Április Május
HETI TERVEZÉS: 9-13 16-20 23-27 30-3 6-10 13-18 20-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 01-05
Organizációs munkák:
Felvonulási terület kialakítása 2018.07.02-2018-07.06.
Állapotfelvétel 2018.07.02-2018-07.06.

KELET (1. rész)
Ivóvíz vezeték építése 1299 fm 7db tűzcsap Felvonulás
Homok utca 552,4
Tűzcsap telepítés  4 db
Erdőalja utca 565,9
Tűzcsap telepítés 3 db
Epres utca 108,4
Tűzcsap telepítés 0 db
Katonarét utca 72,3
Tűzcsap telepítés 1 db
Összesen: 1299

NYUGAT (2. rész)
Ivóvíz vezeték építése 874 fm 6db tűzcsap
Homok utca 603,6 fm 603,6
Tűzcsap telepítés 4 db
Epres utca
Tűzcsap telepítés  db
Kökény utca 242,7 fm 242,7
Tűzcsap telepítés 1 db
Hun utca 26,9 fm 26,9
Tűzcsap telepítés  0 db
Összesen: 873,2
Megvalósulási dokumentáció

Útburkolat végleges helyreállítása
Műszaki átadás átvétel
Dunavarsány, 2018. 06.29.

Tartalék idő

DUNAVARSÁNY EPRES utca és térsége IVÓVÍZ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSI MUNKÁK 2018.05.-2019.05.
Augusztus Szeptember OktóberJúlius

Szecsődi György GÉP LIGET Kft. Ügyvezető

2018.09.24.-2018.09.28.

2018.10.01-2018.10.03.

2018.07.23.-2018-08.03.

2018.07.30-2018.08.17.

2018.08.21-2018.08.24.

2018.08.27-2018.08.30.

2018.09.03.-2018.09.21.

ÜTEMTERV:

HAVI TERVEZÉS: 2018.06.-2019.05.

TERVEZÉS,BESZERZÉS,VIZSGÁLAT: Hossz.fm

KIVITELEZÉS:

Iskola u. 536 H&S

Kossúth u. kerezsteződés csővezeték 26 H&S

Kossúth u. kerezsteződés burkolat kiemelés GL

Iskola u. 486 H&S

MÁV keresztezés 50

Sajtolás, védőcsövek 16 GÖBI

Magyar Közút, út keresztezés, Vasút sor 30

Sajtolás, védőcső 12 EMTO

Baross u. 381 KKL

Vasút sor 102 KKL

Határ u. 384 KKL

Magánterület irányított fúrás 50 EMTO

Habitat köz, Habitat u. 175 D

Tanítók u - Szennyvíztelepig 891 D

PROJEKT ZÁRÁS:

Műszaki átadás átvétel D

Útburkolat végleges helyreállítása D

Dunavarsány, 2018. július 9.

Dunavarsány, szennyvíz nyomóvezeték építése DN 150 KPE
Június Július Augusztus Szeptember Október November

Rákos József DUVIÉP 2000 Kft. Ügyvezető

Március Április Május

Tartalék idő

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Dunavarsány Város Önkormányzata nemrégiben 
pályázatot írt ki ivóvízhálózat-bővítési munkák el-
végzésre, amelyen a legjobb ajánlatot a GÉP-LIGET 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
2330 Dunaharaszti, Somogyvári utca 27.; cégjegyzék-
szám: 13-09-109815) adta. Nagy örömünkre szolgál,

hogy az Önkormányzat megbízásából Társaságunk 
tevékeny részese lehet Dunavarsány fejlődésének 
e jelentős projektum megvalósításával. Eltökélt cé-
lunk, hogy a Dunavarsányban az elmúlt időszakban 
kialakult és jól vizsgázott gyakorlatnak megfelelően 
lehetőséget biztosítsunk a T. Lakosok számára, hogy 
a kivitelező társasággal közvetlenül kapcsolatba 
lépjenek, kérdéseket és észrevételeket tegyenek. 

E célkitűzés fontos eleme e tájékoztatás, valamint 
a Dunavarsányi Naplóban a projektum időtartama 
alatt megjeleníteni tervezett közlemények. Ezen 
felül, az alábbi elérhetőségeken állunk a T. Lako-
sos rendelkezésére. Szintén a hatékony kommu-
nikációt szolgálja a 2018. augusztus 6-án megtar-
tandó azon felül, hogy egy jelentős településrész 
számára lakossági fórum is, amelyre minden érintett 

—KÖZÉRDEKŰ KÖZÉRDEKŰ —

és érdeklődő lakost szeretettel hívunk és várunk. 
A Társaságunk által megvalósítandó fejlesztés célja, 
hogy a nemrégiben befejezett szennyvíz hálózat-bő-
vítést követően, és azzal soros összefüggésben, a bő-
vítéssel érintett területek a szennyvízcsatorna mellet 
ívóvízellátással is rendelkezzenek. E fejlesztés teszi 
lehetővé a fejlődést és terjeszkedést, az ingatlantu-
lajdonosok számára is komoly előrelépést és előnyt 

jelent azáltal, hogy ingatlanjaik ívóvízellátását az Ön-
kormányzat biztosítja. A kivitelezési munkálatok során 
azon leszünk, hogy mindenki megelégedésére és mi-
nimális kellemetlenség okozásával tegyünk eleget fel-
adatainknak. Bízunk abban, hogy a munkálatok elvé-
geztével a T. Lakosok örömmel és élegedetten élvezik 
majd a beruházás gyümölcsét az elkövetkező időkben. 

Bármilyen kérdés, kérés vagy észrevétel esetén állunk 
szíves rendelkezésükre. Személyes konzultáció: 2336 
Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. 2-es kapucsengő, ked-
den és csütörtökön 8-10 óráig és 15-17  óráig. Telefon: 
0670/2533298.

Tisztelettel: 
GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 A mostani összeállítás fő témáját újból a Széchenyi utca házai szolgáltatják - ez volt a régi Dunavarsány egyik legsűrűbben lakott utcája.  

• Az első képen látható Széchenyi u. 1. számú Uzsoki Ferenc-ház idős adatközlőm szerint az 1930-as évek végén épülhetett. Ma is őrzi eredeti formáját.    
    (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a Széchenyi u. 20-22. sz. Kakas Lajos-, majd Gaál Lajos-ház tűnik fel. Építési idejét pontosan tudjuk: 1922. Csupán egy szobányit toldottak      
    az utcafronti rész bal oldalához az 1960-as években, régies hangulatát egyébként megőrizte. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvételen a Széchenyi u. 33. sz. Tóth István-ház felújított külsővel örvendezteti meg a szépre vágyókat. Érdekes története van. Eredetileg   
    1936-ban ugyanebben a formában épült meg az utca végén, de a hirtelen megemelkedő talajvízszint miatt le kellett bontani, s a még használható  
    anyagokból itt, az utca közepén született újjá 1938-ban. Padlásablakán, melyet gazdája nagyon óvott gyermekei esetleges csintalanságától, ma is  
    olvasható az eredeti, gravírozott évszám: 1936. (Fotó: Horváth László)
• A negyediken a Széchenyi u. 55. sz. Császár István-, majd Karádi György-ház látszik. Az 1930-as évekből való, jobb oldalához hozzátoldottak.  
    (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a hasonló korú Széchenyi u. 66. sz. Zagyva Sándor-, majd Vörös István-házat mutatja. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik a Széchenyi u. 73. sz. Fazekas István-, majd Főfai Béla-házat, amely jóval idősebb az eddigieknél. Régi gazdája, Béla bácsi elmondása szerint   
    már az 1910-es évek végén is állhatott! (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotó a Széchenyi u. 79. sz. Gyetvai Imre-házat örökítette meg, építése az 1930-as évekre tehető adatközlőm szerint. (Fotó: Horváth László)
• Végezetül szokás szerint egy nagyvarsányi házat is bemutatok: a Szabadság u. 10. sz. Lang Pál-, majd Lang István-házat 1926-ból, de a jellegzetes   
    nyeregtetős, hosszú falusi házat jelentősen átépítették azóta. (Fotó: Horváth László) 

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

TÖRTÉNELEM —
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LABDARÚGÁS TABELLA 2017/2018  

 „Nem tudom, hogyan kell legyőzni másokat, csak azt, 
hogyan kell saját magamat." – régi szamuráj mondás. Az 
egész életen át tartó keresésének soha sincs vége, a min-
dennapos gyakorlás során napról napra fejlődnünk kell, 
miközben egész életutunk alatt a tökéletességre törekszünk.

All Kyokushin Karate Világbajnokság: Galambos Viktor ezüs-
térmes, Szirtesi Szonja bronzérmes. Gratulálok a kis versenyző-
inknek, akik nagy akaraterővel, nagy lélekkel járják az útjukat 
és szép eredményeket értek el. Június 23-án rendezték meg 
a 3. All Kyokushin Karate Világbajnokságot Szentesen. Galam-
bos Viktor küzdelemben bronzérmet, Szirtesi Szonja bronzér-
met szerzett – méltó befejezése volt a tavaszi versenyidőszak-
nak. Mindketten már bizonyítottak az elmúlt években, Szonja 
tavaly és idén 4 aranyérmet szerzett. Viktor módszeres kemény 
felkészüléssel alig maradt el az aranyéremtől. Gratulálunk!

Karate szempontból nagyon sikeres nyarat tudhatunk ma-
gunk mögött. Júniusban és júliusban három edzőtábort 
szerveztünk, amelyeken az egyesület nagy része részt vett. 
Gőzerővel készültünk a nyári edzőtáborainkra Dunavarsányon 
és Szentendrén. Kiemelkedően eredményes és nagyon hasz-
nos edzőtáboraink voltak. Dunavarsányon a sportcsarnokban 
telt a tábor hete 35 karatéssal, akik tanultak és vizsgáztak. 

HARMADSZOR IS EURÓPA-BAJNOKOK!
 
 A 2018-as versenyévadot ismét óriási aranyzáporral zárta a Sziget Dance Tse. a Magyar Látványtánc Sportszövetség verse-
nyévadában, a IX. Stage Dance European Championship-en Romániában, Brassóban. A négynapos rendezvényen több mint 
500 koreográfia, Európa több országából több ezer gyermek versengett a bajnoki címekért. Idén harmadszorra védte meg 
európa-bajnoki címét a Sziget Dance Tse. Új győzteseket avathattunk a dunavarsányi iskolából Lőrincz Borka – Nagy Maja sze-
mélyében, akik a gyermek latin amerikai karib duó kategóriában szerezték meg a gyönyörű EB aranyérmet. Az előkelő eu-
rópa-bajnoki II. helyet szerezte meg a dunavarsányi latin mini formációnk: Lőcsey Amina, Lőrincz Borka, Seregi Zita, Rom-
hányi Nóra, Nagy Maja és Kovács Tamás. Az évadot hat EURÓPA-BAJNOKI címmel, egy EB koreográfusi különdíjjal, hat EB 
második, egy EB harmadik, egy negyedik és egy hatodik helyezéssel zártuk. Kitett magáért ez a kis csapat, mert az előző 
évben „csak” az országos versenyig jutottak, de idén meg sem álltak szorgalmukkal az EB dobogójáig. Köszönet a szülőknek a 
kitartásukért, a hitükért és az összetartásukért, csodás munkát végeztek, hogy gyermekeik kijuthassanak erre a versenyre.

Külön köszönet Dunavarsány polgármesterének, Gergőné Varga Tündének és dr. Csobolyó Eszternek, mert anyagilag támogatták 
a dunavarsányi versenyzők részvételét. Köszönjük a SERZO Primo Kft.-nek és a Zisack családnak Németországból, hogy a gyere-
kek EB-re való felkészülésében segítették a szülőket. Mindezek és a sok-sok kitartó gyakorlás tették lehetővé a gyerekek számára 
egy álom megvalósulását! Köszönet a fantasztikus energikus évért, amikor felül tudtuk múlni önmagunkat és boldogsággal, szép 
eredményekkel zártuk a közös munkát. Elnökként és vezető edzőként egyaránt szívből gratulálok, nagyon büszke vagyok a duna-
varsányi tanítványokra! 

Szeretettel és táncos üdvözlettel:
Darvasi Gabriella, Sziget Dance Tse.

Az Erdei Vendéglőben étkeztünk, ide Szilveszter Lajos segít-
ségével tudtunk utazni. Köszönjük! A szeszélyes időjárás se-
mokozott gondot, mert a csarnok jóvoltából megbirkóztunk 
a meleggel, esővel, viharral. A mostani utánpótlás-korosztály 
nagyon fegyelmezett, érdeklődő és sikerközpontú. A tábor 
vezetésében a zöld öves karatésaink nagyon sokat segítet-
tek, hogy a tábor jó hangulatú, de fegyelmezett legyen. Kö-
szönöm Varga Seres Andrásnak, Schleer Ferencnek, Tordai 
Attilának, Szász Berénynek és Lenhardt Gergőnek a munkáját!

A szentendrei tábor a Papp Sziget Kempingben volt júli-
us 4-től. Nagyon sokat tanultunk a táborban. Részt vettek 
Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról és Sárospatakról ven-
dégmesterek, Sensei Krizsó Nikolett, Sensei Horváth Lajos, 
Sempai Kurucz László vezették a karatésaikat. A mesterek 
és Mészáros Endre nagyon érdekes, a „szakmában” való 
elmélyültségükről tanúskodó edzéseket tartottak. Remél-
jük, ez a kapcsolat továbbfejlődik a következő években.
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét a nyári 
edzőtáborok lebonyolításában: köszönet a szülőknek, a 
táborok dolgozóinak, az edzőknek és magas öveseknek. 
Jó táborok voltak, sok karatéssal. A táborban napi 3-4-5 
edzéssel „gyötörtünk” minden résztvevőt, ami eléggé meg-
tette a hatását, a második napon már izomláz jelentkezett.   

Reggel 7 órai kezdéssel és este 10 órai befejezéssel a táborok 
nagy feladatot jelentenek az edzőknek. Az ott alvók éjszaka is 
tréningeztek. A tábort övvizsga zárta, amin 6 évestől 44 évesig 
vettek részt. Átestek azokon a megpróbáltatásokon, amitől 
erős személyiségük lesz az évek alatt. A karatésok egy szép 
emléklappal, szép karatés pólóval, esetleg egy új övvel tér-
hettek haza. Gratulálok minden sikeres vizsgázónak! Akiknek 
nem sikerült, azok járjanak még több edzésre, ne adják fel!

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

SIKERES TÁBOROK UTÁN

CSAPAT NEVE PONT

1 Taksony SE 1 62

2 Dabas-Gyón FC 61

3 Nagykőrösi Kinizsi FC 55

4 Nagykáta SE-Corvinus 51

5 Viadukt SE-Biatorbágy 50

6 Pilisi LK-Legenda Sport 46

7 Fémalk-Dunavarsányi TE 42

8 Tápiószecső FC 39

9 Maglódi TC 38

10 Százhalombattai LK 32

11 Tököl VSK 31

12 Szentendre VSE 30

13 Gödöllői SK 29

14 FC Dabas II 26

15 Sülysápi SE 2

CSAPAT NEVE PONT

1 Dunavarsányi TE II 63

2 Sóskút SKE 61

3 Tárnok KSK 58

4 Kiskunlacháza SE 55

5 Délegyháza KSE 1 54

6 Szigethalom SC 46

7 Dunaharaszti MTK II. 45

8 Szigetszentmárton KSE 29

9 Érdi VSE II. 28

10 Szigetbecse SE 22

11 Bugyi SE II. 21

12 Dömsöd USE 12

13 Szigetcsép SC 12

14 Dunafüred LC- 
Százhalombatta SE

11

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY

PEST MEGYEI III. OSZTÁLY

HIRDETÉSEK —

81 és 95 m2-es ikerházi lakások épülnek 
a Nyugati Lakóparkban.

400 m2-es saját kert, igényesen kialakított terasz.
A házban dupla fürdőszoba, háztartási helyiség és variálható szobaszám (3, 4 vagy 5 szoba).

Előfoglalási akciónk keretében most 
1.000.000 forinttal olcsóbban vásárolhatja meg új otthonát!

A 81 m2-es ikerházi lakások ára: 31.950.000 Ft.
A 95 m2-es ikerházi lakások ára: 33.950.000 Ft.

(A vételár tartalmazza a kulcsrakész átadást, az utólagos közműrákötési hozzájárulás költségét (320.000 Ft),
valamint a szerződéskötéssel járó ügyvédi szolgáltatás díját.)

CSOK 10+10 igénybe vehető!
További részletek:

nyugatilakopark.hu  •  +36 20 968 1107  •       Nyugati Lakópark
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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.

Idén is szeretettel várjuk tánctáborunkba a 
mozogni vágyó gyerekeket, ahol új koreográfia, 
strandolás, sütögetés, csapatvetélkedők, esti 
mozizás és sok egyéb vidámság vár mindenkire.

jelentkezési határidő   2018 július 15.

Boross Niki Lengyel Vivi
+36 70 602 0204 +36 30 703 0519

—  HIRDETÉSEK

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• Középiskolásoknak MATEMATIKÁBÓL pótvizsgára; pótérettségire   
   felkészítést vállalok. Tel.:0630/4829081

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
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 —




