
XXIX. évfolyam 11. szám  Dunavarsány Önkormányzatának lapja  2018. november



3

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

3.
4.
5.
6.
8.
9.
11.
12.
13.
20.
24.
25.

Impresszum

Újabb nyertes pályázat
A testületi ülések határozatai
Közérdekű hírek
Útravaló: egyházi rovat
Október 23.
Gróf Tisza István szobrának avatója
Arcképcsarnok: Németh Viktor
Szerémségi kirándulás
A Pest Megyei Értéktár vándorkiállítása
Művelődési ház rovat
Dunavarsány képekben
Hirdetések

Tartalomjegyzék

Kiadja:    Dunavarsány Város Önkormányzata

Felelős kiadó:   dr. Szilágyi Ákos Andor
Felelős szerkesztő:   Haeffler András
Technikai szerkesztő: Domán Gergő - 06/20 499-9506

Készült:    Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 
                   Nytsz: B/PHF 1125/P/93 

Következő lapzárta:   cikkleadás december 10-ig
   hirdetésfeladás december 5-ig

Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel 
ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok 
feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek 
rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.

HIRDETÉSFELADÁS: 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 

Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu

WWW.DUNAVARSANY.HU ; FACEBOOK/DUNAVARSANYHIVATALOS

ÖNKORMÁNYZAT —

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Újabb nyertes pályázat!

Gróf Tisza István szobra a művelődési ház udvarán, Szabó Zoltán alkotása.

 A leghosszabb útra mentél, amelyre még nem 
készültél, és amelyre egyszer mindnyájan elindu-
lunk. Nem lesz élménybeszámoló, nem írod meg 
az élményeket naplóba, amelyből később könyv 
születne. Ez az utazás az utolsó, a hely, ahonnan 
soha nincs visszatérés. 
 
Utolsó találkozásunkkor még viccelődtél, meg-
beszéltük a városban történteket, és boldogan 
meséltél kicsi unokádról, akinek születését hála 
Istennek, megérhetted. Tudtam hogy beteg 
vagy, de a remény - hogy még történhet valami 
csoda – bennem volt, hogy még sokáig köztünk 
maradsz. Itt maradtál velünk de már csak az 
emlékeinkben, az írásaidban és Dunavarsány 
fejlődésében. Azok közé tartoztál, akik nem csak 

szavakkal szeretik a hazájukat, mellüket döngetve 
büszkék a múltjukra és kívülállóként kritizálják a 
lakóhelyük változásait.  Te bizonyítottál a tetteid-
del, az életutaddal, aktív résztvevőként dolgoztál 
mindig a településért, vettél részt a lüktetésében, 
hol képviselőként, hol lelkes környezetvédőként, 
hol kórustagként, hol cserkészként, vagy csapat-
vezetőként, vagy éppen állatgondozóként. Min-
denhol teljes odaadással, óriási igazságérzéssel 
végezted a feladataidat, aminek olykor nagyobb 
hangot is adtál. Több ciklusos önkormányzati kép-
viselőként éjszakába nyúló viták előzték meg azo-
kat a döntéseket, amellyel Dunavarsány elindult 
a fejlődés, a regionális kisváros kialakulásához 
vezető úton. A sokféle társadalmi megbízatások 
mellett levezényeltél két lovastúrát, több mint 
8000 kilométert lovagolva, mindezzel dicsőséget 
és hírnevet szerezve magadnak, szeretett orszá-
godnak és lakóhelyednek. Teljesítményed alap-
ján a Guinness-rekordok könyvébe is bekerültél. 
Teljes mellszélességgel elindítottad és levezé-
nyelted 2007-ben a Vasút sor oldalán méltatlan 
helyen fekvő szovjet-orosz katonai temető áthe-
lyezését. Elévülhetetlen érdemeid lettek ebben 
a feladatban, amelynek véghezviteléhez az okle-
veles bűnügyi technikusi szakértelmed segített. 

Nem gondolhattad akkor, hogy a temető közpon-
ti helyén, a szép, felújított katonai emlékmű köze-
lében lelsz Te is végső nyughelyre.

Kedves Miklós!

Mennyi mindenkinek kellett volna átadni azt az 
óriási tudást és élettapasztalatot, amelyet Te a 
63 éved alatt megszereztél. Az utolsó találkozá-
sunk utolsó mondata visszhangzik a fülemben, 
a kérdés, amit sokszor feltettél nekem: „Mikor 
főzünk már együtt egy jó töltött káposztát?” Min-
dig megegyeztünk abban, hogy egy közös főzést 
összehozunk, de ez már nem valósul meg. Saj-
nálom. Vigasztal engem a tudat, hogy ismerhet-
telek, hogy a barátod lehettem, hogy közöttünk 
éltél,  velünk és értünk dolgoztál. Dunavarsány 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete, 
és a Közös Hivatal minden dolgozója nevében 
búcsúzom Tőled, emléked örökké megőrizzük.

Nyugodj békében!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Elment Csobolyó Kapitány

 Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy önkor-
mányzatunk 2018. áprilisában adott be pályá-
zatot „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása gazdaság-
fejlesztési céllal Pest megye területén” címmel. 

A pályázatban a Habitat utca nyomvonalának, 
az ún. „S” kanyarnak a korrekciója volt elsődle-
ges célként megjelölve, melyre a tervek még 
a 2016. évben készültek el, 2017. évben pedig 
jogerős építési engedélyt kaptak. Jelentős fel-
adat az „S” kanyar átépítése, hiszen rendkívül 
nagy forgalmat lebonyolító útszakaszról beszé-
lünk, mert erről is megközelíthető városunk 
Egészségháza, Gyógyszertára, valamint a Nyugati 
Lakópark elnevezésű városrészünk. Az átmenő 
forgalom nemcsak a gépjárművel közlekedőket 
érinti, hanem a gyalogosokat és kerékpároso-
kat egyaránt, továbbá tömegközeledési szem-
pontból is fontos út, hiszen az erre közlekedő 
buszjáratok a Görgey utca – Bajcsy-Zsilinszky 
utcán keresztül közelítik meg a Habitat utcát.

Forgalomtechnikai szempontból jelentős fejlő-
dés az „S” kanyar átépítése. A Búza utca felújí-
tása is fontos feladat, amely állapotát is javítani 
kívánjuk, az út megtámasztásával és egy új ko-
póréteg felvitelével, ezen eljárások jelentősen 
javítani tudják ezen útszakasz élettartamát. Az 
Egészségház gyalogos megközelítése a Búza 
utca, Vörösmarty utcai szakaszától a Habitat utcán 
keresztül, az „S” kanyarbeli járda megtartásával 
kerül biztosításra. Ezen kívül a szigorú pályázati 

feltételeknek megfelelve egy, a térséggel ösz-
szefüggő, de közintézményt, jelen esetben az 
Egészségház megközelítését biztosító Gömöry 
Ferenc utca felújítása is megjelölésre került a 
pályázatban, igazodva Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának Helyi építési szabályzatához.

A Magyar Kormány a beruházást 120.084.598 
forinttal támogatja, mely összeghez Dunavarsány 
Város Önkormányzata 51.464.399 forint önerőt 
biztosít. Reményeink szerint, tehát 2019-ben a 
korrekcióra kerülő Habitat utcai „S” kanyar átépíté-
se, a Búza utca és járda, valamint a Gömöry Ferenc 
utca felújítása valósulhat meg. A kivitelezés részle-
teiről a későbbiekben folyamatosan tájékoztatjuk 
a Tisztelt lakosságot, bízva abban, hogy városunk 
ezen részén történő fejlesztéssel nagymértékben 
elősegíthetjük a biztonságosabb közlekedést.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

(illusztráció)

(Lóháton Baskíriától-Dunavarsányig)
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A 2018. október 18-ai rendkívüli  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány, 1967 
és 2084/32 helyrajzi számú ingatlanokon kialakí-
tandó park építési engedélyes és építési engedé-
lyes szintű terveit, felhatalmazta a polgármestert 
a tervek építési engedélyezési eljárásra történő 
benyújtására, valamint a további szükséges intéz-
kedések megtételére.

Az Isten Szolgálatában Református Misszió Ala-
pítvány programjára 75.000 Ft támogatást ítél-
tek meg a 2018. évi költségvetés tartalékkeret 
előirányzat terhére és felhatalmazták a polgármes-
tert a támogatási szerződés aláírására.

A 2018. november 6-ai rendkívüli 
képviselő-testületi ülés határozata

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a temetők-
ről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) ön-
kormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 
Dunavarsány életében betöltött kiemelkedő sze-
repére tekintettel díszsírhelyet adományoz néhai 
Csobolyó Miklós részére.

A 2018. november 13-ai rendes kép-
viselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és mellékleteivel 
együtt elfogadta.

Saját részről elfogadták a műsoridő vásárlási szer-
ződést a Media Technology Zrt.-vel 2019. január 
1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 2 éves ha-
tározott időtartamra, 353.500 Ft + Áfa/hó össze-
gért, amely tartalmazza a helyi kábelszolgáltató 
díjszabása szerinti műsortovábbítási díjat is. Fel-
hatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Jóváhagyták a Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033. 
közötti időszak 2019. évi tervfejezeteit, felhatal-
mazták a polgármestert a további szükséges intéz-
kedések megtételére.

Elfogadták a Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 
14. szám alatti intézmény bővítésének tervét 
és javasolták az építési engedélyes tervek el-
készítését. Felhatalmazták a polgármestert 
az engedélyes tervek építési engedélyezé-
si eljárásra történő benyújtására, valamint a 
további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a változási váz-
rajz alapján a Dunavarsány, 103 hrsz-ú ingatlan 
megosztását, felkérte a polgármestert a változási 
vázrajz aláírására, illetve a telekalakítási eljá-
rás megindítására. A kialakuló 103/2 helyrajzi 
számú, 1318 m² nagyságú, kivett beépítetlen 
terület művelési ágának kivett közterületre való 
átminősítése mellett döntött, felkérte a polgár-
mestert a művelési ág változásának átvezeté-
sére irányuló eljárás megindítására. A kialakuló 
közterületet forgalomképtelenné minősítette. 

90. életéve betöltése alkalmából adta át  
Szabó Imrénének

Gergőné Varga Tünde polgármester 
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a és a 141/2017. 
(VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
a Petőfi tér elnevezést adta a 103/2 hrsz-ú ingatlan-
nak, felkérte a polgármestert az elnevezéshez kap-
csolódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Kezdeményezte a 103/1 helyrajzi számú, 2590 m² 
nagyságú, kivett Művelődési ház, udvar ingatlan 
címének Petőfi tér 1. számra való megváltozta-
tását a közterületek elnevezésének, elnevezésük 
megváltoztatásának, valamint a házszám megál-
lapításának rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) Ök. 
rendelet alapján és felkérte a jegyzőt a házszámmal 
való ellátással kapcsolatos ingatlan-nyilvántartás-
ban való átvezetésre. Felkérte a polgármestert az 
ingatlan-nyilvántartáson való átvezetést követően 
a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár Intézmény okiratainak mó-
dosításához szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Dunavarsány Város Telepü-
lésszerkezeti Terve (TSZT) és Építési Szabályzata 
(ÉSZ) módosításának a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégi-
áról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján megismerte és elfogadta a véleményezési 
szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről 
készített, az egyeztető tárgyalást követően kiegé-
szített összefoglalót és a Trk. 39. § (1) bekezdés 
szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét. Felkérte a polgármestert, hogy gon-
doskodjon az elfogadott véleményeknek a tervben 
történő átvezetéséről, a TSZT és ÉSZ módosítása 
lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39. § (3) 
bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályai-
nak megfelelő dokumentálásáról és közzétételéről, 
valamint a TSZT és ÉSZ módosítása Trk. 40. § szerinti 
végső véleményezési szakasza megkezdéséről.

Döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő, MCY-272 forgalmi rendszámú, 
DAEWOO Nubira Wagon 1,6sx típusú személy-
gépkocsit átadják üzemeltetésre a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft.-nek, felhatalmazták a pol-
gármestert az üzemeltetési szerződés aláírására, il-
letve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi for-
dulójára beérkezett 8 db „A” típusú és 1 db „B” 
típusú pályázatot. A pályázók részére 3.000 és 
8.000 Ft közötti összegben ösztöndíj-támogatást 
ítéltek meg az „A” típusú pályázat esetében a 
2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tan-
év első félévére, a „B” típusú pályázat esetében a 
2019/2020., 2020/2021. és a 2021/2022. tanévre.

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta a 2018. évi költ-
ségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 14/2018. (XI. 14.) 
önkormányzati rendeletét.

Megtekinthető a www.dunavarsany.hu honlapon.

 Az ősz első két hónapjának a megszokottól eltérő, igen 
enyhe időjárása – az összes pozitív és negatív hatása 
mellett – hozzájárult ahhoz, hogy az Epres utca és kör-
nyékét érintő szennyvíz-nyomóvezeték beruházás a 
terveknek megfelelően, bíztató ütemben haladt előre. 
Sikerként élhetjük meg mindannyian, hogy a projek-
ttel bármilyen módon érintett szereplők együttműkö-
dését sem az idő múlása, sem pedig a menet közben 
jelentkező problémák és kihívások nem gyengítették. 
Ami a konkrét fejleményeket illeti, örömmel tá-
jékoztatjuk Önöket, hogy a teljes vezetékszakasz 
lefektetésre került. Külön siker, hogy a nyomóveze-
ték Ferencváros-Kelebia vasútvonal alatti, irányított 
fúrással történő elhelyezésével járó műszaki és ad-
minisztratív feladatokat – előzetes elvárásainkat és 
reményeinket is nagyban felülmúlva – példaértékű 
gyorsasággal sikerült megvalósítani. Fontos kiemelni, 
hogy ebben a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság különféle szervezeteinek 
és szakembereinek nagyfokú segítő- és együttműkö-
dőkészsége, gyors és hatékony ügyintézése, valamint 
magas szakmai felkészültsége óriási szerepet játszott, 
amelyért Társaságunk elismeréssel tartozik, amely-
nek egy külön – a Dunavarsányi Napló olvasói szá-
mára is közzétett – levélben is hangot kívánunk adni. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyomóvezeték szennyvíz-
telephez történő csatlakoztatása, valamint a teljeskörű 
nyomáspróbája is sikerrel megvalósult. A nyomóve-
zeték problémamentes és hatékony üzemeltetését 
szolgáló ürítőaknák szerelvényezése jelenleg is zajlik, 
amely munkálatok terveink szerint a téli időszak ele-
jéig lezárulnak. A nyomóvezeték tulajdonosával és 
jövőbeli üzemeltetőjével folyamatos egyeztetéseket 
folytatunk az élőrákötésről, amellyel kapcsolatban re-
ális esély mutatkozik arra, hogy még a 2018. évben 
megvalósulhat, így fejlesztés már a jövő év elejétől 
kifejtheti célzott pozitív hatását Dunavarsány szenny-
vízhálózatára. A beruházással érintett területeken meg-
kezdődtek az ideiglenes helyreállítási munkálatok is. 
Tájékoztatjuk a T. Lakosokat továbbá, hogy a végleges 
helyreállításnak, valamint a projekt lezárásnak szerző-
dés szerinti határideje 2018. május 31., mindazonál-
tal azon leszünk, hogy az minél rövidebb időn belül 
megvalósuljon. A T. Lakosok Társaságunk felé mutatott 
együttműködését és türelmét megköszönve, továbbra 
is arra bíztatjuk Önöket, hogy kérdésük vagy észrevéte-
lük esetén forduljanak hozzánk bizalommal. 

DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK! TISZTELT LAKOSSÁG!

 Az Epres utca környékét érintő ivóvízhálózat-bővítés 
során a legutóbbi közleményünk óta jelentős előrelépé-
sek történtek. A bővítéssel érintett mindkét körvezeték 
kiépítse, valamint a tűzvédelmi szempontból kiemelt 
fontosságú tűzcsapok is elhelyezésre kerültek. Annak ér-
dekében, hogy az ivóvízhálózat átadásra kerülhessen, az 
előttünk álló időben a hálózatszakasz nyomáspróbáját, 
fertőtlenítését és laborvizsgálatát kell elvégeznünk. Ezt 
követően kerülhet sor a megvalósítási/átadási dokumen-
táció elkészítésére, ami alapján megtörténhet a helyszíni 
bejárás a tulajdonossal és üzemeltetővel. Ezt követően 
– amennyiben indokolt – Társaságunk elvégzi a szüksé-
ges javítási és helyreállítási munkánkat. Tekintettel arra, 
hogy a beruházás minimális területen igényelte szilárd 
útburkolatok megbontását, a kivitelezés területének 
helyreállítása előreláthatólag gyorsan és hatékonyan 
valósulhat meg. Terveink szerint az ivóvízhálózati sza-
kasz 2018. december 15. napjáig próbaüzemre átadásra 
kerül az üzemeltetőnek. Jelenleg nincs tudomásunk 
olyan problémáról vagy körülményről, amely a végleges 
átadásra, valamint a végleges út- és felülethelyreállításra 
meghatározott 2019. május 31. napjáig tartó határidő 
túllépését vagy meghosszabbítását helyezné kilátásba. 
Hangsúlyozzuk, hogy a projekt végleges lezárásáig állunk 
szíves rendelkezésükre, amennyiben a kivitelezéssel kap-
csolatosban bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne.   

Tisztelettel: GÉP-LIGET Építőipari  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

A DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Bakony u. 6.; cégjegyzékszám: 
07-09-005979) ügyvezetőjeként, és a Társaság 
kivitelezésében Dunavarsányon jelenleg is folya-
matban lévő szennyvíz-nyomóvezeték beruházás 
projektvezetőjeként az alábbiak szerint fordulunk 
Önhöz, mint a MÁV Magyar Államvasutak Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság vezetőjéhez.
Dunavarsány Önkormányzatának megbízásából 
Társaságunk a Dunavarsányi szennyvízhálózat 
jelenlegi kapacitáshiányából eredő üzemeltetési 
problémák megoldása érdekében a településen 
üzemelő szennyvíztisztító telep és egy dinami-
kusan fejlődő településrész között nyomóveze-
ték-bővítési beruházásban vesz részt fővállalkozó-
ként. E beruházás részeként szükséges volt, hogy 
a nyomóvezetéket a Ferencváros-Kelebia vasút-
vonal alatt is elvezessük. Ismerve az MÁV szerve-
zetrendszerének nagy méretét és komplexitását, 
valamint Társaságuk leterheltségét, fel voltunk 
készülve arra, hogy a különböző szervekkel és 
szakemberekkel történő egyeztetés és adminiszt-
ratív folyamatok időigénye és a felmerülő ne-
hézségek nagyban megnehezítik majd a projekt 
előrehaladását. Ezzel szemben, a Társaságuk szer-
veinek és munkatársainak kivételesen kooperatív 
hozzáállása miatt az ügyintézés a legpozitívabb 

KÖSZÖNŐLEVÉL

reményeinket is felülmúlta, amelyért a jelen le-
vélben kívánjuk köszönetünket és őszinte elisme-
résünket kifejezni. Tekintettel arra, hogy a projekt 
sikere, így az Önök példaértékű közreműködése 
Dunavarsány teljes lakosságát érinti, jelen köszö-
nőlevél a Dunavarsányi Napló című helyi lapban 
is közzétételre kerül. Hangsúlyozzuk, hogy a Tár-
saságuk különböző szervei és munkatársai által 
tanúsított segítőkészség, rugalmasság, az együtt-
működésre és hatékony problémamegoldásra 
való nyitottság, valamint szakmai felkészültség 
sajnos igen ritka a mai üzleti életben, az Önöké-
hez hasonló nagyvállalatok viszonylatában pedig 
teljes mértékben egyedülálló. Komoly sikerként 
értékeljük tehát azt, hogy egy meglehetősen 
összetett, valamint műszaki és adminisztratív 
szempontból egyaránt komoly erőfeszítéseket 
igénylő munkálatrészt kevesebb, mint három hó-
nap alatt sikerült eredményesen elvégezni. Ehhez 
az eredményhez nemcsak az kellett, hogy a MÁV  
különböző szervezeti egysége, valamint további 
szakemberei és közreműködői a maguk feladatát 
rendkívül hatékonyan és jól elvégezzék, hanem az 
is, hogy az egyes szereplők egymással és Társasá-
gunkkal egy magas hatásfokon működő együtt-
működést tudjanak kialakítani és fenntartani. 
Meggyőződésünk, hogy ez egy olyan vállalati ér-
ték, amely nemcsak büszkeségre ad okot, hanem 
nagyban hozzájárult és járul a MÁV sikereihez. 

Fontosnak tartjuk, hogy az általános köszönet és 
elismerés kifejezésén túl, név szerint kiemeljük az 
alábbi szerveket és személyeket, akik nem minden-
napi hozzáállása különösen is említést érdemel. 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.                  
Pályavasúti Területi Igazgatóság                        
Gregovszki Ágnes Főosztály vezető,                  
Németh Imre Híd, Alépítmény Szakértő          

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.                          
Biztosítóberendezési Főnökség             
Budapest Kelet                                           
Falusi György Szakaszmérnök                

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.                
Pályavasúti Területi Igazgatóság Bp.            
Energia Ellátási Főnökség Budapest            
Müller Csaba Szakaszmérnök                        
Krakovszky Tamás Mérnök

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
Zöldterület Karbantartási Főnökség Budapest  
Szabóné Horváth Margit    

Fent megnevezetteken kívül a helyszínen szakfelügyeletet, kitűzést 
végző összes munkatársuk. A Társaság valamennyi érintett szervezeti 
egysége és munkatársa felé kérjük továbbítani szíveskedjen. Eredmé-
nyes közreműködésük iránti köszönetünket megismételve, valamint a 
Társaságuknak további sikereket kívánva maradunk tisztelettel 

Dunavarsány, 2018. november 16.

Rákos József s. k.
ügyvezető 

DUVIÉP 2000 Kft. 

Bódis Miklós s. k. 
projekt vezető

DUVIÉP 2000 Kft.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság
Budapest PFT Főnökség Ferencváros
Szmeskó Balázs Szakaszmérnök

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.                 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
Távközlési Főnökség Budapest
Morvai Csaba Szakelőadó,  
Horváth Zoltán előadó

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság
Döntés Előkészítő Iroda
Mácza Zsuzsanna Vagyonkezelési Szakértő

Lakossági felhívás az ingatlanok  
és közterületek téli tisztán tartására

 A közelgő téli időjárásra való tekintettel felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdo-
nosok, bérlők, használók figyelmét a hóeltakarítással, a síkosság megszün-
tetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, a kötelezettségek teljesítésére.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
- az ingatlannal határos járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles 
területsáv, illetve ha zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztán 
tartásáról, hulladékmentesítéséről, hó- és síkosság-mentesítéséről,
- az ingatlanhoz tartozó kapubejáró tisztán tartásáról, hó- és  
síkosság-mentesítéséről,
- az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a 
hó lecsúszásának megakadályozásáról.

A járdákon a hó és síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anya-
gokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só 
(egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban alkalmazható. 
A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszeny-
nyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú anyagok használata zöld 
területeken és azok közvetlen környékén tilos. Az ingatlan tulajdonosának 
az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – 
naponta reggel 7:00 óráig a hótól és a jégtől meg kell tisztítania. A havat a 
járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre 
legalább 1 méter széles terület maradjon. Hórakást tilos elhelyezni a tö-
megközlekedési járművek megállóhelyeinél, közmű-létesítmények felszí-
ni szerelvényeire és felszíni közérdekű létesítményeire, illetve ezek köré (ví-
zelzáró csap, szeméttároló edény stb.), útkereszteződésben, útburkolaton, 
járdasziget és járda között, kapubejárat előtt, annak szélességében. A közte-
rületek tisztán tartása a környezet zavarása nélkül nappal és éjszaka időbe-
ni korlátozás nélkül végezhető. Dunavarsány Város Képviselő-testületének 
a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX.09.) és a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 15/2013. (IX. 11.) számú rendelete alapján a lakosság 
kötelezettsége is, a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet 
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása, védelme és megóvása. 

Dunavarsány Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik megtisz-
teltek bennünket jelenlétükkel és elkísérték utolsó  földi útjára  édes-
anyánkat, dr. Vásárhelyi Sándorné szül. Fazekas Lenkét.

A gyászoló család
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A Római Katolikus Egyház  
ünnepei és szentjei 

„Mikulás”

December 6.: Szent Miklós püspök a Katolikus Egyház 
egyik legnagyobb szentje. A Törökországban található 
Myra városának volt a püspöke. 1087-ben (Olaszország) 
Bariba hozták ereklyéit, csodálatos bazilikát építettek 
tiszteletére. Ekkor vált ismeretessé Európában. Amikor 
meghalt Myra püspöke, a környék püspökei összejöttek 
az új püspök megválasztására. Egyikük szózatot hallott 
éjszaka: „Holnap délben állj a templom kapujában. Az 
első ember, aki belép, a Miklós nevet fogja viselni. Őt 
szenteljétek püspökké!” Valóban Isten hűséges szol-
gája, Miklós lépett be a templomba. Először tiltakozott, 
amikor közölték vele a történteket, majd elfogadva a 
választást, püspökké szentelték. Az utolsó keresztényül-
dözés idején sokat szenvedett – ezért a „hitvalló” kitün-
tető címet viselte, – de megérte az idők jobbra fordu-
lását és ott volt Niceában az első egyetemes zsinaton. 
Jótékonyságáról számos történetet ismerünk. Azzal a 
legendával, hogy három szegény lányt úgy ment meg, 
hogy az ablakon át pénzt dobott a lakásukba, függ ösz-
sze a gyermekek Mikulás napi megajándékozása. Azóta 
szokás, hogy a gyermekek Mikulás napján az ablak-
ba teszik kis cipőjüket és ebbe várják az ajándékot.

A Váci Egyházmegye püspöke, dr. Beer Miklós nemcsak 
a Miklós névben azonos elődjével, hanem Myra püspö-
két követve jó szándékú, nagylelkű, adakozó, a gyerme-
keket és a szegényeket segíti. A gyermekek örömmel 
mondják és énekelik a kis verset:
                

Miklós püspök egykor, régen,
segített a szegény népen,
Őt dicsérje koldus, árva,
emlékezzünk jóságára!

Ajándékos kedves szentünk
példaképpen járt előttünk.

Emlékére adnak nékem
sok jót, amit kíván szívem.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Ennél nagyobb megtiszteltetés embert nem érhet
Olvasandó 1Péter 2,1-12

Az egyháznak, egyházaknak és gyülekezeteknek a szerveződése társadalmi szempontból 
nagyon hasonlít a civil szervezetekhez. Úgy tűnik, hogy az egyházban is önkéntes alapon 
jönnek össze a tagok, van vezetőség, van munkaterv, van beszámoló, lehetnek alkalmazot-
tak, van költségvetés, van tagdíj etc. Az egyháznak azonban ez csak a társadalmi arculata. 

Van egy másik – s ez különbözteti meg minden más emberi szerveződés-
től –, nevezetesen egy titokzatos, emberfeletti, hogy egyszerűen mondjuk iste-
ni kiválasztottsága és elhívatása. Az egyház olyan szellemi, lelki és anyagi kér-
désekkel foglalkozik, amely nem lehet az emberi értelem szüleménye már 
kérdésében sem: az üdvösséget, az örökkévalóságot, magát az Istent és az ezek iránti vágya-
kozást hogyan találhatná ki ember. Mindezek meghaladják az emberi értelem kapacitását. 

Az egyháznak így kettős természete van: az emberi, ami világos, logikus, érthető és az 
isteni, ami titokzatos, teologikus és az emberi értelmet meghaladhatja. Mégis ez utóbbi 
a lényeg, hiszen az embernek éppen arra van szüksége a legjobban, amit önmaga nem 
tud elérni. Az egyház az a hely, ahol az emberek fogadják az isteni megérintést, elhívást, 
olykor a dorgálást és mindig az irgalmasan és kegyelmesen üdvözítő atyai szeretetet. 

Olvasmányunkban Péter apostol igehirdetéseivel a mai Törökország területén élő po-
gányok közül érintett meg némelyeket, akik utóbb keresztyénné, Krisztus-követővé 
lettek. Nem volt könnyű a sorsuk a maguk pogány tengerében, miként a 21. század 
keresztyéneinek sem könnyű a mai pogány tengerben keresztyénként élni. Ezért fon-
tos, hogy ők is és mi is tudjuk, hogy a valós keresztyéni lét nem önkéntes elhatározás, 
beiratkozás valahova, ahonnan ki lehet iratkozni, hanem az isteni elhívásnak, meg-
ajándékozottságnak és elküldetésnek az engedelmes elfogadása. Ez a legnagyobb do-
log, ami velünk történhet és az ebből fakadó feladat, aminek igazán értelme van az éle-
tünkben. Keresztyén az, aki ezt vallja, elfogadja és gyakorolja, mert ezt mondja az Úr: 

- választott nemzetség vagytok: nem akárkik és nem akárki választott ki benneteket. Maga 
az Isten hívott el magának üdvösségre az örökkévalóságban és az Evangélium, a jó hír 
hirdetésére ebben a világban;

- királyi papság vagytok: olyanok tehát, akik áldozatot hoznak mások javára. Nem juhokat, 
kecskéket és bikákat áldoznak, mint a zsidók és a pogányok tették, hanem a saját tehetsé-
gükből, az Istentől kapott talentumaikból, a jó szívükből dicsőítik az Urat és szolgálják az 
embertárs javát. Ettől királyi a papságunk, a diakóniánk, a karitászunk; 

- szent nemzet vagytok – mondja az apostolon keresztül az Úr, ami azt jelenti, hogy Hozzá 
tartozunk. Az újszülött gyermek sem maga dönt születéséről, az újjászületett hívő embert 
is a Szentlélek Isten ajándékozza meg s teszi Magáévá. 

Még nincs Advent sem, s már a médiából zúdul ránk, hogy melyik keksz nélkül nincs ka-
rácsony, melyik virsli teszi az ünnepet ünneppé és melyik wellness vizében lehet csak 
átélni a családi szeretetet. A nagy hazugság, a nagy ámítás és az ezzel járó nagy üzlet be-
indult. Ezen az üzleten mi csak veszíthetünk. De azon, amelyben a legnagyobb csoda 
a mienk, melyben a mindenható Isten hív bennünket választott népévé, szent nemze-
tévé és királyi papjaivá, az életünk legnagyobb nyeresége. Ragadjuk meg, amíg lehet!

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu 

www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok”
Máté 2,22

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

MIT TEGYÉL AZ  
ELLENSÉGEDDEL?

 November elején hallottuk a hírt, hogy 
Egyiptomban egy kopt keresztényeket szállí-
tó buszt fegyveresek támadtak meg, közülük 
hét embert megöltek és többet megsebesítet-
tek. Egyiptomban sajnos nem ez az első eset, 
de ezek a hírek mindig nagyon sokkolóak.

Az eset után egyházuk vezetője nyilatko-
zott, egyszerre megdöbbentő és megható 
módon. Azt üzente a támadóknak, hogy „A 
történtek ellenére még mindig szeretünk 
benneteket, de nem értjük, miért teszitek 
ezt velünk. Mi soha nem bántottunk titeket.” 
A „normális” emberi reakció az, ha vala-
ki bánt bennünket, azt ne szeressük, sőt, 
adjuk neki vissza a bántást, álljunk bosz-
szút - ez az emberi gondolkodás, de Is-
ten nem a mi fejünkkel gondolkodik és 
nem a mi szívünkkel érez. Ő azt mondja:
„Nektek mondom, akik hallgattok rám: 
szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót 
azokkal, akik gyűlölnek benneteket! Áldjá-
tok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok 
azokért, akik bántanak titeket!” Luk.6:27-28
Ha csak kicsit zavar minket, vagy csak 
kellemetlenkedik az ellenségünk, ak-
kor talán betartjuk ezt a parancsot, de 
ha komolyan gyötör minket, ha fájdal-
mat okoz, esetleg hozzátartozóinkat 
bántja, netán meg is öli őket, akkor em-
berfeletti dolog szeretni a támadónkat. 
Jézus minden emberért meghalt és minden-
kit szeret, mindenkit szeretne megmenteni.
A „rossz” embereket csak a szeretet tudja 
megváltoztatni, az a szeretet, ami zavarba 
hozza a másikat, mert nem ezt várja a tet-
teiért. „Ne győzzön le téged a rossz, hanem 
te győzd le a rosszat jóval.” Róma 12:21

Az igazi szeretet a „mégis szeretet”

Azon a kopt vezetőn keresztül maga Isten 
szólt. Így gondolkozni csak az tud, akit Is-
ten lelke vezet, akinek szívében Isten ott él.
Akkor is szeretem, ha rosszat tett velem, 
mégis szeretem és megbocsátok neki. Ezt 
a változást a szívünkben csak a Mennyei 
Atya tudja elvégezni. Ez a gondolkodás az, 
ami megbocsátáshoz, békességhez, boldog-
sághoz és a Mennybe vezet el bennünket. 

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

„CIVIL INFO – NEA 2019”  

 Országos tájékoztató rendezvényt tartott az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány, mint a 
Pest Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa november 9-én a Soli Deo Gloria Közösségi Házban. 

A rendezvényt dr. Bóna Zoltán, a Centrum szakmai vezetője és Gergőné Varga Tünde polgármester nyitotta 
meg. A Miniszterelnökséghez tartozó Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztály képviseletében dr. 
Kecskés Péter a civil területet érintő célokról, jogszabályokról tartott előadást, majd Furka Ágnes döntéstámo-
gató referens az idén bevezetett egyszerűsített támogatásáról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 
2019-ben bevezetendő egyéb változásairól (gyakorlati bemutatóval) szólt.

A szakmai programot követően ünnepi fogadás keretében, kötetlen beszélgetésekkel folytatódott a rendez-
vény. Centrumunk a jövőben is várja minden civil szervezet megkeresését, hogy térítésmentes – jogi, pályá-
zati, pénzügyi – tanácsadás keretében legyen segítségükre. Programjainkról, rendezvényeinkről bővebben 
honlapunkon, illetve hírlevelünkben olvashatnak. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

Isten Szolgálatlában Református Missziói Alapítvány 
Pest Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa

www.cicpestmegye.hu, cicpestmegye@gmail.com
+36 24/898-150, +36 20/311-1877

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
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Tisztelt Hölgyeim, és Uraim! Tisztelt Emlékezők! 

Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, itt az idő 
és a hely szelleme által megszentelt pillanatban, ami-
kor 1956. forradalmára és szabadságharcára emléke-
zünk! Azért jöttünk ma össze, mert tudjuk, 1956 soha 
el nem évülő felelősséget rakott a vállunkra. Mi, akik a 
szabad Magyarország polgárai vagyunk, köszönettel és 
hálával tartozunk ’56 hőseinek hazaszeretetükért, tisz-
ta, áldozatos küzdelmükért, vérrel írt történelmünkért.
A magyar forradalom egyik óráról a másikra tört ki. Egyik 
óráról a másikra „hasadt meg az égbolt, mert egy nép 
azt mondta: elég volt!” Az elnyomók sem számítottak 
erre. Azt hitték bármit meg lehet tenni az emberekkel, 
bármit meglehet tenni egy nemzettel. Azt hitték, a ma-
gyar nemzet kényszer hatására feladja szabadságát, ön-
rendelkezését, kultúráját, határait, történelmét és hitét. 

A magyarokat azonban nem ilyen fából faragták. Hallattak 
már sokféle győzedelmi éneket nemzetük fölött, voltak 
Európa és a kereszténység védőbástyája, és ráztak már 
le idegen rabigát nem is egyszer: oszmánt, Habsburgot, 
szovjeteket, vertek már le félholdat, sast, és vörös csillagot 
is. A magyar nemzet történelme során megtanulta, hogy a 
szabadságról, hazáról nem elég csak beszélni. A szabadsá-
gért, a hazáért harcolni kellett a háborúban és tenni kell a 
békés hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk 
és emiatt vagyunk itt ma, Európa szívében a több mint 
ezeréves Magyar Államban. Minden nemzedéknek meg-
van a maga keresztje és felelőssége. Az, hogy kiből lesz 
hős és ki marad gyáva, az dönti el, hogy ki veszi a vállára

a keresztet és ki nem. Az ’56-os nemzedék nem kérte, 
de a puszta kezével is felvette a keresztet, azt a keresz-
tet, amit a történelem neki szánt. Persze a kereszttel 
együtt járt a szenvedés is. Akik nem haltak meg a szov-
jet tankok ágyútüze és a golyózápor közepette, azokat 
halálra ítélték, megölték, bebörtönözték, tönkretették 
vagy elüldözték. Bár elbuktak, mégis hősök lettek. Olya-
nok, akik, míg világ a világ, példaként állnak előttünk.

S ma 2018-ban sem magától értetődő, nem a szüleinktől 
kapott örökség, a szabadságért minden nemzedéknek újra 
és újra meg kell küzdenie. Emberöltőről emberöltőre az 
országot meg kell védeni. A szabadság olyan érték, ame-
lyet minden nap meg kell védeni és ebben minden ma-
gyarra szükség van. Különösképpen igaz ez most, hiszen 
a történelem ma megint ismétli önmagát, újra külső ha-
talmak akarják megmondani nekünk és Európa népeinek, 
hogy hogyan éljünk. Ma, 62 évvel a magyar szabadság-
harc és forradalom után ismét olyanok akarnak irányítani 
minket, akik nem élnek közöttünk, nem közösek az élmé-
nyeink, és az álmaink. Döntöttünk! – Ma ismét felvettük 
a keresztünket! Mert mi hiszünk a magyar nemzetben, a 
magyar nemzet fennmaradásában. Európa szerencsésebb 
részén ezt gyakran nem értik. Nem értik, mert nekik több 
száz éve eleve, adott a szabadság, nem értik, mert em-
beröltők óta nem kellett küzdeniük érte. Eddig. Ez a sze-
rencsés időszak már véget ért. Az európai nemzeteket, az 
európai létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitet olyan 

veszély fenyegeti, ami veszedelmesebb minden eddigi 
erőnél, amivel Európa valaha találkozott. Mi magyarok 
1956 óta tudjuk, nemcsak az idegen megszállók és gyil-
kosok okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetle-
nek és az alkalmatlanok is, akik saját gyengeségük miatt 
képesek voltak eladni a saját nemzetük szabadságát. 
A magyarok válasza ma is az, ami 1956-ban: Elég volt! 
Ahogy ’56-ban, úgy most is a szabadságunk és a hazánk 
a tét. A szabadság népe rég volt ilyen erős és egységes, 
mint ma. Mi hiszünk a magyar nemzetben. Mi hiszünk 
abban, hogy vannak nemzeti ügyek, ahol nincs helye párt-
politikának, és önző szempontoknak. Hiszünk a magyar 
hősök bátorságában, hiszünk a magyar nép értékében, 
és alapelveiben. Ezért merítsünk most erőt 1956 hősies 
napjaiból, hogy egy percre se feledjük, mi magyarok a 
szabadság népe vagyunk! – mert erre az erőre és egy-
ségre nagy szükségünk lesz az elkövetkező időszakban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Dunavarsányiak! 

Mi magyar hazafiak, dunavarsányiak, valamennyien 1956 
örökösei vagyunk. A szabadság a legfontosabb nemzeti 
értékünk, nem hagyjuk, és nem hagyhatjuk, hogy más 
államok, nemzetek, érdekei befolyásoljanak bennünket. 
A szabadságot ma is, holnap is, minden nap meg kell 
védeni. Szerencsére manapság már nem fegyverrel, ha-
nem okosan érvelve közéleti, politikai, kulturális eszkö-
zökkel. És ebben a munkában minden magyarra szükség 
van! Őrködjünk együtt nemzeti létünk méltósága fölött! 

Isten éltesse a Nemzetet! Köszönöm a figyelmüket!

Keresztesi Balázs alpolgármester október 23-ai ünnepi köszöntője

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Megilletődve állok itt e szép impozáns szobor alapzata 
mellett, s mint javaslattevő köszönetet mondok váro-
sunk döntéshozó testületének az ötlet támogatásáért. 
Rendes embereknek nem szoktak szobrot állítani. 
A magyar múltban azonban nagyon sok rendkívüli 
ember szolgálta úgy a hazát, hogy méltán kaphatna 
szobrot itt e parkban, a már itt lévők egyetértésével is. 
Éppen ezért szívem teljes őszinteségével köszönöm, 
hogy javaslatom nem hívott életre méltatlan és partta-
lan vitát, ötletelést, bölcselkedést. Hiszem, hogy a Tes-
tület sosem bánja meg ezt a döntését és befektetését.

A művész úrnak pedig hasonlóan tiszta szívvel gratulá-
lok az alkotáshoz, valamint az ismét gyakorolt művészi 
alázatához és precizitásához. Ez utóbbiakkal egy hitele-
sen életes arcvonását alkotta meg a nagy államférfiúnak. 

Tisztelt Ünneplő Közösség! Egy köztéri szoborra általá-
ban politikus tesz javaslatot titkolt vagy nem titkolt po-
litikai célzatossággal, az ünnepi beszédet pedig általá-
ban történészek mondják tudományos akríbiával. Most 
nem így történik. Gyalogos, a közélettől – a hivatásán 
túlmenően – szinte teljesen visszavonult dunavarsányi 
polgárként tettem a javaslatot. Politikai célkitűzés nél-
kül, bár a politikai szimpátiámba és a közéleti tevékeny-
séget illető ethoszomba nagyon is beleillik az egész 
Tisza-család: a korábbi miniszterelnök Tisza Kálmán, a 
Szegedet újjá építő gróf Tisza Lajos és természetesen 
gróf Tisza István is életének küzdelmeivel és mártírha-
lálának pátoszával. Ami pedig a történeti pontosságot 
illeti, természetesen fönntartom magamnak a pontat-
lanság jogát, arra való tekintettel különösen is, hogy Ti-
sza István megítélésében a professzionális történészek 
olykor homlokegyenest ellentmondanak egymásnak.

Viszont nem titkolom afölötti örömömet, sőt büsz-
keségemet, hogy a két budapesti, a debreceni és 
a mezőberényi szobrok után városunkban hirdeti 
az ötödik Tisza szobor a nagyformátumú politikus 
életművét. Persze, vannak domborművek például 
a Debreceni Református Kollégium falán, emlék- és 
utcanév-táblák  Csurgón, Zalamerenyén és több 
más helyen Budapesten és vidéken. Közel három 
évtizeddel ezelőtt sokan érezhettek hasonló büszke 
örömöt XXIII. János pápa szobrának fölállításakor. 
Ebbe a büszke örömbe hívom meg városunk minden 
tagját gróf Tisza István szobrára való tekintésünkkor.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Tovább már nem odázha-
tom, hogy a „miért éppen Tisza?” – kérdésre néhány, 
akár szubjektív választ adjak:

- Szoborparkunk szobrai és a városházánknál elhe-
lyezett Kossuth-szobor a reformkorba, a forradalom-
ba és szabadságharcba, majd pedig a kiegyezésbe 
visznek bennünket. A következő nagy történelmi 
lépés kézenfekvő: „a boldog békeidők” és annak le-
zárása. Ebben a drámában, vagy a magyar nemzeti 
dráma e tragikus momentumában nem kis szerepet 
kapott gróf Tisza István. Tehát helyénvaló, hogy itt 
legyen Kossuth-tal, Széchenyivel és Deákkal együtt.
- A politikai kényszer vagy szolgalelkűség által meg-
határozott történetírás olyan torzképet alkotott róla

Gróf Tisza István szobrának leleplezése
 Az Október a Reformáció Hónapja című országos rendezvénysorozat dunavarsányi jeles eseményeként október 31-én, este 6 órakor került sor gróf Tisza István, mártírsorsú mi-
niszterelnökünk mellszobrának leleplezésére, amelyet városunk polgára, Szabó Zoltán alkotott. Az alábbiakban dr. Bóna Zoltán református lelkész szoboravató beszédét közöljük.   

legalább három nemzedék számára, hogy a szo-
bor provokatív és inspiratív jelzőoszlop is lehet az 
igazság keresésében. Hogy ez mennyire igaz és 
szükségszerű, két példa mutatja. Az egyik az, hogy 
a debreceni egyetemnek nevet adó politikus szob-
rát 1945-ben az egyetem bölcsészkarának hallgatói 
döntötték le saját kezükkel. Nem nehéz kitalálni, 
hogy ugyanezek az „értelmiségiek” utána 40-50 
éven keresztül milyen színben tanították Tisza Ist-
ván történelmi szerepét. A másik példát egy mai 
Index-írás adja. Érdemes elolvasni, akár 40-50 évvel 
ezelőtt is írhatták volna. Szóval, ha a szobor tanulni 
hív, jól teszi, és ha sokan meghallják hívó szavát, 
azok is nagyon jól teszik. Ezt a funkcióját már meg 
is kezdte, hiszen a Művelődési Alapítvány kiírására 
máris érkeztek pályaművek, amelyek mögött nyilván 
ott van Tisza István valóságának keresése. De hiszem 
azt is, hogy ha akár iskolai, akár szülői, akár bármi-
lyen egyéni körben is e szobor kérdéseket vet föl, 
akkor e kérdések kutatásba, olvasásba, érdeklődés-
be fordulnak. Mindezzel a Tiszát övező hazugságok 
leple lehullhat és a tudatlanság ködje szétoszolhat.

- Azért is jó, hogy egy igazán szabadelvű politikus 
szigorú tekintetével is találkozunk olykor, mert általa 
megtudjuk: mi a szabadelvűség, mi az igazi, klasszi-
kus liberalizmus. Mert természetesen nem az, ami a 
21. század magyar, nemzeti érzésű polgárai számára 
szitokszóvá lett. Nem az egyén szabadságának korlát-
lan, gátlástalan és végül már irracionális abszolutizá-
lása, hanem sokkal inkább egyfajta ideológiamentes 
szabadság egy közösség, például a nemzet önzetlen 
szolgálatára. Ez volt Tisza István liberalizmusa, sza-
badelvűsége, amelyet egyrészt a hazaszeretete sze-
lídített meg, másrészt a református hite tartott kordá-
ban. Nagy elődeihez, Bethlen Gáborhoz és Bocskai 
Istvánhoz hasonlóan, akik szabadok voltak arra, hogy 
még a törökkel is „paktáljanak” a haza érdekében. Ti-
sza pedig kitartott a Habsburg dualizmus struktúrája 
mellett az évszázados protestáns Habsburg-gyűlölet 
ellenére is azért, mert tudta, hogy korában éppen 
ez biztosítja Magyarország integritását, sőt a régió 
békességét. Az első világháború és annak tragikus 
következményei őt igazolták. Szabadelvűségének 
másik szellemi/lelki határát az a meggyőződése adta, 
hogy amikor az ember eléri intellektuális/tudomá-
nyos határait, akkor vagy főt hajt a Mindenható Isten 
előtt, vagy pedig ideológiákat, rosszabb esetben 
idolokat (bálványokat) gyárt, amelyek illúziókba 
kergetik, ahogy ezt például a keservesen megszen-
vedett szocialista, kommunista évtizedek igazolták.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Ezután néhány pontban fe-
leljünk arra a kérdésre: „ki is volt valójában gróf Tisza 
István?”

- Származása: Egy bihari nagybirtokos család 
sarja, aki az anyatejjel szívta magába a köz-
életiséget, minden betűt elolvasott, a legjobb 
külföldi egyetemeken tanult, 1903-1905 és 
1910-1917 között, tehát cirka egy évtizedig volt 
Magyarország miniszterelnöke. Kompromisszum-
mentesen védte az alkotmányos jogállamiságot, Ma-
gyarország érdekképviseletét leginkább ebben látta. 

Ebből is fakadt, hogy négyszer követtek el ellene 
merényletet s a negyedik végzetesen sikeres volt.
- Reformátussága: egyrészt abban állt, hogy egyhá-
zában magas tisztséget vállalt, másrészt abban, hogy 
miközben hangsúlyozta az ember szellemi szabadsá-
gát, elismerte annak korlátait is. Távol állt tőle min-
den önhittség, mindent tudni akart, amit tudhatott, 
mindent tenni akart, amit tehetett, de tudta, hogy az 
ember végső sorsa az Isten kezében van. Ezért is tö-
rekedett a legmagasabb erkölcsiségre: „Egy nemzet 
annál erősebb, annál boldogabb, mentől több szelle-
mi és mindenekfölött erkölcsi erő él annak tagjaiban” 
- Liberalizmusa: ahogy már utaltunk rá, nem célt 
jelentett számára, hanem eszközt a haza javára.
- Nemzetiségi politikája: olyan Magyarországnak 
volt miniszterelnöke, amelyben a magyarok kisebb-
ségben voltak. A nemzetiségeknek jogait éppen 
azért korlátozta a monarchia keretein belül, hogy 
ne következzen be az, ami végül bekövetkezett 
1918-tól, amikor már nem volt miniszterelnök.
- Társadalompolitikája: az említett alkotmányosság 
mellett hangsúlyozta az önkormányzatok fontos-
ságát, amelyeket a demokrácia tanuló pályájának 
tekintett. Távlatosan egy minőségi demokráciát vizio-
nált, szemben a manipulálható tömegdemokráciával. 
- Háborúhoz való viszonya: mindent megtett, 
hogy elkerülje, de amikor ez elkerülhetetlenné 
vált, a győzelemre törekedett és főleg arra, hogy 
még vesztesként is előnyös tárgyalási pozíció-
ban legyen az ország. Ezt a tervét nem valósít-
hatta meg s ennek ellenkezőjét valósította meg 
mindenkori politikai ellenfele, Károlyi Mihály.
- Tragédiája: a nemzet tragédiája lett. Az vált valóra, 
ami ellen egész életében küzdött. Halálos golyóval 
a szívében mégis ezt tudta mondai „Ennek így kellett 
lennie”

Halála után 100 esztendővel tudományos és társadal-
mi megítélése helyreállni látszik. Talán egyre többen 
vannak azok is, akik együtt tűnődnek a kortárs Sig-
mund Freuddal, a lelkek tudósával, aki a magyarokról 
naplójában ezt jegyezte föl: „a sok gróf közül a legoko-
sabbikat meggyilkolják, a legbutábbikat pedig megte-
szik miniszterelnöknek.”  

Október 31-én, halálának 100-ik évfordulóján és a Re-
formáció 501. évfordulóján befejezésül Ravasz László 
református püspöknek, politikusnak, közírónak két 
markáns mondatával zárom gondolataimat: „Hazáját 
senki nem szerette jobban és senki nem szolgálta hí-
vebben, mint Tisza István”. … „Az emberek nagyságát 
nem a hasznuk méri, sem nem az eredményeik, hanem 
az a szellemi, erkölcsi erő, amelyet életükben és halá-
lukban megmutattak. Ezzel a mértékkel mérve Tisza 
István ezeréves történelmünknek legnagyobb alakjai 
közé tartozik. Magyarsága, erkölcsi ereje, példaadó éle-
te, hősi halála nemzeti mivoltunk legnagyobb értékei 
közé sorozzák”.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Folytatás a 10. oldalon.
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ELEMEK ÉS ECSETEK
Lapunk korábbi számában olvashattak a gróf Tisza István halála 100. évfordulója tiszteletére kiírt önkormányzati 
pályázatról, lapunk más helyén pedig már az értékelést is megtekinthették. Főként a művészetek iránt érdek-
lődők képzeletét mozgatta meg a meglehetősen izgalmas feladat: valamilyen korabeli ábrázolást alapul véve 
megalkotni napjainkban a sokáig méltatlanul háttérbe szorított, agyonhallgatott vagy legfeljebb gyalázott politi-
kus portréját. A szoborparkban már ott van a dunavarsányi szobrász által alkotott mellszobor és a pályázatnak kö-
szönhetően egy Tisza-festménnyel is gazdagodott a város. Rovatunk vendége a pályázat nyertese, Németh Viktor.

Gróf Tisza Istvánnal politikatörténészek foglal-
koznak, fiatal emberek csak nagyon elvétve. 
Hány éves, kedves Viktor?

 - Huszonöt vagyok jelenleg. Való igaz, én sem fog-
lalkoztam Tisza Istvánnal túl sokat, mint ahogy a 
többiek sem. A történelmi tanulmányok során úgy 
a középiskolában, mint az egyetemen vagy főis-
kolán szóba kerül ugyan, de túlzott részletesség-
gel nem tanultunk róla, nem nagyon ismerhettük 
meg életművét vagy döntéseinek a mozgatóru-
góit. Jó szót azután egyáltalán nem olvastam róla.

Milyen alkotással nyerte meg a pályázatot?

 - Egy 50x60-as olajfestmény, amelyet forma-
ilag Benczúr Gyula egyik munkája ihletett. 
Szívesen és érdeklődve foglalkozom a művé-
szettörténettel, szabad időmben pedig szívesen 
festegetek. Amint a Dunavarsányi Naplóban 
megláttam a pályázati felhívást, rögtön elhatá-
roztam: indulok rajta. Így is történt. Elkezdtem 
utána olvasni Tisza István életének, munkás-
ságának, megismerni valamennyire azt a kort, 
amelyben élt és amely azután a halálát is okozta.

Talált olyan adatot, történelmi előzményt, 
politikai körülményt, amely megindokolta a 
több évtizedes agyonhallgatást?

 - Egyáltalán nem. Amennyire megismertem a mi-
niszterelnöki működését, először ellenezte a há-
borút, de azután nem tudott kitérni előle,  akkor 
viszont igyekezett minden körülményt Magyaror-
szág hasznára fordítani, már amennyire az akkori 
körülmények között ez lehetséges volt. Lehetsé-
ges, hogy egyesek emiatt tekintenek rá ellensé-
ges szemmel vagy nevezik szélsőségesnek. Arra 
mindenesetre rájöttem, hogy sohasem szabad 
valamilyen történést csupán önmagában nézni, a 
teljes megértéshez a körülményeket, az előidéző 
folyamatokat is figyelembe kell venni, különben 
hamis képet kapunk. A jelek szerint gróf Tisza 
István miniszterelnökkel is így bánt el az utó-
kor, ideje volt, hogy helyére tegyük a dolgokat.

Mit gondol, milyen ember lehetett a kétszeres 
miniszterelnök, mit sejtetnek az arcvonásai?

 - Arról az ábrázolásról, amelyről a képet készí-
tettem, egy szigorú tekintetű, határozott férfi 
néz rám. Úgy hiszem, kialakult és megállapo-
dott véleménye volt a világ dolgairól, pontosan 
tudta, hogy mit akar tenni, hova akar eljutni és 
minek mi lesz a folytatása vagy következménye. 
Szerintem nehéz lehetett neki ellentmondani.  

Mi volt az első díj?

 - Egy nagyon szép, húszezer forint névle-
ges értékű ezüstérem és egy üveg bor. Az 
utóbbi elfogyott az első hely örömére. Ami-
óta megnyertem a pályázatot, folyamatosan 
nézem az internetet, nem írnak-e ki másutt 
valami hasonlót és akkor ott is elindulok.

Beszéljen kicsit saját magáról!

 - Szegeden végeztem vegyészként, jelenleg 
környezetanalitikus vagyok, ez egy meglehe-
tősen különleges ága a kémiának. Egy kisebb 
laboratóriumban dolgozom. A víz, a levegő, a 
talaj – egy kicsit minden ehhez a munkához 
tartozik, mindent és még sok minden mást 
vizsgálok. Nagyon szeretem azt, amit csinálok.

Festészet és vegyészet – ritka párosítás. A 
bohémnek kikiáltott művészemberek ritkán 
vonzódnak a fizikai tudományokhoz. Hogyan 
jött össze?

 - Sokszor feltették már nekem ezt a kérdést, 
de nem tudok rá mit válaszolni. Egyszerűen 
így vagyok összerakva. Ugyanúgy leköt egy 
vegyészeti szakkönyv, mint egy régi korok-
ról szóló művészettörténeti tanulmány. Ha 
bármelyik témakörből a kezembe kapok va-
lamit, leülök a kertben egy kényelmes szék-
be és megszűnik a kinti világ a számomra. 

Dunavarsányban hogyan érzi magát? Itt szüle-
tett vagy ide költözött?
 
 - Tizenöt éve költöztünk ide a szüleimmel 
együtt. Rögtön megtetszett a családias, nyugodt 
hangulata. Kifejezetten élvezem, hogy milyen 
csöndes. Akár a kémiáról, akár a festésről legyen 
szó – ideális helyszín mindkettő számára. Lehet, 
hogy egyszer majd beköltözöm Budapestre, de 
ez még nagyon messze van, ha egyáltalán meg-
történik. Addig boldogan maradok varsányi és 
élem a nehezen összepárosítható, kettős életem.

Haeffler András

halálának 100 évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdetett egyrészt rajz és kézműves, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategó-
riákban. A kiállításra méltó anyagokat alkotóikkal együtt október 31-én, a Reformáció napján, a városi ünnepségsorozat keretében mutatták be és díjazták.  Szívből gratulálunk 
városunk művészeinek, akinek alkotásain keresztül még jobban megismerhetjük gróf Tisza Istvánt! 

A rajz és kézműves kategória helyezettjei:

GRÓF TISZA ISTVÁN

II. Gyermek kategória
1.helyezett: Vneck Larina 
2. helyezett: Lenzsér Emma
3. helyezett: Málik Zsófia

Pályamunkát alkotók: Ormos András, Hugyecz 
Georgina, Korpos Fanni

2. Gróf Tisza István családfáját Vékony Anett 
készítette el. 

A Kuratórium megbízásából:  
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

1. Tisza portré
I. Felnőtt kategória:
1. helyezett: Németh Viktor
2. helyezett: Veresegyházi Boglárka
3. helyezett: Szabóné Tilinger Andrea

Folytatás a 9. oldalról.

—  ESEMÉNYEK ARCKÉPCSARNOK —

November 4-ei megemlékezés a 62 évvel  
ezelőtti forradalom és szabadságharc leveréséről

100 éve ért véget az első világháború,  
a magyar történelem egyik legnagyobb sorstragédiája
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SZÁVA PARTI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ

 Nagy-Magyarország déli határfolyóján tavaly túrázó 
dunavarsányi cserkészek kedves, szerémségi magyar 
testvérekkel is találkoztak. Egy szép estét közösen el-
töltöttek. Már akkor éreztük, hogy ennek lesz folytatása 
és lett is. Az idei népzenei találkozónk jeles vendégei 
voltak, mintegy húszan. A fiatalabbak nyelvünket már 
alig vagy egyáltalán nem beszélik, de táncainkat rop-
ják, dalainkat éneklik, és ami e mögött igazán fontos, 
közös kultúránk gyökereit keresik és ápolják. Mindezt 
önzetlen vezetőik fáradhatatlan munkája támogatja. 

A viszont-meghívás nem sokat váratott magára. A Sze-
rémségi Magyar Kulturális Egyesület – mert ez a hiva-
talos nevük – ez évben ünnepeli 15 éves fennállását 
és október 20-án tartotta ennek ünnepi megemléke-
zését, természetesen egy népzenei találkozó kereté-
ben. Mondanom sem kell, hogy meghívást kapott a 
dunavarsányi Népdalkör és Kalamajka Táncegyüttes. A 
fellépők között ott voltak a szerémségi, észak-bácskai 
és bánáti csoportok különböző stílusokat és persze 
korcsoportokat képviselve, de egyformán lelkesen. 

A 11 fős népdalos és a 8 fős táncos csapatunkat nem-
csak az estet megelőző és követő órákban kísérte 
gazdag és tökéletes vendégszeretet, hanem az esten 
is különös figyelem fénye övezte. Természetesen a 
siker sem maradt el, amelynek egyebek mellett szűn-
ni nem akaró taps volt a jutalma. Irigylésre méltó a 
Száva parti fiatalok elkötelezettsége és lelkesedése 
a népzene és néptánc iránt. Szüleik és nagyszüleik 
Jugoszláviája sikeres olvasztótégely volt, különös-
képpen is a Szerémségben mindig is szórványhely-
zetben élő kisebbségi magyarok számára. A fiak és 
unokák – valami titokzatos belső indíttatásra – most

SZERÉMSÉGI KAPCSOLATUNK KIBONTAKOZÁSA
 Városunk testvértelepülési és egyéb külhoni kapcsolatai gazdagok és szerteágazók. Ezek olykor a település egészére vonatkoznak, máskor intézményi, civil vagy egyházi karak-
terűek, de mindig mindannyiunk javát, örömét szolgálhatják. Ezek sorában bontakozik ki egy nagyon ígéretes kapcsolat a szerémségi szórványmagyarsággal. Az alábbi két írás 
ebbe ad bepillantást és erre hívja föl a kedves olvasók figyelmét. A szerk.

mégis keresik identitásukat, amivel bizonyára gazda-
gítani fogják saját emberi minőségüket és természete-
sen környezetüket is.
 
Külön öröm volt a másnapi találkozás a szentmisén 
és az ebéden. A táncos lábú és hujjogató fiatalok va-
sárnap reggel a templomi kórusban énekeltek Isten 
dicsőségére és a hívek örömére. Lehet, hogy az előbb 
„titokzatosnak” minősített belső indíttatásnak éppen 
ez és ennyi a forrása. A Jóisten tartsa meg lelkesedé-
süket, szeretetüket magyarságuk és egymás iránt. 

Ezúton is köszönetet mondok a meghívásért, a gazdag 
vendégszeretetért, a kapcsolat ápolásáért általában és 
nevesen is Edit Jovanovicsnak az egyesület lelkes ve-
zetőjének. Illesse köszönet a Népdalkör és Tánccsoport 
vezetőit és kooperatív tagjait részvételi készségükért és 
színvonalas szereplésükért. Köszönetet mondok váro-
sunk elöljáróinak, akik a kiutazáshoz nyújtottak techni-
kai, személyi és anyagi segítséget. S nem utolsó sor-
ban a Művelődési Alapítványnak, amely a meghívóink 
megajándékozásához nyújtott hathatós hozzájárulást. 
Tavaly a rekkenő hőségben a Száva partján tudtuk, 
hogy lesz folytatás és lett. Most az őszi hidegben a 
Duna partján – immáron két szép kulturális és baráti 
élménnyel meggazdagodva – mondjuk, hogy elkötele-
zettek vagyunk a valamikori császárváros, Szávaszent-
demeter magyarjaival való, kölcsönösen építő, kapcso-
lat folytatására. A Jóisten lelkesítsen ebben sokunkat.

Dr. Bóna Zoltán  

A SZÁVA PARTJÁN TALÁLKOZUNK!

 Az október 20-21-i hétvégén a Dunavarsányi Népdal-
kör és Citera Együttes a Kalamajka Néptánccsoporttal 
karöltve Szávaszentdemeterre utazott a Szerémségbe. 
A mai szerb neve Sremska Mitrovica. A hangulatos 
történelmi kisváros a Száva bal partján található. A ró-
mai korban Sirmiumnak nevezték, a hely több római 
császár kedvelt székhelye volt. A kereszténység korán 
gyökeret vert itt, és hamarosan püspöki székhely lett, 
majd a magyarok újjáépítették a várost és később az 
Osztrák-Magyar Monarchia katonai határőrvidékhez 
tartozott. A magyar kultúrát őrző csoport fennállásának 
15 éves évfordulóját ünnepeli, erre a fontos esemény-
re volt hivatalos a mi kis csapatunk. „A Száva partján 
találkozunk” – hangzott el dr. Bóna Zoltán, reformá-
tus lelkész zárószava az utazás előtti próbánkon, aki 
szervezője volt a szávaszentdemeteri utazásnak. Ez a 
kapcsolat a cserkészcsapatnak és a tiszteletes úrnak kö-
szönhető, akik egy vízitúrán ismerkedtek meg ezekkel 
a kedves emberekkel. Elsősorban Editkét emelem ki, a 
vezetőjüket, aki szívvel-lélekkel őrzi a magyar kultúrát 
ott a végeken, s megtanítja a fiataloknak – akik már 
nem beszélnek magyarul – népdalainkat, néptáncain-
kat. Természetesen a mi nyelvünkön adják elő a pro-
dukciót. Már jártak itt Dunavarsányban és szeretetteljes 
fogadtatásban és ellátásban volt itt részük a népzenei 
találkozónkon. Talán szavakkal nem is lehet kifejezni, 
hogy a Népdalkör a Kalamajkával együtt mit élt át 
Szávaszentdemeteren?! Milyen testvéri fogadtatás és 
vendégszeretet vett körül bennünket. A város patinás 
színházában léptünk fel. Kulturális időutazáson vet-
tünk részt a városban a római kori maradványok között. 
A horvát nyelvű szentmise után a templom gyülekezeti 
termében valódi agapéban, szeretetvendégségben 
volt részünk. Jó volt ott magyarnak lenni. Jó volt lát-
ni, hogy a nemzeti kisebbségek milyen békességben 
élnek együtt. Feltöltődtünk mosollyal, magunkkal 
hoztuk a sok szeretetet és ölelést, amit ott kaptunk. 

Benedek Hajnalka

 A kiállítást a reformációi ünnepségek keretében Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szabó István nyitotta meg, október 31-től volt megtekinthető a Petőfi 
Művelődési Házban.  A megyei kincsek mellett a Dunavarsányi Értéktár kategóriánként összegyűjtött helyi „büszkeségeit” is bemutatták.  Továbbra is buzdítjuk 
valamennyijüket a helyi értékek további közös gyűjtésére! 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök, Dunavarsányi Értéktár Bizottság

WASS ALBERTRE EMLÉKEZTÜNK

 Születésének 110. és halálának 20. évfordulóján a Soli Deo Gloria Közösségi Házban az Általános Iskola által előadott igényes műsort tekinthetett meg városunk 
ez iránt érdeklődő közössége.  Ezúton is köszönetet mondunk az iskola vezetőinek, tanárainak és diákjainak, közöttük különösen is Csehné Kiss Éva, Tóthné Bíró 
Katalin és Szabóné Papp Mónika tanárnőknek.  Az Október a Reformáció Hónapja című országos rendezvénysorozat keretén belül sokadik alkalommal örven-
dezteti meg az iskola az érdeklődőket egy-egy évforduló idején életrajzok és életművek felemelő tanulságaival. Kölcsey, Vörösmarty és Arany János után az idén 
Wass Alberttől tanultunk esztétikumot, hazafiságot, emberséget. Illesse köszönet az est szolgálattevőit, vendéglátóit és minden résztvevőjét! 

SDG Közösség 

VÁROSUNKBAN A PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR VÁNDORKIÁLLÍTÁSA

—  BESZÁMOLÓ ESEMÉNYEK —
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 A Dunavarsányi Értéktár Bizottság kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükben 
a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a bizottság elé. 

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, 
ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény/regiszter lesz. A Helyi Érték-
tárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. A települési érték szöveges bemutatása, egyedi 
jellemzőinek és történetének leírása 1000 karakter terjedelmű legyen. Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről.

Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

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

2. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
 
Elektronikusan: csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és álla-
tegészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, 
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS - DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technoló-
giák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművé-
szet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő 
értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geoló-
giai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek, valamint az embert körülvevő környezet 
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari 
termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök, Dunavarsányi Értéktár Bizottság

Javaslat
a Dunavarsányi Helyi Értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: 
Levelezési cím: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. A települési érték megnevezése:

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
_ agrár- és élelmiszergazdaság;
_ egészség és életmód;
_ épített környezet;
_ ipari és műszaki megoldások;
_ kulturális örökség;
_ sport;
_ természeti környezet;
_ turizmus és vendéglátás.

3. A települési érték fellelhetőségének helye:

4. A települési érték szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
(terjedelme 1000 karakter)

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

Dátum: _______________________     _______________________________ 
             Aláírás
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Trianon-emlékpark

Elemi iskola, Kossuth Lajos utca  öregiskola

Vasútállomás

Bakterház Pizzéria

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

Rieder-ház, Melis ház

Firnigl-ház

Renyé-villa Törpényi-villa

Gömböcz-ház

Taksony vezér hídSDG Közösségi Ház és Jószágporta 

Dunavarsányi Települési Értéktár
2018. október. 31.

Épített környezet
Dunavarsányi Települési Értéktár

2018. október. 31.
Kulturális örökség

Ady-emlékhely és Ady hagyomány

A Hősök tere szobraival

A Vendel-hegyi temető és templom helye

Kiss László festményei

Cserkészet A Remény című szoborRuva Farkas Pál művei

Faragó Károly
helytörténeti munkái

Csobolyó Miklós 
Őseink útján lovastúrája

Józsefné Babó Gabriella
munkássága

Az 56-os emlékmű

dr. Gallé Béla emlékműve

Hein János kerttervező mérnök
munkássága     

id. Kohán József 
versei, nótái

Könözsi László szerzeményei

László István korondi kézzel festett munkái Löwenrosen Károly 
emlékezete

Siklósi Alajosné szővőszéke 
és szőnyegszövései

A Kálmán házaspár kerámiái

Petőfi-mellszobor és Petőfi hagyomány Gizella-szobor

XXIII. János pápa szobra

Kossuth és Petőfi 
domborművek

Az Iskolák falán elhelyezett 
emléktáblák

Farkas István munkássága,
helyi kesztyűgyártás

—  ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG —
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A Pest Megyei Értéktárba szereplő dunavarsányi érték
Őseink útja lovas emléktúra Baskíriától Dunavarsányig

Indulás

A túra résztvevő

Sok gyerek megcsodálta
a csapatot Vonulás a Vereckei Hágóhoz

Ünneplés a Vereckei Hágónál 
Sebestyén Mártával

Quinness rekord lett a túrából

108. nap a budapesti Hősök tere felé

Ukrán őrök vigyáznak ránk

Vonulás

Pihenés

Cserkészháznál faültetés 
a megérkezés örömére

Damariba sziget Dunavarsányi Tündérvíz

Labdarúgó hagyomány Vízitúrázó hagyomány

IBIDEN

Robi Pékség Arany NektárBakos Pékség

Kis-Duna dunavarsányi szakasza Komáromi István
környezetvédelmi 

tevékenysége

Dunavarsányi Települési Értéktár
2018. október. 31.

I. Természeti környezet

II. Sport

III. Ipari és 
műszaki 

megoldások
IV. Agrár

Natura 2000; Erőspusztai mocsaras, lápos, nádas; Dunavarsányi turjános; A Gulya; 
Varsányi-halom, Radó-domb; 51-es út és Kis-Duna közötti dombos, erdős rész; Úszóláp

Hajdani 
nagyvarsányi 

téglaégető érték

A volt Petőfi MGTSZ 
telephelyei 

Birkózó, kézilabda,
röplabda és vívó hagyomány

—  ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG —
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani sétánk helyszíne jórészt ismét a hajdani Hein - Ujhelyi-birtok területe, vagyis a mai Erkel Ferenc utca és a Nagyvarsányi utca, aztán kicsit délebbre 
megyünk a mai délegyházi határba egy nevezetes tanya kedvéért, majd szokás szerint Nagyvarsányon zárjuk a régi házak bemutatását.

• Az első képen a 40-es évek elején épült Erkel Ferenc u. 6. sz. Papp János-ház látható. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon az 1950-es évekbeli Erkel F. u. 66. sz. Gáspár Géza-ház. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvétel a 30-as évekből való Erkel F. u. 69. sz. Mohos János-, majd Jakab István-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik a szomszédos Nagyvarsányi u. 29. sz. Reif István-, majd Székely Róbert-házat, mely 1944-ben készült el. (Fotó: Horváth László) 
• Az ötödik fotón az 1939-ben épült Nagyvarsányi u. 53. sz. id. Boda János-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• A hatodikon a szintén 30-as években épült Nagyvarsányi u. 61. sz. Horváth Tibor-, majd Molnár István-ház. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik kép valójában egy 1927-ben készült vízfestmény, Dunavarsány hajdani kiváló tanítójának, Csorba Dezsőnek az alkotása. Apósa,  
    Galambos Benő 1915-ben épült délegyházi tanyájának emlékét őrizte meg ily módon az utókornak a tanító úr, mert bizony a hajdani  
    Galambos-major s az épület azóta az enyészeté lett. Bár a ház éppúgy, mint a festmény alkotójáé közigazgatásilag Délegyházához tartozott,  
    de közelebb volt a mi falunkhoz, és lakói Dunavarsány közéletének jeles képviselői voltak. (Bálint Lászlóné gyűjteményéből)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik fényképen a Sport u. 39. sz. (Régen: Baross u. 11.) 1936-ban épült Gayerhosz György-házat láthatjuk.  
    Mára teljesen átalakították. (Vanka Józsefné fényképgyűjteményéből)

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

HIRDETÉSEK

 A kutyasétáltatásra vonatkozó előírásokat a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Kormányrendeletben, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvényben (Szabálysértési Törvény), 
valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (Va-
dásztörvény) találjuk. A kutyasétáltatás jogszabályi 
rendelkezéseinek megszegése alapján állatvédel-
mi, szabálysértési, vasvédelmi bírság szabható ki. 

A kormányrendelet alapján belterület közterüle-
tén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet 
- ebet csak pórázon lehet vezetni. Az eb tulajdo-
nosának biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen. A kutyát csak olyan személy vezetheti, aki 
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

A kormányrendelet abban az esetben kötelez száj-
kosár alkalmazására, amennyiben az ebet az állat-
védelmi hatóság veszélyes ebnek nyilvánította (pl. 
mert fizikai sérülést okozott). Veszélyes ebet kizá-
rólag szájkosárban, két méternél nem hosszabb, 
nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben 
megjelölt személy felügyeletével szabad sétáltatni, 
az eb felügyelete a tartási engedélyben meg nem 
jelölt személyre ideiglenesen sem ruházható át.

A kutyasétáltatás jogi szabályai

A Szabálysértési Törvény közforgalmú közleke-
dési eszközön írja elő szájkosár és póráz köte-
lező használatát az ún. segítő kutyák kivételével.  

A Szabálysértési Törvény alapján az, aki a kutyáját 
természeti és védett természeti területen vagy 
vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóbo-
rolni hagyja, szabálysértést követ el. (E szabály alól 
csak a vadászkutya és a triflakereső kutya a kivétel.)

Adott a kérdés, mely terület minősül vadászterületnek? 
A Vadásztörvény felsorolással azt a területet jelöli meg, 
ami nem minősül vadászterületnek: település közigaz-
gatási belterülete, lakóingatlanul szolgáló bekerített 
külterületi ingatlan, tanya, valamint major, temető, 
nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból beke-
rített hely, repülőtér, közút, valamint a közút és annak 
fel- és lehajtója által határolt, továbbá vasút területe. 
A felsoroltakon kívül tehát minden olyan földterület, 
valamint vízfelület vadászterületnek minősül, amely-
nek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, a szemközti 
határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, 
továbbá, ahol a vad a szükséges táplálékot megta-
lálja, természetes szaporodási feltételei, valamint 
természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma 
adott. A Vadásztörvény alapján „a vadászterületen a 
vadász a vadállomány védelme érdekében - a vad el-
fogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel - 

elfoghatja vagy elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad 
sérelme másként nem hárítható el, illetve fertőzés to-
vábbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás 
megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tu-
lajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség.”

Az eb elengedése külterületen nem kizárólag az eb 
életébe kerülhet, az ebek által megriasztott, forgal-
mas utakra kimenekülő vadaknak szintén életébe 
kerülhet a kutyatartó felelőtlensége. E felelősség 
nem kizárólag a kutyatartó pénztárcájából vesz ki jelen-
tősebb összegeket (vadvédelmi bírság). A megriasz-
tott vadak elgázolása a vadat tulajdonló államnak ko-
moly anyagi kárt jelentenek (egy mezei nyúl húszezer, 
egy kifejlett vadkan hatszázezer, egy többéves szarvas-
bika három és fél millió forintot ér), és további anyagi 
veszteséget az önkormányzatnak, a vadásztársaság-
nak, a gázolónak, ideértve az autóban keletkezett kárt is.

A megriadt vad okozta közúti baleset a gázoló sze-
mély súlyos sérüléséhez, akár halálához is vezethet.

dr. Nagy Csilla

—  TÖRTÉNELEM HIRDETÉSEK —
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Várjuk Önt is üzletünkben!
 Címünk: 

Kossuth Lajos utca 38. 4. üzlet 
A Posta mögött!

PAPÍR – IRODASZER   KREATÍV – HOBBY    SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
- minőségi papír – írószer   - kötő és hímzőfonalak    - tonerek, patronok 

- nyomtatványok, pénztárgépszalag  - akril,-mágnes,-táblafestékek,   - pendrive, memóriakártyák 

- fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,  - textil,-üveg,-porcelánfestékek,  - számítástechnikai eszközök 

  faxolás, fénykép nyomtatás   - dekorgumik, filc anyagok,   - számítógépek telepítése,  

- bélyegző és névjegykártya készítés  - ajándékok és sok más      javítása, karbantartása 

- tollra gravírozás    PARTY KIEGÉSZÍTŐK   - rendszergazdai feladatok 

- szórólap és plakát készítés   -lufik, héliumos palack      ellátása 

- laminálás, spirálozás    - gyertyák, dekorációk    - Gps frissítés 

- fényképes naptárak készítése   - arcfesték, parókák és sok más  - Laptopok, tabletek  

- képeslapok, könyvek         Tefal   termékek      értékesítése 

E-mail: papir@homandof.hu         E-mail: kreativhobby@homandof.hu  E-mail: info@homandof.hu 

Nyitva tartás: H-P: 8-17h, Sz: 9-12h Tel.: 06-24/658-938 vagy 06-20/466-5651 

+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

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 
 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: 06/20 420-8664
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
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TŰZIFA AKCIÓ!

Akác tűzifa 3200 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2900 ft/mázsa kugli

Hasított + 200 ft/ mázsa

A tűzifa erdei köbméterre is  (1m×1m×1,7m),  
és kalodára is megrendelhető! Garantált mennyiség!

Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.
0670/605-4678




