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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta azt a jogszabályt, amely a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításával az 
engedély nélkül létesített kutak bejelentési határidejét bírság és engedélymentesen teszi lehetővé 2020. december 31-éig. 

A jelenleg hatályos rendelkezés alapján a kutak legalizálására még nyitva álló közel másfél éves határidőre tekintettel, az enge-
délyeztetésre vonatkozó speciális eljárások kidolgozásáig és hatályba lépéséig türelemre kérjük a Tisztelt dunavarsányi Lakossá-
got, mivel lehetséges, hogy a jelenlegi eljárási szabályoknál kedvezőbb eljárási rendelkezéseket fog tartalmazni az előrevetített 
jogszabályi módosítás.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnkkel is egyeztettünk az ügyben, aki arról tájékoztatott, hogy a törvényhozók szándéka az, 
hogy a belterületen elhelyezkedő kutak tulajdonosai a lehető legegyszerűbb eljárással és költségmentesen tudjanak majd ele-
get tenni a módosított jogszabály előírásainak.

Ahogy az új szabályokkal kapcsolatosan további információval rendelkezünk, haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket. Termé-
szetesen, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya a jelenleg hatályos jogszabályi előírások 
alapján, folyamatosan áll a Tisztelt Lakosság rendelkezésére.

Keresztesi Balázs 
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAKRÓL

 Az előző újságban Dunavarsány várossá vá-
lásának 15 évére, most pedig a 2019-es év 
első félévére tekintek vissza. Úgy látszik, a visz-
szatekintések éve van, mert már a következő 
lapban az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklus 
történéseiről írok majd, mert októberben le-
jár ennek a képviselő-testületnek a ciklusa.
 
Az idei költségvetés számairól már év elején 
tudtunk és írtunk. Az eltervezett beruházások, fej-
lesztések előrehaladását viszont még akkor nem 
láttuk reálisan. A már elkezdett szennyvíz nyomó-
vezeték és az ivóvíz hálózat bővítése folytatódott 
a tervek szerint, de a saját bevételeinkből meg-
valósítandó, és a pályázatokon elnyert beruhá-
zások ütemezése már nem „csak” pénz kérdése.  
A sok-sok egyeztetés a tervezővel és a kivitelezővel, 
a hatósági engedélyek beszerzése, az előre még 
nem látott különböző akadályok elhárítása mind 
közre játszott abban, hogy a korábban elképzelt 
határidők kitolódtak. Konkrétan az óvoda bővíté-
sének és a családi park elkészülésének határide-
jét is rajtunk kívülálló okok hosszabbítottak meg.
  
A Weöres Sándor Óvoda a település két városré-
szén 12 csoporttal, a maximális 30-as létszámmal 
működik. Az idén felvételizők és a polgárrá ava-
tott kisgyermekek számából is látva (99) beteltek 
a férőhelyek. Öt éve, de még két éve sem gon-
doltuk, hogy sürgősen építkeznünk kell. A tények 
döntésre kényszerítették a város vezetőit és tavaly 
megkezdődött a tervezés. Mire a közbeszerzés le-
zárult, vége is lett a tanévnek. Fizikai lehetetlen-
ség egy ekkora beruházást egy-két hónap alatt 
elvégezni, pláne, hogy a régi épületet továbbra 
is használni kell minden kiszolgáló helyiségével 
együtt. Az indulatok gyorsan elszabadultak annak 
hallatán, hogy egy óvodai csoportnak szeptem-
bertől a nagyvarsányi tagóvodába kell majd átjár-
nia, mert csak a jövő év elején lehet az új épületet 
birtokba venni. Egy közös fórumon igyekeztem a 
szülőket és az óvodapedagógusokat meggyőzni 
arról, hogy nincs máshol megfelelő hely a gye-
rekek ellátására, csak a másik óvodában. Meg 
kell felelni az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat) előírásainak, amelyek na-
gyon szigorúak. További több millió forint kiadást 
jelent az önkormányzatnak az a szolgálat - nem 
hárítottuk a szülőkre –, amellyel megoldjuk a 
kicsik átjutását az öt kilométerre lévő tagóvodá-
ba. Az egyeztetések folynak, reméljük, mindenki 
megértéssel kezeli ezt az átmeneti állapotot. Az 
építkezés pedig látványos, már kirajzolódott az új 
épület formája, a kivitelező a szerződésében meg-
határozott ütemben halad a munkával. A Kossuth 
Lajos utca építkezés előtti útszakaszának félpályás 
forgalomkorlátozása sem tartozik a népszerű in-
tézkedéseink közé. A kezdeti - „csak azértis behaj-
tok a három behajtani tilos tábla ellenére” – néha 

veszélyesnek tűnő közlekedési helyzetek száma 
talán mára már csökkent, a további türelmüket és 
megértésüket kérjük a beruházás befejezéséig.
 
A másik nagy munkálat ebben az évben a nagy-
varsányi „Családi Sport és Szabadidős Park és 
Múzeum” megvalósítása. Sok nem várt tényező 
alakította át ebben az építkezésben is a korábbi 
elképzeléseket. A múlt évben megterveztetett 
park idei építési költségei megnövekedtek, 
így ütemekre kellett bontani a megvalósítását.  
Az első ütem, amelynek tartalmáról az előző lap-
számban olvashattak, nagyon jól halad. Az épü-
let, a későbbiekben megnyitandó mezőgazda-
sági múzeummal, valamint a hozzáépült fedett 
terasszal már látványos, július végére elkészül.  
A parképítés azután veszi kezdetét, majd a par-
kolók kialakításával és az utcafront rendezésével 
fejeződhetnek be a munkálatok. Némi aggódás-
sal töltött el az, hogy a három éve megpályázott 
és elnyert fitnesz park elhelyezése mikor történik 
meg. Sok telefonálás és egyeztetés után öröm-
mel közölhetem Önökkel, hogy a BMSK Beruhá-
zási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság, amely a sportparkokkal kapcsolatos min-
den intézkedés felelőse, júliusban átvette a terü-
letet és megkezdte a munkát. Ezzel egyidejűleg 
a parkosítási munkák is elkezdődnek, járdák és 
egyéb burkolatok, zöld és virágos felületetek, va-
lamint pihenő részek lesznek kialakítva. Így már 
biztosnak tekinthető, hogy a nagyvarsányi beru-
házás I. üteme szeptember 21-én befejeződik. 

A nagy beruházások mellett persze még sok-sok 
olyan fejlesztési munka és terv előkészítése van 
folyamatban, ami már átnyúlik a következő évre. 
Ilyen a kormány által a Pest megyei Önkormány-
zatok belterületi útjainak felújítására kiírt pályá-
zat, amelyen Dunavarsány is sikeresen vett részt. 
A fő cél, amely a pályázati pénzből valósul meg, 
a Habitat utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartó, 
közösségi forgalmat is lebonyolító veszélyes „S” 
kanyar kiegyenesítése csak a 2020-as évben épül 
meg. Viszont ennek a városrésznek a fejlesztése 
nagyon fontos, hiszen az egészségügyi központ 
ott található, így óriási a forgalom ezen az részen. 
Gondolva a gyalogosan közlekedőkre, a biztonsá-
gukra vigyázva épül meg a Bajcsy-Zsilinszky – Vö-
rösmarty utca közötti járdaszakasz a Búza utca vo-
nalán, valamint útstabilizáció a Gömöry utcában. 
Ezek még ebben az évben elkészülnek. Szintén 
a kormány által támogatott pályázaton elnyert 
pénzből épül meg a város első kerékpár-útvo-
nala. A szerződés aláírása már a közeli hetekben 
várható, a megvalósulása csak a következő évben.

Az utak karbantartása, kátyúzása folyamatos, szer-
ződés alapján történik. A legnagyobb problémát 

a közelmúltban az erőspusztai út lezárása okozta, 
ezt csak úgynevezett „tűzoltó munkaként” fogjuk 
kijavítani most is, és ennek az elvégzése után 
nyílik meg hivatalosan is az Ipari Parkhoz veze-
tő út. Kértünk már árajánlatot arra vonatkozóan, 
hogy mennyibe kerülne ennek az útnak a meg-
emelése és korszerű megépítése, de ezt a több 
mint 100 millió forintot még nem tudtuk kigaz-
dálkodni. Ezt a fontos beruházást is a jövő ciklus 
programjai közé kell majd betervezni az újonnan 
megválasztott polgármesternek és a testületnek.

Sport és civil egyesületeink támogatását idén 
is támogatta a képviselő-testület, és az elmúlt 
félév munkái és eredményei mutatják, hogy dol-
goznak és aktívan tesznek azért, hogy városunk 
hírnevét öregbítsék.Rendezvények sokasága biz-
tosítja Dunavarsány kulturális életének minőségi 
színvonalát. A félév legnagyobb és leghosszabb 
ideig tartó rendezvénysorozata, a Dunavarsányi 
Napok ismét a szokott színvonalon zajlottak le. 
Egy pár hetes pihenés után, újult erővel folytató-
dik a szervezése a Summerfest Nemzetközi Folk-
lór Fesztivál helyi műsorának, ahol ismét különle-
ges fellépők műsorát élvezhetjük majd. A Classic 
Car Dunavarsány csapata idén 2019.08.09-11. 
között megszervezi az I. Kis-Duna Menti Veterán 
Jármű Találkozót, amelyen az 1900-as éves ele-
jén és közepén gyártott autók és motorok lesznek 
a főszereplők. Ez a program is egy új színfoltja 
lesz városunknak, és a veterán autók szerelme-
sei sok különleges régi járművet csodálhatnak 
mg és próbálhatnak ki a felvonulás alkalmával.

Elérkeztünk az ősz utolsó, de egyáltalán nem 
kisebb programjához, a már hagyományos 
Szüreti Felvonuláshoz. Az esemény fényét 
emeli, hogy akkor ünnepeljük meg itt a Gem-
mingeni testvérvárosunkkal fennálló kapcso-
lat 20 éves évfordulóját. Bízom benne, hogy 
sikerül Dunavarsányban is emlékezetessé 
tenni az elmúlt két évtizedre való emlékezést. 

Kedves Dunavarsányi Lakosok!

Kérem, tekintsenek örömmel a fejlesztésekre, a 
múltra és a jövőre egyaránt és próbálják tolerálni 
a pillanatnyilag fennálló nehézségeket. Ha kérdé-
sük van vagy bizonytalanok bizonyos események-
ben, keressenek fel bizalommal személyesen vagy 
írásban engem, vagy a hivatal jegyzőjét.  Minden, 
a lakosságot érintő közérdekű és fontos infor-
mációt közzé teszünk a hivatalos felületeinken.
     
A nyár hátralévő heteire kívánok mindenkinek 
jó pihenést, az utazóknak kellemes nyaralást és 
biztonságos hazatérést!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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TISZTELT PARTNEREINK!

 Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2019. április 22. és 2019. 
október 15. között kínáljuk. A gyűjtőzsákok az előző években rendszeresített erősebb 
anyagból készültek, 160 literesek, az áruk darabonként (ÁFÁ-val együtt) 762 Ft.  A szállí-
tás megadott címről történik, kollégáink előfizetői lista alapján végzik a szolgáltatást. 
Ha valakinek eltűnik, megsérül vagy megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton 
térítés ellenében pótoljuk. A szállítás minden hétfőn és kedd reggel 5:00 órakor kezdő-
dik, függetlenül attól, hogy esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. 
A kollégák kiürítik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visz-
szateszik. Kérjük, a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé. A szolgáltatás idő-
közben történő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van 
szüksége vagy új előfizetőként csatlakozik, a hátralévő hetekre időarányos díjat szám-
lázunk ki, viszont szolgáltatásunkba augusztus 27.-től már nem lehet bekapcsolódni 
az október 22.-i zárásig. A zsák az ügyfélszolgálaton vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva 
tartási ideje alatt: Hétfő: 8:00–16:00 Címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

Zöldhulladék gyűjtés  
2019. 04. 22. - 2019. 10. 15.

Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra: 1 zsák: 11.700,-Ft. nettó, 14.859,-Ft. brut-
tó. Szolgáltatás igénylése: ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálat telefonja: 06/30-665-4021, 
vagy e-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu. Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat. Fizetés: 
ügyfélszolgálaton előre készpénzben. Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött 
elvárásait. Ha észrevétele, esetleg javaslata van, kérjük, jelezze az ugyfelszolgalat@mul-
tiszint.hu címen.

Multiszint Kft.

A 2019. június 18-ai rendes,  
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület felkérte a Dunavarsányi Árpád 
Fejedelem Általános Iskolát, hogy készítse elő és 
szervezze meg a dunavarsányi gyermekek számára 
a nyári napközbeni ügyeleti ellátást és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének 
ellátására kössön megbízási szerződést a Dunavar-
sányi Árpád Fejedelem Általános Iskola által javasolt 
személyekkel a 2019. július 1. és 2019. augusztus 
2. közötti időszakra, összesen bruttó 250.000 Ft 
megbízási díj ellenében. Felkérte a Dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a megbízott 
gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.

Utólag jóváhagyták a Weöres Sándor Óvoda bővítésé-
ről a KINAMÉ Kft.-vel 2019. június 3-án kötött vállalko-
zási szerződés 1. számú módosítását, felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Döntöttek arról, hogy a Weöres Sándor Óvoda I. számú 
épület bővítési szerződésének részét képező bitume-
nes zsindelytetőt a szerződés átalánydíjának változ-
tatása nélkül, azzal egyenértékűen cseréphéjazatra 
módosítják. 

A testület a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordítása-
inak mérséklésére a lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való 
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről 
szóló „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támoga-
tása” tárgyú a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a 
nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrá-
sok miniszterével egyetértésben, 2019. május 31-én 
elfogadott pályázatára támogatási igényt nyújtott be 
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervén 
keresztül a felelős miniszterhez. Kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illet-
ve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amor-
tizációt a víziközmű felújítására, pótlására, a fejlesz-
tési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

Hozzájárultak a Dunavarsány belterület 3448 hrsz-ú, 
237 m² területű ingatlanra vonatkozó beépítési kö-
telezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési 
tilalom törléséhez, felkérték a polgármestert, hogy 
a döntésről az ingatlantulajdonosokat értesítse, va-
lamint az egyéb szükséges intézkedések megtegye.

A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmá-
nyokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 
35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete szerint kiírt 
ösztöndíj pályázat alapján, a 2019/2020-as tanévben, 
10 hónapig, havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban 
részesíti Barsi Rékát és Kakucs Szonja Júliát. Felkérte a 
Polgármestert a Tanulmányi szerződések megkötésére.

A 2019. június 25-ei rendkívüli,  
nyílt képviselő-testületi ülés határozata

A testület a „Dunavarsány város teljes közigazgatási 
területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellá-
tása” tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 
állapította meg: az ÉTH Érd és Térsége Hulladékke-
zelési Nonprofit Kft. (2030 Érd, Sas utca 2.) ajánlata 
érvényes. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvé-
nyes ajánlatot az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az el-
járás nyertese az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. Felhatalmazta a polgármestert a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására.

A 2019. július 9-ei rendes,  
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai

Támogatták Szabó György törzsőrmester Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság, Dunavarsányi Rendőrőrs 
állományába körzeti megbízotti beosztásba történő 
kinevezését.

Pályázatot írtak ki a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár intézményvezetői beosztás ellátására. Felkérték a 
polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti

Közigazgatási Intézet Közszolgálati Állásportálján, 
valamint helyben szokásos módon jelentesse meg. 

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 
§ 8. pontja alapján a Dunavarsányi Erdélyiek Köz-
hasznú Egyesülete kérelmének helyt adott, és hoz-
zájárult, hogy a kérelmező a Trianon Emlékpark 
területén az általa megjelölt helyen emlékoszlopot 
állítson, és az emlékoszlop köré parkosítással kőbur-
kolatot helyezzen el. Az emlékoszlop állítására, illetve 
a parkosítás, kőburkolat elhelyezésére a Dunavarsá-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Mű-
szaki Osztályának koordinálása mellett kerülhet sor. 

A képviselő-testület a „Dunavarsány bölcsőde engedé-
lyezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú be-
szerzési eljárás megindítását elfogadta; az eljárásban 
meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Joszkin 
Gergely egyéni vállalkozó (2310. Szigetszentmiklós, 
Fecske utca 9/A., e-mail: joszkintervezo@gmail.com); 
Sütő István egyéni vállalkozó (2310. Szigetszentmik-
lós, Nyár utca 12/A, e-mail: suti.istvan@gmail.com ); 
Halász László egyéni vállalkozó (2310. Szigetszent-
miklós, Tököli út 33/A., e-mail: halasztervezo@gmail.
com ); Sőrés László (1116 Budapest, Kecskeméti Jó-
zsef utca 34., e-mail: slbiroda@gmail.com); Karsádi 
és Fia Bt. (2316 Tököl, Duna utca 5/7, email: karsadi-
zsolt@gmail.com ). Felhatalmazta a polgármestert 
az ajánlattételi felhívás elkészítésére és aláírására, 
az ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, il-
letve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Döntöttek arról, hogy a Forrás lakópark területét la-
kó-pihenő övezetté alakítják és azt „Lakó-pihenő öve-
zet”, illetve „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtáblákkal 
megjelölik. Felhatalmazták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Tisztelt Hölgyeim!
Ezúton szeretném tájékoztatni a Dunavarsányi 

állandó lakcímmel rendelkező lakosokat a 
térítésmentesen igénybe vehető védőnői 

méhnyakszűrés lehetőségéről. Kérem, minél 
többen éljenek a szűrés  lehetőségével. 

Korai felismeréssel, az időben megkezdett 
kezeléssel a méhnyakrák gyógyítható.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
mely történhet e-mail: cilif71@gmail.com

vagy telefonon: 06 20 266 4332

A vizsgálat helyszíne:
Egészségház, I. emelet

2336 Dunavarsány, Habitat u.22-24. 
Dunavarsány Város Önkormányzata
Kis-Duna Menti Praxisközösség
Fonyóné Tóth Cecília

 A városban járva-kelve biztosan látják, hogyan 
formálódik napról napra az óvoda új épület-
része, most már a falazás szakasza látható, az 
építkezés az ütemezésnek megfelelően halad. 
Az óvoda 2 új csoportszobával és 1 tornaszobá-
val kiegészült épületét vehetik majd birtokba 
az óvodások. Ezúton is köszönjük a türelmü-
ket, megértésüket és együttműködésüket az 
érintett szakaszon a félpályás útlezárás miatt.

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

A Nagyvarsányi Családi és Szabadidőpar-
kunk is napról napra változik, épül, hamaro-
san elkezdődik a kültéri sporteszközök tele-
pítése, a zöldfelületek kialakítása, a kerítés 
átépítése az utcafronton, valamint a parkolók 
átalakítása. Az ősz folyamán a tervezetteknek 
megfelelően nyílik meg majd az új park.

A „Belterületi utak felújítása Dunavarsány-
ban” tárgyú beruházásunk is a megfelelő 
ütemben halad. Jelenleg a Búza utcai járda 
térkövezése történik a Bajcsy-Zsilinszky utca 
és a – Petőfi utca között, a többi szakaszon 
pedig a térkövezés előtti alapozás látható. 

Ezt követően kezdődik az útburkolat felújítása 
az út megtámasztásával, új kopóréteg, vízelve-
zetés, valamint a csapadékvíz szikkasztóárkok-
ba történő elvezetésének kiépítésével. Ezzel 
egyidőben megkezdődik majd a Gömöry Ferenc 
utca felújítása is. Itt is az út megtámasztására, 
valamint új kopóréteg kialakítására kerül sor.

A továbbiakban is hónapról hónapra beszámolok 
a beruházásaink alakulásáról. 

Keresztesi Balázs
alpolgármester

a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz és kézműves (agyag, origami, faragás stb) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi 
alkotás kategóriákban. 

TÉMAKÖRÖK
1. Benedek Elek meséinek szereplői

2. Legkedvesebb jelenetem Benedek Elek meséiből 
3. Tizenkét kockás képregény vagy hat alakos kézműves megjelenítés Benedek Elek meséiből

4. Benedek Elek történelmi nagyjainak bemutatása 

Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet készíteni, bármilyen terjedelemben. 
Az írásokat 6.000 - 12.000 karakter terjedelemben kérjük. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázatra nevezet minden óvodás, alsó és felső tagozatos diák, valamint dunavarsányi lakos. Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét, és külön zárt 
borítékban készítője nevét, életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét és elérhetőségeit.  A pályamunkákat 2019. október 11-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: 
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza. Díjátadó tervezett időpontja: 2019. október 18., Benedek Elek 
kopjafájának átadó ünnepsége.  

A Kuratórium megbízásából: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

„Nagy mesemondó” Benedek Elek 
születésének 160. és halálának 90. évfordulójának alkalmából



6 7

A Római Katolikus Egyház ünnepei augusztusban   

AUGUSZTUS 15. -  Nagyboldogasszony ünnepe. A XX. században a Mária mennybemeneteléről szó-
ló tanításban XII. Piusz pápa hangsúlyozta, hogy Jézus édesanyjának megdicsőülésébe vetett ősi 
meggyőződés a keresztény hit lényeges alkotóeleme.  A II. Vatikáni zsinat (1962 - 65) megerősítette: 
a Jézus anyja iránti tisztelet az egyház tanításával összhangban van. A zsinat tanítása hangsúlyozza, 
hogy Mária minden kiváltsága ellenére hozzánk hasonló ember volt, aki a hit zarándokútját járta.

XII. Piusz pápa 1950-ben meghirdette Mária mennybemenetelének hitigazságát: Isten fölsé-
ges anyja „kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte, hogy a sír romlásától mentes maradt, 
amint már Fia, aki legyőzte a halált testével és lelkével a mennyei legfőbb dicsőségbe felvéte-
tett, ahol Fiának, az idő halhatatlan Királyának - jobbján Királynőként tündököl” (DH 3902).

A Krisztus feltámadásában hívő keresztények kezdettől fogva hittek Mária megdicsőülésében. 
Hitüket arra alapozták, amit a feltámadt Krisztusról Pál apostol így fogalmazott meg: „Ha ugyanis 
hasonlókká lettünk halálának hasonlóságában, úgy majd a feltámadásában is egy leszünk vele.” 
(Róm. 6,5.) A hívők tudták, hogy az emberek közül senki sem vált annyira hasonlóvá az értünk 
szenvedő, életet adó Krisztushoz, mint Mária, kézenfekvőnek tartották, ő is azoknak a szentek-
nek a társaságában van, akik Jézus feltámadása után eljutottak az üdvösségre. (Mt 27,52-53).

A pápa nem új tanítást hirdetett, hanem a Mária megdicsőülésébe vetett hitet szentesítette, ün-
nepélyesen állította, ez a hit minden időkben keresztény meggyőződés volt. Ugyanakkor ponto-
sabbá és világosabbá tette ezt a hitet, annak kiemelésével, hogy Mária „testével és lelkével” jutott 
a mennybe.

Azoknak a hívőknek számára hangsúlyozta: „testével és lelkével”, akik úgy gondolták, hogy Má-
riának csak a lelke üdvözült. Az egyházfő a hívek felfogását kiigazítva állította, Mária testből és 
lélekből álló megdicsőült emberként együtt van a feltámadt Krisztussal. A Máriát tisztelő hívőket 
példaként vonzotta és bátorította az Istenanya sorsa. Kérték a mennyei Atyát, segítse őket, hogy 
Máriát követve ők is hasonlóvá válhassanak a szenvedő és megváltó Krisztushoz, az ő feltámadá-
sában eggyé tudjanak válni vele.

A II. Vatikáni Zsinaton nem született új tanítás a Mária-tiszteletrről.A zsinati atyák kiemelik, 
hogy valódi Mária-tisztelet az igaz hitből indul ki, mely elismerteti velünk Isten anyjának kivá-
lóságát és iránta gyermeki szeretetre és erényeinek utánzására buzdít (LG 67). Mária életpél-
dájának utánzása azért lehetséges, mert kiváltsága ellenére ő is ember volt, aki „a hit zarán-
dokútját járta, Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig” (LG 58).

AUGUSZTUS 20. - Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepe. A Katolikus 
Egyház a magyar nemzet első királyát ünnepli. Árpád-házi Géza nagyfejedelem fiaként mű-
vének folytatója. István tette kereszténnyé a magyarokat. A pápától kapott apostoli egyház 
szervezési jogarával együtt járó koronával koronáztatta meg magát. Püspökségeket, mo-
nostorokat alapított. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elveszítette, országát a Boldog-
ságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. 1038-ban Nagyboldogasszony ünnepén halt meg.

Székesfehérvárott temették el, a Szűz Mária- prépostság általa alapított templomában. István 
tisztelete már halála után megkezdődött. A sírjánál rendkívüli gyógyulások történtek. 1083. 
augusztus 20-án a pápa jóváhagyásával I. László király iktatta őt a szentek sorába. 1683-ban a 
magyarok kérésére Róma István király tiszteletét az egész világra kiterjesztette. Ünnepe Magyaror-
szágon az ország fővédőszentjének emléknapja, a földi és az égi kenyérért való hálaadás napja is.

Szent István főünnepének szentleckéjében (Ef. 4,17-24) Pál apostol arra kéri a keresztényeket, 
hogy végérvényesen szakítsanak pogány életmódjukkal, vessék le magukról a régi embert, ölt-
sék magukra az újat, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. Az ünnepi 
evangéliumban a sziklára épített ház példázatát tartalmazza (Mt 7,24-29). Jézus tanítása szerint 
az ember életpéldája az ő tanításának gyakorlása lehet. Az egyház arra emlékeztet, hogy Szent 
István személyes sorsát és nemzetének életét is Jézus tanításának sziklaalapjaira akarta építeni.

Krisztus élete arra tanít: az Úr nem hagyja veszni gyermekeit, jeleket ad számunkra és figyelembe 
vesszük, tehetünk a világ békéjéért, üdvösségéért. Isten bizonyosan segít a világmindenségen. 
„Szűzanyám, kicsiny kis országom védd meg mindig!”

Józsa Sándorné
hitoktató

Isten terve nem megy füstbe!!! 

„Ember tervez, Isten végez” – mondja bölcsen alázatos közmondásunk. A terve-
ink vagy valóra válnak vagy nem. És ami tovább bonyolítja ezt, sokszor a valóra vált 
tervek ártanak nekünk és a füstbe ment terveink javunkra válnak. Végső soron 
Petőfivel is ez történt a kedves költeménye szerint édesanyja meglátogatásakor.

 A hitetlen ember szeme számára ennek a fordítottja történt akkor, amikor Jézus ke-
resztre feszítése és halála látványos isteni csoda nélkül megtörtént. Aztán további ku-
darcra utaló jel az volt, hogy tanítványai gyáván szétszéledtek és Jézus holtteste ott ma-
radni látszott a kereszten. Szóval, hogy az Isten tervezett, de az lett, amit az ember akart. 

De nem így történt. Jött valaki, aki nem volt tanítvány, hanem tekintélyes, gazdag, 
vezető politikus volt és Krisztus oldalán állt. Arimátiai Józsefnek hívták. Elkérte Jézus 
holttestét Pilátustól és ezt tette: …gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, 
elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.  A mag-
dalai Mária és Mária, József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt.” (Márk 15,46-47)

A kereszténység története nem hőstörténet. Jézus sem emberi hősként, hanem 
isteni áldozatként adta életét az emberiségért, a tanítványok pedig sokszor bizo-
nyították átlagos emberi minőségüket. A fönti történet is ezt erősíti meg. A tanít-
ványok sehol nincsenek akkor, amikor Jézus szenved, és még akkor sem kerülnek 
elő, amikor a holtak iránti végtisztességet kellene teljesíteniük. Félnek a kivégzett 
hozzátartozójaként előállni. Jézus holtában is egyedül van a kereszten és egy pil-
lanatra úgy tűnik, hogy az Isten megmentő, megváltó terve kudarcos mélypontjára 
került. Győzött az ördög teológiailag, mert győzött a bűn; és győzött az ember társa-
dalmilag, mert a kor urainak akarata érvényesült. Az emmausi tanítványok szomorú, 
kudarcos sóhaja tűnt valósnak: „pedig mi azt gondoltuk…” Szóval, hogy minden re-
mény elszállt, nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy mi Isten akaratát gondoltuk.

Érezzük ezt mi is sokszor, hogy általában nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeret-
nénk, de most konkrétan gondoljunk az evangélium ügyére. A kiüresedő templomok, 
a megkereszteletlen tömegek, a reménytelenül elhantoltak, az (meg)áldatlan házas-
ságok, a természeti és társadalmi katasztrófák, mintha a teremtő és megváltó Isten 
vesztésre állását hirdetnék?!  

De ekkor jön valaki, és jelt ad arra nézve, hogy Isten nem veszít, Isten terve valóra 
válik. Isten a tanítványokra bízta az evangélium ügyét, de amikor a tanítványok le-
szerepelnek, akkor új szereposztást ad és jön egy politikailag, gazdaságilag erős 
ember, és megteszi azt bátor szívből, amit a tanítványok nem tettek gyáva szívből. 
Nekünk jó, ha azt tesszük, amit az Isten elvár tőlünk, ha az Ő tervében állunk, ha 
pedig onnan kiállunk, az csak nekünk árt. A legnagyobb méltóságunk az, ha Isten 
tervében szerepet kapunk, de ha balgán-gyáván vagy egyszerűen gyöngeségből 
ezt nem vállaljuk, attól a terv megy tovább. XXIII. János pápa, amikor a II. Vatiká-
ni Zsinat összes súlya ránehezedett és roskadozott alatta, akkor azt álmodta, hogy 
az Úr megsimogatja az arcát és ezt mondja: Giuseppe, Giuseppe, ne izgulj, nincs 
minden rád bízva. Amit nem tudunk, vagy nem akarunk Isten tervéből elvégez-
ni, azt elvégzi más Isten rendelése szerint. Így történt ez Krisztus holtestével is.

Legyen bennünk az egészséges szorongás és akarat, hogy az Úr akaratát teljesítsük, 
de ha belátjuk, hogy ez túl nagy, túl nehéz nekünk, akkor magunk miatt izguljunk és 
ne a feladat miatt, amit majd valaki, más szereposztásban elvégez, mert: Isten terve 
nem megy füstbe. 

És még van tovább: a temetés hátterében, a kulisszák mögött ott van egy-két figyelő 
asszony, akik alig várják, hogy mikor jön el az ő idejük, hogy szolgálják az Urat. Minden 
látszat ellenére mindig lesznek kiválasztottak és megérintettek az Úr tervének betel-
jesítésére.

Ez azonban ne gátoljon, sőt serkentsen bennünket abban az igyekezetünkben, hogy 
amit egyenként ránk bízott az Úr az Ő nagy megtartó és megújító tervéből, azt minél 
teljesebben mi végezzük el.

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu      Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít.” 

(Filippi 4/13)

MEGHÍVÓ ——  ÚTRAVALÓ

KÖZÖSSÉGBEN

 Beköszöntött végre a nyár és eljött az iskola vége is. 
Ránk tört a nagy szabadság és ilyenkor hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni bizonyos dolgokról, például 
ritkábban látogatjuk gyülekezetünket. Természete-
sen lazítani, nyaralni, kikapcsolódni mindenkinek 
kell, de Isten ilyenkor sem feledkezik meg rólunk. Ő 
nem megy szabadságra. 

Függetlenül a nyártól, mostanában sok ember 
vallja azt a nézetet, hogy nem kell nekem ahhoz 
templomba járni, hogy higgyek Istenben, hihetek 
én otthon is egymagamban. Valóban így van, hin-
ni lehet egyedül is, de ha engedelmeskedni akarsz 
Istennek, akkor el kell járnod egy hívő közösségbe. 
Lehet ez templom vagy imaház, a lényeg, hogy 
keresztény közösség legyen. Isten ezt nem maga 
miatt rendelte el, hanem miattunk. Az Újszövet-
ségben is többször olvashatunk arról, hogy járjunk 
a hívők közösségébe, legyen egymással közössé-
günk. Miért? Mert együtt könnyebb. Könnyebb 
megmaradni a hitben, ha mások bátorítanak, köny-
nyebb megoldani élethelyzeteket, ha mások segí-
tenek. Együtt imádkozni és dicsérni Istent sokkal 
jobb, mint egyedül. Többen erősebbek vagyunk, 
hogy ellenálljunk a gonosznak. A gonosz létezik és 
folyamatosan el akar téríteni Isten útjáról. Külön-
ben is az Úr azt ígérte nekünk a Máté 18:20-ban: 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” 

Jó dolog Istennel és a testvérekkel együtt, közösség-
ben lenni. Jó érzés olyan emberek között lenni, aki-
ket szeretek és ők is engem, akikkel megoszthatom 
a problémáimat, akik hasonlóan gondolkodnak, 
mint én. A hitben való növekedés egyedül nagyon 
nehéz. Egyrészt hallanom kell igemagyarázatokat, 
hogy növekedhessek a hitben, másrészt látnom kell, 
hogy mások hogyan élik meg a hitüket, látnom kell 
a jó példákat. Ezek előre mozdítják a hitem növeke-
dését. Otthon, a közösségtől elzárva ez nem megy. 
Azt mondja az Ige, hogy Isten gyermekei jutnak be a 
mennyországba. Nem azok, akik csupán hiszik Isten 
létezését, hanem azok, akik gyermekeivé válnak. Aki 
átadja élete irányítását Istennek, az válik Isten fiává.

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” Róma 
8:14 Engedj Isten Lelke vezetésének és járj egy ke-
resztény közösségbe!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

MEGHÍVÓ 
a „CIVIL INFO – NEA 2020”   

című országos tájékoztató rendezvényre 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

Az Isten Szolgálatlában Református Missziói Alapítvány, mint a Pest Megyei Civil 
Információs Centrum címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tiszt-
ségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2020” című országos tájé-
koztató rendezvény dunavarsányi előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil és 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai tartanak.

A rendezvény időpontja:  
2019. szeptember 20., péntek, 14:00–16:00 (regisztráció 13:00-tól)

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

A rendezvény programja:

Szabó István közgyűlési elnök, Pest Megyei Önkormányzat – megnyitó;

Gergőné Varga Tünde polgármester, Dunavarsány Város – köszöntő;

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet 
érintő aktualitásokról;

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) 2019. évi pályázatainak tapasztalatairól, valamint a megvalósult fontosabb 
programokról és rendezvényekről;

Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadal-
mi Konzultáció Főosztálya – a civil szervezetek helyzete a legújabb statisztikai ada-
tok tükrében;

Furka Ágnes döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok 
és Társadalmi Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a NEA 2020. évi összevont, 
egyszerűsített és normatív pályázatairól (gyakorlati bemutatóval).

Fogadás

Kérjük, részvételi szándékát a cicpestmegye@gmail.com e-mail címen jelezze a civil 
szervezet és a résztvevő nevének megadásával! Szeretettel várjuk a rendezvényen!

Szeretettel várjuk a rendezvényen!
 

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.

mailto:cicpestmegye@gmail.com
http://www.cicpestmegye.hu/
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 Negyedik alkalommal, örömmel és várakozással 
telve kezdtük meg 2019. július 8-án hétfőn reg-
gel Katolikus Hittantáborunkat, a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Római Katolikus Templomban, 
ahol Kis R. Sándor atya tartott tábornyitó misét. 
Igyekeztünk egy hétre való élmény- és örömfor-
rást nyújtani a gyermekek számára úgy, hogy az 
méltóképpen képviselje a keresztény értékren-
det. Nagy hangsúlyt fektettünk az összetartozás 
külső-belső értékeire: bibliai történetek, zarán-
dokutak, egyházi ifjúsági énekek, beszélgeté-
sek, sok-sok játék gazdagították lelki életünket.

Az idei év újdonsága az összetartozás szimbólu-
maként általunk viselt fehér kiskendő, amelyet 
örömmel hordtunk, s amerre jártunk, felfigyel-
tek ránk. A sok-sok program, élmény dióhéjban:

A hétfő reggeli tábornyitó mise után elfoglaltuk 
a Polgárok Házát, ahol hittanfoglalkozást tartott 
Izabella néni, majd játék és ebéd következett. 
Ezután egyházi ifjúsági énekeket gyakoroltunk 
Adrienn nénivel. Délután a Lányok Asszonyok 
Klubja idén ismét ízletes palacsinták sokaságával 
és hideg jégkrémekkel kényeztetett mindenkit.

ÖSSZETARTOZUNK

Kedden táborunk vezetője, Kis Gábor, Majosháza 
polgármestere egész napos kirándulást szerve-
zett Lórévre, ahol Ráckeve plébánosa a Zichy ká-
polnában misét tartott nekünk, majd megkoszo-
rúztuk az udvaron álló kereszténység jelképét. Ezt 
követően a rév melletti tisztáson játszottunk, ebé-
deltünk, fagyiztunk. Zarándokutunkat folytatva a 
ráckevei Keresztelő Szent János templomot tekin-
tettük meg és megismerhettük annak történetét is.

Szerda délelőtt folyamán Gergőné Varga Tünde 
polgármester asszony fogadott minket szeretet-
tel, és mutatta be a Városháza működését, ezu-
tán énekekkel köszöntük meg neki a szívélyes 
vendéglátást. A nap folyamán Józsa Sándorné 
tartott hittanórát, délután pedig a Dunavarsá-
nyi Torna Egylet pályáját vettük birtokunkba.

Csütörtökön Esztergomba zarándokoltunk, a 
Bazilikát tekintettük meg kívülről-belülről tárlat-
vezetővel. Ebéd után játék következett hazaindu-
lásig az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat által 
gondozott játszótéren.

Utolsó nap, péntek, vegyes érzelmek! Kár, hogy 
vége! Nagyon jó volt ez a hét! - ilyen mondato-
kat fogalmaztak meg a gyermekek. A sok-sok 
szeretet rövid idő alatt közösséggé kovácsolt 
bennünket. Kora délután a szülői összefogásnak 
köszönhetően pizza-partit rendeztünk. 15 órai 
kezdettel táborzáró szentmisén vettünk részt, 
közösen a szülőkkel. Imával, ifjúsági egyházi éne-
kekkel adtunk hálát a Jóistennek ezért a hétért.

Köszönetem fejezem ki Dunavarsány polgármes-
terének és képviselő-testületének, hogy az idén 
is lehetővé tették azt, hogy anyagilag ne legyen 
megterhelő a szülők számára gyermekük tábo-
roztatása. Hálás szívvel köszönöm Kis R. Sándor 
atyának, Kis Gábor polgármester úrnak, Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszonynak, a Duna-
varsányi Lányok Asszonyok Klubjának, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat dunavarsányi csoport-
jának, valamint a szülők összefogásának, hogy 
szeretetükkel és kedvességükkel segítették, tá-
mogatták, színesítették a katolikus tábor napjait.
Tisztelettel köszönöm, hogy a hét folyamán 
önkéntes szolgálatot vállalt Józsa Sándorné 
és Fülöp Izabella hitoktató, Darvas Alexand-
ra és Darvas Luca, Gyurasics Gáborné, Tóthné 
Bíró Katalin, Gárdonyi Adrienn, Toldi Natália, 
Keresztesi Károlyné és Domán Gergő. Ezúton 
köszönöm meg minden táborozó nevében a 
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. konyhai 
dolgozóinak az általuk készített ízletes falatokat.

Keresztesi Balázs      

 Dunavarsány testvérvárosa, Gemmingen ebben 
az évben ünnepli fennállásának 1250 éves év-
fordulóját. Csujjogató Táncegyesületünket az a 
megtiszteltetés érte, hogy meghívást kapott erre 
az ünnepre és fellépéseivel színesíthette a ren-
dezvénysorozatot. 

Utunkat hosszas készülődés előzte meg, igyekez-
tünk színvonalas műsorral meglepni vendéglá-
tóinkat, ezzel örömet okozni Gemmingen közös-
ségének. Kint töltött napjaink első állomásaként 
Tripsdrillbe, a vidámparkba látogattunk el, ahol 
próbára tehettük bátorságunkat és vakmerősé-
günket. Másnap Heilbronnba, az időszakos virág-
kiállításra, illetve egy rövid városnézésre invitál-
tak bennünket vendéglátóink. Utolsó napunkat 
egy közös ökumenikus istentisztelettel kezdtük, 
mely az 1250 év fennállásának hivatott hálát adni. 

ISTEN ÉLTESSE AZ 1250 ÉVES GEMMINGENT!

Ezt követően egy közös ebéden vettünk részt, 
majd elkezdődött a látványos és hangos zenétől 
harsogó vidám ünnepi felvonulás, mely végig ha-
ladt Gemmingen utcáin. Táncra perdültünk a tere-
ken, énekeltünk az utcákon, a leányok karikáztak, 
a fiúk ajándékok osztogatásával, botforgatással és 
hangos ostor csattogtatással vonultak végig a te-
lepülésen. Az este folyamán 2 alkalommal is szín-
padra lépett csapatunk, ahol óriási sikert arattunk. 

A táncosok vadonatúj ruhában ropták a táncokat, 
hiszen erre az eseményre új Somogyi viseletek ké-
szültek, illetve a fiúk viseletei is kiegészítésre ke-
rültek, amelyek a Csoóri Sándor Alap és az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma támogatásával készültek. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy műsoraink-
kal megajándékozhattuk az ünneplő közönséget.

Szeretnénk köszönetet mondani a vendéglátó csa-
ládoknak, akik a kint töltött idő alatt lesték minden 
kívánságunkat. Hálásak vagyunk Dunavarsány 
önkormányzatának, amiért lehetővé tették, hogy 
ez az út megvalósulhasson. Végül, de nem utolsó 
sorban köszönet a fiataljainknak, hogy fegyel-
mezetten, profi módon kísérték végig utunkat, 
nagyon büszkék vagyunk Rájuk! Reméljük, hogy 
a Csujjogató Táncegyesület méltó módon képvi-
selte Dunavarsányt ezen a szép ünnepen és a jö-
vőben táncolhat még testvérvárosunk színpadán!

Isten éltessen még nagyon sokáig Gemmingen!

A Csujjogató Táncegyesület vezetősége



1 0 1 1ESEMÉNYEK ——  BESZÁMOLÓ

 „Lippa, Arad, Makó, Szeged, Hitünk súlya a csele-
kedet!” – hangzott a csatakiáltásunk Lippa várától 
Szeged üdülőterületéig július második hetében. 
A tábor alapigéjeként Jakab apostol levelét ol-
vastuk, amiről reggel rövidebb, este pedig kicsit 
hosszabb tanítás hangzott el. A csatakiáltásunk 
szellemisége is innen ered. Lippától eveztünk 
Szegedig a Maroson, körülbelül 180 folyamki-
lométert hat evezős napon. Leghosszabb távunk 
egy nap 48 km, a legrövidebb napi táv 13 km volt. 

A túrán 3 kiel-boatban és 3 kenuban összesen 
21-en eveztünk úgy, hogy volt aki csak 3, valaki  
pedig csak 1 napot volt velünk. Legalább 15-en 
mindig biztosan voltunk: 9 kieles, 6 kenus. Több 
helyről jöttünk a túrára, de a szervezést, a veze-
tést és a derékhadat a dunavarsányiak adták. 
Napirendünk általában: ébresztő, reggeli torna, 
reggeli, zászlófelvonás, eligazítás, vízre kelés. 
Napközben egy-két pihenőt tartottunk, a követke-
ző táborhelynél pedig a kipakolást, olykor a hajók 
kivételét is együtt végeztük, majd mindenki a 
maga sátrát állította, vagy szálláshelyét alakította. 

CSERKÉSZEK A MAROSON

A vacsorát általában ugyanazok a szorgalmas 
kezek készítették, a finom falatokból persze 
mindenki részesedett. Lippán, amelynek vára 
történelmünkben fontos szerepet játszott főleg a 
török megszállás alatt, az ottani parókia kertjébe/
szobáiba szálltunk meg. Már a vízre kelésünk is 
izgalmas volt, mert a partról is érzékeltük a folyó 
gyors sodrását és a vízmélység kiszámíthatatlan-
ságát. Aggodalmunkat a tapasztalat megerősítet-
te. Meglepő volt, hogy a Marosnak itt olyan gyors 
a folyása, mint ha  vadvízen eveznénk. Átéltük a 
durva hullámzás és zátonyra futások ijesztő él-
ményeit. Sok kaland után, nagy nehezen estére 
elértünk Aradig, ahol egy csónakházban vártak 
minket, ott volt a szállásunk is. Másnap Aradon 
az istentiszteleten Zoli bácsi, a túraparancsnok, 
Eszter, a csapatparancsnokunk, valamint tábori 
lelkészünk: Szuhánkszky Gábor is szolgálatot 
teljesített. A gyülekezet gazdag vendéglátása 
után  a 13 aradi vértanú emlékművét látogattuk 
meg, ahol elénekeltük a Himnuszt. Még délután 
folytattuk utunkat Óbodrogra, ahol egy nomád 
helyen vertük fel sátrainkat, majd az eső elől 

hamar bemenekültünk. Másnap Perjamosnál 
egy vízparti büfénél éjszakáztunk, itt alkalmunk 
volt megkóstolni a román micset. Utolsó románi-
ai/partiumi éjszakánkat Egresen, teljesen nomád 
körülmények között töltöttük. Utolsó előtti meg-
állónk a makói kemping volt, ahol gyönyörű park-
ban és néhányan szép bungalókban szálltunk 
meg és kápolnában hallgathattuk meg Isten Igé-
jét.  Jó volt civilizált környezetben kipihenni a nap 
evezési és vízi határátlépési izgalmait. Másnap 
elértünk a célállomásunkra, Szegedre, ami  cirka 
26 fkm-et jelentett, ebből a Tiszán felfele evezve 
1 fkm-et. A napunkat a Kiskörössy halászcsárdá-
ban finom vacsorával zártuk le, majd másnap 
szegedi városnézés után értünk haza épségben.

A sok szép élményért illesse köszönet a szervező-
ket, a dunavarsányi támogatóinkat, a gondviselé-
sért pedig a Jóistennek adunk hálát. Egyedül Övé 
a Dicsőség!

Széplaki Mercédesz 

 A Willpower Tánc és Sport Egyesület táncosa-
inak rengeteg alkalmuk nyílik megmutatni a 
tánctudásukat, mivel egész évben egymást érik 
a fellépési lehetőségek, így már rutinosnak 
számítanak a színpadon. Ennek ellenére július 
6-án minden táncosnak megremegett a lába, 
mielőtt fellépett volna a színpadra, hiszen kü-
lönleges alkalom volt ez mindannyiunk számá-
ra. Az egyesület 2019 márciusában 10 éves lett, 
és egy jubileumi gála keretében  méltó módon 
ünnepelhettük meg ezt a kerek évfordulót.
 
Az lebonyolítás előtti két napban nagyon sok fel-
adatunk volt: lezajlottak a főpróbák, a táncosok 
az egész művelődési házat gyönyörűen feldíszí-
tették. A nagy nap reggelén az egyesület felnőtt 
csoportjában táncoló hölgyek férjei elkészítették 
az este fő fogását, a vörösboros marhapörköltet. 

Tízéves jubileumi Willpower-gála

Az ételt az este folyamán a Lányok Asszonyok Klubja 
tagjainak segítségével tálaltunk vendégeinknek.
Az egyesület táncosai már hónapokkal a ren-
dezvény előtt megkezdték a felkészülést. A cso-
portok heti két edzésen fáradhatatlan, kitartó 
munkával fejlesztették tudásukat, hogy ezen az 
ünnepségen maximális teljesítményt nyújthas-
sanak. Sőt, még a régi táncosok is újra össze-
álltak és egy koreográfiával készültek azok is az 
ünnepségre, akik már nem aktív tagjai a csapat-
nak, de az egyesület alapításánál jelen voltak. 

Az ünnepelteken kívül színpadra lépett az idén 
szintén 10 éves fennállását tartó Kalamajka Nép-
tánccsoport is. Sikerült hatalmas meglepetést 
okozni nekünk, ugyanis nem csak a saját stílu-
sukban táncoltak, hanem egy hip-hop előadást 
vittek a színpadra, ezzel fergeteges hangulatot

teremtve a nézőtéren. A műsorról rengeteg kép 
készült, a művelődési ház megtelt vendégeink-
kel és jókedvvel: család, barátok, támogatók. 
A város vezetői is jelen voltak, nekik ezúton is 
szeretnénk megköszönni, hogy eljöttek és ve-
lünk ünnepeltek. Mivel ez egy születésnapi 
gála volt, a vacsora után nem maradhatott el a 
születésnapi torta sem. A hatalmas, három eme-
letes tortánkból mindenkinek jutott, ezután már 
csak az éjszakába nyúló mulatozás maradt hátra.

Nem csak ez az este, hanem mind a tíz év felejt-
hetetlen élmény volt számunkra, nagy lelkese-
déssel vágunk neki a következő tíznek!

Józsa Petra
egyesületi tag

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani nosztalgiasétámat szűkebb pátriámban, Nagyvarsányon kezdem, mert itteni kedves barátaim közül volt, aki szememre vetette, hogy már én is 
másodrangúként kezelem Nagyvarsányt cikkeimben, holott jelenlegi ismereteink szerint ez az ősibb településrész!

• Az első fénykép tehát a nagyvarsányi Bartók B. u. 32. sz. Lindwurm Ferenc-, majd Lindwurm Lénárd-ház 1940-es évek elején épült kocsiszínjének    
    állítson emléket, merthogy sajnos épp mostanában bontották le!  (Fotó: Kertész Beáta)
• És most Kisvarsány!  A múltkor megkezdett irányban haladok tovább, vagyis a vasúttól nyugatra eső részen dél felé.  A második felvételen a  
    Görgey u. 4. sz. Jurancsik József-, majd Pásztor János-ház látható, mely az 1940-es években épült, és kapuja régen a hajdani focipályára, a  
    Búcsú térre nyílt, ahol most játszótér, mini focipálya van. Ma már új ház áll a helyén.  (Szatmári Rozália fényképalbumából)
• A harmadikon a Petőfi u. 3/B sz. igen régi, a 20-as, 30-as évekbeli Kádár Lajos-, majd Gyöngyösi Papp Antal-ház jelentősen átalakítva.  
    (Fotó: Kohán József)
• A negyedik kép a hasonló korú Petőfi u. 19. sz. Guttmann-, majd Tuskán Ferenc-házat örökítette meg.  (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik a Petőfi u. 21. sz. Venczel János-, majd Püspök-, aztán Balogh Pál-házat. A családi legendárium szerint az I. világháború előtt épült.  
    Venczel bácsi dinnyetermesztéssel foglalkozott Csány, majd Vány földjein, onnan költözött Dunavarsányba. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik fotón a Petőfi u. 23. sz. Chrén Tibor-, majd Kovács Tibor-ház tűnik fel. Az 1930-as években épülhetett, jobb oldali részében a 70-es,  
    80-as években kocsma ,,üzemelt”.  (Fotó: Horváth László)
• A hetediken a hasonló korú Petőfi u. 25. sz. Fodor Sándor-, majd Kelemen Gábor-ház. Most korszerűsítették, ablakait kicserélték. A második tulajdonos   
    tanácselnök volt az 1960-as években.  (Fotó: Horváth László)
• A sort a nyolcadik fényképen látható Petőfi u. 27. sz. Hegedűs Sándor-, majd Lőrincz György-ház zárja, mely szintén a 30-as évek épületeinek  
    jellegzetességeit mutatja. (Fotó: Horváth László)

Kohán József
1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

KICSI IS, KOCSI IS
Természetes, hogy a fiatalok a fiatal, azaz új dolgokkal foglalkoznak a legszívesebben, bár – mint 
mindenben – ebben is akad kivétel. Messze tűnt már a „kicsi vagy kocsi” valamikor feltett kérdé-
se, ma már a családtámogatási rendszernek köszönhetően nemcsak összeegyeztethető a kettő, 
hanem még hagyományt is lehet kovácsolni belőle, legalábbis ez a szándék vezeti a főszervező 
Gilyánné Pálfy Zsuzsannát és valamennyi munkatársát. A kicsi, a két és fél hónapos Johanna bé-
késen szuszogott babakocsijában mellettünk a beszélgetés idején, az arcocskáján a „tökéletesen 
jól és biztonságban érzem magam” általa még szavakba önteni nem tudó, de vonásain átderen-
gő mosolyával. Édesanyja közben az egyáltalán nem új, hanem veterán kocsikról mesélt, arról a 
kezdeményezésről, amelyből talán a Dunavarsány hírnevét sok éven át öregbítő rendezvény lesz.   

A neve ismerősen cseng a városban, hi-
szen édesapja Dunavarsány egyik korábbi 
polgármestere, Zsuzsanna azonban nem 
közéleti szereplő. Kérem, meséljen saját 
magáról!

 - Kereskedelem és marketing szakos köz-
gazdászként államvizsgáztam 2010-ben, 
tanultam turizmust és vendéglátást, kul-
turális rendezvényszervezői végzettséget 
is szereztem. Angolul és németül folyé-
konyan beszélek, spanyolul alap szinten. 
Négy évig szállodavezetőként dolgoztam 
Visegrádon, majd kimentem külföldre 
tapasztalatszerzés céljából. Amikor haza-
jöttem, egy cég irodavezetőjeként helyez-
kedtem el, jelenleg itthon vagyok két és fél 
hónapos kislányommal, Johannával. Rövi-
den ennyi, amit magamról elmondhatok. 

Miért vágott bele a kicsi mellett egy vete-
rán autós-motoros találkozó megszervezé-
sébe?

 - Mert ilyen még nem volt a környéken. 
Többen vagyunk, akik beleszerettünk a ve-
terán járművekkel való foglalatosságba. In-
ternetről vagy ismeretség révén hozzájutot-
tunk jobb-rosszabb állapotú öreg autókhoz, 
motorokhoz, családi és baráti segítséggel 
rendbe hoztuk őket és most már gyönyör-
ködünk bennük. Arra gondoltunk: miért ne 
tehetnék ezt meg mások is? Az ilyen ren-
dezvények mindenütt nagyon népszerűek, 
sok látogatót vonzanak. A másik pedig az, 
hogy nálunk, a családban régóta nagy a sze-
relem a régi autók iránt. Édesapám egyszer, 
jó tíz évvel ezelőtt az interneten fedezett 
fel egy eladó, lepusztult Ford-A modellt - 
megvásárolta, felújítottuk. Most már anyu-
kámnak is van egy régi autója és az enyém 

felújítása is befejeződik nemsokára. Tulaj-
donképpen így kezdődött - ebből nőtt ki a 
veterán autós-motoros találkozó gondolata.  

Mint főszervező, milyen méretű összejö-
vetelre gondol, hány járművet szeretne 
látni a felvonuláson?

 - Nagyjából hatvan járműre gondolok a je-
len állás szerint, negyven autóra és húsz régi 
motorkerékpárra. Azért is van nagy sikere az 
ilyen találkozóknak minden korosztály köré-
ben, mert az idősebbek szívesen nézegetik 
gyerekkoruk autóit, a fiatalokra pedig az 
újdonság erejével hatnak, hiszen még soha-
sem láttak ilyeneket testközelből, legfeljebb 
fényképeken. Száz vagy közel százesztendős 
járművek mutatkoznak majd be nemcsak 
itthonról, hanem a környező országokból is: 
Ford, MG, Buick, Mercedes, Opel egyaránt 
lesz közöttük az eddig jelentkezések szerint. 
Ezen a környéken különösen izgalmas a szer-
vezés, hiszen a Dunavarsány Ipari Parkban a 
járműiparnak is szállító, nagy cégek vannak 
– a FÉMALK Zrt. és az Ibiden Hungary Kft. 
egyaránt gyárt autóalkatrészeket, sokan dol-
goznak Dunavarsányból is náluk, őket bizto-
san érdekelik ezek a masinák is. A környék-
beli veterán autók a saját lábukon, illetve 
kerekeiken jönnek majd, mert valamennyi 
működőképes, eredeti alkatrészekkel fel-
újított, a távolabbról vagy külföldről érkező 
járműveket természetesen tréler hozza majd.

Egyszeri alkalom lesz a találkozó vagy ha-
gyományt szeretne teremteni? 

 - A szervezők szándéka velem együtt a ha-
gyományteremtés, a jövőben kétévente 
szeretnénk megrendezni, éppen ezért fo-
kozott kíváncsisággal gyűjtjük és várjuk

a véleményeket. Eddig nagyon jó a  
visszhang, mindenki örül a kezdeménye-
zésnek. Hála Istennek, támogatóink is 
vannak: Dunavarsány önkormányzata is 
felkarolta az eseményt, köszönjük szépen 
ezúton is, és a helyi vállalkozók közül is 
sokan mellénk álltak, reméljük, a majda-
ni siker hatására mellettünk is maradnak.  

Mikor és hogyan zajlik majd a találkozó? 

 - A szervezési központ és a messzebbről ér-
kezettek pihenőhelye egy ráckevei szállodá-
ban lesz. Innen indulnak a járművek túrára. 
Útközben több megálló lesz, itt a sofőröknek 
és az esetleges utasoknak különféle tréfás 
feladatokat kell megoldaniuk, ezeket a ta-
lálkozó végén értékeljük. Amíg a szellemi 
vetélkedő zajlik, a közönség nézegetheti a 
járműveket. Nem sietünk…

Dunavarsányban mikor lesznek az au-
tók-motorok?
 
 - Augusztus 10-én, szombaton kora délelőtt 
először az ipari parkban, a FÉMALK Zrt. parko-
lójában nyílik meg a vándorló kiállítás, innen 
11 órára átjövünk a Petőfi Művelődési Ház 
udvarára, itt leszünk 13 óráig és utána indu-
lunk Szigethalomra, az Emese Park parkoló-
jába, ahol 15:00-17:00 óra között tekinthe-
tik meg az érdeklődők a veterán járműveket. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kicsit 
és nagyot egyaránt! 

Haeffler András
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A 2019-ES DUNAVARSÁNYI NAPOK BALLAG MÁR A „VÉN” DIÁK

—  ESEMÉNYEK ESEMÉNYEK —

További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon. További fotók a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.



1 6 1 7—  MŰVELŐDÉSI HÁZ AUGUSZTUS 20.  —

A könyvtár szabadság miatt zárva tart. Nyitás augusztus 5.
Vegyes vásárok a művelődési házban a nyár folyamán: július 24. szerda, 8.00-12.00, július 29. hétfő, 8.00-11.00, augusztus 13. kedd, 
8.00-12.00, augusztus 21. szerda, 9.00-12.00, augusztus 27. kedd, 8.00-13.00.



1 8 1 9—  HIRDETÉSEK

+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.

NYÁR
2019

   

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársakat keres 
Dunavarsányi munkavégzéssel, teljes munkaidőben, az alábbi 
munkakörökre:

▶ közterületi segédmunkás, vezetői engedély  
előnyt jelent (fűkaszálás; gallyazás stb.)

▶ diákmunka

Amit ajánlunk: 
állandó, bejelentett munkahely,

munkaruha,
 napi egyszeri meleg étkezés.

Akit keresünk: 
megbízható, alkalmazkodó,

csapatban és önállóan is dolgozni tudó munkatársat,

Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149. 
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,  

jozsa@dvvg.hu e-mail címen.

BETONRENDELÉS

Dunavarsány
 Vörösmarty u. 2434/3

30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

• mixerbeton, ckt
• estrich beton
• sóder, homok
• termőföld, murva

• cement, mész
• zsákosanyagok
• szállítás, daruzás
• gépi földmunka
• térkövek
• kerti lapok

• kertépítő elemek
• betonblokkok
• betonvas
• téglák
• áthidalók
• födémgerendák

www.dunad2010.hu

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
Állatorvos
 Dr. Fábián Miklós és ifj . Dr. Fábián Miklós
 06/30-961-1694, 06/30-951-0507
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 520-991; 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
Földgázszolgáltatás hibabejelentés
 06/93-500-500
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 —

TŰZIFA AKCIÓ!

Akác tűzifa 3000 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2800 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

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



Engedjék meg, hogy cikksorozatunk 3., egyben befejező részét a figyelmükbe ajánljam.

Korábban bemutattuk Önöknek Vállaltunk kezdeti lépéseit, növekedését, területi elhelyezke-
dését, valamint szolgáltatási koncepcióit. Most szeretnénk elmondani, hogy jelen pillanatban, 
milyen pozíciót foglalunk el a távfelügyelti ágazatban, milyen elosztásban védjük lefedett terü-
letünk lakóingatlanjait, intézményeit. 

Ügyfélszámunk napjainkban elérte a 11.000.-et. Erre méltón büszkék vagyunk, és azt eredmé-
nyezi, hogy a Magyarországi távfelügyeleti cégek rangsorában a 3. helyet foglaljuk el. Előttünk 
csak egy szintén nagymúlti, hatalmas területet lefoglaló Magyar vállalkozás van, és egy multi-
nacionális biztonságtechnikai cég. Viszont teljesen egyértelműen, a szolgáltatási területünkön, 
ami a teljes Csepel szigetet magába foglalja, valamint az azt körül ölelő településeken, hosszú 
évek óta egyeduralkodóként elégítjük ki meglévő ügyfeleink biztonság érzetét. Az Érték-Őr Kft-
vel történt fúziónk óta pedig Szentendre – Leányfalu térségében is jelentős szerepet töltünk be.

A védett intézményeink tekintetében, a teljesség igénye nélkül a következő objektumokban 
vállalunk távfelügyeleti szerepet: 

Kiskunlacházi Sportcsarnok, Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal, Ráckeve Római Katolikus 
Templom, Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal, Gárdonyi Általános Iskola, Vörösmarty Álta-
lános Iskola, Speciális Tagozatos Iskola, Munkácsy Általános Iskola, Dezső Lajos Alapfokú Mű-
vészeti Intézmény, Érdi Szakképzési Centrum, Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatal, Postás 
Sporthorgász Egyesület, Ráckeve Város Önkormányzata, Áporkai Református Egyházközség, 
Bugyelláris Hagyomány- és Értékőrző Egyesület, hogy csak néhányat említsünk.

Az elmúlt években több esetben bizonyítottuk a társadalmi szerepvállalásunk fontosságát, 
hogy csak a Kiskunlacházi gyermek futball csapat támogatását, vagy a 2018-as Kis-Duna Vízi 
Fesztiválon ellátott védelmi feladatainkat említsem. Magunkénak érezzük mind a közbiztonság 
kérdését, mind a biztonságérzet stabilitását, melyet a távfelügyeletünk és járőrszolgálatunk 
jelenléte megkérdőjelezhetetlenül támogat.

Örömmel vettük, hogy figyelmet fordítottak írás sorozatunkra és betekintést adhattunk Cégünk 
életébe! Legyen további szép nyaruk!

És tudják?! Velünk biztonságban van!
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