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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. április

Sokszínû Árpád-napok
napok
Hagyományosan ebben a tanévben is megtartottuk az
Árpád-napok rendezvénysorozatát, március 23-ától 31-éig.
Lehetõséget adtunk tanítványainknak, hogy megmérettessenek sportban, mûvészetekben, tudományokban, anyanyelvben,
idegen nyelvben, mûveltségben.

KEDVCSINÁLÓ A
DUNAVARSÁNYI NAPOKHOZ
2009. június 9. (kedd)
Az Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola koncertje
2009. június 10. (szerda)
Gyermekbábszínház: Paprika Jancsi
Pedagógusnap
2009. június 11. (csütörtök)
Színházi est:
Molnár Ferenc: Május • Szép Ernõ: Az ibolya
Két egyfelvonásos színmû
2009. június 12. (péntek)
Népzenei Találkozó • Ballagás

Nemzetiségi táncosaink egész évben szorgalmasan készültek, hogy megörvendeztessenek bennünket az ünnepségen, melyen megemlékeztünk legkiválóbb diákjainkról a „Tudás fája” felavatásával. (Folytatás a 2. oldalon.)
A Dunavarsány-Gemmingen testvértelepülési kapcsolat

10 éves évfordulójának megünneplésére kerül sor
2009. június 5-én, pénteken 18 órakor a Petõfi Klub (Nagyvarsány)
elõtti nagysátorban.

Mindenkit szeretettel várunk!

2009. június 13. (szombat)
Fõzõverseny • Helyi fellépõk mûsora
M&M Táncsport Egyesület • Kefir
Desperado • Varga Miklós • Utcabál
2009. június 14. (vasárnap)
Délelõtt: Dunavarsányi Majorette
és Táncegyesület felvonulása
Újszülöttek polgárrá fogadása • Focikupa
Délután: Helyi Fellépõk
Este: Csengeri Attila és Mahó Andrea
operett egyveleg
ABBA Systers • M&M Táncsport Egyesület
Molnár Andrea és Katus Attila • Zoltán Erika
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Félreértések elkerülése érdekében
érzem szükségesnek, hogy ezúton is kifejezést nyerjen a tény, miszerint a Soli
Deo Gloria Közösségi Ház építése nem
önkormányzati beruházás, tehát a város
költségvetését nem érinti. E hivatalos
megállapítás közzétételét az indokolja,
hogy nevezett beruházás vissza-visszatérõen nyer említést az önkormányzati beruházások sorában.
Ugyanakkor szükségesnek érzem
örömmel megjegyezni, hogy – bár e
nagyszabású építkezés gazdája egy egyházi alapítású közhasznú társaság, a forrását pedig széles helyi, országos és nemzetközi egyház/társadalmi összefogás adja – egész városunk javát szolgálja, min-

denki számára elérhetõ. Ezért elismeréssel adózunk az építõknek, és várakozással
tekintünk értékhordozó tevékenységére.

(Folytatás a címoldalról.)
Kilenc iskolát láttunk vendégül a kistérségi Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen. Az ötvenkét versenyzõ és felkészítõ
tanáraik most is, mint már annyiszor, elismerõen nyilatkoztak a színvonalas versenyrõl, a szervezésrõl és a vendéglátásról.

Mint mindig, idén is tömegeket mozgatott meg a sokféle sportverseny és a tanár-diák meccsek. A nyelvek délutánján a
diákok képzeletbeli utazást tehettek Angliába, Németországba és Japánba, s ezzel
nem csak a nyelvekhez, hanem a népek
kultúrájához is közelebb kerülhettek.
Elsõ ízben rendeztük meg a Himnuszéneklõ versenyünket, mely nagyon közkedvelt lett és hasznos volt minden osztály számára.

Nem lesz „kútadó”!
Tisztelettel tájékoztatom Dunavarsány
lakosságát, hogy a településünkön elterjedt hír, miszerint az Önkormányzat
„kútadó” bevezetését tervezi, minden valóságalapot nélkülöz. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem fog „kútadót” bevezetni, mivel
ez nem áll szándékában, sõt, erre jogszabályi felhatalmazása sincsen.
dr. Szilágyi Ákos
jegyzõ
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Nyári utazás elõtt...
Ezúton hívom fel figyelmüket,
hogy a nyári külföldi utazások tervezése során ellenõrizzék úti okmányaik érvényességét is.
Az EU tagállamokba történõ beutazás érvényes személyi igazolvánnyal is történhet, de a 14 év
alatti gyerekek esetében az útlevél
kiváltása szükséges.
Kérem, elõzetesen tájékozódjanak
arról is, hogy külföldön a jármûkölcsönzés során kérnek-e útlevelet.
Annak hiánya, illetve a 6 hónapnál
rövidebb lejárati ideje korlátozhatja
a szolgáltatás igénybevételét.
Javaslom továbbá, hogy az utazási irodában, vagy egyéni út esetén
az érintett országok külképviseletén
tájékozódjanak a szükséges úti okmányok igényérõl.
Tájékoztatom Önöket, hogy az úti
okmányok cseréje, pótlása illetve
az új kiváltása országos hatáskörben történik. Ezért ha a Dunaharaszti Okmányiroda által biztosított
elõzetesen kiválasztott idõpont
nem megfelelõ, javasoljuk a Lurdy
Házban mûködõ Okmányiroda Kirendeltség – szombati, vasárnapi
nyitva tartással – igénybevételét,
valamint a budapesti, XIV. kerületi
Okmányirodát, ahol kétmûszakos
félfogadási rendben, hétköznap
21.30-ig fogadják az ügyfeleket.
Tomcsenkó József
okmányiroda-vezetõ

Rendkívüli programként gazdagította ezeket a napokat, hogy az IBIDEN és az önkormányzat szervezésében részt vehettünk egy nagyszabású környezetvédelmi akción.
Mozgalmas, tartalmas napjaink
voltak. Kollégáimmal rengeteg
energiát és idõt áldoztunk azért,
hogy tanulóink jókedvvel, játékosan

tehessenek szert tudásra, és felejthetetlen
élményekkel legyenek gazdagabbak.
Köszönjük mindazok segítségét, önzetlen támogatását, akik szívügyüknek tekintik Dunavarsány iskolájának és tanulóinak
boldogulását!
Vas Zoltánné
igazgató
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Nem szükséges, hogy csatlakozzam
azokhoz, akik félelemkeltõen emlékeztetnek és figyelmeztetnek arra, hogy milyen
nehézségek fogják terhelni egyéni életünket, közösségi életünket, mindennapjainkat.
Nem titkolom, hogy vérlázítónak tartom,
hogy éppen azok hozzák meg ezeket a döntéseket, és – a szakértõ arroganciájával –
éppen azok magyarázzák az átlagember
„szükséges további kifosztását”, akiknek
nem kis szerepük van abban, hogy ide jutott
az ország. A dunavarsányiak is osztoznak
ebben a sorsban, s csak nagyon enyhe vigaszt jelent eközben, hogy sok olyan beruházáson, fejlesztésen vagyunk túl, amelyet
ma el sem kezdhetnénk. Mindazonáltal a
bajok között próbáljunk erre is gondolni.
Ezzel együtt városunk népességének
növekedése kapcsán a kibõvített, felújított intézményeink is szûkösek. Ugyanakkor nem kívánunk belenyugodni abba,

hogy édesanyák kényszerûségbõl ne tudjanak a kenyérkeresethez hozzájárulni, a
gyermekek pedig kényszerûségbõl maradjanak ki a fejlõdésekhez szükséges közösségi életbõl. Ezért ha az anyagi lehetõségeinket valami nem várt csapás nem
gyöngíti, akkor vagy egy korszerû mobilépülettel, vagy más lehetõséggel próbáljuk biztosítani a szükséges óvodai férõhelyet.
Az útépítéssel kapcsolatban régi adósságunk a Duna part és a Nyugati Lakópark mart aszfalt stabilizációjának elvégzése. Ezt igyekszünk a nyáron megtenni,
de többre nagy valószínûség szerint nem
leszünk képesek.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt hónapok nagyobb civil kezdeményezéseiben, rendezvényeiben részt vettek. Külön hála és köszönet
illesse azokat, akik a szemét összegyûjté-

sében, környezetünk szépítésében és
rendbetételében intézményként, egyénként, vállalkozásként részt vettek. Testületünk továbbra is nagyra értékeli a civil
szerveztek munkáját, ezért minden szûkös, megpróbáló helyzet ellenére a támogatásokat nem vonjuk meg, s amennyiben lehet, még emeljük is.
Ne engedjük, hogy a gazdasági helyzet
kedvünket szegje a hála, a köszönet és az
ünneplés megélésében. A közelgõ Pünkösd is lelkesítsen bennünket minden jóra. Legyünk készek megünnepelni a
gemmingeni testvérvárosi kapcsolat tíz
éves évfordulóját, s a Dunavarsányi Napok ígéretes programjain való aktív részvétellel óvjuk és ápoljuk a város közösségi életét. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Miért szerzõdött új televíziós társasággal Dunavarsány?
Ahogy itt, a Napló hasábjain már beszámoltunk róla, január elején új televíziós társasággal, a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-vel kötött megállapodást Dunavarsány önkormányzata, hogy a városunkban történõ eseményekrõl rendszeresen tájékoztassa a lakosságot.
Mint ismert, két esztendeje már a KisDuna Televízió látja el ezt a feladatot Dunavarsányon, ám a kábelszolgáltatónál
történt liberalizáció után más társaság is
lehetõséghez jutottak a régiós mûsorkészítésben. Így került a PR Telecom hálózatára a Sziget Produkciós Stúdió által
üzemeltetett Dunavidék Regionális Televízió, rövidebb nevén DVTV.
Az elmúlt négy hónap bebizonyította,
hogy színvonalas, a korszerû televíziózás
minden igényét kielégítõ mûsorokkal képesek a nézõk elé állni, így elmondható,
hogy jó döntés volt januárban bizalmat
szavazni a cégnek.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor még
fennállt a megállapodás a Kis-Duna Tele-

Új mûsor minden kedden és csütörtökön,
18-tól 20.30-ig (a PR Telecom hálózatán),
benne Dunavarsány 19.15-kor!
Ismétlési idôpontok:
(hétköznaponként) – 6.00; 14.00; 18.00
(hétvégenként) – 9.00; 17.00
Az adások visszanézhetôek:
www.dunavidektv.hu

2009. április 7-étõl a Dunavarsányt érintõ budapesti
elõvárosi vonalakon korszerû, MAN típusú autóbuszokat állított forgalomba társaságunk. A komfortos járatokra babakocsival, illetve kerekesszékkel közlekedõk
is biztonságosan fel és le tudnak szállni. Az utastérben

vízióval is, amit a képviselõ-testület április
30-ai hatállyal bontott fel. Az okok közt elsõsorban anyagi szempontok szerepelnek,
mivel jelen helyzetében nem áll módjában
két mûsorszolgáltatót finanszíroznia településünknek. A válság minden helyhatóságot, így a miénket is takarékoskodásra
kényszerít, ugyanakkor a lakosság tájékoztatása érdekében elengedhetetlen, hogy legyen olyan médium, melybõl friss információkat szerezhetnek a dunavarsányiak a
lakóhelyükön történtekrõl.
Ezért a jövõben jó szívvel és bizalommal ajánlom figyelmükbe a DVTV mûsorait, melyekben igényes produkciókat
láthatnak a régió településeirõl, köztük
Dunavarsányról is.
A korábbi produkciókhoz képest elõrelépés a kétnaponkénti mûsorváltás, valamint az interneten (www.dunavidektv.hu)
elérhetõ adásarchívum. A dunavarsányi
filmeket a „Kistérség” címû mûsorban
tekinthetik meg nézõink!
Szilvay Balázs

elhelyezett elektronikus utastájékoztató-berendezés szöveges formában jelzi a soron következõ megállóhelyet és a
fontosabb átszállási lehetõségeket.
Mindenkinek kellemes és kényelmes utazást kívánunk!
Volánbusz Zrt.

Új autóbuszok közlekednek
városunkban
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– Március 24-ei rendkívüli, nyílt ülés –
A képviselõ-testület elfogadta Dunavarsány
önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét.
A testület a saját részérõl elfogadta a szerzõdésben rögzítetteket azon módosítással, hogy
az elektronikus médiaszolgáltatás meghoszszabbítása 2009. december 31. napjáig szóljon, az így kialakuló egy éves idõtartam
(2009. január 1. napjától 2009. december 31.
napjáig) alatt a Szolgáltatóval összesen 12
órányi anyag elkészítésére kíván szerzõdni
változatlan feltételekkel. Egyben felhatalmazta a Polgármestert, hogy a fenti módosításokkal kiegészítettek alapján kösse meg a
szerzõdést a határozott idejû szolgáltatási
szerzõdés módosítására a Sziget Produkciós
Stúdió Kft.-vel.
A képviselõ–testület úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévõ 380 darab
Invitel részvényt, a 2009. március 10-én érkezett 1112 Ft/darab becsült vételáron nem
kívánja értékesíteni, továbbá felhatalmazta a
Polgármestert a 324/2 hrsz.-ú ingatlan területének önkormányzati hasznosításáról, hosszú
távú bérlésérõl, illetve kedvezõ tárgyalások
esetén a földterület megvételérõl szóló tárgyalások lefolytatására.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Telegram
Kft.-vel (1133 Budapest, Vág u. 7.) 2008. december 1-jén megkötött szolgáltatási szerzõdés véghatáridejének 2014. december 31.
napjára történõ módosítását arra való tekintettel, hogy a Telegram Kft. ellenérték nélkül
szállítja és telepíti a hívásadat-gyûjtõ és
hangrögzítõ berendezést az Egészségház telefonközpontjába.
A képviselõ-testület megalkotta:
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004.
(X.20.) rendelet módosítását.

– Március 24-ei rendkívüli, zárt ülés –
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
Dunavarsány területi védõnõi feladatainak
ellátásával Kovácsné Zelenka Ágnest bízza
meg 2009. április 1. napjától határozatlan
idõre, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

és járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és tõkejellegû kiadásaikat megelõzõen – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat-módosításai során figyelembe veszi.
c) felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzõt
a folyószámlahitel egyéb feltételeiben történõ megállapodásra, és a fentiek alapján a
folyószámlahitel-szerzõdés aláírására.
d) nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ (2) bekezdésben meghatározott
korlátozás alá.
A képviselõ-testület ösztöndíj pályázatot írt
ki a felsõfokú oktatásban tanulmányokat
folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló
35/2004. (XII.1.) rendelete alapján. (Pályázati felhívás az 5.oldalon.)
A testület elfogadta a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
2008. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselõ-testület elfogadta a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló 2008. évi beszámolóját.
A testület úgy határozott, hogy
a) 2009. szeptember 1-jétõl 2 csoportszobával és a hozzátartozó helyiségekkel kívánja bõvíteni az óvodai férõhelyeket. Az óvodai férõhelybõvítést a Containex Kft. mûszaki terv alapján kívánja megvalósítani.
b) az a) pont szerinti kiviteli költségek fedezetét a 2009. évi költségvetésben az „épületek felújítása” elõirányzatának terhére,
valamint (lízingszolgáltatás igénybevételével) kívánja biztosítani.
A képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert az Árpád Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatos épületének rendkívüli statikai
és talajmechanikai vizsgálatának, valamint a
felújításról és az épület lehetséges bõvítésérõl szóló tanulmányterv beszerzésére maximum bruttó 700.000 Ft. értékben. A vizsgálat
fedezetére a 2009. évi költségvetésben az
„épületek felújítása” elõirányzat terhére átcsoportosítja a szükséges összeget.

– Április 14-ei rendes, nyílt ülés –
A képviselõ-testület 10.685.000 Ft. összegben jóváhagyta az önkormányzat 2008. évi
költségvetésének pénzmaradványát.
A testület
a) 200.000.000 Ft. összegû folyószámlahitel
felvételérõl döntött. A hitel futamidejét
2009. április 27. napjától 2009. július 20.
napjáig határozta meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit
ajánlja fel.
b) kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitelvisszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt

A testület úgy határozott, hogy
a) az Árnyas utca, a Duna sor és a Nyugati
Lakópark teljes belsõ úthálózatának martaszfalt stabilizációval történõ útalap felújításával a Sziget-Szilárd Kft.-t (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.) bízza
meg bruttó 29.853.664 Ft. összeggel, a beruházás mûszaki ellenõrzésével pedig az
Országút Bt.-t (1126 Budapest, Márvány
út 28.) bruttó 373.195 forinttal.
b) az a) pont szerinti vállalkozói díjak fedezetére a 2009. évi költségvetésben az
„épületek felújítása” elõirányzat terhére

átcsoportosít az útburkolat felújításokra
bruttó 30.228.859 forintot.
c) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerzõdések aláírására, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselõ–testület kinyilvánította elõzetes
szándékát, hogy létre kívánja hozni Dunavarsányban a Polgármesteri Hivatal részeként
mûködõ Okmányirodát.
A testület úgy döntött, hogy Dunavarsány
közigazgatási területére kiterjedõ hatállyal a
gyepmesteri feladatok ellátásával a Decredit
Kft.-t (Tatárszentgyörgy, Sarlósár u. 10.) bízza meg 2009. május 1-jei kezdõnappal határozatlan idõre, 30 napos felmondási idõ kikötésével.
A képviselõ-testület
1. hozzájárult a 772/9 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához azzal a módosítással, hogy a
kialakuló 772/15 hrsz.-ú terület út besorolást kapjon.
2. felkérte a Polgármestert, hogy az 1. pont
szerint javított változási vázrajz és a telekalakítási kérelem aláírásával a szükséges
engedélyezési eljárás megindítását kezdeményezze azzal, hogy az eljárás felmerülõ
költségei a területek cseréjének kezdeményezõit terhelik.
3. hozzájárult, hogy a kialakuló 772/16
hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésû,
482 m² területû ingatlan 418 m²-es területét cserélje el a 772/14 hrsz.-ú, út megnevezésû, 418 m² területû ingatlannal, és a
772/16 hrsz.-ú ingatlanból fennmaradó
64 m²-es területét 600.000 Ft-ért eladja a
772/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak,
mint vevõknek a szerzõdéstervezetben
foglalt feltételekkel, azok pontosítását
követõen.
4. felhatalmazta a Polgármestert, hogy a telekalakítást követõen a 3. pont szerinti feltételekkel kösse meg a szerzõdést a 772/14
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival, mint vevõkkel.
5. rögzíti, hogy az adásvétellel vegyes ingatlanok cseréjével kapcsolatos minden felmerülõ költség a 772/14 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosait terheli.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
a) az 1.Pk.60.244/2004. számú, AK 2521
számon nyilvántartásba vett „Dunavarsányi Közbiztonsági és Közrendvédelmi
Közalapítványt” 2009. április 30. napjától
a Ptk. 74/E. § (3) bekezdése alapján megszünteti.
b) felkérte a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat a hatóságoktól szerezze be.
c) felkérte Polgármestert, hogy a „Dunavarsányi Közbiztonsági és Közrendvédelmi
Közalapítvány” megszüntetését kezdeményezze a Pest Megyei Bíróságnál.
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A testület úgy döntött, hogy
a) az 1.Pk.61.459/1991. számú, A–217 számon nyilvántartásba vett „Szociálpolitikai
Alapítvány” 2009. április 30. napjától a
Ptk. 74/E. § (3) bekezdése alapján megszünteti.
b) felkéri Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat a hatóságoktól szerezze be.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a „Szociálpolitikai Alapítvány” megszüntetését kezdeményezze a Pest Megyei Bíróságnál.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy értékesíteni kívánja a dunavarsányi 786/3
helyrajzi szám alatti beépítetlen ingatlant,
továbbá felhatalmazta a Polgármestert, hogy
Dunavarsány képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló – többször módosított – 6/2001.(IV.05.) rendelete szerint pályáztatás útján értékesítse.
A testület úgy döntött, hogy részt kíván venni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.
(továbbiakban: NIF) „P+R és B+R parkolók
és buszfordulók építése” címû projektjében,
ha a Magyar Államvasutak Zrt. a részére aláírás céljára megküldött, a dunavarsányi állomásépület (felvételi épület) felújítására vonatkozó szerzõdésben vállalja, hogy a felújítási munkálatok bekerülési költségének ellentételezésére legalább 20 évre szabad hasznosításra átadja az állomásépület (felvételi
épület) melletti területet Dunavarsány önkormányzatának. E feltétel teljesülése esetén
Dunavarsány képviselõ-testülete vállalja a
NIF által megépített P+R és B+R parkoló
legalább 10 évig történõ üzemeltetését, és az
üzemeltetés költségeinek a város költségvetésébe történõ tárgyévenkénti beépítését.
A testület úgy határozott, hogy a Dunavarsány 400, 401 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
A képviselõ-testület
a.) a saját részérõl hozzájárult a Dunaharaszti Ipartestülettel (2230 Dunaharaszti, Iparos u. 2.) 2008. március 1. napján létrejött
határozott idejû mûsorszórási/mûsorelosztási szerzõdés 2009. április 30. napjával, közös megegyezéssel történõ megszüntetéséhez azzal, hogy a feleknek a
május hóra esedékes mûsorszórási/mûsorelosztási és fizetési kötelezettségeiken
túl egymással szemben további követeléseik nincsenek.
b.) felhatalmazta a Polgármestert – ha az a.)
pont szerinti megegyezés konszenzussal
létrejön – a jogviszonyt megszüntetõ
szerzõdés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A testület úgy határozott, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokának
felújítására pályázatot kíván benyújtani a
15/2009. (III.17.) ÖM rendelet szerint. A
megpályázott összeg: 10.000.000 Ft.
A képviselõ-testület a 2009. április 14-ei
ülésén megalkotta:
Dunavarsány Város Önkormányzat 2008. évi
költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletét.
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Pályázati felhívás
Dunavarsány képviselõ-testülete a felsõfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok
anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az
alábbi feltételekkel:
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthetõ (figyelemmel a felsõfokú oktatásban tanulmányokat
folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is),
1.) aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsõfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást,
2.) aki felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az idõpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig,
3.) aki elsõ diplomát szerzõnek tekinthetõ,
4.) akinek az ösztöndíj odaítélését megelõzõ tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye
legalább „jó” (3.51 feletti) volt (kivételes esetben a képviselõ-testület ettõl eltekinthet),
5.) és aki írásban megkötött tanulmányi szerzõdésben vállalja, ha a megszerzett diplomának
megfelelõ foglalkoztatási lehetõségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követõen legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyezõ idõtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy
szolgálati jogviszonyt.
6.) A pályázati adatlapon a kérelmezõnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez
jogszabály (pl. Foglalkoztatási törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékû
ún. diák-szociális juttatásban vagy kedvezményben (pl. más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, diákotthoni/kollégiumi elhelyezés, ill. az ezt kiváltó
lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a
kérelmezõnek a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló
jogszabálynak (lsd.: 32/1993. (II.17.) Kormányrendelet) a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai szerint kell igazolni, s azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni.
7.) Csatolni kell továbbá a hallgató felsõoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát, valamint az intézmény nyilatkozatát, (igazolását) a kérelmezõ hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról.
A pályázat elbírálása:
1.) Az ösztöndíj odaítélésérõl – a Bizottság által elõterjesztett javaslat alapján – érdemben a képviselõ-testület határoz.
2.) A pályázatok elbírálása során – a felsorolásnak megfelelõ sorrendben – elõnyt élvez annak a
hallgatónak a pályázata, aki
a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az önkormányzatnál – a felsõfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3. §. (5) pontja szerint értendõ – reális foglalkoztatási igény,
b) az ösztöndíj odaítélését megelõzõ tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt,
c) szociálisan rászorultabb.
Az ösztöndíj megállapítása:
A jogosultság feltételeinek fennállása esetén – és azok szerint – az ösztöndíjat a képviselõ-testület egy tanévre adományozhatja, amely évente meghosszabbítható.
1.) Az ösztöndíj hallgatónkénti összege 2009. évben havonta 15.000 Ft. (A 2010. évi támogatás
összegérõl a képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés megalkotásakor dönt.)
2.) A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes – az
önkormányzati rendelet szerint szabályozott – esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak.
3.) A tanévenként odaítélhetõ ösztöndíjak számát – mely évente legfeljebb kettõ lehet – a költségvetési rendeletben jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel
a képviselõ-testület állapítja meg.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. június 2. (kedd)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének leteltét követõ képviselõtestületi ülés.
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18.) részére zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük, írják rá: „Felsõfokú
oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Osztályánál (2336. Dunavarsány, Kossuth u. 18.) a 06/24 521-040-es telefonszámon. Pályázati adatlap kérhetõ az Polgármesteri Hivatal szervezési irodájánál.
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Júniusban újra választunk!
– A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az Európai Parlamenti szavazásról –
A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Uniós Parlamenti választásokat
2009. június 7. napjára tûzte ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételrõl névre szóló értesítést
kaptak 2009. április 10-éig. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítõt,
a Helyi Választási Irodától igényelheti azt.

FONTOS változás,
hogy korábban a Petõfi Klubban
(2336 Dunavarsány, Béke u. 16.)
mûködõ 5. számú szavazókör helye megváltozott!
Új helye az Árpád Fejedelem Általános Iskola II. tagiskola
(2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25.).

Szavazással kapcsolatos információk
Szavazás külföldön:
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén
vagy fõkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét
2009. május 22-éig kérheti személyesen
vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, azaz a
település jegyzõjétõl. Ajánlott levélben is
benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2009.
május 22-éig megérkezzen a helyi választási
irodába.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol:
- Ha a szavazás napján Ön Magyarországon,
de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település
egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelõzõen az
igazoláson feltüntetett településen a helyi
választási irodában vagy a szavazás napján
az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét.
- Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2009. június 5-éig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-áig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
- Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2009. június 4-éig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl,

hogy – az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék viszsza a lakóhelye szerinti
szavazókörbe.
Az igazolás kiadása iránti kérelemben közölni kell:
• a nevét,
• a lakcímét,
• a személyi azonosítóját (személyi szám),
• és a települést, ahol szavazni kíván.
A Helyi Választási Iroda vezetõje az I. számú szavazókört (Zeneiskola, Halász Lajosné u. 3.) jelölte ki azon választópolgárok részére, akiknek:
• lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabály értelmében csak Dunavarsány
megnevezését tartalmazza,
• igazolással rendelkeznek,
• lakóhellyel nem rendelkeznek, és tartózkodási helyük Dunavarsány közigazgatási területén található.

Szavazás mozgóurnával:
- Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhetõ a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján pedig a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól.

A szavazás módja:
- Szavazni csak személyesen lehet.
- A szavazatszámláló bizottság megállapítja
a szavazni kívánó személyazonosságát és
azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az
értesítõ bemutatása nem szükséges, de a
szavazatszámláló bizottságok munkáját

megkönnyíti). A személyazonosság és a
lakcím igazolására a következõ, érvényes
igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító
igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. január
1-jét követõen kiállított vezetõi engedély
(kártya formátumú), és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány
(lakcímkártya).
• Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni,
vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe
nem vehet fel választópolgárt.
• Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A
szavazólapot a választópolgár jelenlétében
kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a
választópolgár a névjegyzéken saját kezû
aláírásával igazolja.
• A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak egy listára
lehet, a neve felett elhelyezett körbe tollal
írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.
• Végezetül a választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi.
A szavazás (Magyarországon) 6 órától 19
óráig tart.
A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a
helyi választási irodában 2009. június 10-én
16 óráig tekinthetõ meg.
A választás eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzõkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményérõl kiállított jegyzõkönyv alapján.
A szavazás napján a részvételi adatokról,
továbbá az elõzetes eredményekrõl – miután minden tagállamban befejezõdött a
szavazás – folyamatosan tájékozódni lehet
a www.valasztas.hu honlapon, ahol a kérelmi nyomtatványok is letölthetõek. Az adatlapok hozzáférhetõek továbbá a Helyi Választási Irodánál.
dr. Szilágyi Ákos
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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Városi összefogás a tisztább környezetért
Áprilisban két hétvégén is gyûjtötték a szemetet a dunavarsányi önkéntesek.
Elsõként az Ipari Park legnagyobb cége, a japán IBIDEN állt a feladat élére, és az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulóival, valamint városunk önkormányzatával
karöltve láttak neki a szemétszedésnek Erõspusztán, ahol
egy régóta meglévõ illegális hulladéklerakót számoltak
fel. Az egykori szeméthegy helyén most egy tábla hirdeti
az akció sikerét, s egyben kérik a lakosságot, hogy a jövõben õrizzék meg a terület tisztaságát.

Egy héttel késõbb a Kis-Duna menti Civil Szervezetek
Szövetsége fogta össze a varsányiakat, s további helyszíneken folytatódott a takarítás. A Búza utcát övezõ erdõsávtól a bányaúton át, a mézüzem melletti területig és a
teljes Duna-partig megtisztult a település. A több mint ötven köbméternyi szemetet a DHRV ingyen szállította el
Dunavarsányról.
A két szemétgyûjtési akció egyaránt jó példa volt az összefogásra. Illesse köszönet valamennyi közremûködõt és
önkéntes segítõt!
Szilvay Balázs
Jelmezbálos mulatságunkat február
21-én 15 és 19 óra
között tartottuk idén
elõször az iskola
sportcsarnokában.
Táncházzal indult a
délután, majd az óvó
és dadus nénik
„Medvetáncoltatás”
címmel zenés-mesés
produkciót adtak
elõ. A gyermekek
csoportonként vonultak föl a színpadra verssel-énekkel, hogy bemutassák a jelmezüket. A program
utolsó része volt a „meglepi tánc” (óvó nénik és dadusok elõadásában) a Madagaszkár zenéjére. Az egész Farsangi mulatságot
köszönhetjük a Szülõi Munkaközösség (Szabóné Pál Orsolya
SZMK elnök) áldozatos munkájának, és profi szervezéséknek.

„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját.
Dínom-dánom, vígalom,
Nincs a táncra tilalom..”
Ugyancsak nekik jár köszönet a számtalan tombola felajánlásáért.
Szeretnénk továbbá köszönetet mondani azoknak, akik folyamatosan támogatják óvodánkat:
Bakos András, Botos ABC, DUFI, Proksáné Agárdi Erzsike
néni, Proksa Péter, Huber család, Radul Zoltán, és nem utolsósorban köszönet az Árpád Fejedelem Általános Iskolának (Vas
Zoltánné igazgatónõnek), amely ingyen biztosította a sportcsarnok használatát.
A Farsangi Bál bevétele tisztán 280 ezer Ft, melyet az óvodára fordítunk. A részletekrõl utólag tájékoztatjuk a szülõket.
Petrovicsné Bárkányi Dolli
óvodapedagógus
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Éneklõ siker Dunavarsányon!
Ezüst tízes (Ezüst X.) minôsítést szerzett a Molissima Nôi Kar, a Mûvészetek Palotájában rendezett Budapesti
Nemzetközi Kórusversenyen. Az amatôr megmérettetésen a világ ötven országából érkeztek együttesek, akik
között kiemelkedô eredménnyel képviselte városunkat a Takács Edit által vezényelt kórus.

Takács Edit, karnagy
saknem két évtizede indította útjára
Hollerung Gábor az Interculture nevû
mozgalmat, amelyben a világ szinte
minden tájáról érkeznek az együttesek, hogy
évente mérlegre tegyék tudásukat. Minden
második esztendôben Budapest ad otthont az
események, ahol ilyenkor a zsûriben neves
mûvészek foglalnak helyet.

C

Idén áprilisban ötven kórus részvételével
zajlott a Mûvészetek Palotájában a verseny,
amit végül egy ír kórus nyert meg. Amerikától
az Indonéz-szigetvilágig számos földrész képviseltette magát - szigorúan csak amatôrök.
A verseny során valamennyi "csapat"
kapott minôsítést, ami lehetett bronz, ezüst
vagy arany. Minden kategóriában további tíz

fokozat létezik, s minél nagyobb a szám,
annál nagyobb az értéke is. Az Ezüst X. tehát
az Arany I. alatti kategória. Különösen annak
tükrében csodálatos ez az eredmény, hogy az
arany kategóriában már olyan kórusok szerepelnek, amelyek naponta gyakorolnak és lépnek fel különbözô eseményeken.
A dunavarsányi Molissima Nôi Karral
kapcsolatban csaknem valamennyi zsûritag a
szólamok egyensúlyát emelte ki pozitívumként, vagyis azt, hogy kiemelkedô volt az
összhang közöttük, egyik szólam sem volt
domináns.
A kar három darabbal indult a versenyen:
Bartók Béla, Karai József és Fischer Ottó egyegy mûve szerepelt a repertoárban.
Takács Edit köszönetét fejezi ki a lányoknak, akik a finisben heti két-három alkalommal is eljártak a próbákra. Továbbá az önkormányzatnak, amely támogatással segítette és
segíti a Molissimát. A zeneiskola igazgatójának, Zezula Tibornak, valamint Zentai
Károly zenetanárnak is elévülhetetlen érdemei
vannak az eredményben. Tóth Kyra a szopránban, Csónó Ildikó az altban mûködött
közre.
A siker arra ösztönzi a kórust, hogy a
jövôben hazai megmérettetéseken is induljon.
Ehhez sokat segítene, ha lennének új tagok,
akikkel bôvülhet a jelenleg 12-13 fôs
"csapat". Legközelebb a városnapokon találkozhatunk a Molissima Nôi Karral, amely egy
meglepetéssel készül az eseményre; idén
elôször könnyûzenei mûveket is hallhat tôlük

Istent és a népet gyönyörködtetni a legszebb dolog a világon!
hajdan délceg ”falulátó„ toronnyal
büszkélkedô templomunk az idô
múlásával sokat ”szerényedett„, de
harangja hívó szavára most is megyünk békét
és megnyugvást remélve hitet meríteni.
Így történt 2008 augusztus 20-án is, amikor a szentmise elején Sándor atya közölte a
hívekkel, hogy tartogat egy meglepetést, és
ehhez kéri Könözsi Laci bácsit, fáradjon oda
hozzá a mise végén.
Titok volt ez a javából, senki nem sejtett
semmit. Annál nagyobb volt a nagyszerû
meglepetés, amikor a szertartás végén Sándor
atya és Surányi György az oltár elôtt ünnepélyes arccal várta a Mestert, a Tanár urat, aki a
tôle ismert szerénységgel közeledett feléjük.
Ezután az ujjára húzták azt a gyönyörû,
arany pecsétgyûrût, amelyen szeretett templomunk dombormûve látható.
Szeretve tisztelt Laci bácsink a váratlan
öröm hatására csak pár mondatot tudott
köszönetként mondani, hiszen nem készülhetett beszédre. Ez így volt igazi meglepetés!
Mi, az énekkar tagjai is nagyon meg
voltunk hatódva, mivel elôttünk is titok volt

A

ez a páratlan gesztus. Akárkire néztem, mindenütt örömkönny csillogott a szemekben.
Egy pillanatra felcsillant bennem, mi
mindent kaptunk Laci bácsitól mi, dunavarsányi gyerekek, fiatalok, ezüstkorúak. Elôször is a zene megismerését, szeretetét,
hiszen pályaválasztáskor sokan zenei pályát
vagy vele kapcsolatos hivatást választottunk.
Elmondhatjuk, hogy településünk kulturális életét, igényét ô alapozta meg, melyet
kötelességünk továbbadni a fiataloknak!
Az idelátogatók mindig csodálkoznak az itt
folyó kulturális programokon, melyeken
nagyon sok ember van folyamatosan jelen.
Ezt örököltük!
Köszönjük Laci bácsi zeneszerzôi munkáját, zenemûvészi tevékenységét. Tanárként
rengeteg gyermeket részesített csodában;
hangszereseket, énekeseket, de ami talán
legalább ilyen fontos, befogadókat nevelt.
Ezt pedig csak gyönyörködtetéssel lehet
elérni. Bizonyság erre, hogy ha ô muzsikál
vagy dirigál valahol, megtelik a helyiség
hallgatósággal, a befogadókkal.

Akkor is így volt ez, amikor a templomban
hangversenyeket szerveztek Vági atyával,
melyekre hónapokig készültünk ének- és
zenekarral, többszólamú mûvekkel, no meg a
kis vaskályhával, amit egész nap tüzelôvel
raktak, hogy estére ne legyen túl hideg a
vendégeknek.
Istent és a népeket gyönyörködtette, és
teszi ma is. Mi, az énekkar tagjai (sajnos kevesen), örömmel és szeretettel járunk énekelni, és csodáljuk fáradhatatlan tanító, irányító
munkáját. Bár lenne egy jó orgonánk, egy
olyan dinamikus ékszer, mint református testvéreinknek.
Visszatérve Laci bácsi köszöntéséhez, örömünkben elénekeltük Neki, Érte az egyik
legszebb dalt: Óh, áldott Szûzanya. Ugye.
Laci bácsi, hallottad, hogy még soha nem
hangzott ilyen szépen a kérés: ”Vigyázz reánk
Édesanyánk, Angyaloknak kegyes Királynéja„.
Köszönjük Tanár úr, gratulálunk, és élj
sokáig közöttünk Laci bácsi!
Gerzsányné Juhász Rózsa
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Soli Deo Gloria Napok a Közösségi Házban
2009. június 7-14.
ahogy az épület kezdte megmutatni magát,
önmagában is válaszokat sugallt a kérdésekre. Ha van az imádságnak helye, akkor
itt bizonyára lesz imádság. Ha van a játéknak helye, akkor bizonyára lesz játék. Ha
van a zenének helye, akkor lesz zene. S ha
van a csendes nyugalomnak helye, akkor
lesz, aki itt talál néhány órás vagy akár
végsô nyugalomra. A példákat hosszan lehetne mondani, és folyik is a tervezés arra
nézve, hogy hogyan is telik meg olyan élettel ez az impozáns épület, amelyben kisebbnagyobb részben mindenki megtalálja a
maga helyét és a maga kedvét. A távlatos
tervezésnél azonban már konkrétabb dolgokról is szó van. Az építôk terve szerint a

A

Soli Deo Gloria Közösségi Ház
építôi – éppen fordítva, mint a
leszerelô katonák – nem sürgették
a tavasz rohanó napjait, hanem inkább lassították volna, mert bár Húsvétra készen
voltak a „nagy munkák”, sok-sok apró
teendô végrehajtása várt még az építôkre.
Mire az újság megjelenik, reméljük, hogy a
sok apró feladatnak nagy része is tisztességgel elvégeztetik, s a finisben a felszentelô, felavató és azt követô ünnepségek megszervezése marad csak hátra.
Az építkezés tervezésekor és az építés folyamatában kívülrôl és belülrôl sokszor
hangzott a kérdés: „mi lesz ebben a házban?”. A válaszok sokrétûek voltak, s

2007-es pünkösdi kápolnaszentelés, valamint a 2008-as pünkösdi junior és senior
klubok használatba vétele után 2009-ben
már az egész ház ünnepélyes felszentelése a
logikus lépés. Azt követôen pedig nyilván
az a cél, hogy pezsgô élet költözzék e házba, különös tekintettel arra, hogy azon a héten a város különben is gazdag lesz kultúrában, mulatságban, értékek megélésében.
Ennek jegyében simulnak bele a Soli Deo
Gloria Napok rendezvényei a város rendezvényeinek sorába. Ezek között elsô maga az
a felszentelô ünnepség június 7-én, amelyre
külön felhívás toborozza az érdeklôdôket
ugyanezen az oldalon. Ezt követôen pedig
az alábbiakat tervezzük.

Június 7. 16h

Június 11. 21-23h

Házszentelõ ünnepség és vendégség

Retro diszkó mindenkinek

Június 8-9. 17-21h

Június 12. 18-24h

Ismerkedjünk a Házzal és egymással:
Nyitott Soli Deo Gloria Ház

Népdal, népzene és cigányzene est

Június 10. 17-21h

Zongora jazz és örökzöld melódiák a teraszon

Játékest: ulti, ping-pong, lengõ teke, biliárd, darts

Június 14. 10-11:30h

Június 11. 19-21h

Klasszikus orgona- és operazenés hálaadás

Habitat találkozó:
tulajdonosok – közeli és távoli önkéntesek

Június 14. 19h

S ezzel már az új hét elsô napján vagyunk. A programok bizonyára – ha nem

Június 13. 20-24h

„Ismerõs Arcok” – akusztikus rock koncert

is ilyen intenzitással – folytatódnak tovább építôtáborral, napközis táborral,

családi és más közösségi eseményekkel
az egész esztendô folyamán.

Ez a ház minden közös értékre és értékes közösségre vágyó dunavarsányi polgárt nagy szeretettel hív és vár!

ÜNNEPI HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET

A Petõfi Mûvelõdési Ház
kiemelt rendezvényei

keretében kerül átadásra

Május 3-án, vasárnap délután

a Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Magyar Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete
és az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub rendezésében

június 7-én 16 órakor.
Felszentelô igehirdetést tart
Dr. Szabó István
református püspök.
Felszentelô áldást mond
Dr.h.c. Szebik Imre
ny. evangélikus püspök,
a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke és
Takaró András
református esperes.
Az ünnepségre és az azt követô vendégségre a város minden
polgárát szeretettel várja a Soli Deo Gloria Közösség vezetôsége.

ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉG
Május 8-án 17 órakor
A Petôfi Mûvelôdési Ház és a MISA Alapítvány rendezésében

KOVÁCS KATI
Pódium mûsora (belépôdíj: 500 Ft)

Május 16-án, szombaton 19 órakor
(a Szabadötletek Színház elôadásában)

MUSICAL VARÁZS
Miss Saigon, Nyomorultak, Sakk, Jézus Krisztus Szuper Star,
Evita, Sztárcsinálók, Lágy jó mindhalálig stb. musicalekbôl,
a Rock Színház volt mûvészei elôadásában.
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Ú T R AVA L Ó
Pünkösdi tudósítás, tudatosítás és tudatosodás
Valami olyasmi zajlott Jeruzsálemben a pünkösd napján, mint ami városunkban is történik az úgynevezett Dunavarsányi Napokon. Bizonyára
örülnek a szervezõk, ha olyat hallanak, hogy máshol élõ, de dunavarsányi
gyökereiket még érzõ emberek visszalátogatnak, hogy a városnapokon rokonokkal, régi barátokkal, a kultúrának és a szórakozásnak különbözõ formáival találkozzanak, s mindezzel testi-lelki boldog órákat éljenek át.
A jeruzsálemi pünkösdnek is volt egy
ilyen hazacsalogató jellege. A közelre s
messzire került zsidók részben az aratás
ünnepére, részben pedig a Tízparancsolat
fogadásának emlékünnepére szívesen jöttek haza. Öntudatlanul, sokan már a héber/arám anyanyelvüket is feledve, vallásukat is bizonyára már csak foghíjasan
gyakorolva szívták magukba az õsök
szellemiségét, a régi falak varázslatos kisugárzását, és a sírkövek által életre hívott emlékek édes/keserû ízét.
Ebben az öntudatlan, de mégis minõsített szórakozásban, szabadidõtöltésben
egyszer csak rendkívüli események történtek. Elõjöttek a Tanítványok, akik eddig inkább csak bujkáltak s lángnyelvekrõl, furcsa szélrõl tudósítottak, méghozzá
mindenki számára érthetõ nyelven. Mirõl
is tudósítottak pontosan? „Az Isten felséges dolgairól”. Az önfeledten szórakozók értetlenül álltak: „Mi akar ez lenni?”

– kérdezték. Azután elõállt Péter Apostol,
s elmondta híres pünkösdi beszédét,
amely így kezdõdik: „Vegyétek ezt tudomásul…”. S tudomásul kellett venniük –
a csak szórakozni jötteknek –, hogy ötven
nappal korábban, a hagyományos húsvétjukon valami nagy csoda történt, bár õk
csak az egyiptomi szabadulásra emlékeztek itthon vagy a szórványokban, ahol a
többségük élt. Lehet, hogy valamit hallottak egy gyorsított eljárásban hozott halálos ítéletrõl és annak végrehajtásáról, de
nem hisszük, hogy sokat törõdtek vele.
Még az is lehet, hogy az azt követõ harmadik napon bekövetkezett csoda híre is
eljutott némelyikhez, de aztán bizonyára
mindez feledésbe merült.
S most, ötven nap elmúltával jön a
mennyei tudósítás. A Szentlélek maga ihleti az Apostolokat, hogy hírül adják a
legfontosabb hírt, nevezetesen, hogy
„Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes

bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá
tette õt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.”. Péter prédikációja
– a Szentlélek vezetésével – tudatosítja a
jelenlévõkben, hogy a Feltámadás kósza
híre igaz, s mindez logikusan simul bele a
próféták ígéreteibe és Dávid király zsoltáros énekébe.
Bizonyára akkor is voltak sokan, akik
egy legyintéssel elintézték a tudósítást,
lemosolyogták a tudatosítást, és elmulasztották a tudatosodást. De nem mindenki. A Szentírás bizonyságtétele szerint
sokan voltak, akiket „mintha szíven találták volna” Péter szavai, és ezt kérdezték:
„Mit tegyünk…?”. Péter azt mondta nekik: „Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”.
Sok-sok lelketlenség, démoni és szentségtelen lélek közepette lehet-e nagyobb
ajándékunk nekünk is, mint a Szentlélek
ajándéka, a Feltámadásba és örök életbe
vetett hit tudatosodása. Az elsõ pünkösdön háromezren fogadták el ezt a legnagyobb ajándékot. Nekünk is fölkínáltatik
ez. A pünkösdi tudósítás és tudatosítás
vezessen el bennünket is a hit boldogító
tudatosodásához.
A Presbitérium

SÍRGYALÁZÁS

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ

A temetõnek nyugodt, békés, szent helynek
kell lennie.
Ezzel szemben Dunavarsányban a temetõ
vadaspark, garázdálkodók tanyája. Õzek,
szarvasok, más állatok tépik a virágokat, felrúgják a virágvázát és koszorúkat. Ha be lenne
kerítve, talán ez megszûnne és feltûnõ lenne,
ha a temetõ kapuján kifelé hoznák a virágokat, és nem befelé. Mert nagyon sokan tudjuk,
hogy lopnak a temetõbõl virágokat, emléktárgyakat, koszorúkat. Ez sírgyalázás, kegyeletsértés. Miért csinálják? Szeretteik sírjára lopott dolgokat tesznek? Eladják vagy szemétbe
dobják? Örömük telik benne? Jó volna tudni,
ki vetemedik ilyen gaztettre. Egyes személyek
azt csinálják, amit akarnak…
Tegyünk együtt azért, hogy szeretteink békében nyugodhassanak!

a dunavarsányi Petõfi Mûvelõdési Házban

Bíró Józsefné

2009. május 23-án 15-órai kezdettel.
Fellépõ csoportok:

Dunavarsányi népdalkör és citeraegyüttes
Kartal hagyományõrzõ asszonykórus • Veresegyházi asszonykórus
Nyársapáti népdalkör • Inárcsi férfikórus és citerazenekar
Ulman Gábor és népdalköre a testvérvárosunkból (Szlovákia)
Ráckevei népdalkör • Fóti asszonykórus • Csili asszonykórus
Gyáli népdalkör és citeraegyüttes • Dabas-Sáriból Bazsalicska együttes
Szikora Ferencné népdalkörvezetõ
Szeretettel hívjuk és várjuk városunk minden polgárát a

MAGYAR HÕSÖK NAPJA ÜNNEPSÉGRE!
Idõpont: 2009. május 24. (vasárnap) 11.30.
Helyszín: dunavarsányi Hõsök tere.
Kérjük, hogy hozzanak egy szál virágot
a magyar hõsök tiszteletére!
Rendezõség
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Közérdekû
telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan
(24) 472-010
Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje
(20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs-P: 13-15;
Dr. Kun László háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje
(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
(24) 521-125
(rendelési idõben)
(70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15;
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje
(70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;
Cs: 13-17; P: 8-12;
Fogászati rendelõ
Kisvarsány
(24) 483-213
Nagyvarsány
(24) 534-576
Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó
(24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;
Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János
(24) 473-327
Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121
Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
(24) 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
(24) 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
(24) 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
(24) 486-023
Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
(24) 534-250
Polgármesteri Hivatal
(24) 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc
(30) 950-7269
Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680
Posta
(24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
(30) 378-5116
Református Egyházközség
(24) 484-452
Római Katolikus Plébánia
(24) 472-017
Ráckvei Földhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301
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DUNAVARSÁNY APRÓBAN
• Dunavarsányban, a Diófa utcában 670
m²-es építési telek eladó.
Tel.: 06 20/448-7479
• Dunavarsányban családi ház áron alul
eladó. Sürgõs! Irányár: 19,4 millió forint.
Tel.: 06/30 960-6294
• Dunavarsányban, az Epres utcában
négylakásos társasházban 90 m²-es
háromszobás, két fürdõszobás lakás
80.000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Tel.: 06/20 773-5049
• Helyben, 300 m²-es telken, 100 m²
alapterületû (vályog, tégla) két szoba összkomfortos családi ház eladó.
Fûtés: gáz (konvektor), cserépkályha. Irányár: 18 M Ft.
Tel.: 06/20 234-0290
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC szõnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid
árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÕ
javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412
• Hûtõgépjavítás garanciával.
Hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• REDÕNY, RELUXA, NAPELLENZÕ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• Angol nyelvtanulás hatékonyan,
gyorsan, a NASA tanulást segítõ
programra épülõ nyelvstúdióban.
Tel.: 06/30 924-8087
• Bölcsõdés korú gyermekek részére
gyermekmegõrzõ, játszóház, zenesziget, hangicsálás, mondókázás, ficánka
torna, zenés, játékos mozgás és képességfejlesztés családias, szeretetteljes
környezetben.
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

HITELEK!
Szabad-felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás, adósságrendezés
• BAR-listásoknak jelzáloghitel, végrehajtás, adósságrendezés, APEH, közüzemi
tartozások, felmondott hitelek, illetékhivatal kiváltása
• Lakásvásárlási hitel minimális önerôvel. Korhatár nélkül, nyugdíjasoknak is, akár jövedelemigazolás nélkül. Díjtalan kiszállás! Elôzetes költségek megbeszélés szerint

Tel.: 06/70 362-0926
A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás értékesítésre meghirdet
4 db 7-8 éves

KIA PREGIO TREKKING tehergépkocsit.
Közülük kettõ üzemképtelen, de alkatrésznek alkalmas,
kettõ pedig üzemképes. Irányáruk: 500.000 Ft + ÁFA, 600.000 Ft + ÁFA.
Mûszaki vizsgával nem rendelkeznek. Futás teljesítményük: 150.000 km.
Érdeklõdni lehet a 06/70 339-1538-as telefonszámon Vigh Antal Rókusnál.

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokat nem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõ lapzárta:
2009. május 10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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XX. évfolyam 4. szám

SOrSi
Masszázs
Helye:
Új Egészségház,
I. em.
Cím: 2336
Dunavarsány,
Habitat u. 22.
Bejelentkezés:
Sallai Orsi
06/20 435-6638

Magyarország Megbízott Partnere
Végh Györgyné területi képviselõ
06-20 4285-634 • e-mail: veghgyorgy@pr.hu
• Élet-, Baleset-, Egészségbiztosítások • AEGON Baba-Mama Program • Nyugdíjbiztosítások
• Megtakarítások • Lakásbiztosítások • Gépjármû-biztosítások • Önkéntes és Magánnyugdíjpánztár • Jelzáloghitel (hitelkiváltásra, szabadfelhasználásra, lakásvásárlásra)

