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„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!

Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!  
részlet
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
 Tavaly ilyenkor még kerülgettük a Kossuth Lajos 
utcán az építési terület előtt felállított kerítést, 
amely mögött az új Városháza épülete kezdett 
kinőni a földből. Talán már akkor elképzeltem, 
hogy milyen lesz itt ezen a helyen a következő 
tavasz látványa. Bevallom, szegényebb volt a 
fantáziám annál, amit a Fő utca elejétől az új 
hivatal épületéig elsétálva, majd bekanyarodva 
az Árpád utcai iskola felé vezető út mellett ta-
pasztalok — hetek óta üde színekben pompázó 
tavaszi virágok rendezett sorait látom. Nárciszok, 
árvácskák, tulipánok bújtak ki közterületein-
ken, tereinken, intézményeink előtt és még a 
játszóterek körül is. Nekem a napom is jobban 
indul, ha ez a látvány fogad a munkába indulva. 

Visszavonhatatlanul itt a tavasz és a várost az 
elkövetkezendő hónapban még szebbé teszi ne-
künk a Városgazdálkodási Kft. Lehet, hogy egye-
sek azt mondják, nem ilyen haszontalanságokra 
kellene költeni, de én hiszem, hogy egy település 
pozitív megítéléséhez ez is hozzátartozik. Ebben 
az évben is már több közbeszerzést és beszerzést 
zártunk le, amelyek mind Dunavarsány épülé-
sét-szépülését szolgálták: ismét utcákat, járdákat, 
tereket és intézményi épületeket újítunk fel. A 
további önkormányzati vagyon gyarapítása és a 
nagyvarsányi településrész sport és szabadidő 
eltöltésének megvalósítása érdekében a képvise-
lő-testület megvásárolta a volt TSZ irodát. A Sport 
utcai ingatlanon a jövőben egy több cél megva-
lósítására alkalmas parkot kívánunk kialakítani, 
amelyhez a lakosok elképzeléseit is szívesen 
fogadjuk. Talán a külterületeken és sajnos néhol 
a belterületeken látható tengernyi vízfelület is 
apadni kezd a jó idő hatására, ezáltal a II. fokú 

belvízvédelmet is I. fokra csökkentettük. Bízunk 
benne, hogy minél előbb megkezdődhet a víz 
által okozott károk – gondolok itt elsősorban 
az Erőspusztai bekötőútra  – helyreállítása. Is-
mét sportfejlesztésről számolhatok be: az idén 
megpályázott és 2017-ben reményeink szerint 
megvalósuló pályaház újjáépítéséről is döntött 
a DTE és az önkormányzat. A társasági adóból 
és önkormányzati önrészből a korszerű, minden 
igényt kielégítő létesítmény megépítésével a 
Halász Lajosné utcai sporttelep fejlesztése befe-
jeződik. A 90 éves egyesület jövőbeni sportolói 
méltó helyen készülhetnek fel a versenyekre 
és érhetnek el minél nagyobb futball sikereket.

Naponta hallunk híreket az egészségügyben ta-
pasztalható orvos-hiányról. Az ország több telepü-
lésén nincs felnőtt és gyermek háziorvos - hiába 
írnak ki a települések pályázatot, nem jelentkezik 
rá senki. A mi városunk is ezzel a ténnyel szem-
besül egy ideje. A márciusban betöltött házi-
orvosi körzet után nagy örömmel számolhatok 
be arról, hogy a II. számú gyermekorvosi körzet 
ellátására is jelentkezett egy doktornő. A körül-
mények megismerése, a szerződések aláírása és 
a képviselő-testület elfogadó határozata után dr. 
Zsíros-Antóni Krisztina május 2-tól megkezdi gyó-
gyító munkáját Dunavarsányban.

Évről évre ilyenkor bírálja el a Humánpolitikai 
Bizottság a civil szervezetek pályázatait és dönt 
a támogatásuk mértékéről. Az elfogadott ösz-
szegek nem csökkentek, sőt, inkább emelkedett 
néhányuknál a működésre és programra meg-
állapított keret. Látszik a beadott pályázatokból, 
hogy mennyire komoly, lelkes és felelősségteljes

munkát végeznek egyesületeink, szervezeteink. 
Továbbra is számítunk közösségi munkájukra és 
ezúton szeretnék köszönetet mondani mindany-
nyijuknak tevékenységükért.

Az elkövetkezendő időszak több programjára 
várom a kedves dunavarsányi lakosokat. Április 
28-án a hagyományos TeSzedd! mozgalomhoz 
csatlakoztunk. A délelőtti szemétszedésen a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói is részt vesznek, se-
gítsünk minél többen megtisztítani városunkat a 
felelőtlenül kidobott hulladékoktól. Április 30-án 
mulathatunk a Petőfi Művelődési Ház szervezésé-
ben a szerenádozó utcabálon.

Közeledik Pünkösd, amikor az idén több esemény 
lesz a kisvarsányi búcsún kívül. Ezen a hétvégén 
látogat el városunkba a németországi testvérte-
lepülésünkről, Gemmingenből egy 40 tagú kül-
döttség. Többségük Nagyvarsányon kap szállást, 
ellátásukról pedig a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat gondoskodik. Ugyanekkorra jelezte lá-
togatását a norvégiai Ancora Vegyes Kórus, akik 
a helyi Mollissima női kórus vendégei lesznek. 
Az önkormányzat és a Testvértelepülési Bizottság 
tartalmas programmal járul hozzá külföldi vendé-
geink minél kellemesebb időtöltéséhez, igyek-
szik maradandóvá tenni a csoportok élményét.  

Jöjjenek el programjainkra, ápolják az emberi 
kapcsolatokat és örüljenek velem együtt a tavasz, 
a megújulás és ezzel együtt a változás örömének!

Gergőné Varga Tünde
polgármester 

Dunavarsány madártávlatból: Trianon emlékpark és környéke
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A 2016. március 8-ai közmeghallgatáson született képviselő-testületi ülés határozata

A képviselő-testület pályázatot hirdetett házi gyermek-
orvosi praxis betöltésére pályázati kiírás szerint. Felkér-
te a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet honlapján, a Dunavarsányi Napló 
következő számában, valamint a www.dunavarsany.hu 
honlapon jelentesse meg.

A képviselő-testület Dunavarsány Város telepü-
lésszerkezeti terve és helyi építési szabályzata 
felülvizsgálata és részleges módosítása során be-
érkezett vélemények közül a Pest megyei Kormányhi-
vatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
XIV-G-013/00473-4/2015 iktatószámú véleményé-
ben foglalt megállapításait részben nem fogadta el.

A képviselő-testület Dunavarsány Város településszer-
kezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgá-
latának és részleges módosítása során beérkezett 
vélemények közül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
megyei Igazgatóság PES-1054/2/2016 iktatószámú 
véleményében foglalt megállapításait részben nem 
fogadta el.

A képviselő-testület Dunavarsány Város településszer-
kezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgá-
latának és részleges módosítása során beérkezett 
vélemények közül a Dunavarsány Ipari Park Kft. 2015. 
november 30. napján kelt levelében és a 2016.02.25. 
napján tartott Trk. 39.§ szerinti egyeztető tárgyaláson 
elhangzott véleményében foglalt megállapításait nem 
fogadta el. Úgy döntött, hogy az 5089 hrsz-ú terület 
Gksz jelű, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület-
ként való kijelölése csak új eljárásban kezdeményez-
hető.

A képviselő-testület Dunavarsány Város telepü-
lésszerkezeti terve és helyi építési szabályzata fe-
lülvizsgálatának és részleges módosítása során 
beérkezett vélemények közül a Méhes Építőipari és Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Kft. 2016.01.16-i levelében és 
a 2016.02.25. napján tartott Trk. 39.§ szerinti egyezte-
tő tárgyaláson elhangzott véleményében foglalt meg-
állapításait nem fogadta el. Úgy döntött, hogy a bá-
nyaművelés céljára igénybe venni tervezett 016/220 
hrsz-ú földrészlet különleges bányaterületként való 
kijelölése csak új eljárásban kezdeményezhető.

A képviselő-testület a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 
39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megismerte 
és elfogadta a Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz 
során beérkezett véleményeket, az ezekről készített 
összefoglalót, a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő 
véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. Fel-
kérte a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfoga-
dott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 
a TSZT és HÉSZ felülvizsgálat és részleges módosítás 
lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39. § (3) 
bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak 
megfelelő közzétételéről, valamint a TSZT és HÉSZ 
felülvizsgálat és részleges módosítás Trk. 40. § sze-
rinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről.

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Vá-
ros 2016. évi útburkolat és járda felújítási munkái” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Megbízta 
a „Dunavarsány Város 2016. évi útburkolat és járda 
felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lebo-
nyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000 
Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely 
terhére és felhatalmazta a polgármestert a megbízá-
si szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az 
alábbi cégeket: Divenire Kft. (2120 Dunakeszi, Dózsa 
György tér 14/4.), Mátra-Fuvar-Sped Kft. (3012 Nagy-
kökényesd, Arany János u. 5.), Sziget-Szilárd Kft. (2336 
Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.), RBM Úttech-
nika Kft. (2363 Felsőpakony, Szent István u. 16/2.).

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város 
közintézményeinek felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatté-
teli felhívását. Megbízta a „Dunavarsány Város közin-
tézményeinek felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000 
Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely 
terhére és felhatalmazta a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az aláb-
bi cégeket: Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila 
u. 34.), HDR BAU Kft. (8617 Köröshegy, Dózsa György 
út 32.), KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.), Paral-
el Gépész Stúdió Kft. (2040 Budaörs, Építők útja 2-4.)

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város 
szennyvízhálózat bővítése és tehermentesítése" tár-
gyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Meg-
hívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Mélyépterv 
Enviro Kft. (1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.), 
Unitef’83 (1119 Budapest, Bornemissza tér 12. ), 
Közműcoop Kkt. (1164. Budapest Lucernás u. 22), 
Aquinno  Service Kft. (7634 Pécs, Szentlőrinci út 
8.), Román Péter Attila EV. (1131 Budapest, Gyön-
gyösi utca 13. IV. emelet 13.). Felhatalmazta a pol-
gármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, az 
ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illet-
ve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a "Dunavarsány Város 
Közlekedésfejlesztési Stratégiája elnevezésű doku-
mentáció elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás aján-
lattételi felhívását. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi 
cégeket: HRS-TRAFIC Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Béke utca 18/a), Create Value Kft. (1135 Budapest, 
Jász utca 66. B ép.), Trans-Sport Consulting Bt. (9028 
Győr, Tárogató utca), Intelligens Utak Kft. (2030 Érd, 
Béga utca 11.), Premium Route Kft. (5600 Békéscsaba, 
Csenkesz utca 11.). Felhatalmazta a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására, illetve az egyéb szüksé-
ges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város-
ban kerékpárút tervezése és a Habitat utca burkolt köz-
úti nyomvonalának módosítása” tárgyú beszerzési eljá-
rás ajánlattételi felhívását. Meghívta ajánlattevőnek az

alábbi cégeket: Rasztik Róbert EV (2365 Inárcs, Kakucsi 
út 4.), ÉP-KERT Mérnökiroda Kft. (2314 Halásztelek, Ka-
tona J. u. 45.), KOBERACIO Kft. (2335 Taksony, Forrás 
sétány 26.), Earth Invest Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs 
u. 24.), Impulsor Tervező és Kivitelező Kft. (2330 Duna-
haraszti, Fő út 19.). Felhatalmazta a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására, az ajánlattevők részére 
a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a 
Dunavarsány, 1967 és 2084/32 hrsz-ú ingatlanokat, a 
2016. február 12-én készült ingatlan értékbecslésben 
megállapított 38.882.000 Ft-ért a 2016. évi költségve-
tés épületbeszerzés költséghelyének terhére. Felhatal-
mazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírá-
sára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Zárt ülés: 

A képviselő-testület megbízta Kovács Flórát a Duna-
varsány Város I. számú védőnői körzetének területi 
védőnői feladatainak ellátásával 2016. március 18. 
napjától, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel. 
Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint határoz-
ta meg. Felkérte a polgármestert, hogy a kinevezéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A 2016. április 12-ei rendes  
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta Dunavarsányi Közös Ön-
kormányzati Hivatalnál és költségvetési intézménye-
inél 2015-ben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól 
szóló éves ellenőrzési jelentést.

A képviselő-testület elfogadta a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 2015-ben a családi napköziben végzett 
tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület elfogadta az ELOHIM Kegyeleti és 
Szolgáltató Kft. 2015. október 3. napjától 2015. de-
cember 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó szak-
mai beszámolóját.

A képviselő-testület elfogadta a Medical-Provisor Köz-
ponti Orvosi Ügyelet Kft. 2015-re vonatkozó szakmai 
beszámolóját.

A képviselő-testület saját részéről jóváhagyta a dr. Zsí-
ros-Antóni Krisztina egyéni vállalkozóval kötött meg-
állapodást a II. számú házi gyermekorvosi körzetben 
a betöltetlen praxis 2016. május 1-jétől 2016. július 
31-éig terjedő helyettesítésére vonatkozóan. Saját ré-
széről jóváhagyta a megbízási szerződést, amelyet Né-
methné Korpics Szilviával kötöttek meg a II. számú házi 
gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatainak havi 40 
órában történő ellátására. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy közös megegyezéssel szüntesse meg a 2009. 
január 15-én létrejött megbízási szerződést, amely 
a Bubómed Házi Gyermekorvosi Bt.-vel kötöttek az 
I. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vo-
natkozóan, és felhatalmazta a polgármestert, hogy 
megbízási szerződést kössön a MEDI-LOGISTIC Kft.-vel 
az I. számú házi gyermekorvosi körzet működteté-
sére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására. 

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Duna-
varsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Egészségház, természetben 2336 Dunavarsány, Habi-
tat u. 22-24. fsz. 3 szám alatt található orvosi rendelőjét 
a MEDI-LOGISTIC Kft. telephelyként bejegyeztesse a 
Budapest Környéki Törvényszéknél azzal, hogy a kft. az 
ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogo-
kat nem gyakorolhat.

A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmá-
nyokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 
35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján 
pályázatot írt ki. Felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zati felhívást, valamint a pályázati adatlapot a Dunavar-
sányi Napló következő számában, valamint a helyben 
szokásos módon jelentesse meg.

A képviselő-testület elfogadta a "Bajcsy-Zsilinszky 
utcai szennyvíz- és ivóvíz-hálózat teljes állapotfel-
mérési és fejlesztési létesítési dokumentáció elké-
szítése, valamint  az Epres köz (786/6 helyrajzi szám) 
ivóvíz-hálózat bővítés tervezése, engedélyezése és 
kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi cége-
ket: Mélyépterv Enviro Kft. (1185 Budapest, Nyíregy-
háza u. 73.), Unitef’83 (1119 Budapest, Bornemissza 
tér 12. ), Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás 
u. 22), Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunya-
di utca 7.), Román Péter Attila EV. (1131 Budapest, 
Gyöngyösi utca 13. IV. emelet 13.). Felhatalmazta a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, vala-
mint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft. 2016. évi fejlesztéseinek módosítá-
sát.

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város 
fenntartható fejlődésének helyi programját, és fel-
hatalmazta a polgármestert a program aláírására, 
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város 2016. évi út-
burkolat és járda felújítási munkái” tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította 
meg: A Mátra-Fuvar-Sped Kft. (3012 Nagykökényes, 
Arany János út 5.) ajánlata érvényes, a Sziget-Szilárd 
Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.) 
ajánlata érvényes, az RBM Úttechnika Kft. (2363 Fel-
sőpakony, Szent István u. 16/2.) 1. részre benyújtott 
ajánlata érvénytelen, az RBM Úttechnika Kft. 2. rész-
re benyújtott ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték 
arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a 
Sziget-Szilárd Kft. tette, a legjobb ár-érték arányra 
vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Sziget-Szi-
lárd Kft. tette. Az eljárás mindkét rész tekintetében 
eredményes volt. Az eljárás nyertese az 1. részre a 
Sziget-Szilárd Kft., az eljárás nyertese a 2. részre a 
Sziget-Szilárd Kft. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város közintézmé-
nyeinek felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ered-

ményét az alábbiak szerint állapította meg: A HDR 
BAU Kft. (8617 Kőröshegy, Dózsa György út 32.) aján-
lata érvényes, a Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, 
Attila u. 34.) ajánlata érvényes, a KINAMÉ Kft. (2360 
Gyál, Toldi utca 45.) ajánlata érvényes, a Paralel Gépész 
Stúdió Kft. (2040 Budaörs, Építők útja 2-4.) ajánlata 
érvényes. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvé-
nyes ajánlatot az 1. részre a KINAMÉ Kft. tette. A leg-
jobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 
2. részre a KINAMÉ Kft. tette. Az eljárás mindkét rész 
tekintetében eredményes volt. Az eljárás nyertese az 
1. részre a KINAMÉ Kft. Az eljárás nyertese a 2. rész-
re a KINAMÉ Kft. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város szennyvízhá-
lózat bővítése és tehermentesítése” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
A Mélyépterv-Enviro Kft. (1185 Budapest, Nyíregyháza 
u. 73.) ajánlata érvényes, a Közműcoop Mérnöki Tervező 
és Szervező KKT. (1164 Budapest, Lucernás u. 22.) aján-
lata érvényes, az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő 
Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) ajánlata ér-
vényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra 
vonatkozó érvényes ajánlatot a Közműcoop Mérnöki 
Tervező és Szervező KKT. tette. Az eljárás eredményes 
volt. Az eljárás nyertese a Közműcoop Mérnöki Terve-
ző és Szervező KKT. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a "Dunavarsány Város Közleke-
désfejlesztési Stratégiája elnevezésű dokumentáció 
elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: A HRS-TRAFFIC Kft. 
(2310 Szigetszentmiklós, Béke utca 18/a) ajánlata 
érvényes, a Trans-Sport Consulting Bt. (9028 Győr, 
Tárogató utca 3/D) ajánlata érvényes, az Intelligens 
Utak Kft. (2030 Érd, Béga utca 11.) ajánlata érvényes. A 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 
érvényes ajánlatot a HRS-TRAFFIC Kft. tette. Az eljárás 
eredményes volt. Az eljárás nyertese a HRS-TRAFFIC 
Kft. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a "Dunavarsány Városban kerékpá-
rút tervezése és a Habitat utca burkolt közúti nyomvo-
nalának módosítása" tárgyú beszerzési eljárás eredmé-
nyét az alábbiak szerint állapította meg: Az Earth Invest 
Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs u. 24.) ajánlata érvényes, 
az ÉP-KERT Mérnökiroda Kft. (2314 Halásztelek, Katona 
J. u. 45.) ajánlata érvényes, a KOBERACIO Kft. (2335 Tak-
sony, Forrás sétány 26.) ajánlata érvényes, az Impulsor 
Tervező és Kivitelező Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 19.) 
ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az Earth Invest 
Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyerte-
se az Earth Invest Kft. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a notebookok beszerzésére irányu-
ló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. 
Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cége-
ket: NR-TEL Kft. (4024 Debrecen, Teleki utca 9. fsz. 1.); 
ART Telecom Kft. (6000 Kecskemét, Lóverseny utca 1.); 
Telemarker Kft. (1165 Budapest, Papucsvirág utca 12.); 
TelegraM Kft. (1133 Budapest, Vág u. 7.); K & M INFO Bt. 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos 10.). Felhatalmazta 
a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, 
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület Szigeti Ákos ingatlantulajdonos 
kérelmére és felajánlására elfogadta a Dunavarsány, 
947/5 helyrajzi számú, 126 m2 nagyságú, kivett út 
művelési ágú ingatlant. Botos István ingatlantulaj-
donos kérelmére és felajánlására elfogadta a Duna-
varsány, 948/5 helyrajzi számú, 778 m2 nagyságú, 
kivett saját használatú út művelési ágú és 949/2 
helyrajzi számú, 107 m2 nagyságú, kivett út műve-
lési ágú ingatlanokat. Felhatalmazta a polgármestert 
az ajándékozási szerződések aláírására, valamint 
az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatos 
egyéb szükséges intézkedések megtételére azzal, 
hogy az önkormányzat vállalja az ajándékozással kap-
csolatban felmerülő költségek és díjak megfizetését.

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány, 819/17 
helyrajzi számú kivett út ingatlan megosztását, és 
felhatalmazta a polgármestert a változási vázrajz alá-
írására, a telekalakítási eljárás megindítására, vala-
mint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a alap-
ján, a változási vázrajz alapján kialakuló 819/59 hrsz-ú 
kivett közút ingatlannak a „Diófa utca”, a 819/60 hrsz-ú 
kivett közút ingatlannak a „Tölgyfa utca” elnevezést 
adta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a közterület 
elnevezéshez kapcsolódó szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

A képviselő-testület a "Dunavarsány szennyvíztisztító 
telep technológiájának korszerűsítése" megnevezésű 
projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és 
építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárás(ok) lefolytatására, a nyertes ajánlattevő/ajánlat-
tevők kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/
ajánlattevőkkel a keretmegállapodásos eljárás(ok) első 
szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegál-
lapodás(ok) aláírására - az Önkormányzat helyett és 
nevében - felhatalmazta a NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-t - az NFP Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofit Kft. által összeállított 
- felhatalmazó nyilatkozattal. Felhatalmazta a polgár-
mestert a nyilatkozat aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a 
dunavarsányi 461-462 hrsz-ú és 469-470 hrsz-ú, ön-
kormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevoná-
sát. Felhatalmazta a polgármestert a változási vázrajz 
aláírására, a telealakítási eljárás megindítására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Karsádi és Fia Bt.-től (2316 Tököl, 
Duna u. 5/7.) megrendelte a Dunavarsány, 461-462 
hrsz-ú és 469-470 hrsz-ú ingatlanokon található Sport-
pályára szóló pályaház meglévő terveinek aktualizá-
lását és az engedélyezés dokumentáció elkészítését. 
Átruházta a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
hatáskörébe az engedélyezési dokumentáció elfogadá-
sát és az engedélyezési eljárás megindítására irányuló 
döntés meghozatalát. Felhatalmazta a polgármestert a 
tervezési szerződés aláírására.

A képviselő-testület előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy 
a Dunavarsány, 461-462 hrsz-ú és 469-470 hrsz-ú, 
sportpályán található pályaház bontására és új pálya-
ház építésére irányuló pályázatot nyújtson be a Duna-
varsányi Torna Egylet az MLSZ által meghirdetett TAO 
sportfejlesztési program keretében tárgyi eszköz be-
ruházásra. Előzetesen vállalta a 2016. évi költségvetés

A Képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

A 2016. március 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai

(Folytatás a 6. oldalon.)
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2 0 1 6 .  f e b r u á r - m á r c i u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Klément Zsolt Dominik február 23.
Vékony Noel Norbert február 26.
Hanzéli Petra március 13.
Tar Ákos március 20.
Leel-Ősy Zsolt március 21. 

2 0 1 6 .  m á r c i u s á b a n
e l h u n y t a k : 

Schuszter József élt 84 évet
Tamás Károly Tibor  élt 61 évet
Nagy Sándor élt 56 évet
Sebők Istvánné élt 64 évet
Tasnádi Imréné élt 96 évet

SZÜLŐK, FIGYELEM!
 
2016. május 1-jétől a dunavarsányi II. számú házi 
gyermekorvosi körzet kis betegeit helyettesítőként 
új orvos látja el  a Habitat utca 22-24., fsz. 5. szám 
alatti rendelőben. Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
gyermekorvos rendelési ideje:
 

Hétfő: 9.00 - 11.00 
Kedd: 9.00 - 11.00 

Szerda: 9.00 - 10.00 csecsemő tanácsadás, 
10.00 - 11.00 gyermekorvosi rendelés

Csütörtök: 16.00 - 18.00 
Péntek: 12.00 - 14.00 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás bekövetkeztével egyre többen választanak szabadtéri programot, amely so-
rán fokozott figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, ebben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri  
tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, 
ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló, 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a nö-
vénytermesztési vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növényegész-
ségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak 
az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is 
csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok ese-
tében, amennyiben az égetést a jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a 
tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 54/204.(XII.5.) BM rende-
let tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas ké-
ziszerszám és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors elharapózásának. A felügyelet nélkül 
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti 
a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési mi-
niszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ebben az esetben az érintett 
területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt más jogszabály meg-
engedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűz-
gyújtás miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavéde-
lem oldalait (http:/www.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.
erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek 
meg:
http:/www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_ video_index2&vid=39
http:/www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_ video_index2&vid=32

Pest Megye Lapja
Közéleti havilap   www.pestmegyelapja.hu

Önálló megye, önálló lappal! 

További információk:
takacs.tunde@pestmegyelapja.hu

Hirdetésfelvétel: 
hirdetes@pestmegyelapja.hu

www.pestmegyelapja.hu

MEGHÍVÓ
DR. NÓGRÁDI GYÖRGY

EGYETEMI TANÁR, BIZTONSÁGPOLITIKAI  
SZAKÉRTŐ ELŐADÁSÁRA.

Időpont: 2016. május 4. szerda, 18 óra. 
Helyszín: Majosháza, Piróth Gyula Művelődési 

Ház.

A szakember előadásában a migrációs kérdés 
lehetséges következményeiről beszél. A Buda-
pesti Corvinus Egyetem tanára a migráció ki-
váltó okait, következményeit, valamint a világ 
vezető nagyhatalmainak a migrációs kérdés 
kezelésében betöltött szerepét is megvilágítja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A belépés díjtalan!

F E L H Í V Á S
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat 
folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot 
ír ki a Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, 25. életévét be nem töltött, felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók számára, akiknek az előző tanulmányi félévben elért 
tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti).

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap beszerezhető a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Titkárságán, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok 
rovatából.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 27. (péntek)

A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth 
L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban 
tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és 
Önkormányzati Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth u. 18.) a 24-521-041-es telefonszámon.

tartalékkeretének terhére a benyújtott pá-
lyázathoz bruttó 24.000.000 Ft erejéig, max. 
30 %-os önrész biztosítását, amennyiben a 
pályázat támogatásra kerül. Felhatalmazta 
a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

A képviselő-testület megbízta a „Dunavarsány 
Város közintézményeinek felújítása” megne-
vezésű kivitelezési munkálatok műszaki elle-
nőrzésével - a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvényben foglaltakra figyelem-
mel – a Karsádi és Fia Bt.-t nettó 1.107.887 Ft 
összegben, és felhatalmazta a polgármestert 
a vonatkozó szerződés megkötésére és az 
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megbízta a „Dunavarsány 
Város 2016. évi útburkolat és járda felújítási 
munkái” kivitelezési munkálatainak műszaki 
ellenőrzésével - a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvényben foglaltakra figye-
lemmel – az Út Doktor Kft.-t (2330 Dunaha-
raszti, Kossuth L. u. 51/A.) nettó 1.282.067 Ft 
összegben, és felhatalmazta a polgármestert 
a vonatkozó szerződés megkötésére és az 
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a la-
kossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
mérséklésére a lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatásáról és az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módoza-
tainakellentételezéséről szóló „Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatása” tár-
gyú, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a 
nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi 
erőforrások miniszterével egyetértésben, 
2016. március 22-én elfogadott pályázatra 
támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervén 
keresztül a felelős miniszterhez. Kötelezett-
séget vállalt arra, hogy a fajlagos ráfordítással 
figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság 
által elfogadott mértékű amortizációt a vízi-
közmű felújítására, pótlására, a fejlesztési hi-
tellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

Zárt ülés: 
A képviselő-testület a Dunavarsány Közszol-
gálatáért kitüntető cím adományozásáról 
szóló 6/2010. (IV. 15.) számú önkormányzati 
rendelet alapján döntött a „Dunavarsány Köz-
szolgálatáért kitüntető cím” 2016. évi ado-
mányozásáról. A kitüntetést a Dunavarsányi 
Napokon adják át. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy mely 
személy részére adományozza a „Dunavar-
sány Díszpolgára” elismerő címet, az ön-
kormányzati kitüntetések alapításáról szóló 
24/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendeleté-
nek 1. §-a alapján. 

A képviselő-testület az Emberi Erőforrások 
Minisztere által a Dunavarsányi Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére 
meghirdetett pályázatra beérkezett érvényes 
pályázatot véleményezte, és javasolta a pályá-
zó, Vas Zoltánné újbóli kinevezését.

Rendeletek: A képviselő-testület megalkotta

a Dunavarsány Város Önkormányzata Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 
(X. 21.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 5/2016. (III. 18.) önkormányzati 
rendeletét,

a Dunavarsány Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
6/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét,

a Dunavarsány Város Önkormányzata rászo-
rultság alapján megállapítható pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokról szóló 6/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
7/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét,

a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés engedélyezéséről és dí-
jairól szóló 12/2011. (IV. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2016. (IV. 13.) 
önkormányzati rendeletét.

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány 
Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

Dunavarsányi szervezetek részére 2016-ra megítélt  
pályázati támogatások

Pályázó szervezet megítélt 
támogatás

1270. sz. Nautilus Vízicsapat 200.000 Ft
Délegyházi Karate Sportegyesület

Dunavarsányi Csoport 400.000 Ft

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 550.000 Ft
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület 550.000 Ft

Dunavarsányiak Független Köre 150.000 Ft

Dunavarsányi Svábok Egyesülete 250.000 Ft

Dyslexiás Gyerekekért Egyesület 400.000 Ft

Kantátika Férfikar 250.000 Ft
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 

Dunavarsányi Klubja 250.000 Ft

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 475.000 Ft
Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi 

Egyesület 550.000 Ft

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért 
Alapítvány 100.000 Ft

Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület 100.000 Ft

M&M TáncSport Közhasznú Egyesület 300.000 Ft

Magyarországi Cigányok Demokratikus 
Szövetsége 150.000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 600.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport 
Egyesület 1.400.000 Ft

Mollissima Női Kar 300.000 Ft

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület 275.000 Ft
Nemzetőrök Országos Egyesülete 100.000 Ft

Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő 
Egyesület 150.000 Ft

Soli Deo Glória Közösség 800.000 Ft

Dunavarsányi Off-Road Egyesület 150.000 Ft

Szent Vendel Kolping Család Egyesület 350.000 Ft

Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi 
Szervezete 300.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és 
Sportegyesület 700.000 Ft

(Folytatás az 5. oldalról.)

Az átgondolt, józan gazdálkodásnak köszönhetően, az idei évben ismét lehetőség 
nyílt a város közútjainak nagymértékű felújítására, valamint köztemetőink bejáratánál 
parkolók kialakítására. A belterületi gyűjtőútjaink burkolat-felújítása és ezzel együtt 
a Habitat utca szélesítése prioritásként szerepelt a 2016. évi aszfaltozási tervben. A 
Habitat utcában a pályaszerkezet szélesítése mellett – a páratlan oldalon – lehetőség 
van további párhuzamos parkolók kialakítására. Az úttest melletti párhuzamos parkolók 
tervezésénél, figyelembe vettük a meglévő lakóingatlanok gépkocsi kihajtóit, kapuk 
kijáratait. Az idei évben az útfelújítást járda rekonstrukciós munkák elvégzése is kíséri. 
A Görgey utca északi oldalán, átlag 1,4 méter széles új, akadálymentes járda létesül.

Az alábbi utak burkolat-felújítását végezzük el.

Melegen-hengerelt aszfalt felújítás
•  Habitat utca Burkolat szélesítés,
     Parkolóhelyek kialakítása (Gömöri Ferenc utcától a Habitat közig)
•  Dózsa György utca
•  Damjanich utca
•  Kölcsey utca
•  Ady Endre utca
•  Ifjúság utca
•  Forrás lakópark bejáratai

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! 
Jó úton haladunk!

Martaszfalt útalap megerősítés (aszfaltos zúzalék hengerezésével)
•  Nyárfás sor északi levezető
•  Gát utca
•  Meder utca

A felújított közutak mentén teljes hosszban, 50-50 cm szélességben dolomit 
zúzalékból nemes padka készül.

A tavalyi évben megkezdett temető rehabilitáció, az idei évben parkolók 
kialakításával folytatódik. A kisvarsányi településrészen lévő temető bejáratánál 
22 darab burkolt parkolóhelyet alakítunk ki, valamint a terület további részét 
murvaterítéssel rendezzük. A parkolók kialakításánál a későbbi bővítés lehetőségét 
is biztosítjuk. A nagyvarsányi településrészen elhelyezkedő temető bejáratához, 5 
darab burkolt parkolóhelyet alakítunk ki.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az útburkolat-felújítás kivitelezési munkálatai során 
kiemelt figyelemmel közlekedjenek, illetve kérjük az esetleges kellemetlenségek 
miatt megtisztelő türelmüket.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

http://www.dunavarsany.hu
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
Május a Szűzanya hónapja

A K-i és a Ny-i egyházak egy-egy hónapot szenteltek a Boldogságos Szűznek. A K-i 
egyház ünneplése augusztus hónaphoz kötődött. Az ünnep előtt 14 napon át böjtöl-
tek, utána az ünnepet még 15 napig tartották. A Ny-i egyház ünneplésének gyökerei 
visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz. Május a virágba borulás idősza-
ka, virágfesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb 
teremtménye. A legszebb az asszonyok között. Méltó arra, hogy tisztelet övezze és 
szeretettel forduljanak felé. Az Énekek éneke köszöntése méltó alapja a köszöntés-
nek: „Kelj fel, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak.” 
(2,12) Így kapcsolódik egybe a természet a szeretettel. Folyamatosan terjedt a hónap-
hoz kapcsolódó Mária tisztelet.  Rómában Néri Szent Fülöp (+1596) bíztatta fiatalja-
it, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit, szobrait. 
Zengjenek éneket köszöntésére. A XIX. században a szeplőtelen fogantatás (1854) 
dogmája megerősítette a Mária – tiszteletet. Egyre inkább elterjedt és általánossá 
vált, hogy május hónapban a Máriát tisztelő hívek összejönnek a loretói litánia elvég-
zésére.  Akkor is elvégzik azt, ha papjuk lelkipásztori szolgálata miatt nem tud velük 
imádkozni. Ahol lehetőség van kiegészítik a litánia megszólításának szentbeszédek-
ben való magyarázatával.

Május 1.:  Munkás Szent József: XII. Piusz pápa rendelte el az ünnepet 1955-ben, 
a munkások védőszentjének választotta Szt. Józsefet. A pápák számos tanítást ad-
tak az emberi munkáról. II. János Pál pápa az A Megváltó őrzője kezdetű apostoli 
buzdításában írja: „Jézus emberileg növekedett – bölcsességben, korban és ked-
vességben – jelentős szerepet játszott a szorgalom, hiszen a munka érték az ember 
számára az ember munkája során közelebb kerül a teremtő és megváltó Istenhez. 

Május 8.: Urunk mennybemenetele: A Feltámadott térben és időben új létrendbe 
lépett és oda hív meg minket. A sírjából föltámadt Jézus léte és élete isteni lét. A 
történelem peremén áll, onnan tekint vissza és értelmet ad az emberi létezésnek. 
Máté evangéliumában olvassuk a missziós parancs ígéretét. „Veletek vagyok minden-
nap a világ végezetéig.” (Mt. 28,20) Isten nemcsak Jézus földi életében van velünk, 
hanem velünk marad. Jézus az Atyától jött, itt él közöttünk és visszament az Atyához. 
Jézus az emberi életet az Atyához irányítja. Óriási a kísértés, hogy a világban való élet 
vagy az Isten szerinti élet között kell választani. Krisztus megmutatja, hogy elmegy 
és velünk marad, világossá teszi , hogy a vágy kettős kötődésű. Egyrészt a földön 
kezdődik, másrészt a végső beteljesedés az Atyánál van. A cél az Atya – a Győzelem. 

Május 15.: Pünkösd Vasárnap: A feltámadt Jézus két ízben is köszönti tanítványait: 
„Békesség nektek!” Először „váratlan vendégként” betoppanva – bátorító üdvözlettel. 
Másodszor búcsúzó barátként – áldáskívánással: Isten áldása kísérje őket útjuk során, 
a missziós munkájuk legyen eredményes. Ami az Atya és Jézus között történik – János 
evangéliumában -  Jézus rávetíti  közte és tanítványai közötti  kapcsolatra: „Atyám a ta-
nítást amit nekem adtál, átadtam nekik.” (Jn. 17,8) „Amint engem szeret az Atya, úgy 
szeretlek én is titeket.” (Jn. 15,9) Elküldte az Atya a Fiút, de Isten prófétai szolgálata 
nem fejeződött be, Jézus feltámadásával és mennybemenetelével, hanem elküldi ta-
nítványait hirdetni az evangéliumot az egész földre. Jézus küldetése egyenlő a tanít-
ványokéval, az azonosságot szóval és cselekedetével  fejezi ki, rájuk lehel, közben ezt 
mondja „Vegyétek a Szentlelket!” Ahol Jézus megjelenik ott jelen van a Szentlélek. 
Ahol Jézus jelen van ott egybeesik a húsvét, a Lélek kiáradása és a világra szóló misz-
szió. Pünkösdkor a tanítványok a mennybe ment Fiú Lelkét kapják. Azért adja, hogy 
amikor elküldi az egész világ számára, felismerjék – a missziós parancs teljesítéséhez 
kapták. Küldelek titeket – vegyétek a Szentlelket! Egészen sajátos mód ahogyan Jézus 
a Szentlelket átadja – rájuk lehel. Kifejezi Isten Szentlelkének érzékletes közvetítését. 
A Lélek erő, nem látható ugyan, nem lehet tudni honnan jön és hova megy, de ér-
zékelni lehet, mint a szellőt. A kezdetre emlékeztet: Isten úgy teremtette az embert, 
hogy „az élet leheletét lehelte belé.” (Ter. 2,7) Jézus Pünkösdkor személyességének 
többletével ajándékozza meg övéit, amely feltétele minden prófétai küldetésének 
és bűnbocsátó hatalomnak. Pünkösd mindannyiunk számára bizonyosság. Jézus 
nemcsak küld bennünket, hanem lehetőség, hogy küldetésünknek eleget tegyünk. 
Személyesen szólít, hogy erőnk legyen megbízatásunkat teljesíteni.

Józsa Sándorné hitoktató

Bénult kétségből bátor készségre 

jutottak Krisztus tanítványai Húsvét után. Ezzel megkezdődött Krisztus egy-
házának missziója, miután a tanítványok elfogadták a feltámadott Krisztus 
önmeghatározását és magukra vették missziói parancsát: „Nekem adatott 
minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet…”. (Máté 28,18)

Ezt megelőzően kétségek között éltek a tanítványok, hiszen személyes tapasz-
talatként élték meg Krisztus kereszthalálát, temetését, és személyes tapasz-
talatként látták a nyitott, üres sírt, és némelyikük személyesen is találkozott 
a Feltámadottal. A kettős élmény bénító hatása alatt éltek, de már fakulni 
kezdtek bennük a legszebb emlékek is. És akkor Galileában, amikor éppen 
belesimultak volna csalódott, reményt vesztett életük régi formáiba, akkor 
meglátták Őt és „leborultak előtte”. (Máté28,17) 

Nem sok ilyen „leborulós” pillanat van a Szentírásban sem. Jézus jótétemé-
nyeit, vendégségeit, gyógyításait, nagyvonalú gesztusait a legritkább eset-
ben sem kíséri az érintettek részéről hála és köszönet, sokkal inkább kíséri 
kételkedés és nemtetszés. Most azonban valami fordult, méghozzá azért, 
mert Húsvét és a feltámadás csodája után vagyunk. A tanítványok végre 
megértettek valamit: nevezetesen azt, hogy nem vesztesek, hanem győzte-
sek azért, mert annak az oldalán állhatnak, aki legyőzte a halált. S megértet-
ték azt is, hogy a halál fölötti győzelem tudata erőt ad az élet küzdelmeinek 
megharcolásához. Innentől kezdve „apostolok”, a feltámadás és az örök élet 
hírnökei lettek. A Húsvétkor még kételkedők Húsvét után az Isten és a fele-
barát iránti szolgálatra válnak késszé. Az életük, a tanúságtételük, legtöbbjük 
esetében a vértanúságtételük hálás bizonysággá lesznek. A történelmi ünnep 
elmúltával az örökkévalóság ünnepe és ünneplése kezdődött el az életükben. 

Nekünk is elmúlt az ünnep. A kérdés már csak az, hogy hozott-e változást? Két-
ségeink nekünk is vannak, olykor ránk szakad a halálnak sötét és nehéz súlya, 
máskor pedig hitünk szólama az élet erőforrásává lesz. Az újabb és újabb ün-
nepeknek pedig igazán akkor van értelme, ha az előbbiből kifele jövünk, az 
utóbbiban pedig előre haladunk. 

Ha hitünk hála az Isten iránt és szeretet az emberek iránt, akkor e kettő késszé 
tesz bennünket egy különleges közösségre. Ezt az isteni és emberi közösséget 
hívjuk egyháznak. Az egyházat akkor alkotjuk, ha a múlandóság tapasztalatán 
felülemelkedik a feltámadás bizonyossága, ha mindezért köszönetet tudunk 
mondani, ha mindezért mi is le tudunk borulni Krisztus lábához. S hogyan? 
Úgy, hogy figyelünk a szavára és követjük azt, ha a Teremtőt dicsőítjük és a 
teremtést szolgáljuk. Minden jócselekedet, amely a húsvéti győzelemből táp-
lálkozik, Istennek ad hálát. Minden készség a jó hír szóval és tettekkel való 
hirdetésére Krisztus előtti leborulás. 

A nemrégiben elhunyt Kertész Imre mondta: „…mindenkinek szüksége van 
valakire, akinek köszönetet mondhat az életéért.”. Fontos, hogy a gyermek 
köszönetet tudjon mondani szüleinek az életéért, s hogy a hitben is felnőtt 
köszönetet tudjon mondani Istennek az elnyert örök életért. Ady Endre Kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm című versében köszönetet mond életének 
fontos mozzanataiért. Evangéliumi hitének kifejezése pedig így hangzik a 
vers utolsó két sorában: „Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm / S hogy te le-
szel a halál, köszönöm.”. Ezzel lett a XX. század egyik legnagyobb kétségeket is 
megjárt magyar költője a feltámadás és az örök élet készséges tanúságtevője.

Halljuk az Evangélium szavát, halljuk a bizonyságtevők szavát, hogy egyszer 
mások a mi szavainkban hallják és a mi tettinkben lássák a húsvéti hit készsé-
ges bizonyságtételét. 
 

A Presbitérium
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Isten bolondja

 Ha megkérdeznénk az embereket, mi jut eszükbe az áprilisról, biztos sokan válaszolnák azt, 
hogy a bolondok napja, illetve a bolondos időjárás, ami sokszor megtréfál bennünket azzal, 
hogy nem olyan, mint amilyennek látszik.

Bolondok napja? Kit tartunk bolondnak? Általában azt, aki eltér másoktól, eltér attól, amit a 
többség képvisel. Nagyon sokakra mondhatjuk azt, hogy bolond, mert furcsán gondolkodik, 
furcsákat mond. Ilyenek például a művészek, akiknek az alkotásait néha nehéz megérteni, 
mert másképp látják a világot és másképp jelenítik meg, mint ahogy az emberek többsé-
ge látja. Régen is voltak és ma is vannak olyan emberek, akik az átlagostól eltérően visel-
kednek. A Bibliában is találkozunk olyan emberekkel, akiknek cselekedeteit nem értették 
a többiek és  különcnek tartották őket. Bolondnak tartották Noét, aki bárkát épített a si-
vatag közepén, mert Isten ezt parancsolta neki. Pál apostol is sokszor furcsán viselkedett, 
sőt, maga Jézus is. Pál látta azt, akit más nem látott, hitt abban, akiben sokan nem. Egyszer 
találkozott Jézussal, éppen akkor, amikor Jézus híveit üldözte, és attól a találkozástól kezd-
ve Jézus „szolgájává” vált, engedelmes gyermeke lett. Másként gondolkozott és viselkedett, 
mert nem a törvényt követte zsidó létére, hanem Jézust, aki a szeretet tanította. Jézust sem 
fogadták el a vallási vezetők, azt mondták, hogy Istent káromolja beszédével, tetteivel, de 
aki szívében is találkozott Vele, azt nem hagyta el az az érzés, hogy Ő valóban Isten Fia volt. 
Mint ahogy ezt mondta az a római katona is, aki látta közelről Jézust meghalni a kereszten. 

Ezek szerint azok, akik követik Jézust, mind bolondok? Ha valóban betartjuk Isten törvé-
nyeit, akkor furcsák vagyunk az emberek szemében? Másképp gondolkozunk, másképp 
cselekszünk, mint ahogy azt a többség szokta tenni. Jó példa erre Jim Elliott, akit Isten az 
indiánokhoz küldött, hogy hirdesse közöttük az Igét. Ő és társai tudták, hogy vad emberek 
közé mennek, akik nyilaikkal lelőhetik őket, de mégsem vittek puskát, mert azt mondták: 
„Ha mi lelőjük őket, ők a pokolba kerülnek, nincs esélyük Istenről hallani itt a földön. Ha ők 
lőnek le minket, mi a menybe kerülünk, mert mi már ismerjük Istent és átadtuk a szívünket 
neki.” Sajnos, az utóbbi történt, az indiánok lelőtték őket, de a misszió folytatódott és ezek a 
vad emberek is lehetőséget kaptak arra, hogy Istennel kibéküljenek. A misszionáriusok pedig 
ahhoz kerültek, aki elküldte őket - Istenhez a mennybe. Bolondok voltak? Nem, csak azt tet-
ték, amit Isten mondott nekik. Az Istennel való kibékülés lehetőségét pedig épp a megölt Jim 
felesége ajánlotta fel nekik. Miután férje meghalt, azt a megbízatást kapta Istentől, hogy foly-
tassa a munkát, amit a férje elkezdett. Elizabeth elment és hirdette Isten szeretetét azoknak 
az embereknek, akik a férjét megölték. Felmerülnek a kérdések: nem félt tőlük? Nem gyűlölte 
őket azért, mert megölték a férjét? Képes volt őket szeretni, velük együtt lakni? Bolond volt, 
vagy csak egyszerűen engedelmeskedett Istennek?

Isten szereti az embereket és a legutolsó vad dzsungelben élő indiánt is szeretné megmente-
ni a kárhozattól. Akik már a gyermekei, azokra azt a feladatot bízta, hogy Igéjét hirdessék, 
szeretetéről beszéljenek, és ne csak beszéljenek, hanem éljenek is az Ige szerint. Becsületesen, 
tisztességesen, bemutatva Isten szeretetét és nagyságát. Nem egyszerű ezt az utat járni, mert 
Isten ellensége mindig rosszra akar bennünket csábítani, azt akarja, hogy ne tegyük meg 
azt, amit Isten kér tőlünk. Isten pedig arra biztat minket, hogy legyünk hozzá hűségesek 
életünk végéig. Azt mondja: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.(Jel. 2: 
10) Egy-két példa azokra a különcségekre, amiket megtesznek azok, akik engedelmeskednek 
Istennek: vasárnaponként elmegyünk az Úr házába, nem kényszerből, hanem örömmel, ahol 
találkozhatunk Istennel és a testvérekkel. Régebben voltak ismerőseim, akik ezt nem értették 
meg és azt mondták: „nem kell ám minden vasárnap ott ülni”. Szokatlan viselkedés az is, 
amikor valaki az út szélén fekvő részeg embert talpraállítja és hazakíséri. Általában nem szo-
kás szólni a közértben a pénztárosnak, ha véletlenül többet adott vissza és nem szokás neki 
visszaadni. Persze, jól jön az a pár forint többlet, de az a pénz nem engem illet meg. A mun-
kahelyünkről is szeretünk hazahordani irodai eszközöket és különféle tárgyakat. A cégnek 
úgy sem hiányzik, amúgy sem tud róla senki – mondták nekem is többször, de én nem vittem 
el, mert egy valaki tudja, látja, hogy mit teszünk. Aki egyszer majd ítéletet mond felettünk.

Lehet, hogy akik Őneki engedelmeskednek, mások szemében bolondok. De Isten bolondjai 
nem félelemből engedelmeskednek, hanem szeretetből, és életük végén megkapják a nekik 
járó jutalmat. 

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

A tiszta szív mindenben meglátja Istent.
/Keresztelő Szent János/

A Katolikus Egyház híreiből

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt hónap egyik fontos eseménye volt, hogy a Ma-
gyar Katolikus Rádió kétszer közvetítette templomunkból 
a szentmisét.

A Váci Püspökség vidékfejlesztési irodája nyitottabbá vált, 
nem csak lelki támogatást kíván a jövőben nyújtani. A 
püspökség illetve önkormányzatunk közreműködése ál-
tal 2 fő (apa és fia) napról napra szépítgeti templomunk 
környezetét. A templomkertben megújult a kőkereszt és a 
rajta léve corpus, amelyhez a hívek nagylelkű támogatá-
sára is szükség volt. Köszönet érte. 

Illesse köszönet azokat, akik fáradtságot és félelmet nem 
ismerve munkálatokat végeztek az öreg gesztenyefák vé-
delmében, illetve a templomi munkálatok folyamatos ko-
ordinálását is kézben tartják, valamint, hogy a magyar lo-
bogó végleges kifüggesztése megtörtént. Napi jelenlétük 
megnyugvással tölt el. A régi plébánia kertje is megújult, 
gyümölcsfákat telepítettek a tuják helyére, valamint külde-
tésének megfelelően a Váci Egyházmegyei Karitász Duna-
varsányi Szervezete végzi áldásos munkáját az épületben.

Az irgalmasság rendkívüli szent évében, Isten irgalmáért 
és szeretetéért imádkozom mindannyiunkért.

Kis R. Sándor  
plébános



1 0  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  1 1

Te
st

vé
rv

ár
o

sa
in

k

E
se

m
én

ye
k

K
ö

zö
tt

ün
k 

él
ne

k

Zene, zene, zene   

Igazgató úr, valóban így van, szeretik a zenét 
Dunavarsányban? 

- Természetesen így van – én 1993 óta dolgo-
zom ebben a szép, családias hangulatú kis-
városban és mondhatom, hogy akkor is így 
volt és most is így van. Kollégáimmal együtt 
nagy örömmel tanítunk és annak is örülünk, 
hogy Dunavarsány lakossága sok szép, érde-
kes zenei esemény kínálatából válogathat akár 
itt, helyben, akár a térség más településein.

Hogyan került ide? 

- Miután 1992-ben végeztem a főiskolán, állás 
után kellett néznem. Budapesten keresgél-
tem és találtam is egy iskolában, de közben a 
feleségem hírét vette, hogy itt, Dunavarsány-
ban megkezdi működését egy zeneiskola és 
tanárra van szükségük. Jelentkezett, felvették. 
Talán egy fél év után egy este arról számolt be 
otthon, hogy újabb lehetőség nyílt itt a zene-
tanításra – mi lenne, ha együtt dolgoznánk? 
Hamar döntöttünk, én is jelentkezetem és 
1993-ban engem is felvettek, azóta is itt dolgo-
zom. Egy pillanatig sem bántam meg a váltást.

Itt is laknak?

- Nem, én Budapesten lakom továbbra is, még-
pedig abban a lakásban, ahol születtem. Többen 
kérdezték már, hogy miért nem költözöm ide – 
ennek több oka is van, de röviden úgy tudnám 
összefoglalni, hogy nagyon jól érzem itt magam, 
nagyon szeretem az itteni embereket, teljes egé-
szében varsányinak érzem magam – Budapes-
ten csak alszom.

Zenész-házaspár, netán a zene is hozta össze 
kettőjüket?

- Teljes mértékben, a feleségem csellista és 
szolfézs tanár, én zongorát tanítok, zeneszerző

Sok mindent bemutattunk már Dunavarsányból – olvasóink megismerhették, hogy milyen élénk a 
közélet, milyen sokrétű, színes programokkal szolgálják a lakosokat a civil szervezetek és kulturális 
egyesületek, milyen eredményeket képesek felmutatni a sportegyesületek, élükön a futballcsapat-
tal – arról azonban még nem esett szó, hogy milyen városunkban a zenei élet. Nagy nevű, méltán 
híres zeneszerzőnk, Erkel Ferenc nevét viseli a helybeli zeneiskola – az intézmény igazgatója, Zezula 
Tibor csöppnyi szobájában a hely nagy részét egy zongora foglalja el, amelyre Kodály Zoltán képét 
ragasztották fel, a falról pedig  Bartók Béla tekint le ránk. A külső jelek tehát azt mutatják, hogy a 
zenét nagyon fontosnak tekintették és tekintik, a zenei élet pedig minden bizonnyal ennek meg-
felelően élénk nemcsak ebben a szép, régi épületben, hanem tevékenységüknek köszönhetően az 
egész településen. 

vagyok és minden ilyen bajom van. Annak idején 
együtt jártunk a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolába, röviden a Bartók-konziba – nem 
tudom, most hogy hívják, nekem ez a név marad 
meg. A közös életünk csak később, főiskolás korom-
ban kezdődött el.

Amióta itt van Dunavarsányban, mennyit válto-
zott az érdeklődés, sikerült-e a felnövekvő kor-
osztályokat is megnyerni a zenének?

- Amint korábban már mondtam, a zeneszeretet 
régebben is adott volt. Fejlődés, változás mindig 
van, szerencsére itt sokan a szívükön viselik a ze-
neiskola sorsát, magam is igyekszem kivenni az 
érdeklődés fenntartásából a részem. A gyerekeknél 
rengeteg múlik rajtunk, felnőtteken: természetes 
módon bennük élnek a dallamok, nekünk kell 
odahatni, hogy felnőve megmaradjon bennük 
az érdeklődés legalább hobbi szinten, vagy eset-
leg komolyabb szerepet játsszon az életükben.

Egy iskola eredményes működéséhez sok tanu-
ló is szükségeltetik. Van elegendő jelentkező?

Amikor igazgató lettem, alig volt száz tanuló, 
most százhetvenen vannak, tehát látszik a fej-
lődés. A környéken, pontosabban a tankerület-
ben működnek más zeneiskolák – természe-
tes, hogy minden szülő a legközelebbi helyre 
íratja be a gyermekét, ezzel együtt vannak más te-
lepülésekről, sőt, Budapestről ide járó tanulóink is.

Milyen hangszereken tanulhatnak itt a gyere-
kek?

- Egyéni hangszeres oktatás folyik, tehát lehet 
zongorázni, hegedülni, csellózni, különféle fúvós 
hangszereken is tanulhatnak. A furulyát például so-
kan választják -  a kívülálló nem is gondolja, milyen 
gyönyörű hangzás csalogatható ki ebből a kis fada-
rabból. Büszke vagyok arra, hogy egy korábbi tanít-
ványunk ma már egyetemen tanítja. Választhatják

még a trombitát, a fuvolát és két kolléganő 
segítségével most szeretnénk oboa és fagott 
szakot indítani.

Említette, hogy zeneszerző is...Mit alko-
tott-alkot?

- Van egy kis gyermekszínházi társulatom Bu-
dapesten, szívesen írok oda dallamokat. A ze-
neszerző elnevezés kissé nagyképű az esetem-
ben, mert zeneszerző Bach vagy Beethoven 
– én talán végzettségemre és gyakorlatomra 
támaszkodva dalokat írok, ez a helyes kifejezés.

A sikeres  munkához megfelelő hangszerek 
is kellenek. Milyen a zeneiskola felszerelt-
sége?

- Hála Istennek, nem panaszkodhatom. A 
fenntartónk-működtetőnk, a dunavarsányi 
önkormányzat minden segítséget megad. 
Bármilyen kéréssel fordultam hozzájuk az 
elmúlt időben, erejüktől és lehetőségeiktől 
függően mindig segítettek – semmi okom arra 
gondolni, hogy ez megváltozna a jövőben. 
Amire szükségünk van az oktatáshoz, a zene 
megszerettetéséhez, az a rendelkezésünkre áll.

Ha az a bizonyos jó tündér felajánlaná a 
lehetőséget, akkor mit kívánna a jövőt ille-
tően?

- Szeretném, ha a mostani gyerekek felnőttként 
is olyan lelkületűek lennének, akik komoly ér-
tékként kezelik a művészeteket, ezen belül is a 
zeneművészetet. Kiváló pedagógusoktól tanul-
tam – szeretném átadni a gyerekeknek mind-
azt a sok szeretetet, értéket, amit tőlük kaptam. 
Remélem, eszembe jut még néhány jó dallam 
és remélem, ezeket képes leszek lejegyezni és 
remélem, hogy másoknak is tetszeni fognak. 
Ennyi. 

Haeffler  András  

  A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A Magányos Időseket és Családokat Segítő 
Alapítvány által szervezett Álláskeresők Klub-
ja megtartotta soros foglalkozását április 5-én 
Dunavarsányban. Először a Pannon-Job munka-
erő-közvetítő képviselője, Szabó Dóra tartott tá-
jékoztatót a munkalehetőségekről, majd a meg-
jelentek közül hatan kitöltötték a jelentkezési 
lapot, illetve a tesztes felmérőt. Ezt követően a 
klubvezető által hozott álláslistákból válogattak 
a munkát keresők. A következő összejövetelre 
május 3-án, kedden kerül sor 14 órai kezdettel 
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban. A 
rendezvényre várjuk Schwartz Gáspár urat, a Rác-
kevei Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét, továbbá 
munkaadókat is. Várhatóan tájékoztatást tudunk 
adni arról a két vállalkozásról, amely a közeljövő-
ben Dunavarsány közvetlen közelében kezdi meg 
a működését és ahol új dolgozókra lesz szükség. 
Természetesen álláslisták is lesznek. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

Kérjük, aki teheti adója 1%-val támogassa a  
„MISA” Alapítványt.  

Adószámunk: 18721797-1-13.  

Testvérváros i kapcsolat
Csetfalva 

Jótékonysági VersÉvszakok bemutató Kárpátalján, avagy ha nemes célok találkoznak…

  2016. március 23-25-ig, Kárpátalja kistelepülésein mutatta be a MultiTalent Stúdió „VersÉvszakok” című produkcióját. A társulat vezetője Zezula Tibor - aki 
egyben a dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója is - Balogh Bodor Attila színművésszel karöltve alkotta meg a zenei cd-t, me-
lyen kizárólag magyar költők versei szerepelnek részint prózai előadásban, részint általuk megzenésítve. A kárpátaljai jótékonysági bemutató előzményei 
már a 2015-ös évben elkezdődtek. Nem titkolt szándékkal utaztak egészen Kanadáig, az ott élő magyar közösségekhez, ahová kettős céllal érkeztek: az 
egyik: egyedi művészetük bemutatása magyar értékek mentén, a másik: adománygyűjtés a Kárpátaljai magyarság támogatására. Egyik cél nemesebb a 
másiknál. De térjünk vissza kárpátaljai utazásunk első állomásához. A Nagyberegi Református Templomban kb. 300 fő hallgatta a magyar versek játékát, 
sokszínűségét. Az első estét megtisztelte jelenlétével Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr is, aki köszöntötte a nagyberegieket. Második helyszínünk 
Tiszapéterfalva, ahol délelőtt tartották meg bemutatójukat, ezt követően Mezőváriba utaztunk harmadik helyszínünkre, ahol 18 órai kezdettel vendég s 
vendéglátó, megható örömzenélést mutatott be. 24-én Csetfalvára érkeztünk ahol nagy szeretetben fogadott (már sokadszor) Kósa Sándor és családja. Kö-
tetlen baráti beszélgetésen kb. 40-en vettünk részt. Másnap, április 25-én, Nagypénteken közös Istentiszteletet hallgattunk meg, majd ezt követően 11:30-
kor került sor a bemutatóra. Utolsó állomásunk helyszínén a magánfelajánlás által küldött könyvcsomagot, illetve mind a négy helyszínen a Kanadában 
gyűjtött pénzadományt is átadtuk.Úgy gondoljuk magyar irodalmi kincseket vittünk, s nagy-nagy szeretettel mutattuk be testvéreinknek, akik meghatódva 
fogadták, mert kapni jó, ha szeretettel adják, de mi már tudjuk, hogy adni még jobb.

Keresztesi Balázs 
alpolgármester

Kormányzati látogatás  
a Pest Megyei Civil Információs Centrumnál 

Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára munkatár-
sa kíséretében 2016. április 7-én látogatást tett a Pest 
Megyei CIC dunavarsányi irodájában. A munkatársi 
megbeszélésen résztvevők kölcsönösen tájékoztatták 
egymást a Pest megyében aktívan működő, mintegy 
1500 civil szerveződést érintő tevékenységükről, ide-
értve az együttműködésben rejlő kötelezettségeket és 
lehetőségeket.

A megbeszélést sajtótájékoztató követte, amelyen a 
helyettes államtitkár egyebek mellett hangsúlyozta: 
a civil szervezetek támogatása a közösségek megerősí-
tését is jelenti. Konkrét számokkal támasztotta alá, hogy 
Pest megyében az úgynevezett „harmadik szektor” mi-
lyen nagy tömegeket érint, nem csak az önkéntes rész-
vétel, hanem a foglalkoztatás tekintetében is. 

Gergőné Varga Tünde polgármester a sajtótájékoz-
tatón örömmel számolt be az élénk dunavarsányi civil 
életről, amely jó társadalmi hátteret biztosít a Pest Me-
gyei Centrum dunavarsányi irodája számára is.

Hancsics György, a Délegyházi Faluszépítő Egyesület 
elnöke konkrét példákkal igazolta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által fenntartott és működtetett Pest 
Megyei Civil Információs Centrum fontosságát a jogi, 
pénzügyi, pályázati, informatikai, külkapcsolati, vala-
mint társadalmi tanácsadás és összefogás terén. 

Továbbra is készséggel várjuk a civil szervezetek fenti 
témákban való megkeresését! 

Dr. Csobolyó Eszter 
szakmai tanácsadó
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A költészet napja 
Jordán Tamás és Sebő Ferenc, József Attila estje 

„nem szükséges, hogy én írjak verset, 
de úgy látszik szükséges, hogy vers írassék,

különben,meggörbülne a világ gyémánttengelye” 

József Attila

A Cigány Írószövetség tizennegyedik alkalommal ren-
dezte meg cigánygyerekek számára a szavalóversenyt, a 
Költészet Napja tiszteletére. Az ország távoli városaiból is 
érkeztek versenyzőink, Békés megyétől-Heves megyéig. 
Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket Miklóssy 
Endre író, Kuncze Gábor úr, Rostás Farkas György József 
Attila díjas költő is.

Ez úton is szeretnénk megköszönni Gergőné Varga Tünde 
polgármester asszonynak, hogy megtisztelte rendezvé-
nyünket és megnyitotta a Szavalóversenyt. Idézzük sza-
vait:

„Kedves Vendégeink!

Nagy örömmel köszöntök mindenkit a 14. Országos Ci-
gány Vers- és Prózamondó Versenyen. Versmondóink a 
hangos versmondással a költészet ősi lényegét terem-
tik újra. Anélkül persze, hogy ezt tudatosítanánk. Ha 
a versmondásnál figyelmünk kizárólag a ritmikára, az 
ütemezésre, a ritmusra és tempóra koncentrál, akkor a 
vers szabad utat talál érzékelésünk mélyebb rétegei felé. 
Olyan belső húrokat képes megrezegtetni, amelyeket a 
tudat, az intellektus sosem. Hiszen a vers élet: ritmus, 
mozgás, játék, nyelvi varázslat, érzelem, világlátás. A ver-
sek képesek szervesen beépülni világunkba, énekünkbe, 
tudatalattinkba. A vers mondanivalója minden élethely-
zetben más és más arcát fordítja befogadója felé, más és 
más hangsúllyal szólít meg. Egyszóval életszerű, termé-
szetes módon él bennünk, velünk. Gyermekkorban kell 
elkezdeni foglalkozni a versekkel, mesékkel, amikor még 
az egyéniség formálható. Akit kisgyermekkorban rászok-
tatnak a könyvtárlátogatásra, olvasásra, a versek szerete-
tére, és ezt a szeretetet később sem hagyják lanyhulni, 
azokból felnőttként is a könyvek, versek tisztelői lesznek. 
A tanulási problémák hátterében a mai iskolák több mint 
felénél kimutatható valamilyen az anyanyelvhez, olva-
sáshoz, szövegértéshez, szókincshez, beszédhez kapcso-
lódó gyakorlatlanság, hiba. Ezeket a problémákat lehet 
orvosolni azzal, hogy időben megtanítjuk gyermekeinket 
szépen és helyesen beszélni, aminek egyik alapköve 
a vers. A versek megszerettetésében nagy szerepünk 
van. Nekünk kell összefogni annak érdekében, hogy a 
vers szerepe ne sikkadjon el. Vigyázzunk hát verseink-
re, szükségünk van és lesz rájuk! Ezennel megnyitom 
a 14. Országos Cigány Vers- és Prózamondó Versenyt.” 

A zsűri elnöke Farkas Rozália, a zsűri tagjai: Ruva Farkas 
Pál és Kovács Gyula voltak.

A hagyományainkat követve először a 5-12 éves korúak 
mutatták be az általuk választott verseket, majd a na-
gyok, a 13-18 évesek következtek. Az idén először tánc 
kategóriát is díjazott a zsűri.   Nagyon szép előadásokat 
hallhattunk, s ezért a zsűrinek, ahogy az már ilyenkor 
lenni szokott, igen nehéz dolga volt. Amikor a zsűri 
visszavonult, hogy eldöntsék a helyezettek sorrendjét, 
a különteremben a résztvevőket terített asztal várta. 
Finomabbnál – finomabb szendvicsekkel, sütemé-
nyekkel, pogácsákkal, üdítőkkel, szörpökkel kínáltuk a 
jelenlévőket.  

A zsűri meghozta a döntését:  Vers kategóriában          
5-12 évesek
I.  díj  Győri Ivett  (Dunaharaszti 12 éves)
II.  díj  Ila Beatrix Tamara  (Ráckeve  5  éves)
III.  díj  Nagy Vanessza  (Taksony 6 éves)                                                                                                                                            

13-18 évesek 
I.  díj  Máté Sándor  (Ózd  18 éves)     
II.  díj  Wáhl Dominika  (Dunavarsány 14 éves)
megosztott  III. díj  Ötvös Diána  (Ököritófülpös 16 
éves), Ötvös Izabella  (Ököritófülpös 14 éves) 

Tánc kategóriában:
I.  díj  Ököritófülpös Csillogószem Tánccsoport   
(Ököritófülpös)
II. díj  Kun Krisztina Vanessza  (Ráckeve)                 

A zsűri különdíját kapta kiváló teljesítményéért:
Ila Beatrix Tamara  (Ráckeve) 
Bata Liliána Marietta  (Dunavarsány)
Kiss Kevin  (Taksony)
Sveda Lászlóné  (Ózd)

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak az 
önzetlen segítségét, akiknek köszönhetően nem csak 
a helyezést elérőket jutalmazhattuk meg, hanem 
minden résztvevőt. Virággal, szendvicsekkel, sütemé-
nyekkel, üdítőkkel, könyvekkel és ajándéktárgyakkal.

Támogatóink: Gergőné Varga Tünde Polgármester asz-
szony, Bakos-Pékség Dunavarsány, Városgazdálkodási 
Kft. Dunavarsány, GA-BÜ Palackozott Italok Boltja Du-
navarsány, ÁSZ Kolbász Kft. Szigetszentmiklós, Arany-
nektár Kft. Dunavarsány, K&M Info Bt. Dunavarsány, 
Coca Cola Beverages Magyarország Kft., Kuncze Gábor 
úr, Zöldség-Gyümölcs Dunavarsány, Gere Pékség Szi-
getszentmiklós, COOP-Élelmiszer bolt Dunavarsány, IB-
ROPÉK Kft. Dunavarsány, PÁR100-asTIPP Dunavarsány, 
Virágkavalkád Dunavarsány, Tilla-Virágbolt, Dunavar-
sány, Erzsike Virágbolt Taksony, Robi Cukrászda Du-
navarsány, Bürger Józsefné Ép.ip.szolg. Dunavarsány,  
Kuni-Red Trade Kft., Ma–Kori Kft. Dunavarsány, Var-
sánypapír, Dunavarsány, BRIGI MINI ABC Dunavarsány, 
Mev Fest Catering Kft., Szilágyi János Termelői Húsbolt 
Taksony, Kovács Gyula Ráckeve Kotorka-bolt Taksony, 
Bak Szikvíz Szigethalom, Ruff Hús Soroksár, Helena Di-
vat Soroksár, Taskó István Vegyesiparcikk Dunavarsány. 

Az MTVA  stábja forgatott a Szavalóversenyen, a leg-
szebb pillanatokat láthatjuk újra a televízió Roma Ma-
gazin c. műsorában. 

Ruva Farkas Pál 
író, költő, újságíró

a Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)
Művelődési Társaság elnöke

XIV. Országos Cigány Szavalóverseny
2016. április 9-én a Dunavarsányi Petőfi Sándor Művelődési Házban
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
A régi házak szemléje az 1910-es évek épületeivel folytatódik. Kisvarsánnyal kezdem, mert innen áll ismét jóval több fénykép rendelkezésemre a jelzett 
időszakból.

• Az első felvételen az 1916-ban emelt új állomást láthatjuk a fából készült nyári váróteremmel. A védjegynek számító gesztenyefák, amelyeket Könözsi 
Mihály állomásfőnök ültetett 1922-ben, még nincsenek rajta.

• A második fotó a pályafelvigyázói lakásépületet ábrázolja irodával és raktárral. Ennek sorompó felőli szárnya volt a régi állomásépület, és többszöri 
átalakítás után 1920-ban nyerte el mai formáját. Ma virágüzlet és a Bakterház pizzéria működik benne.

• A harmadik képen a Halász Lajosné utca 7-es számú Makra Endre-házat láthatjuk. (Fotó: Horváth László.)

• A negyedik (sajnos elég rossz minőségű) fénykép a Kossuth Lajos utca 10-es számú Kaltenecker-házat mutatja.

• Az ötödik, a Kossuth Lajos utca 18-as számú Halász Lajos-ház, már ,,tanácsháza korában” szerepel a képen. 
   
• A hatodik fényképen a  Kossuth Lajos utca 11-es számú Vizér Mátyás-ház látható, amely az 1960-as évektől az új szolgáltatóház elkészültéig postaépü-
letként szolgált. (Fotó: Tátrai János.)

• A hetedik fotón a Kossuth Lajos utca 31-es (ma: 33-as) számú Szabó Pál-ház. Ezt a nevezetes épületet vette bérbe a község 200 koronáért tanterem 
céljára az 1909/10-es tanévben az ,,öreg iskola” elkészültéig, s az 50-es évek végétől ismét oktatási célokat szolgált. A hatvanas években egybeépítették 
a szomszédos Macsata-házzal, s a napközi konyhájaként folytatta szolgálatát... (Fotó: Százados István.)
  
• Nyolcadikként Nagyvarsányról most csak egy képet tudok bemutatni, amely eléggé távolról és az előtte vonuló gyerekcsoport takarásában mutatja a 
Leéb József-házat...

Kohán József

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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Legyen Ön is részese 
versenyzőként vagy nézőként!

12. DUNAVARSÁNYI FUTÓNAP 
ULTRA 50 km, 

Maraton, félmaraton, 
30 km, 10 km, 4 km-es futóversenyek

GÖRKORI 2 km, 18 km

2016. május 1. vasárnap
Versenyközpont: Dunavarsány, Tornacsarnok, Arany János utca

Versenyszámok:

•	 50 km maraton – rajt: 8 óra 30 perc, nevezési díj: 4000 Ft
•	 42,195 km maraton – rajt: 9 óra, indulás egyénileg és 3-7 tagú 

csapatban, nevezési díj: 4000 Ft
•	 500 m családi futás – rajt: 9 óra 30 perc
•	 Görkori verseny 2 km – rajt: 10 óra 
•	 Görkori verseny 18 km – rajt: 10 óra 15, nevezési díj: 1000 Ft 
•	 4 km – rajt: 10 óra 30 perc, ingyenes
•	 30 km futás, egyéni – rajt: 10 óra 30, nevezési díj: 3000 Ft
•	 10 km futás, egyéni – rajt: 11 órakor, nevezési díj: 1000 Ft
•	 21,0975 km, félmaraton – rajt: 11 óra

Egyénileg, párban, 3-7 tagú csapatban a nevezési díj: 3000 Ft

Korcsoportok:
4 km, 10 km, görkorcsolya:  18 alatt lány, fiú, 18 felett női, férfi
50 km, maraton, 30 km, félmaraton korcsoportok: 18 év alatt; 18-35 év 
között; 35-50 között; 50 felett; nyugdíjasok

Díjazás: egyéni Női, férfi 1-2-3. helyezett: kupa; a korcsoportok 1. 
helyezettjei ajándékot kapnak.

Csapatoknak: 1-2-3 helyezett kupa, minden versenyzőnek 
befutócsomag!

A versenypályán 2 km-ként víz, 4 km-ként frissítő, a kilométerek jelölve!

Nevezés írásban, e-mailben, telefonon: 2336 Dunavarsány, Béke utca 12. 
Herendi Péter +36/20/9382-774; e-mail: peter54@indamail.hu; 
On-line nevezés: http://dunavarsanyifutonap.inf.hu eseménylap: https://
www.facebook.com/events/442984115903817/ 

A verseny rendezői: Kis-Duna Natúrpark Egyesület, Dunavarsányiak 
Független Köre, Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

Támogató: Dunavarsány Város Önkormányzata

Kedves Lakosok!

Kérjük Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan buzdításukkal lelkesítsék 
a versenyzőket! A versenyközpont a tornacsarnok. A 10 km-es körben 
folyamatosan, 8 óra 30 és 14 óra között futnak a versenyzők. 

A pálya útvonala: Vasút sor, Nagyvarsányi út, Sport utca, Szabadság utca, 
Béke utca, Bartók Béla utca, Erdő (Mézüzem mellett), Búza utca, Nyugati 
Lakópark, Bajcsy-Zsilinszky utca

Start és cél: Arany János utca, tornacsarnok.

Várjuk Önöket a pálya szélén!

Szervezőbizottság

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület 
szervezésében meghirdetjük a

DUNAVARSÁNY SÜTIJE VERSENYT
június 5-én vasárnap.

A versenyre nevezhetnek magánszemélyek, egyesületek, 
közösségek, intézmények, vállalkozók – mindazok, akik 
vállalják, hogy édes vagy sós süteményt készítenek. Az első húsz 
résztvevő jelentkezését fogadjuk el a nevezés beérkezésének 
időrendi sorrendje alapján.

Feltételek:
•	 Jelentkezési lap leadása 2016.05.15-ig a Petőfi 

Művelődési Házban, zárt borítékban.
•	 2016.06.05-én 9 óráig az elkészített süteményt a 

zsűrinek átadni (tálcán, szeletelve, 16 szelet vagy 
darab) Robi Cukrászdában (Halász Lajosné utca 33.), 
ahol a zsűrizés és a hűtőben tárolás lesz.

•	 A recept közreadása, amelyet a honlapunkon 
közzétesszük.

(polgárrá avatást követően a süteményeket közönség részére 
feltálaljuk)

A bírálat szempontjai:
•	 ízek harmóniája a sütiben,
•	 a süti megjelenése,
•	 eredetiség.

Az első három helyezett ajándékban részesül.

Az első helyezett elnyeri 1 évre a  
Dunavarsány Sütije címet.

A jelentkezési lap letölthető: 
 www.dunavarsany.hu; Nagyvarsányi Nyugdíjas 

Klub Egyesület 2336 Dunavarsány, Béke utca 16. 
nyugdijasklub16@freemail.hu;  

+36/20 9 382 774

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját  

a 2016. április 23-án 20 órakor  
az iskola sportcsarnokában megrendezendő

Árpád-bálra.
Műsor: nyitótánc (az iskola társastánc szakköröseinek 

előadása)

A belépőjegy ára vacsorával: 3000 Ft
Vacsora nélkül (asztalfoglalással): 2000 Ft
Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók.

A bál bevételét az Iskola a Gyermekekért Alapítvány részé-
re ajánljuk fel.                        

Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelő-
testülete és szülői munkaközössége

SAKKVERSENY
Az idén februárban és márciusban másodszor rendeztek sakkversenyt a Soli Deo 
Gloria Közösségi Házban. A vetélkedőn lényegében amatőrök vettek részt, össze-
sen heten, nagy örömünkre nemcsak felnőttek, hanem három gyermek is! A nem 
túl nagy létszám megengedte, hogy mindenki mindenkivel játszhasson, oda-visz-
szavágó alapon. 

A versenyen a következő eredmények születtek:

1.  helyezett  Barsi Botond
2.  helyezett  Leisztinger Tamás
3.  helyezett  Dobruczky Attila

A helyezettek közül ki kell emelni Barsi Botondot, ő nagyon fiatalon érte el ezt a 
szép eredményt! Ugyanígy külön dicséret illeti a másik két gyermeket is, Nagy 
Gábort és Bóna Szabolcsot. Bár ők a tabellán hátrébb helyezkednek el, azonban 
egyetlen versenyző sem ülhetett le velük szemben azzal a biztos tudattal, hogy 
győzni fog - így fordult elő, hogy mindketten győzelmet értek el némelyik  he-
lyezettel szemben. A verseny kiélezettségére jellemző volt, hogy több körbe-
verés is történt és a harmadik helyezést rájátszással kellett eldönteni. Az ünne-
pélyes eredményhirdetésen az első három helyezett, valamint a két gyermek 
könyvjutalomat kapott. Az eseményt végül kisebb szeretetvendégség zárta, 
amelyen a versenyzőkön kívül néhány hozzátartozó is részt vett. A jutalmakra a 
nevezési díj, valamint a Közösségi Ház anyagi hozzájárulása teremtett alapot. 
Ezért, valamint a helyszín biztosításáért és a szeretetvendégség lebonyolításá-
ért külön köszönet illeti a Házat. Két verseny esetében talán még túl korai lenne 
hagyományról beszélni, azonban a Ház és a szervezők mindenképpen azt sze-
retnék, hogy hagyomány teremtődjön, ezért a versenyt jövőre is meghirdetjük!

Puhr Ferenc
versenyző, szervező

A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 
programjai és felhívásai 

25. éves születésnap megünneplése

- A Dunavarsányi Napok keretében június 3-án péntek délután fél 6 
órai kezdettel, a Légierő Zenekar meghívásával, 45 perces műsorral 
a Sátorban. 

- A Dunavarsányi Napok keretében június 5-én vasárnap délelőtt fél 
11 órás kezdettel, Teleki Miklós orgonaművész meghívásával, 45 
perces orgonakoncerttel a Református Templomban. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

További programjaink, felhívásaink

- Rovásírási oktatást/szakkört indítunk az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány együttműködésével. A 
toborzás tavasszal kezdődik meg.  

- „Mesemondó-mesehallgató” találkozót szervezünk a 80 éves 
születésnapját ünneplő Csukás Istvánnal az ősz folyamán. Ezt 
megelőzően mesemondó versenyt rendezünk az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolával együttműködve, amelynek ünnepélyes 
díjkiosztása a mesemondó esten lesz.  

Minden érdeklődőt, résztvevőt szeretettel hívunk és várunk!

A Kuratórium megbízásából: dr. Csobolyó Eszter 

 Április 9-én, szombaton a Dunavarsányi Torna Egylet 
adott otthont az OTP Bank Bozsik programjának kere-
tén belül megrendezett U11-es utánpótlás tornának.

A reggel 9-kor kezdődő tornán az U11-es korosztályban 
hat csapat képviseltette magát, Halásztelek két csapat-
tal, az SZTK-Erima csapata, Pereg, Szigetújfalu és persze 
a házigazda Dunavarsányi TE U11-es csapata.

Az időjárás a megnyitó alatt még elég barátságtalan 
volt, de ahogy elkezdődtek az első mérkőzések, ad-
digra legalább az eső elállt. A srácokat nem nagyon 
érdekelte, hogy milyen az időjárás, a kezdő sípszó 
után csak a játékra figyeltek.  A heti három edzésnek, 
melyet Pirisi Dániel és Pirisi Sándor edzők tartanak, 
meglett az eredménye, ugyanis a Dunavarsányi TE csa-
pata mind az öt mérkőzését megnyerte. Eredmények:

Halásztelek II. – DTE 0:6
SZTK-Erima – DTE 2:4
Halásztelek I. – DTE 0:5
Pereg – DTE 0:2
Szigetújfalu – DTE 1:2

Csapatunk öt mérkőzésen 19 gólt lőtt és csak 3-at ka-
pott, ami nagyszerű teljesítmény. Megérdemlik a srá-
cok, hogy név szerint is megemlítsük őket:

Wolf Henrik, Kulcsár Teodor, Szűcs Zsombor, Juhász 
Sándor, Slavu Áron, Kreisz Gergő, Skrenyó Rómeó, Becz 
Gábor, Karalyos Sándor, Pálúr Máté, Czikó Norbert, Ko-
csándi Bence, Nyíri Ádám.

Tizenegy körül lett vége a tornának, amelyet egy gyors 
eredményhirdetés követett. Minden csapatból min-
den gyerek kapott egy csokoládét, egy üveg üdítőt és 
a Dunavarsányi Városgazdálkodásnak köszönhetően 
egy-egy  szendvicset, amelyet ezúton is köszönünk.  A 
szövetség képviselője nagyon elégedett volt a szerve-
zéssel, pedig ez volt az első alkalom, amit a DTE szerve-
zett - reméljük, nem az utolsó.

A DTE nevében szeretnék köszönetet mondani a gyere-
keknek, az anyukáknak-apukáknak, akik végig izgulták 
és szurkolták a mérkőzéseket, illetve mindenkinek, aki 
részt vett a színvonalas torna lebonyolításában!

Krasznai István
DTE szakosztályvezető

 U11-ES UTÁNPÓTLÁS TORNA

FELHÍVÁS

Június 25-én, szombaton ünnepli 90 éves 
fennállását a Dunavarsányi Torna Egylet.

E jeles alkalomra az elmúlt 90 év emlékét össze-
gyűjtve az egyesület kiállítást szervez a Petőfi Mű-
velődési Házban. Ha bárkinek van a birtokában az 
elmúlt 90 évhez köthető ereklye, vagy bármilyen ki-
állítható darabja, kérjük, hogy júniusban juttassa el 
a művelődési házba, hogy minél gazdagabb, látvá-
nyosabb, színesebb kiállítást tudjunk megszervezni.
Előre is köszönjük
                                                         a DTE vezetősége.

http://dunavarsanyifutonap.inf.hu
http://www.dunavarsany.hu
mailto:Nyugdijasklub16@freemail.hu
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NÁLAD IS FEJLESZTETTÜK  
A TELEKOM OTTHONI  
INTERNETHÁLÓZATÁT

MÉG GYORSABB, MÉG JOBB
OTTHONI TV, INTERNET ÉS TELEFON
SZOLGÁLTATÁSOK A TELEKOMTÓL

Keresd a Telekom minőségi otthoni szolgáltatásait,
együtt még kedvezobb áron.

TELEKOM.HU/FEJLESZTES
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 IRODAI ASSZISZTENST KERESÜNK
 AZONNALI KEZDÉSSEL, HOSSZÚ TÁVÚ 

MUNKÁRA!

ELVÁRÁSOK:  -leltározás,nyilvátartások,dokumentumok  
     kezelése.
                            -adminisztratív feladatok ellátása
                            -pénzügyi,számlázási feladatok
                            -e-mailek,levelek kezelése
                            -beérkező-kimenő telefonhívások   
     lebonyolítása
                            -értékesítési feladatok ellátása
                            -kapcsolattartás a megrendelőkkel.

KÉSZSÉGEK:   -terhelhetőség,rugalmasság.
                            -jó kommunikálás
                            -önállóság

ELŐNY:           -EKAER redszer ismerete.
                          -építőanyagok ismerete
                          -hasonló területen szerzett tapasztalat

A munkavégzés helye: Dunavarsány.

Érdeklődni a +36303854385 tel.sz.-on lehet.
Az önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk.

Anyák napja alkalmából
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban

2016. május 1-én (vasárnap) 15.00 órától
szeretettel várunk minden Anyukát és 

Nagymamát!

Töltsünk el együtt 
egy kellemes délutánt!



Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (20) 241-2090; (20) 337-6421 • 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
 Egészségház I. em
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K:9-11; Sz:9-10 csecsemő tanácsadás
 10-11 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs:16-18; P:12-14
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek 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.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
 Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/29 337-155; 06/30 236 4884
Gyertyaláng Kegyeleti Kft .
 06/30 378-5116
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!  
 Tel.: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• TV, monitor, mikro javítás! Tel.: 06/30-948-0412 Gál Károly
• Horgásszon helyben a FARMER TAVON. Szállás lehetőség,  
 50 fős nagyterem is bérelhető. 2016. áprilistól-októberig.  
 Érd.: 06/20-553-2113 Nagy Lajosné
• Klímaszerelés, javítás, karbantartás, értékesítés garanciával.  
 Tel.: 06/30-680-5424
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• Dunavarsány, Diófa utcában 675m2-es építési telek eladó.  
 0670/3380910

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 

Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 

gyermekét/gyermekeit másfél évestől 
három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, 
az óvoda szomszédságában működő otthonos, 

gyermekközpontú, az óvodára 
felkészítő intézményünket. 

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

intézményvezetőnél.

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

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

Komissiózókat 
és magasemelésű 

targoncásokat keresünk 
kereskedelmi raktárba

2 műszakos munkarendbe Alsónémedibe.
Céges busszal a bejárás ingyenesen megoldott 

Dunavarsány, Dunaharaszti, Szigethalom irányából.

Érdeklődni lehet telefono: 06 70 622 2390 
E-mail: izsak.viktor@s-forras.hu



Program a fiatalok foglalkoztatásának növelésére

2016. március 21. - Személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. A 
program célja, hogy minél kevesebb időt töltsenek a fiatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert tekinti a fiatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges eszköznek – hangsúlyozta a programmal 
kapcsolatban Tarnai Richárd. A kormánymegbízott elmondta, hazánkban 2015. évben vezették be az Ifjúsági Garancia Rendszert, 
amelynek célja a fiatalok foglalkoztatásának növelése, a munkanélküliség csökkentése.

A program lényege, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél kevesebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás 
nélkül, valamint személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A fiatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe 
való belépési pontként. Pest megyében a foglalkoztatási osztályok munkatársai meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőség 
felajánlásával nyújtanak segítséget az elhelyezkedésre, képzésre.

A szakképzetlen fiatalok esetében a projekt elsősorban a gazdaság igényeinek megfelelő szakképesítés megszerzése, a szakképzett 
fiataloknál a munkatapasztalat megszerzésére, illetve az elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.

A program többek között lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válás 
támogatásában, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban, elhelyezkedést elősegítő szolgáltatásokban részesüljön. 

A program megyei részleteivel kapcsolatos további információt a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lehet kérni, 
valamint a lakóhely helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is tudnak felvilágosítást nyújtani.

Lakossági tájékoztató
a magyarországi tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, 
mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.

A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és 
fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet 
jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. 
évig villamos energiával történő ellátását. A Kormány által felállított Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése értelmében a 
magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.

A tanyák infrastruktúrájának fejlesztése igényes és összetett tervezési előkészítést igényel, aminek első lépése a villamoshálózat 
kiépítésének befejezése, korszerűsítése és fejlesztése lehet.

Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alapján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szociális 
rászorultságát, különösen az árammal nem rendelkező tanyák számát, elhelyezkedését, fizikai állapotát, így a tanyák villamosításának 
beruházási tervének megalapozásához felmérés elvégzése szükséges. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei az illetékességi területükre 
vonatkozóan átfogó ismerettel, szervező erővel, a feladat lebonyolításához megfelelő szakmai háttérrel, illetve a területi közigazgatás 
irányításától érkező koordinációs támogatással rendelkeznek, a tanyák felmérését az érintett megyei kormányhivatalok és azok járási 
hivatalai végzik el. A kormányhivatali munkatársak a Földművelésügyi Minisztérium által készített elektronikus űrlap (kérdőív) 
kitöltésével mérik fel a tanyákat.

A felmérés eredményes elvégzése alapvető feltétele a tanyák villamos energiával történő ellátásának, ezért is rendkívül fontos, hogy a 
tanyákon élők a kérdőívek kitöltésében történő közreműködésükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.

A felmérésre alapozott, minden tanyára kiterjedő tanyavillamosítás elősegíti a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentését és 
megőrzését, valamint a tanyai gazdálkodás újraélesztését, megújítását.

Az „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15 kódszámú 
kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt, az Európai Szociális Alap 
valamint a nemzeti társfinanszírozás támogatásával valósul meg.
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DUNAVARSÁNY -  
KŐBÁNYA KISPEST

ODA

VISSZA

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK 
 
4:08 4:56 munkanapokon
4:38 5:26 naponta
5:08 6:00 munkanapokon
5:38 6:30 munkanapokon
6:08 7:00 szabad- és munkaszüneti napokon
6:08 7:10 munkanapokon
6:23 7:25 iskolai előadási napokon
6:38 7:40 munkanapokon
7:08 8:10 munkanapokon
7:08 8:00 szabad- és munkaszüneti napokon
8:08 9:00 szabad- és munkaszüneti napokon
8:08 9:10 munkanapokon
9:08 10:00 naponta
10:08 11:00 naponta
11:08 12:00 munkanapokon
12:08 12:56 naponta
13:08 13:56 munkanapokon
14:08 14:56 szabad- és munkaszüneti napokon
14:08 14:56 munkanapokon
14:38 15:30 munkanapokon
15:08 16:00 szabad- és munkaszüneti napokon
15:08 16:00 munkanapokon
15:38 16:30 munkanapokon
16:08 17:00 szabad- és munkaszüneti napokon
16:08 17:00 munkanapokon
16:38 17:26 munkanapokon
17:08 17:56 munkanapokon
17:38 18:26 munkanapokon
18:08 18:56 naponta
19:08 19:56 munkanapokon
20:38 21:26 naponta

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK

5:05 5:52 munkanapokon
5:40 6:27 naponta
6:40 7:27 munkanapokon
7:40 8:27 naponta
8:40 9:27 naponta
9:40 10:27 naponta
10:40 11:27 munkanapokon
11:40 12:27 naponta
12:40 13:27 munkanapokon
13:10 13:57 munkanapokon
13:40 14:27 naponta
14:10 15:02 munkanapokon
14:25 15:17 iskolai előadási napokon
14:40 15:32 munkanapokon
14:40 15:27 szabad- és munkaszüneti napokon
15:10 16:02 munkanapokon
15:40 16:32 munkanapokon
15:40 16:27 szabad- és munkaszüneti napokon
16:10 17:02 munkanapokon
16:40 17:27 szabad- és munkaszüneti napokon
16:40 17:32 munkanapokon
17:10 18:02 munkanapokon
17:40 18:32 munkanapokon
17:40 18:27 szabad- és munkaszüneti napokon
18:10 18:57 munkanapokon
18:40 19:27 munkanapokon
19:10 19:57 munkanapokon
19:40 20:27 naponta
20:40 21:27 munkanapokon
22:40 23:27 naponta

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK

5:00 5:22 munkanapokon
6:23 6:42 szabad- és munkaszüneti napokon
6:25 6:47 munkanapokon
7:10 7:32 munkanapokon
7:48 8:07 szabad- és munkaszüneti napokon
7:50 8:12 munkanapokon
9:58 10:17 szabad- és munkaszüneti napokon
10:45 11:07 munkanapokon
12:58 13:17 szabad- és munkaszüneti napokon
13:05 13:27 munkanapokon
14:25 14:52 munkanapokon
15:13 15:32 szabad- és munkaszüneti napokon

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK

5:30 5:52 munkanapokon
6:45 7:04 szabad- és munkaszüneti napokon
6:50 7:17 munkanapokon
8:20 8:39 szabad- és munkaszüneti napokon
10:00 10:22 munkanapokon
11:30 11:52 munkanapokon
11:30 11:49 szabad- és munkaszüneti napokon
13:35 13:57 munkanapokon
14:30 14:49 szabad- és munkaszüneti napokon
15:15 15:37 munkanapokon
16:55 17:14 szabad- és munkaszüneti napokon
17:05 17:27 munkanapokon

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK

11:30 11:49 a hetek első tanszünetes munkanapján
14:15 14:34 iskolai előadási napokon
15:35 15:54 iskolai előadási napokon
16:30 16:49 iskolai előadási napokon

INDUL ÉRKEZIK KÖZLEKEDIK

7:03 7:21 iskolai előadási napokon
9:12 9:30 a hetek első tanszünetes munkanapján
11:23 11:41 iskolai előadási napokon
14:43 15:01 iskolai előadási napokon
16:03 16:21 iskolai előadási napokon
16:55 17:13 iskolai előadási napokon

DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró - SZIGETHALOM SZIGETHALOM - DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró

DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró - MAJOSHÁZA MAJOSHÁZA - DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró

DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró - BUDAPEST, NÉPLIGET BUDAPEST, NÉPLIGET - DUNAVARSÁNY, vasúti átjáró
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