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Dunavarsány Önkormányzatának lapja

2016. január

A szó elrepül, az írás megmarad – tartja a régi, római bölcsesség. Dunavarsány polgármesterével többször készült év
közben interjú arról, hogy mi történik ebben a családias hangulatú, egyre jobban szépülő és fejlődő kisvárosban – átfogó értékelésre, összegzésre csak a 2015-ös esztendő befejezése adja az első alkalmat. Nem könnyű a feladat, hiszen
az önkormányzatok munkarendje szerint a mindenre kiterjedő adatok csak az úgynevezett pénzügyi év lezárulta,
a 2015-ös költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása után állnak majd rendelkezésre,
ám az első összefoglalásra már most lehetőség nyílik az önkormányzat vezetője, Gergőné Varga Tünde segítségével.

Milyen érzéssel olvassa majd a mostani és későbbi
kor dunavarsányi lakosa a mögöttünk hagyott esztendőről szóló beszámolót, mit sikerült felépíteni a
jövőnek és mi az, ami elmaradt?
- Örömmel mondhatom el, hogy mindazt, amit elterveztünk az év elején és az önkormányzat beépített
a gazdasági programjába, sikerült megvalósítanunk.
Sőt, nem csak teljesítettük a terveket, hanem túl is
teljesítettük. Jól alakultak ugyanis a pénzügyi körülmények: amiben év elején még csak reménykedtünk,
az év közben valóra vált, pontosabban megérkezett a
számlánkra és ezért többet valósíthattunk meg, mint
amennyit elterveztünk. Ami a kérdés második felét
illeti, arra a válasz rövid: nem, semmi nem maradt el.
Mindig így legyen…kezdjük meg a 2015-ös esztendő leltárát!
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- Időrendben nem a legelső, de a hivatali dolgozóknak,
a lakosoknak és nekem, mint városvezetőnek egyaránt
az új Városháza elkészülte volt a legnagyobb öröm.
Nap, mint nap jönnek, megszólítanak és elmondják,
milyen szép, milyen jó, hogy a régi, elavult és valljuk
be, meglehetősen csúf épület helyén ez a kis építészeti
gyöngyszem áll. Hála Istennek, az itt dolgozóknak és
a varsányiaknak egyformán megnyerte a tetszését. Ezt
az is bizonyítja, hogy sokan kérdezik: hogyan tudnának
bejönni, körülnézni? Ha nincs ügyfélfogadás, szívesen
látunk mindenkit, ismerkedjenek meg látogatóként az
épülettel, hogy azután ügyfélként már könnyen eligazodjanak. Ezt segíti a XXI. századot idéző ügyfélfogadó
rendszer: segít abban, hogy valakinek hol, melyik osztály melyik helyiségében intézik majd az ügyét és egyúttal jelzi a kollégának, rövidesen bekopog hozzá valaki.

Talán országosan is egyedülálló megoldás, hogy
polgármester asszony szobájának ablaka az utcára nyílik, így bárki bekukucskálhat, látja a benti tevékenységet. Nem zavarja a munkájában?
- Egyáltalán nem, sőt, én kértem magamnak ezt a
szobát. Azért, mert szeretem látni, hogy mi történik a
városban – előfordul, hogy amikor elhúzom a reluxát,
kinyitom az ablakot, megállnak az arra járók és néhány
mondatot váltunk. Tényleg első kézből kapom a híreket.
Menjünk tovább – mi mindent adtak még át?
- Nyertünk egy olyan pályázaton, amely oktatási
intézmények energetikai felújítását célozta. Szinte
mindegyik iskolánk falait szigeteltettük, az ajtókat-ablakokat kicseréltettük és felújítottuk a fűtőberendezést.
Ez az utóbbi már saját pénzből történt, mert az egyik
a másikat kiegészíti. Ami szintén a leltárhoz tartozik,
minden évben szükség van utak, járdák javítására,
építésére - nem kellemes a babakocsit rázós, kátyús
úton tolni, erre mindig figyelemmel vagyunk és arra
is, hogy az egészségügyi intézményekhez vezető utak
is jól járhatóak legyenek. Minden évben visszatérő
feladat a játszóterek építése-szépítése: sok játszóterünk van, mire a végére érnénk, már kezdhetjük elölről. Sok kisgyermek születik, tavaly is a városnapon
több, mint 80 új kicsi polgárt fogadtunk ünnepélyes
keretek között, hála Istennek a bölcsődei-óvodai férőhelyekben nincs hiány. Most inkább az iskolai férőhely dolgában vagyunk szűkösebben, iskolarészt
kellett építeni az alsó tagozatosok számára, olyan
szép számmal voltak. Kormányunk erősen ösztönzi
a gyermekvállalást – lehet, hogy rövidesen megint
a legkisebbek számára kell helyeket teremtenünk.
Beszéljünk a felnőttekről is – mit hozott 2015 az
egészségügyi és a szociális ellátást illetően?

- Igyekszünk mindent megtenni, ami elvárható a
jó ellátás érdekében, de van egy körülmény, ami
nem rajtunk múlik: kevés az orvos. Nyugdíjba vonulás, haláleset egyaránt hozzájárult, hogy a háziorvosaink erejükön felül dolgoznak, de keressük a
megoldást a területért felelős dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester úrral, vannak biztató eredmények
és remélem, jövő ilyenkor már nem kell hasonló
problémáról beszámolnom. Ami a szociális ellátást
illeti, tavaly sok minden átalakult, bizonyos elosztási
és döntési jogköröket az állam átvett, mi azonban
különféle segélyeket és támogatásokat továbbra is
betervezünk a költségvetésünkbe a nehéz helyzetben levő családok gondjainak enyhítése érdekében.
Beszéljünk gondtalanabb percekről is, tavaly megújult futballpályát adtak át!
- Igen, a TAO-támogatásnak köszönhetően gyönyörű új
gyepszőnyeget varázsoltak a régi helyére a szakemberek és a pálya körül a világítás is megújult, most már
nyugodtan lehet esti mérkőzéseket is tartani. Több,
mint százan fociznak a sportegyesületben, mondhatom, hogy teljes a kihasználtság. Már csak a pályaház a
régi, de mivel továbbra is van TAO, bízom benne, hogy
ezt is megoldjuk.
Ha már pénzügyeket érintünk, a tervezett adóbevételek teljesültek tavaly?
- Még nincsenek meg a pontos számok, de városvezetőként természetesen folyamatosan figyelemmel
kísérem a pénzügyeket és az eddigi összesítések alapján úgy tűnik: nem csak teljesültek az adóbevételek,
hanem valamivel több pénz folyt be a tervezettnél.
Bízom benne, hogy ez az idén is így lesz., és városunk
legalább az eddigi ütemben tovább gyarapodik a varsányiak örömére.
Haeffler András

Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. évi rendezvényprogramja
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kivitelezésében
2016.01.22.: a Magyar Kultúra Napja.

2016.06.25.: 90 éves a DTE – sport, kulturális és szórakoztató rendezvény.

2016.03.15.: Nemzeti Ünnep - ünnepségek a város különböző pontjainál,
koszorúzások.

2016.07.01.: Köztisztviselői Nap.

2016.04.11.: a Költészet Napja.
2016.04.30.: Szernádozó utcabál - kulturális, sport és szórakoztató programok, 		
májusfa állítás.
2016.05.14-16.: Testvértelepülési Kulturális Találkozó - hangversenyek,
fúvószenekari est.
2016.05.25.: a Magyar Hősök Napja.
2016.05.31-06.05.: Dunavarsányi Napok - operatúra, komolyzenei est, megemlékezés Trianonról, a zeneiskola tanévzáró koncertje, a Közalkalmazottak Napja,
Amatőröké a színpad, majorette felvonulás, kispályás labdarúgó vándorkupa, helyi
szervezetek és meghívott vendégek fellépései, újszülöttek polgárrá fogadása, II.
Varsányi Táncláz.

2016.08.19-20.: Summerfest és Államalapítási Ünnep - nemzetközi néptánc és
népzenei találkozó, városi ünnepségek,
az új kenyér megáldása és szentelése.
2016.09.17.: Szüreti felvonulás és mulatság, Széchenyi szoboravató - „A legna-		
gyobb magyar”, gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója
alkalmából kiállítás, tudományos ismeretterjesztő programok.
2016.10.06.: az Aradi Vértanúk Napja.
2016.10.23.: Nemzeti Ünnep - városi megemlékezések, koszorúzások.
2016.11.27-től Adventi Vasárnapok és gyertyagyújtás (dec.4., 11., 18).
2016.12.13.: Városi Karácsonyi Koncert.
2016.12.17.: Mindenki karácsonya, Városi karácsony.
2016. december: Évzáró sportesemények.

Önkormányzat

Leltár a jövőnek

Dunavarsány Város Önkormányzata nevében Gergőné Varga Tünde polgármester és a
képviselő-testület tagjai boldog új évet kívánnak minden kedves Dunavarsányi Polgárnak!
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A 2015. december 15-ei rendes ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. 2016. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3622, 3623/1
hrsz. alatt felvett, a Dunavarsány, Vörösmarty
utca 147. szám alatti ingatlant az Mötv. 109.
§ (1) bekezdésében és a 12/2012. (VI. 13.)
önkormányzati rendelet 14. §-ában szabályozottak szerint – vagyonkezelői jog létesítésével – a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
részére átadja. Felhatalmazta a polgármestert
a vagyonkezelői szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta a saját, az önkormányzat és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár idei munkatervét és rendezvényprogramját.
A képviselő-testület elfogadta a Weöres Sándor
Óvoda pedagógiai-szakmai munka fenntartói
értékelésének szempontjait és menetét. Felkérte
a polgármestert, hogy az értékelésről készülő jelentést terjessze a testület elé.
A képviselő-testület felhatalmazta Gergőné Varga Tünde polgármestert, hogy amennyiben az
önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi,
legfeljebb 300 millió forint értékben kincstárjegyek vásárlását kezdeményezze és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től folyószámlahitel felvételéről döntött. A futamidőt 2016.
január 4-től 2016. december 21-ig határozta meg.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hitel ügyében eljárjon, a feltételekről megállapodjon, majd
a szerződést aláírja az önkormányzat nevében.
A képviselő-testület saját részéről elfogadta az
elektronikus médiaszolgáltatási szerződést a
Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel 2016.
január 1-jétől 1 éves határozott időtartamra,
havi 150.000 Ft + Áfa összegért és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016.
február 1-jével létrehoz 1 fő közalkalmazotti
státuszt, és Cserkúti Jánosnét (szül. Madák Mónika) 2016. február 1-jétől határozatlan időre
kinevezi Dunavarsány Város Önkormányzat
közalkalmazottjává körzeti ápoló (asszisztens)
munkakörben. Felkérte a polgármestert, hogy
a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy bekapcsolódik a szervezett méhnyakrákszűrésbe és
ezzel biztosítja a dunavarsányi lakosok részére
a népegészségügyi programban meghatározott feltételekkel a részvételt. A vizsgálatok dologi kiadásaira a 2016. évi költségvetésében
1.000.000.-Ft összegű előirányzatot biztosít.
A feladatok ellátásával 2016. január 1. napjával megbízta 1 év határozott időre Fonyóné
Tóth Cecília védőnőt nettó 100.000,-Ft/félév
megbízási díj ellenében és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a saját részéről hozzájárult,
hogy a Medical-Provisor Kft-vel 2012. december
3. napján kötött, a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 8. pontja szerinti vállalkozási díj 2016. január
1-jei hatállyal 5 %-kal megemelkedjen és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
(ITS) dokumentáció kidolgozására és dokumentálására” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását. A beszerzési eljárásban meghívta
ajánlattevőnek a Budapesti Corvinus Egyetem
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékét (1118
Budapest, Villányi út 35-43.), a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Kft-t (1051 Budapest, Október 6. utca 19. IV/2.), a HRS-TRAFFIC
Közlekedési Szolgáltató és Fejlesztő Kft-t (2310
Szigetszentmiklós, Béke utca 18/a.), a Pestterv
Kft-t (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) és az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft-t (1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.). Felhatalmazta a
polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására,
illetve a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület hozzájárulását adta a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig történő
használatához a „Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért” elnevezésű alapítvány számára.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem vizsgálja felül a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/1998. (III. 10.)
Ök. rendeletét, felkérte a polgármestert erről az
értesítés megküldésére a Zalakerámia Zrt. kérelmező részére.
A képviselő-testület a FORMAP Kft. kérelmére
elfogadta a változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 0123/6-17 helyrajzi számú ingatlanok telekmegosztását. Elfogadta a Varsány Tópark Kft.
(2251 Tápiószecső, Liszt Ferenc utca 23.) részéről
felajánlott Dunavarsány, 0123/39, 0123/40 és
0123/42 helyrajzi számú, kivett közút ingatlanok ingyenes átadását. Saját részéről elfogadta
a fenti kivett közút ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást - a szükséges
szakhatósági hozzájárulás megadását követően
- azzal a feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetés illetékei és más költségei
a Varsány Tópark Kft.-t terhelik. Felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás, valamint a változási vázrajzok, a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és az egyéb intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
A 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.
11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
17/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet,
a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
18/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet és
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló 19/2015. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletet.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város
honlapján (www.dunavarsany.hu).

Országos elismerésben részesült a Lakihegy Rádió reggeli műsora
Rádiós Korrektúra-díjat kapott a Süss Fel Nap! A nívós szakmai verseny célja a színvonalas hazai rádiózás népszerűsítése, illetve elismerése minél szélesebb körben. Immár negyedik alkalommal díjazták a hangok versenyének legjobbjait. A pályaműveket szakmai zsűri bírálta el. Térségünk rádiója, a Lakihegy Rádió Süss Fel Nap! című
műsora idén először pályázott, és harmadik helyezést ért el szórakoztató reggeli műsor kategóriában. Az egyik legnívósabb rádiós szakmai elismerést a két műsorvezető, Petykó Ági és
Petró Karesz a díjátadó gálaesten vehette át a budapesti New York palotában december 21-én.

TÁJÉKOZTATÓ
a szennyvízdíj-kedvezmény és a hulladékszállítási díjkedvezmény igényléséről
Tájékoztatjuk a tisztelt 70 éven felüli lakosságot, hogy a szennyvíz- és hulladékszállítási
díjkedvezmény igényléséhez szükséges kérelmi nyomtatványokat - azon jogosultak részére akik a 2015–ben jogosultak voltak a támogatásra - a hivatal kipostázta.
A támogatás iránti kérelmeket 2016. január 31. napjáig lehet benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. ) ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
		
		

hétfő: 13 órától - 17 óráig,
szerda: 8 órától - 12 óráig, 13 órától – 16 óráig,
péntek: 8 órától - 12 óráig.

Azon lakosok, akik 2016. február 1. után töltik be 70. életévüket, a nyomtatványokat a
hivatalban igényelhetik.

Szennyvízdíj-kedvezmény
Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött, egyedül élő személy.
A díjkedvezmény mértéke a mindenkor hatályos csatornahasználati díjat szabályozó helyi rendeletben meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj és havonként a
fogyasztott, de legfeljebb 3 köbméter szennyvíz alapulvételével számított szennyvízdíj
együttes összege.
A jogosultság kérelem alapján, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. A kérelemhez csatolni kell a szolgáltatás utolsó
számláját.
A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. A tárgyév folyamán vagy késedelmesen benyújtott kérelem esetében a
jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg.
A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább
nem folyósítható, amennyiben a népesség-nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel.
A megállapított kedvezményt a szolgáltató számla ellenében havonta megkapja és ezzel
az összeggel csökkenti a jogosult számláját.

Hulladékszállítási díjkedvezmény
Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhel�lyel rendelkező, 70. életévét betöltött, egyedül élő személy, valamint a 70. életévüket betöltött házaspárok.
A díjkedvezmény mértéke:
a) az egyedül élő személy esetén a 60 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított
hulladékszállítási díj 100 % -a,
b) házaspárok esetén a 120 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 50 % -a.
A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem
folyósítható, amennyiben a népesség nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn, kérelmezőkön kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
A megállapított kedvezményt a szolgáltató számla ellenében havonta megkapja és ezzel
az összeggel csökkenti a jogosult számláját.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2015. decemberében
házasságot kötöttek:

Kocsis Róbert János - Kivágó Georgina
Iglai István - Majoros Marianna
Tóth Máté Balázs - Jakab Adrienn
2015. decemberében
születtek:
Vörös Inez Izabella
Németh Léna Elizabet
Bánszki Rózsa
Lajtos Róbert Vencel
Sztrejha Milán
Lang Alexandra Antónia

november 25.
december 10.
december 15.
december 17.
december 20.
december 22.

2015. decemberében
elhunytak:
Wágner Mihályné
Paulik Dezsőné
Papp Antalné
Tátrai János Zoltán
Gombár János
Csabai Istvánné
Mihály Ferenc

élt 65 évet
élt 82 évet
élt 82 évet
élt 80 évet
élt 65 évet
élt 75 évet
élt 84 évet

Százados Béla -augusztus- élt 74 évet

Békés Boldog Új Esztendőt kíván a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a dunavarsányi lakosoknak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megköszöni a
támogatók segítségét, hogy hozzájárultak a Mikulás
csomag osztáshoz:
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr,
Keresztesi Balázs alpolgármester úr,
Száger Gyula képviselő úr,
Surányi Tibor képviselő úr,
Kun László képviselő úr,
Máltai Szeretetszolgálat és Sándor atya.
Külön megköszönöm családom tagjainak és
Kádár Sándor képviselő társamnak a segítségét.
A roma gyerekek nagy örömmel fogadták a
Mikulás ajándékát.
Szabó Sándor elnök

5
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TÁJÉKOZTATÁS
BÓNA ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚJÉVI GONDOLATAI

a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól
Tisztelt Ügyfeleink!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A
változásokról, a fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk
felhívni a figyelmet:
2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok
A regisztrált magánfőzőknek 2015-ben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és
a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített
önkormányzati számlára. A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra
előállított magánfőzött párlatok megmaradt mennyisége továbbra is
adómentes és nem kapcsolódik hozzájuk bejelentési kötelezettség.
2016. január 1 után magánfőzésben előállított párlat utáni adózási
szabályok:
Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell
igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. A párlat adójegy
egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki
adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.
A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig
a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett
összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86
darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű
párlat (86 liter) állítható elő. Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig
köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni,
azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz
és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség
megsemmisítéséről. Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az
a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a
tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette
a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016.
január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az
önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.
Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?
A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát
a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a

NAV internetes honlapjáról elektronikus módon (http://www.nav.gov.hu/
nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).
A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.
A magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése
Az előzőek szerint igényelt párlat adójegyet a magánfőző kizárólag a
párlat adójegy ellenértékének megfizetését követően veheti át. Célszerű
mindig a párlat adójegy igénylés benyújtása előtt a párlat adójegyenkénti
700 forint jövedéki adót a 10032000-01037313-00000000 számú NAV
egyéb termékek jövedéki adója bevételi számlára befizetni. 2016 évi
első igényléskor legalább 3500 forintot kell befizetni! A befizetést
az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság vizsgálja, az igényléstől eltérő összegű befizetés, vagy befizetés
hiánya miatt felszólítást küld, majd a pótlás hiányában elutasítja a megrendelést. A befizetés történhet átutalással, illetve postai készpénz-átutalási megbízással (a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál kérhető sárga csekken). Mind a „csekk”, mind az átutalás közlemény
rovatában szükséges a magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése. A
párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást vezetnek és az átadott- átvett
adójegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését
– az önkormányzati adóhatóság jár el. Az önkormányzati adóhatóság
azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy
párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok
tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer
forintig terjedő bírsággal sújtja. Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző a desztillálóberendezés bejelentésekor
a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges
adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.
További fontos információk
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Az előbbi
szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is. Amennyiben egy
háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 86 liter
mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A naptári év fordulójának környéke a múlt és jövendő találkozásáról szól. Meggyőződésem szerint
közös sikerünk egyik kulcsa, hogy a mögöttünk és
az előttünk álló időszakot egységben tudjuk értékelni és tervezni, hiszen a múlt eredményeinek
felidézése önmagában öncélú nosztalgia, amíg
a jövő puszta latolgatása felelőtlen álmodozás.
Hálatelt szívvel állapíthatjuk meg, hogy e néhány
soros újévi köszöntő nem alkalmas arra, hogy a
2015. év eredményeit részleteiben bemutassa, de
még arra sem, hogy kimerítő felsorolást nyújtson.
Nem is cél ez, hiszen bízom benne, hogy a magyar
emberek szemmel látták és saját bőrükön érezték,
hogy Hazánk a múlt évben is komoly lépéseket tett
a fejlődés útján. Hangsúlyozni kell, hogy a sikerek
elsődlegesen nem a pozitív nemzetközi gazdasági
környezet, nem megalapozatlan és fenntarthatatlan látszatintézkedések vagy a vak szerencse
okozták, még akkor sem, ha egyes politikai-gazdasági erők minden nemes és nemtelen eszközzel
próbálják ezt nap mint nap igazolni. Sikereink
receptje nem más, mint a magyar emberek történelmi léptékű összefogása és hosszú távú, felelős
és a nemzet érdekének szolgálatában megalkuvást nem tűrő központi és helyi kormányzása.
Legfontosabb eredményeink a bruttó nemzeti
össztermék (GDP) növekedése, az államadósság
csökkenése, az emberek százezreit sújtó devizahitelek kivezetése, a foglalkoztatás folyamatos

bővülése, az infláció huzamos ideig tartó minimális mértéke, a családokat szolgáló intézkedések
folyamatosan szélesedő köre (GYED Extra, Diplomás GYED, családi adókedvezmény, Erzsébet
üdülési program, stb.), a közétkeztetés körének
bővítése és a díjának csökkentése, valamint a
rezsicsökkentés fenntartása. Jelentős lépéseket
tettünk az egészségügy, az oktatás és a teljes
közszféra évtizedes problémáinak megoldása
terén is, köztük kiemelendő a különböző életpályamodellek bevezetése és a széleskörű béremelések. A régi visszásságok és terhek folyamatos
konszolidációja mellett Magyarország az új keletű kihívások kezelése terén is jelesre vizsgázott.
Elmondhatjuk, hogy az Európát egyre intenzívebben fenyegető migráció, és az azzal törvényszerűen együtt járó kulturális és társadalmi krízisek veszélyének súlyát leghamarabb Hazánk ismerte fel,
ahogy a megfelelő lépések kidolgozása és megvalósítása terén is élen jártunk. Az elmúlt időszak
azt bizonyítja, hogy eljött az idő, hogy a Hazánk
által képviselt álláspontokat az európai vezetők
ne csak öntelt, képmutató és kioktató arroganciája kísérje, hanem az a szóban vagy tettben megnyilvánuló beismerés, miszerint Magyarország
nemcsak megtűrt, de valós befolyással rendelkező tagja az európai államok közösségének.
Napról-napra nyilvánvalóbb, hogy az eddig
kívülről és belülről is ránk erőltetett „Merjünk kicsik lenni!” hozzáállás nem állja meg
a helyét, amely mindannyiunk közös érdeme.
Már a 2015. év második felében látható volt, hogy
a 2016. év sem fog a megállásról és a meghátrálásról szólni. A személyi jövedelemadó, illetve
az egyes termékeket érintő ÁFA csökkentésével
tovább kívánjuk szolgálni a magyar embereket.
A gazdaság egyik pillérjét jelentő építőipar, illetve az ország alapját és fennmaradását jelentő

magyar családok intenzív erősödését hivatott
szolgálni a nemrégiben kiszélesített CSOK program, valamint az új lakások ÁFA-jának szignifikáns csökkentése. Határozott célunk továbbá a
közigazgatás hatékonyságának emelésével, a
nyugdíjak és a minimálbér növelésével, továbbá
új munkahelyek megteremtésével fokozni Hazánk
versenyképességét és az itt élő polgárok jólétét.
Magától érthető módon, országgyűlési képviselőként Dunavarsány iránt megkülönböztetett
felelősséget és érdeklődést érzek. Éppen ezért
öröm számomra látni, hogy a Település folyamatosan épül, amely legnyilvánvalóbb bizonyítéka
a tavaly ősszel átadott, számomra kivételes örömöt és meghatottságot jelentő Városháza. Külön
büszkeségre ad okot, hogy az infrastruktúra fejlődése mellett kulturális, spirituális és közösségi
értelemben is példaértékű, amit Dunavarsányon
tapasztalhatunk. Örömmel tölt el, hogy a régebb
óta szolgáló polgármester és képviselők tapasztalata, megfontoltsága és bölcsessége, valamint
az új képviselők és alpolgármesterek fiatalos lendülete és kompetenciái, továbbá a hivatal töretlen
hatékonysága egy meglehetősen színes, eredményes és ígéretes városvezetést biztosítanak.
Kívánom, hogy a 2016. esztendő Hazánk és Dunavarsány számára egyaránt az épülés, a biztonság
és a béke időszaka legyen. Országgyűlési képviselőként azon leszek, hogy ez minél szélesebb
körben megvalósuljon, és e szolgálatban kérem
minden polgár imádságát, jóindulatát és tevékeny
közreműködését.
Hajrá Magyarország! Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Keresztesi Balázs alpolgármester advent negyedik vasárnapján
elhangzott ünnepi beszéde

A karácsonyi ünnepkörben, a közelgő szenteste alkalmából szeretettel köszöntöm városunk,
polgárait s minden itt dolgozót és átutazót! Településünk újra ünneplőbe öltözött, karácsonyi
fények csillognak az utcákon, tereken, házakon,
ez a karácsonyi hangulat magával ragad minket.
A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és
az összetartozás jegyében az adventi időszakban
gyertyákat gyújtsunk. Az ősi hagyományok szerint

a Teremtő ilyenkor, az adventi várakozás ideje
alatt, négy különleges angyalt küld le a Földre,
minden vasárnap egyet egész Karácsonyig. Ma
már három gyertya ég városi Adventi koszorúnkon, tehát már három angyal meglátogatott
bennünket: az első a Hit, a második a Remény, a
harmadik a Szeretet lángját hozta. Most a negyediket fogadjuk, aki az Öröm lángját hivatott hirdetni. Ez a négy angyal a mai estével különleges
égi küldetését teljesítette. Elhozták Advent szent
üzenetét, azt kívánják, hogy lelkileg megtisztuljunk, megújuljunk, s az ünnep valóban ünnep legyen! Tehát a várakozás lassan véget ér s beteljesedik, mert nem felejtettük el várni az angyalokat,

nem felejtettünk el hinni a csodában, és hisszük a
több mint két évezredes titkot is. Év végén ilyenkor általában minden ember leltárt készít, megtettem ezt én is. Fontos dolgok ezek az ember életében, hiszen felelősséggel tartozunk magunk,
embertársaink és közösségünk iránt. A számvetés
végén örömmel töltött el a visszatekintő leltár,
mert a betervezett beruházások megvalósultak,
mások folytatódnak, és vannak, amelyek elő
vannak készítve, mint új kihívás. S majd amikor a
szent éjjelen fürkészve figyelem az eget, azt kívánom, hogy az előttünk álló évben érezhessük ennek az ünnepnek a melegét és megtartó erejét.
A megváltó jelenlétében Boldog Ünnepeket és
Áldott Új Évet kívánok mindenkinek!

Önkormányzat

Önkormányzat
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A Római Katolikus Egyház
ünnepei és szentjei

Új év, új kegyelem, új elhívás

Január 6.: A vízkereszt – epifania néven is ismert – a Római Katolikus Egyház január 6-án ünnepli. Parancsolt ünnep. Az elnevezés a hagyományosan végzett vízszentelésből ered. A IV. század elején kezdett terjedni a keresztények körében, Krisztus
születésének, a kersztségnek, a kánai mennyegzőnek, a három királyok (napkeleti
bölcsek) került előtérbe, de megmaradt a vízszentelés szertartása is. A II. vatikáni
zsinat óta, a zsinati rendelkezés értelmében a Római Katolikus Egyház január 6-án
a napkeleti bölcsek látogatását vízszenteléssel egybekötve ünnepli. Jézus megkeresztelkedésének ünnepét a rá következő vasárnap – Urunk megkeresztelkedése
– ünnepli. A kánai mennyegzőről, amely Jézus első csodája, amikor a vizet borrá változtatta, az Egyház egy hétköznapon emlékezik meg. Vízkeresztkor kezdődik a Római
Katolikus Egyházban a házszentelések időszaka. Házszenteléskor a pap az újonnan
megszentelt vízzel meghinti a lakásokar és megáldja a benne lakókat, dolgozókat.

Minél idősebb az ember, annál nagyobb sebességgel múlik fölötte az idő. Legalább is ezt érezzük, miközben tudjuk, hogy a 60 perc, a 24 óra, a 7 nap, a 30 nap,
a 365 nap ténylegesen ugyanazt az időtartamot jelenti az ember tíz – húsz éves
korában, mint élete delén és azon túl. Az idősebb ember számára mégis az idő
rohanása sokszor olyan tempót jelent, hogy szinte összeérnek a januárok és decemberek. Mondjuk valamire, hogy „öt-hat éve volt”, de ha utána számolunk,
kiderül, hogy tíz – tizenkét esztendeje történt. Sok kegyetlenség van a múlandóságban, mert tudjuk, hogy miközben éveink száma növekszik, földi életünk rövidül. Mégis, a hívő ember az újesztendőt azzal a hittel kezdheti, hogy nem véletlenszerűen, hanem az örökkévaló isteni szeretet miatt érte meg a 2016-os évet.

Január 17-24 az idei évben az OIKOUMENE - imahét a Krisztus-hívők egységéért.
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt. 2,9)
Január 25.: Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása). A könyörtelen keresztény
üldözőből Krisztus apostola lett a damaszkuszi úton. Az Apostolok Cselekedetei elbeszéli, majd az apostol mondja el megtérésnek történetét. A VIII. században már ünneppel emlékeztek meg Galliában. A római kalendáriumban a X. században került be
az ünnep. Ez az egyik legjelentősebb megtérés az Egyház kétezer éves történetében.
Isten a legelvakultabb embert is képes átformálni.
Február 2.: Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony -. Az ünnepet a szíriai
származású Sergius pápa (687-701) vezette be. A Galázium-féle Szakramentárium Mária megtisztulását helyezte előtérbe, ez utal az ószövetségi törvény megtaerására, amelyet V. Piusz pápa 1570-ben kiadott Római Misekönyv is megőrzött. XXIII. János pápa a
Liturgikus Kódexbe Urunk bemutatásáról beszél, a II. Vatikáni Zsinat rendelkezése szerint kiadott Római Misekönyvbe így került be. A szentmise keretében az Egyház gyertyát szentel. A megáldott gyertyákat a hívek otthonaikba viszik, a haldoklók mellett helyezik el, vagy ha apap szentségekkel érkezik a kereszt mellett elhelyezve meggyújtják.
Február 2.: A szerzetesek világnapja. II. János Pál vezette be. A Szentatya elgondolása szerint - Jézus a világ világossága – ez alkalom arra, hogy az Istennek szentelt
személyek hálát adjanak az Úrnak meghívásukértFebruár 10.: Hamvazószerda – kersztény ünnep, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként
hamut szórtak a fejükre. A XII. századtól az egyházi szertartás része lett – hamvazkodás. - A Katolikus Egyházban hamvazószerdán szentelt hamuból, melyet az előző évi
virágvasárnapi körmenet, elégetett barkáinak hamujával, kersztet rajzolnak a hívő
homlokára. A pap közben az alábbi mondatot mondja: „Ember emlékezzél, hogy
porból vagy és porrá leszel.” A hamvazás bűnbánatunk jelét mutatjaA nagyböjt szabályai:
- orgona csak az ének kísértére szorítkozik
- vasár és ünnepnap a Dicsőség elmarad
- Alleluja helyett Tractust vagy evangélium előtti verset olvasunk vagy énekelünk
- az oltáron nincs virágdíszítés
- a nagyböjti időben be kell tartani az Egyház előírásait
- hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. 18 éves kortól 60 éves korig 		
háromszor
étkezhetünk és csak egyszer lakhatunk jól
- nagyböjt pénteki napjain hústilalim van
- a templomokban pénteki napokon elvégzik a keresztúti ájtatosságot, amely az 		
1700-as években alakult ki. Ez szintén segít a húsvét méltó felkészüléséhez
- hangos mulatozást ne rendezzünk, és ne is vegyünk részt azon.

Józsa Sándorné hitoktató

Olvasandó 1Kor 15,58

Az apostol ebben a helyzetben is – a feltámadás és örök élet múlandóságot legyőző hatalmára hivatkozva – buzgólkodásra hív ezekkel a szavakkal: „Ezért, szeretett
testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úrnak munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
Ezekben a sorokban a legfontosabb kifejezés, hogy az Úrnak munkájában, illetve
az a szó, hogy az Úrban. Mert mennyi hiábavaló munkánk van!? Vagy mennyi olyan
munka van, ami a természeténél fogva hiábavalónak tűnik, mert alig végzünk vele,
újra kezdhetjük. Sziszifuszinak mondjuk az ilyen munkát, mert a görög mitológiában volt egy szerencsétlen Szüszifosz nevű ember, aki az alatt az átok alatt élt, hogy
egy követ kellett fölgurítania a hegy tetejére, de mielőtt fölért volna, a kő mindig
visszagurult. Néha ilyennek érezzük a házimunkát is, vagy egyáltalán az egész életünket. De nem ilyen, mert mi nem átok alatt élünk, hanem az Isten kegyelméből!
Az Isten Krisztusban megjelent és végbevitt kegyelméből, tehát Ő benne, az Úrban
nem hiábavaló a munkánk. És ez azt is jelenti, hogy valamire kaptuk az új évet. Dolgunk van benne az idő és az örökkévalóság Ura akaratából. Mert Istenünk nem csak
az örökkévalóságnak az Ura, hanem az időnek, a történelemnek, a mi mindennapi
történetünknek is. Ha a napunkat reggelente ebben a tudatban kezdjük, a feladatainkat ebben a tudatban tekintjük, és este az Úrnak számolunk el, akkor fáradozásunk
nem hiábavaló. Akkor nem belefáradunk a napokba, kihívásokba, hanem győzünk
azokban, s minden reggel új erővel, új lendülettel nézhetünk szembe az új nappal.

Ne félj!

Megalakult a Dunavarsányi Református Egyházközség

Ismét eltelt egy év, itt van 2016. Egy új év új lehetőségekkel,
újabb örömökkel és nehézségekkel.

Erre a hírre néhányan teljesen jogosan teszik fel a kérdést: Miért, eddig nem volt? A
helyénvaló kérdésre pedig az az egyszerű válasz, hogy az 1960-ban a Dunaharaszti
és a Kiskunlacházi Református Egyháznak a leányegyházaiból létrejött Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség megszűnt és helyette Délegyházán és
Dunavarsányban is önálló Egyházközségek jöttek létre 2016. január 1-jével. A formálisan új, és a szándékunk szerint tartalmában is új lendületet vevő gyülekezetről a
dunavarsanyireformatusok.hu honlapon bővebben olvashatnak.

Reméljük, sok vidámság és szeretet is lesz benne – igaz,
nem tudjuk, mit hoz, mi történik majd velünk, mit élünk
át, mennyi örömünk és bánatunk lesz. Sajnos, ha hallgatjuk
a híreket, vagy ha csak körülnézünk, inkább a szorongás
és a negatív érzelmek lesznek rajtunk úrrá, nem pedig az
öröm és a békesség. Aggódunk, félünk. Félünk az ismeretlentől, de félhetünk még sok más dologtól is. Például attól,
hogy betegek leszünk, elveszítjük a munkahelyünket, nem
lesz pénzünk, nem tudjuk kifizetni a számláinkat, éhezni fogunk. De félhetünk a magánytól, az elhagyatottságtól
is. Ha a munkahelyben, a pénzben vagy az egészségünkben
bízunk, akkor van is félnivalónk, mert ezeket könnyen elveszíthetjük. Hiába mondogatjuk magunknak, hogy nem lesz
semmi baj, ne gondoljunk rá, biztos jól alakul minden, a szorongás és a kérdőjel ott van a szívünkben. Vajon hogy lesz?
Valószínűleg Isten is tudja, hogy milyen gondolatok vannak
a fejünkben (persze, hogy tudja, hiszen Ő alkotott minket és
belénk lát), mert a Bibliában a legtöbbször szereplő szókapcsolat a „Ne félj!” és ennek változatai: „Ne féljetek! Ne rettegjen a szívetek!...”
Amikor az angyalsereg megjelenik a pásztoroknak, hogy Jézus születéséről hírt adjanak, akkor is így kezdik a mondandójukat: „Ne féljetek!”
Említhetnénk sok más példát, amikor Isten arra szólít fel
bennünket, hogy ne féljünk, sőt Józsuénak egyenesen megparancsolja: „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.
Ne fél, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt,
amerre csak jársz.”
A világot teremtő Isten azt szeretné, ha Őbenne bíznánk,
ha az Ő útjain járnánk, és ha Ő lehetne a mi támaszunk és
pajzsunk. Nem a pénzünk, az egészségünk vagy a barátaink,
mert ezek múlandó dolgok. Ha ezekben bízunk és elveszítjük
őket, akkor könnyen kicsúszik a talaj a lábunk alól és annak
súlyos következményei is lehetnek.
Tudja, hogy tele vagyunk szorongásokkal, félelmekkel, gondokkal, de ha az Ő útján járunk, akkor képes megvédeni bennünket, ezért biztat vele: ne félj!

A munka és a munka eredményének a megítélése nem a mi dolgunk. A mi dolgunk, illetve nagy lehetőségünk az, hogy a 2016-os esztendőnek perceit, óráit,
napjait és – akinek megadatik – az egész évet az Isten kezéből vegyük el. Az Ő lelkének segítségével gondolkodjunk, szóljunk és cselekedjünk azokban. Sose feledjük, hogy „akinek adatott minden hatalom mennyen és földön”, annak hatalma
van az idő fölött is. Ebből az időből kaptunk egy új szakaszt. Becsüljük meg azt a
Benne való reménységgel, tudván, hogy életünk nem csak egyszerűen „nem hiábavaló”, hanem az idő és örökkévalóság Ura kegyelméből beteljesedésre is jut.

Egy asszony mesélte el a következő történetet:
„ Kicsi koromtól fogva jártam templomba, ismertem minden
történetet a Bibliában. Már fiatalon tudtam, hogy két út létezik, és azt is, hogy döntenem kell. Az egyik Istené, a másik a sajátom. Amíg a magam útját jártam, örökös félelemben éltem, de amióta eldöntöttem, hogy megtérek az Úrhoz
és tudatosan nem a hamis úton járok, már nem félek többé!”
Nem elég csak tudnod azt, hogy Isten létezik, hanem engedelmeskedned is kell Neki. Hogyan lehet? El kell hinned azt,
hogy bűnös vagy, nem csak azért, mert sok rosszat tettél az
életedben, hanem már így születtél. Bűnös természettel. De
Jézus meghalt érted, a bűneidért, hogy ezáltal megtisztítson,
és Isten gyermekeként bemehess a mennyországba. Ezt be kell
látnod, el kell fogadnod. Nehéz, mert az ördög a markában
tart és nem akarja, hogy örök életed legyen, azon dolgozik,
hogy elhitesse veled, hogy ez az egész csak mese és azt akarja, hogy magadban bízz. De ha hiszel Istennek és átengeded
az életed irányítását neki, akkor Ő segít megváltoznod, hogy
elhagyd a rossz dolgokat és úgy éld az életed, ahogy Neki
tetszik. Akkor Isten melléd áll, vigyáz rád és azt mondja, ne
félj élni ezt az életet, én erőt adok hozzá. Ha bajba kerülsz,
én kimentelek belőle. Bízd rám magad, ne félj! „Sok baj éri
az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Zsolt. 34:20”

Ennek jegyében kíván boldog, az Úrban és az Úr előtt buzgólkodó új esztendőt
városunk minden polgárának

Kívánom mindenkinek, hogy bátran tudjon Istennek engedelmeskedni és legyen egy békés, boldog új éve.

Idősen és fiatalon, sokan szerettünkként, vagy egyszerűen csak ismerősként, és még
többen ismeretlenül itt hagyták e földi világot és városunkat a 2015-ös esztendőben. Sokuktól az Úrban búcsúztunk azzal a hittel, hogy az Istentől rendelt feladatuk járt le, amit
valamilyen mértékig elvégeztek. Nekünk pedig, akik élünk, még feladataink vannak. Ez
vonatkozik a diákokra, a duzzadó fizikai és szellemi erővel rendelkező törekvő fiatalokra,
az életük delén járó, de már sok mindent rutinból végző aktív korúakra, és a sokszor már
csak a fáradságot érző idősebbekre is. Azonban az Úrban való buzgólkodásnak a lehetősége mindenki számára adott. Lehet, hogy aki a betegágyán már „csak” imádkozni tud
a világért, a hazájáért, a szeretteiért és ezt nagy buzgósággal teszi, nagyobb szolgálatot
végez, mint akik látványosan, harsányan, sok eredményt fölmutatva tevékenykednek.

a Presbitérium

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

A Dunavarsányi Református Egyházközség megválasztott Presbitériuma január
3-án tett fogadalmat, a gyülekezet pedig január 10-én megtartotta első közgyűlését. Ez alkalommal meghatározta missziói munkatervét, számba vette tagjait,
megtervezte költségvetését, és testvéri közösségben elköltötte újévi ebédjét. Az
elvilágiasodás, az istenhittől és az egyházi szolgálatoktól elidegenedett korunkban, amikor hívő- és lelkészhiány okán gyülekezeteket összevonnak, akkor ez egy
nagyon örvendetes Istentől szerzett nagy áldás. Sokak mély hite, és sok munkája
van ebben az eredményben. Méltó érte a köszönet és Egyedül Istené a Dicsőség.
Dr. Csobolyó Eszter

A január 10. Egyházközségi Közgyűlés tagja Benedek
Csabánénak, a diakóniai bizottság elnökének beszámolóját hallgatják

A Soli Deo Gloria Közösség
éves munkájáról számol
be Csobolyó Miklósné
Dr. Csobolyó Eszter a
cserkészcsapat
munkájáról és terveiről
ad számot

Presbiteri fogadalomtétel

Közgyűlési ebéd
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Két köszönet sok családtól

Ahol emberi képességeink véget érnek,
ott lép be életünkbe az Isten.

Egykor szülőként és most már gyakorló nagyapaként mindig úgy véltem, hogy gyerekekkel foglalkozni
maga a csoda, csupa nagyszerű pillanat reggeltől estig. Igaz, néha rosszalkodnak, igaz, néha aggodalmat keltenek, ha fáj a hasuk és igaz, hogy bizonyos ellenőrzőket is alá kellett néha suttyomban írni
– de összességében mégis az élet napos oldalát jelenti a család, a gyerek. A Dunavarsányi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi helyettes vezetője, Gyurasics Gáborné háromgyermekes anyaként
egyetért velem, de a szolgálatnál eltöltött 18 esztendő az élet árnyékos oldaláról is szolgált kevéssé
lelkesítő tapasztalatokkal.

/G. Fort/

Tanár Úr! Az Isten áldja!
Nem tisztem nekrológot írni, csak búcsúzni szeretnék: az édesapától, a nagyszerű tanártól, kollégától és – talán mondhatom – a nagyon kedves ismerőstől. Abban a sorrendben, ahogy az elmúlt közel
50 év alatt időről-időre összekötött minket a sors.
Először osztálytársam apukájaként találkoztam János bácsival, majd alig 3 év múlva rajz-,
földrajztanáromként tisztelhettem szigorú, de
igazságos munkásságát. A Községi Könyvtárban
egy szelíd, barátságos ember segített a könyvek
közötti válogatásban. Csapatvezetőként nem a
pártelvek hangoztatása volt fő tevékenysége, hanem a gyerekek játékos, hasznos, tanító jellegű
szabadidős tevékenységének vezetése. A rajzszakkör érdekes foglalkozásai, a bélyeggyűjtés
rejtelmeinek átadása kedvenc időtöltése közé
tartozott. Kedves emlék: egy megyei rajzpályázatra Tanár Úr irányításával egy „lino-metszetet”
készítettem, díjat is nyertünk. Alig 8 év múlva,
mint kolléga üdvözöltük egymást. Szeretettel fogadott, s ha néha-néha megakadtam a nebulók
okításában, mosolygós bölcsességével mindig
tudott néhány mondattal kiutat mutatni. Amikor
igazgatóhelyettes lett, rajzórái egy részét én vettem át. Hétről-hétre segített szakmai irányításával, tantárgy-pedagógiai, technikai fogásokkal.

Az első virág a kertjéből, néhány szem gyümölcs,
Mikulásra apró kis meglepetés… ez mind János
bácsi figyelmességét, szeretetét igazolta. Gyakran hozott egy-egy olyan idézetet a Bibliából,
amely a szeretetről, az emberségről szólt. A városi újságban a Máltai címerek közötti idézeteket is
Ő gyűjtögette hónapról – hónapra. Utolsó közös
munkánk a nyáron a Máltai Szeretetszolgálat
által rendezett „Szeretet tábora” volt, ahol végigdolgozta velünk a három napot. Örömmel, türelemmel vezette a rajzfoglalkozásokat, segített az
illusztrációk elkészítésében. Elismeréssel nyilatkozott a tábor szakmai, pedagógiai munkájáról.
A szekrényében féltve őrzött gyűjteményét is
átadta, ezek modellül szolgáltak az elkészítendő
rajzokhoz. Nyugdíjba vonulása után kertészeti
tudását a Kertbarátok Körében tökéletesítette.
A Rákóczi Polgári Kör megalakulásával lokálpatrióta kötődését számtalan írás, cikk megjelenése
igazolta. Lázasan folytatta településünk múltjának kutatását. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjában is számos írás, tabló
őrzi pontos, alapos munkáját. Soha nem került
ki kezéből silány, „félig-kész” alkotás. Szeretett feleségét betegsége alatt féltő szeretettel ápolta, gondozta. Marina néni halála után
gyakran jött „főzési tanácsokat” kérni tőlünk.

Utolsó találkozásunk – halála előtt 3 nappal – az
iskola előtt történt. Beszélgettünk, köszöntöttük
egymást kellemes ünnepeket kívánva. Elindult
haza, majd a kapuból visszafordult, visszajött
semmitmondó ürüggyel, majd furcsán, nem a
szokott módon köszönt el: „Az Isten áldja magukat!” Talán Ő tudta, mi nem is sejtettük, hogy
örökre búcsúzott… János bácsi!
Az Isten áldja! Nyugodjon békében!
Dunavarsány, 2015. december 27.
Tóthné Bíró Katalin

Búcsú Tátrai tanár úrtól
A karácsonyi lázas készülődésben csörögtek
a telefonok, sajnos, fájdalmas hírt hallottunk:
Tátrai János tanár úr életének 80. évében elhunyt. Tudtuk, hogy gyengélkedik, de a halál
ténye valamennyiünket megdöbbentett, hiszen a tantestületi ünnepi ebéden még együtt
örült velünk a közelgő karácsonynak…János
bácsi halálával szegényebb lett a világunk, szegényebb egy szerető szívű, derűs emberrel.
Olyan pedagógus volt ő, aki munkáját hivatásnak tekintette, akire emlékezve, e gyönyörű pályáról Füst Milán sorai jutnak eszembe:

„Mi kell hozzá mindenekelőtt? Mélységes,
minden tulajdonságon, minden embereken tett
rossz tapasztalaton túláradó és ellenállhatatlan
emberszeretet. És az a reménykedés, amely a
nevelő munkája alatt állandóan veszélyeztetve
van, az a töretlen bizalom, hogy minden meddő
fáradozása, minden hiábavaló munka ellenére
mégis, még mindig hatni akarjon az emberi
lélekre, hogy nemesíteni akarjon, hogy nevelni
akarjon... ez pedig szenvedély kérdése. Ilyen
szenvedély nélkül senki sem lehet jó tanár. Ehhez
az áldott, felejthetetlen munkához tehát, úgy látszik, temperamentum kell mindenekelőtt, aztán
még egyszer, mindenekelőtt: tehetség.”
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A hosszú évek során olyan diákok nemzedékeit nevelte fel, akik tisztelték átfogó tudását,
műveltségét, pontosságát. Magas szintű szakmai és pedagógiai felkészültség, igényesség
jellemezte munkáját. Az az ember volt, akire
mindig számíthattak a környezetében élők, aki
egy-egy jó történet elmesélésével gyakran megnevettetett bennünket. A búcsú pillanataiban
eszünkbe jutnak a kedves emlékek, amelyek
örökre velünk maradnak. Egy nagyszerű embert
veszítettünk el, akinek bölcsessége, életszeretete, embersége, kitartása követendő példa
számunkra. Nyugodjon békében, János bácsi!
A Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános
Iskola közössége nevében: Vas Zoltánné

Dunavarsányon született vagy ide került?
- Nem itt születtem, házasságkötésem után sokszor költöztünk, kerestük a helyünket férjemmel.
Végül – hála Istennek – rátaláltunk Dunavarsányra.
Ahogy a gyerekek cseperedtek, kerékpárral jártak az
iskolába, esténként vidáman játszottak a ház előtt
a szomszéd gyerekekkel – a saját gyerekkoromra
emlékeztetett. Most már mind a hárman felnőttek,
önállóak, de még függetlenek. Jó lenne, ha már
lennének unokáim, de nem szabad sürgetni. A mai
fiataloknál sokszor azt tapasztalom, hogy megszülik
a gyerekeket – a nagyszülőknek. Az anyaság – apaság, a gyerekkel való mindennapos törődés háttérbe
szorult. Majd a bölcsőde, majd az óvoda, majd az
iskola… majd a nagyszülő. Nagyon gondosan meg
kell tervezni, hogy mikor lehet saját gyermek. A kormány most alapos ösztönzést adott a kétszer tízmillió
forinttal – remélem, sokan élnek majd vele és sokan
kedvet kapnak ahhoz, hogy felelős szülők legyenek, és többet adjanak az életükből a gyerekeiknek.
Hogyan került a gyerekek közelébe, miért a családok segítése vált a munkájává?
- Alapjában mindig is segítő szándékú voltam.
Édesanyám idősek otthonában dolgozott, már hat
évesen kaptam fityulát és fehér köpenyt – azután
később, ahogy teltek az évek, már tudatosan készültem arra, hogy ápolónő leszek. Az is lettem, de
amikor már háromgyermekes családanya lettem,
el kellett gondolkoznunk a vendéglátós férjemmel:
valamelyikünknek fel kell adnia az állandó szolgálatot.Ő maradt a munkájánál, én pedig másik, kiszámíthatóbb idejű munkát kerestem, így kerültem ide.

Mennyiben igaz a lelkesedésem, amely szerint gyerekekkel foglalkozni csupa csoda?
- Mi az élet árnyékos oldalával találkozunk: válás, anyagi
zűrök, kilakoltatás, netán bántalmazás, munkanélküliség, anyagi gondok. Igazi elhivatottság kell ahhoz, hogy
esztendők hosszú során tudjuk végezni a munkánkat.
Sokszor a fejünkhöz vágják, hogy „mi köze hozzá?”, de
akkor is tennünk kell a dolgunkat, mindent meg kell
próbálnunk azért, hogy a családok életében keletkezett
problémák megoldódjanak. Ehhez viszont a családok
együttműködése is szükséges. Van saját jelzőrendszerünk: szomszédok, tanárok, rendőrség, ügyészség, gyámhatóság, az utca embere – valahonnan megtudjuk, ha baj
van. Mindig segítő szándékkal közeledünk. Előfordult
már, hogy a rendőrséget kellet hívni és rátörni az ajtót a
gyerekek érdekében a dühöngő szülőkre – szerencsére
ez kivétel. Ha új helyre megyek, legyen az palota vagy
düledező ház, mindig keresek magamnak egy pontot,
ami szép, ízléses, amit megdicsérhetek – és onnantól
már szívesebben látnak. Tapasztalataim szerint minden
gyermek a mintát otthonról hozza. A problémás szülőnek problémás lesz a gyereke is. Itt, Dunavarsányban
nagyon jó a környezet: az óvónők, pedagógusok mindenre figyelnek és mindent jeleznek, de ha innen kikerül a
gyerek például a fővárosba vagy más nagyvárosba, biztos
támasz nélkül könnyebben kerül bajba. Próbálunk mindent megtenni a megelőzés érdekében, de az eredményhez mindig szükség van, vagy szükség lenne a szülőre.
Kapott már bárkitől is köszönetet azért, amit tett?
- A 18 év alatt kétszer fordult elő, két gyermektől kaptam pozitív visszajelzést. Annak idején nehéz szívvel bár, de olyan javaslatot kellett előterjesztenem, hogy emeljék ki őket a családjukból.

Ez nagyon nehéz döntés, mert a gyereknek végső
soron mindig a családra lenne szüksége. Itt azonban
nem volt más választás és sok évvel később, amikor
felnőttek és önállóvá váltak, visszajöttek és megköszönték, hogy valamikor így alakítottam az életüket.
Mindig emberekkel foglalkozik, mindig van bőven törődni valója mások gondjával-bajával – miért vállalt még önkormányzati szerepet is, mint a
Humánpolitikai Bizottság külsős tagja?
- Mindenki tudja rólam, hogy szerettem volna bekerülni ebbe a képviselő-testületbe, a szociális területen
dolgozóknak itt a helyük, hiszen ők tudják a gondokat-bajokat a leggyorsabban továbbítani a megoldás érdekében a döntéshozókhoz. Nagyon kevéssel
ugyan, de lemaradtan a választáson, ám nem adtam
fel. Igyekszem külsős tagként részt venni a testület
munkájában, tapasztalataimmal szociális területen
szerzett tudásommal segíteni a testület munkáját.
Van olyan terve, amit mindenképpen szeretne
megvalósítani?
- Igen, van. Dunavarsányban jól működik a szociális
ellátás, de van egy hiányosság: nincs az idős emberek számára nappali ellátás. Van rengeteg civil szervezet a fiatalok számára, van két nyugdíjas klub, de
Dunavarsány régi részén különösen sok idős, egyedülálló ember lakik. Főként télen nincs, aki folyamatosan törődne velük. Kellene egy klub a számukra.
Sokat segítettem a fiataloknak, most abban bízom,
hogy az idősebb korosztályért is tudok valamit tenni.
Haeffler András

Hálás szívvel mondunk köszönetet

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

Faragó Károlynak, aki az Őseink útján lovastúra hazaérkezésének 20. évfordulója alkalmából kezdeményezte az
útról szóló naplóm kiadását, elvégezte a könyv szerkesztését és szívén-lelkén viselte a megemlékezés valamen�nyi feladatát, gondját és áldását. A Jóisten áldása kísérje
mindezért is!
Csobolyó Miklós és családja

A MISA Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub megtartotta a 2016-os év első foglalkozását január 5-én Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Most több álláskereső jött, mint decemberben, főleg Dunavarsányból,
Délegyházáról és Majosházáról érkeztek. Először a klubvezető ismertette ez egyedi, személyre szóló, elsősorban
Dunavarsányba és a környékére vonatkozó álláslehetőségeket. Ezt követően a budapesti álláslistából, majd a
Hírlevélben található álláslehetőségek közül válogattak
a munkát keresők. A következő foglalkozásra február első
keddjén, azaz február 2-án 14 órai kezdettel kerül sor Dunavarsányban, a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk.
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

Közöttünk élnek

Emlékezés
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Műjégpálya avató képekben

Beszámoló

Ökoiskola lettünk!
Örömmel tudatjuk, hogy sikeres pályázatunk eredményeként elnyertük az Ökoiskola címet, amelyet 2016.
január 1. és 2018. december 31. között használhatunk.
A pályázatot hosszas előkészítő munka eredményeként
2015 szeptemberében nyújtottuk be. Tettük ezt azért,
mert iskolánkban évek óta nagyon sok akció, program
zajlik a fenntartható fejlődés, az egészségvédelem, az
épített és természeti környezet megóvása érdekében.
Ezekkel a tudáselemekkel – eddig is és a továbbiakban
is – az a célunk, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos, takarékos magatartásának, életvitelének
kialakulását. Megértessük a fogyasztás és a környezeti
erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
Arra törekszünk, hogy a tanulók bekapcsolódjanak közvetlen környezetük hagyományainak, természeti értékeinek megismerésébe, megőrzésébe, gyarapításába.
Ismerjék meg saját településük gondjait, eredményeit.
Reményeink szerint életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés meghatározóvá válik. Olyan technikákat, módszereket sajátítanak el, amely természetessé teszi számukra az egészség megőrzését. Külön öröm számunkra,

A decemberi Ökonapon minden osztály írt egy ökoverset. Íme, egy a sok remek közül:
8.a osztály: Okulástól ökulásig

hogy céljaink elérést támogatja az energiatakarékos működés az iskolaépületeinkben, s az, hogy főépület udvara
kulturált szabadidős programokra, sportolásra alkalmas
tér lett. A fenntarthatóság pedagógiájában szorosan
együttműködünk a szülői házzal, a város önkormányzatával, a társadalmi szervezetekkel és a társintézményekkel.
Köszönjük minden a partnerünknek, hogy a nagyszerű
együttműködés eredményeként elnyerhettük ezt a rangos elismerést. A tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek
között az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium tisztségviselői adják át januárban.
Vas Zoltánné
igazgató

Van egy fogalom, ökológia,
majdnem olyan, mint a biológia.
Nem növények és állatok,
Hanem természetvédelem és más megoldások.
Vajon mi a lényege ennek az egésznek?
Semmi pazarlás, szelektálj merészen!
Nem kell nekünk ehhez se anya, se apa,
Csak a természetünk gondos ápolása.
A suliban most ez a menő,
Minden barátunk erre vevő.
Semmi másra nem gondolunk,
Csak arra, hogy zöldül a világunk.
Nekünk most az a fontos
Ne legyen a víz olajfoltos.
Ökoversnek, ökovége
Legyen a Földnek is zöld a vége!

2015 a Willpower életében
A tavalyi év is mozgalmasan telt csapatunk életében gazdag program, táncóra, örömteli pillanatok, órák vagy éppen napok közepette. Saját,
önálló klubhelyiséggel rendelkezünk 2014 óta
Willpower Táncstúdió néven Dunavarsányban, a
Kossuth L. utca 12. szám alatti üzletház emeleti
helyiségében, amely az edzéseinken túl egyéb
programjainknak is otthont ad. Tavasszal húsvéti
napot tartottunk, ahol a felnőttek paprikás krumplit főztek, a gyerekek pedig – a délelőtti Nyúldombi tojáskeresés és szabadtéri játékok után – hímes
tojásfestéssel, majd egy kiadós ebéddel tehették
szebbé szünidejüket. Minden évben részt veszünk nemcsak a varsányi, hanem a környező
települések városnapi programjain is. A Dunavarsányi Napok programjaiba teljes lendülettel
bekapcsolódunk: tavaly először volt Varsányi
Táncláz, amit a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral közösen szerveztünk és nagy sikert aratott.

A rendezvény részben jótékony céllal is jött létre, ennek köszönhetően 500.000 forint jutott a
testvérvárosi, csetfalvai gyermekek nyári üdültetésének költségeire. A fellépés-sorozat után
kezdődnek saját nyári táboraink: minden évben
három tábort szervezünk a kicsiknek, a nagyoknak és a felnőtteknek a délegyházi Napsziget
üdülőben, valamint Bogácson, az Eger melletti
kis üdülő falucskában. Táborainkban az edzések mellett mindig jut idő csapatvetélkedőkre,
játékokra, pihenésre, strandolásra és esténként zenés, táncos mulatságokra is, tábortűz,
szalonnasütögetés, közös éneklések közben.
Az őszi hónapokban halloween-i tökfaragás és jelmezversenyes estet szervezünk kicsinyeink nagy
örömére és egymás rémisztgetésére. A tél beköszöntével pedig ellátogat hozzánk a Mikulás, aki
- mint minden jó gyermeket - a mi táncosainkat
is megajándékozta, sőt, az utóbbi években maga
a „nagy szakállú” is táncra perdül látogatásakor.

Az ünnepekre mi is lelkesen készültünk, a városi
rendezvényen, a Mindenki Karácsonyán való fellépés után saját évzáró programunk volt a Willpower karácsonyi gála, ahol szülők, barátok és
egymás közt mutattuk be egész éves munkánkat,
közösen ünnepeltük a karácsony szentségét. A
csapat idén tölti be 7. évét, amely éveknek a gyümölcse az a rendkívüli elismerés, amit a Magyar
Tehetségkutató Szervezetek Szövetségétől kaptunk, miszerint 2015-ben csapatunk Regisztrált
Tehetségpont minősítésben részesült. Az idei év
is változatos programmal, vidámsággal és élményekkel kecsegtet bennünket, készülnek az új
koreográfiák, tervezzük a programokat, a jókedv,
a lelkesedés és a lendület pedig ismét hajtja csapatunk tagjait. Várjuk szeretettel a táncolni vágyó
új tagokat, hogy a tavalyi évhez hasonlóan remek
esztendőről számolhassunk be egy év múlva!
Kun László Károly

13
Események
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ÉV VÉGI FOCI

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
A most látható épületek szintén a XIX. század végén, illetőleg a XX. század elején létesültek.
- Az első képen az 1910-ben épült nagyvarsányi Szabadság u. 16-os számú Kiss-, majd Rumi-, Kocsis-házat láthatjuk. Az építtető majosházi illetőségű
ember volt, tőle vette a mai tulajdonos nagyanyja 1914-ben. (Fotó: Horváth László)
- A második felvétel a szintén 1910 körül épült Béke u. 21-es számú Kreisz György-, majd Kreisz Ferenc-házat mutatja egy lakodalmi menet hátterében.
- A harmadik fénykép az 1912-ben épült Sport u. 49-es számú Kronome József-, majd Wágner Éva-házat ábrázolja. Bár sajnálatomra eredeti állapotáról
nem sikerült képet szereznem, vigasztal a tudat, hogy a jelentősen átalakított épület a jelenlegi tulajdonos jó ízlését dicsérve sokat megőrzött a múlt
század elejének stílusából, hangulatából! (Fotó: Danev György)
- A negyedik felvételen a Nyár utcai Vészi-, Born-kastély hajdani istállója látható, vélhetően még a XIX. századból való.
Folytassuk Kisvarsánnyal! Hein János kertépítő mérnök - mint életrajzából megtudhatjuk - 1893-ban Budapesten kertépítészeti irodát nyit, majd Dunavarsányon díszfaiskolát alapít. A I. világháborúig dolgozik itt. Az ő Nagyvarsányi úti kertészetét s annak épületeit láthatjuk az ötödik képen. (A 20-as
években Ujhelyi Antal vásárolta meg.)
- A hatodikon a Kossuth Lajos u. 33-as számú, 1910-ben emelt ,,öreg iskola”, több ezer nebuló ,,második otthona”, amely a felújítások után ma is híven
betölti küldetését.
- A hetedik fényképen a Kossuth Lajos u. 6-os számú Móri-, majd Szabó-ház látható. Egy kőműves mester építette 1910-ben, tőle vásárolta meg Móri
Sándor 1914-ben. Fűszer- és csemegeüzletet is üzemeltetett benne, ezért épült hozzá egy féltetős raktár.
- A nyolcadik felvételen a 18-as kettős földszintes őrház épülete látszik a vasúti vágánytól nyugatra, a Halász Lajosné utcai vasúti átjárótól déli irányban.
1912-ben épülhetett, amikor a vele szemben álló állomásépülettől átvette az őrházi szerepet (és a 18-as megnevezést), mivel akkor az állomást
bővítéssel és kitérő vágány létesítésével alkalmassá tették a teher- és gyorsforgalom fogadására is. Ma a Helytörténeti Múzeum gyűjteményének ad
otthont. (Fotó: Horváth László.)
Kedves Olvasók! Sajnos, még mindig nem áll rendelkezésemre fénykép néhány igen régi épületről, pedig fontos lenne. Kérem Önöket, hogy akinek
van ilyen a birtokában, jelezze nekem, a szerkesztőségnek vagy az önkormányzatnak! Másolás után azonnal visszaadom! Segítségüket előre is köszöni:

1.

2.

3.

15

Kohán József

A hagyományos óévbúcsúztató teremlabdarúgó torna 2015. december 20-án, vasárnap
zajlott le. Szokásomhoz híven most is csak 10
csapat nevezését tudtam elfogadni, mert több
csapat esetén nagyon későn lett volna vége a
rendezvénynek. Ezúton is elnézést kérek mindazoktól, akik nem tudtak nevezni. Reggel 8:00
körül már gyülekeztek a csapatok, várták, hogy
miként alakul a sorsolás, amelynek folyamán a
10 csapatot két 5-ös csoportra osztottuk. Az „A”
jelű csoportba a Lacháza, az Öregfiúk, a Feláldozhatók, a Nyerőmű és az S.O.S. FC csapata, míg a
„B” jelű csoportba a Brigád , a Royal FC, a Bakterház, a Szigeti Szentek és a Délegyháza csapatai
kerültek. Megkezdődtek a csoportmérkőzések,
mindkettőből az első két csapat jutott tovább
az elődöntőkbe. Az „A” csoportból az Öregfiúk
és a Feláldozhatók, a „B” csoportból a Royal FC
és a Bakterház csapatai jutottak tovább. A továbbiakban már egyenes kieséses rendszerben
küzdöttek a csapatok azért, hogy eldöntsék: ki
játszhatja a döntőt, illetve ki játszhat a 3. helyért.
A két elődöntő eredménye: Öregfiúk – Bakterház
0:0, büntetőkkel: 2:3, Royal FC – Feláldozhatók
2:0. Ezután a két vesztes csapat játszhatott a 3.
helyért, ők már a csoportmeccsek alatt is találkoztak. A 3. helyért: Öregfiúk – Feláldozhatók 1:0.

Délután 18:00 körül került sor a döntő mérkőzésre a Bakterház és a Royal FC között, ők
a csoportmeccsek alatt szintén játszottak már
egymással, korábban a Royal FC 4:3 arányban
bizonyult jobbnak. A döntő izgalmas játékot hozott, a Royal FC 2:0-ás vezetését a Bakterház 2:2
– re egyenlítette ki. Mivel a 2 x 10 perc alatt már
nem esett több gól, következett 3-3 büntető. A
Bakterház kihagyta az első két lövést, a Royal FC
játékosai viszont nem hibáztak, a harmadik büntetőt már nem kellett elvégezni, így a Royal FC
csapata nyerte a 2015-ös óévbúcsúztató tornát.

Szeretném megköszönni az összes csapatnak a
sportszerű játékot és azt, hogy egész nap türelmesek voltak, hiszen elég sokáig tartott a torna.
Továbbá köszönet a DTE-nek, a Dunavarsányi Önkormányzatnak, Agárdi Erzsi néninek a büféért,
és mindenkinek,aki segített a színvonalas torna
lebonyolításában!
Krasznai István (szervező)

A torna végeredménye:
1. Royal FC
2. Bakterház
3. Öregfiúk
4. Feláldozhatók
Ezután egy gyors eredményhirdetés következett,
az első három csapat kupákat kapott. Az idén először az első helyezett egy vándorkupával is gazdagabb lett, amit természetesen jövőre vissza kell
majd hozni. A kupa végleges elnyeréséhez háromszor kell egy csapatnak megnyernie a tornát.
A torna legjobb kapusa Koncz Gábor (Feláldozhatók), a gólkirály 9 góllal Kocsis Ferenc (Bakterház)
lett. Gratulálok nekik!

A győztes csapat fényképe
Álló sor balról jobbra: Kreisz Viktor, Majzik
Adrián,Venczel Sándor, Bathó Ákos, Sipos Bence,
Kovács Norbert, Bessenyei Attila, Krasznai István
Guggolnak : Jónás Barnabás, Dávid István,
Keresztes Márton, Szabados Tamás, Radák Gábor.

ASZTALITENISZ VERSENY

4.

5.

6.

Az előző évekből okulva, a délegyházi sportbarátoktól kértünk kölcsön még egy asztalt, hogy az egyéni versenyek után levezetésnek páros versenyt is tudjunk indítani. De nem így lett! A sok megbetegedés és a késők ellenére 21 hobbi és 19 igazolt indulót tudtunk regisztrálni. A 6 asztal
versenybe állítása miatt az egész csarnokot igénybe kellett vennünk, a mezőnyt 3-3 csoportra osztottuk fel, így két 6-os és négy 7-es csoport lett. A
főtáblára az első kettő egyenes ágon, plusz még két harmadik helyezett versenyző jutott fel. Ezután már kieséses rendszerben zajlottak az események, összesen 136 meccsen dőlt el a végső sorend, ami az igazoltaknál így alakult, kezdve az első helyezettől: Kaszás Laci; Török Anna; Szóka
László; Sós Tibor; Kirchmajer Richárd, a hobbi játékosoknál pedig: Sipos Imre; Müller Lajos; Tángyes József; Nagy Zoltán; Vellai László. Nekik külön gratulálunk, meg persze az összes jelenlevőnek, ide értve a lelkes szurkolókat is. Köszönjük a DTE-nek a terem biztosítását, Gergőné Varga Tünde polgármesternek az önzetlen segítséget, a DMTK-nak a sportszereket, és mindenkinek, aki jelen volt és megteremtette az igazi sporthangulatot!
Köszönettel:
Perényi Péter

7.

8.

Verseny közben

Hobbisták

Igazoltak

Sport

Történelem
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Testvérvárosi kapcsolat
Gemmingen
Gutyán Imre †
2015. december 17-én 72 éves korában, hosszú és súlyos betegség után
elhunyt Gutyán Imre. Amikor a gemmingeni uszoda (szabadtéri fürdő) felépült, Gutyán Imre úszómester lett és 1977-ben tevékenyen részt vett a
gemmingeni úszók baráti körének megalakulásában. Ennek 25 éven keresztül vezetője is volt. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően az eddig
sokszor mellőzött vízilabdázás méltó szintre emelkedhetett és emellett jelentős eredményeket ért el a baráti kör csapata is. Szintén 1977-ben Gutyán
Imre megalapította a DLRG (Német Életmentő Szövetség) gemmingeni
csapatát, helyi szervezetét, amelyet 1989-től ő maga vezetett. Amellett,
hogy az uszodában úszómester volt, egyesületben dolgozott, 1972-től sikeres vízilabdabíró lett, vezetett meccseket nemzetközi mérkőzéseken is.
Izombénulás (szélütés) kényszerítette a megbecsült sportembert kerekesszékbe, így a sok aktívan leélt év után már csak a háttérből szemlélte az eseményeket. Az úszósportért végzett kimagasló tevékenységéért kitüntette a Badeni
Úszó Szövetség az „Aranytűvel”, „Ezüsttűvel” pedig a Német Úszó Szövetség.
Különleges kitüntetés, hogy 2015 júniusában átnevezték a felújított uszodát
és elnevezték még életében róla - ez rendkívül ritka a német úszósportban.
Nagyon hősiesen és teljes erővel harcolt az alattomos betegségével szemben,
amely végül legyőzte őt. Gutyán Imrével túl korán veszítettünk el egy jószívű
és megbecsült barátot és sportolótársat, aktív sportolót, akinek neve számtalan
szép emlékkel köthető össze. Munkásságát mindig tiszteletben fogjuk tartani.
Imre, hiányozni fogsz közülünk! Részvétünk a családnak és a barátoknak ebben a nehéz időszakban.
(A gemmingeni újságban megjelent cikk fordítása)

21. DUNAVARSÁNYI
BANYABÁL
Újra itt a január, kezdődhet a Banyabál!
2016. január 30-án este 7 órakor
újra zeneszó hallatszik a sportcsarnokból.
Jótékonysági banyabálunk fővédnöke
banyatársunk és egyben polgármesterünk,
Gergőné Varga Tünde.
Védnökünk és egyben erénycsőszünk a
nőgyógyász
Kun László doktor úr.
A Fúzió zenekar húzza a talpalávalót.
Batyus bál a miénk, hozz magaddal
enni és innivalót!
A belépő jegy ára 1800,- Ft
Jótékony cél a tét, ne sajnáld rá a pénzt!
Jelmez felvonulás és éjféli meglepi, gyere
közénk, mulassunk reggelig!
Aranylánc banyamedállal a tombola fődíja.
Ölts jelmezt és szeretettel vár a
Lányok Asszonyok Klubja

FELHÍVÁS!

Kedves szellemi sportokat kedvelők!
A Soli Deo Gloria Közösség
ebben az évben is
SAKKVERSENY-t
hirdet meg korra és nemre való
tekintet nélkül.
E szándékunkban és tervünkben megerősít
bennünket a tavalyi sakkverseny résztvevőinek szép száma, az egyszerre komoly és
barátságos hangulat és nem utolsó sorban a
személyi kapcsolatokban való gazdagodás.
A lebonyolítás helyszíne
a Soli Deo Gloria Közösségi Ház,
várható ideje
2016. február.
Érdeklődni, illetve jelentkezni
Puhr Ferencnél a
+ 36 30 789 9181 telefonszámon, vagy a
puhrferenc@xnet.hu e-mail címen lehet.
Szeretettel várjuk a bátor jelentkezőket!
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Üzenet a művelődési ház előtti
VANDÁLOKNAK
„A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is test a testünkből, lélek a lelkünkből. Példa
arra, hogy életünk nemcsak szükségletek láncolata, s hogy
életünk legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy létünk végül
is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Tiltakozás, igen,
az ajándék tiltakozás is énünk korlátai ellen, akár olyasmit
ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk volna, de még inkább amikor olyasmit, amit mi magunk is
szeretünk, kedvelünk. Az ajándékozás nem figyelmesség,
nem fényűzés, nem szokás. Véghetetlenül komolyabb és
több minden rutinmozdulatnál. Gyönyörű kifejezése az
ember földi sorsának, helyzetének s ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy egyek
legyünk, ha most még csak börtönrácsainkon át tudjuk is
megölelni, megitatni és megetetni egymást.” (Pilinszky)
Magyarázat: 2015. Advent első vasárnapja óta hétről hétre öltöztettük - lelkünk, szívünk mellett - a környezetünket
is díszbe, hogy a várakozás örömteli perceit szebbé tegyük
városunk valamennyi polgára és az intézménybe látogató
vendégek számára. Az egyik nap reggelére a hátsó bejárat
fényfüzéreit vitték el, majd megrongálták a város központját
díszítő udvari fényeket. Reméltük, hogy az első lopással valakinek szereztek örömet a fényfüzérrel. Valaki örül a csillogó dísznek. A vandálkodás előtt értetlenül állunk. Azt ugyanis szándékosan elvágta valaki, akiről videofelvétel készült,
és akinek üzenjük, hogy megtettük ellene a feljelentést.
Epilógus: Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell tanulnunk
vágyakozni az után, ami a miénk". A város ünnepi fényei a
város polgáraié. Nem sajátíthatja ki senki büntetlenül saját
magának! Aki ezt tette, várhatja a méltó büntetést. Mi pedig szomorú szívvel vártuk a városi karácsonyi ünnepséget,
ahol a fény csak a lelkünkben égett, az udvaron nem….
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
NÉPLIGET AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR
ODA

04:08
04:38
05:08
05:38
06:08
06:23
06:38
07:08
08:08
09:08
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
14:38
15:08
15:38
16:08
16:38
17:08
17:38
18:08
19:08
20:38

04:56
05:26
06:00
06:30
07:10
07:25
07:40
08:10
09:10
10:00
11:00
12:00
12:56
13:56
14:56
15:30
16:00
16:30
17:00
17:26
17:56
18:26
18:56
19:56
21:26

VISSZA

05:05
05:40
06:40
07:40
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:10
13:40
14:10
14:25
14:40
15:10
15:40
16:10
16:40
17:10
17:40
18:10
18:40
19:10
19:40
20:40
22:40

05:52
06:27
07:27
08:27
09:27
10:27
11:27
12:27
13:27
13:57
14:27
15:02
15:17
15:32
16:02
16:32
17:02
17:32
18:02
18:32
18:57
19:27
19:57
20:27
21:27
23:27

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
SZIGETHALOM, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS
ODA

05:00
06:25
07:10
07:50
10:45
13:05
14:25
16:25

VISSZA

05:22
06:47
07:32
08:12
11:07
13:27
14:52
16:52

05:30
06:50
10:00
11:30
13:35
15:15
17:05

05:52
07:17
10:22
11:52
13:57
15:37
17:27

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
MAJOSHÁZA, MŰVELŐDÉSI HÁZ
ODA

07:03
11:23
14:43
16:03
16:55

VISSZA

07:21
11:41
15:01
16:21
17:13

14:15 14:34
15:35 15:54
16:30 16:49

DUNAVARSÁNY - KŐBÁNYA KISPEST
ODA

DUNAVARSÁNY

03:47
04:45
05:16
05:51
06:14
06:44
07:21
07:44
08:44
09:44
10:44
11:44
12:44
13:44
14:44
15:44
16:44
17:44
18:44
19:44
20:44

04:26
05:26
05:56
06:31
06:56
07:26
08:01
08:26
09:26
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:26
16:26
17:26
18:26
19:26
20:26
21:26

VISSZA

04:45
06:32
07:32
08:32
09:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
17:32
18:32
19:32
20:32
21:32
22:32
23:32

05:26
07:10
08:10
09:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:13
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:10
23:10
00:10
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DUNAVARSÁNYI APRÓ

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. Schäﬀer Mihály háziorvos

(helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):

Egészségház I. em. 51.
Rendelés: H: 15-17; K: 13-14;
Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
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. 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. Rácz Ildikó Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H,K,Cs,P: 12-14
Sz: 10-11, Sz: 9-10 egészséges tanácsadás
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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 Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
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
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
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: 8-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit 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

•
•
•
•
•
•
•

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
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
BÖLCSÖDE!? www.dunavarsányigyerkőcde.hu
Tel:30/924-80-87
Dunavarsány Kossuth L. u. 38 szám alatti Szolgáltató Házban,
a Posta és a Takarékszövetkezet mellett földszinti üzletek
(38-40m2), és első emeleti irodák kiadók.
Érdeklődni a 06-70-942-5939-es telefonszámon lehet.

FÉRFI ÉS NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK
FIZIKAI MUNKAKÖRBE A
DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA!!!
Felvételhez szükséges:
-Önéletrajz, -életkor: 20-40 év,
-férfiaknál B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés:
hétköznap 8-13h-ig
Dofe Gombatermelő és Értékesítő Kft.,
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. dofe@invitel.hu

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.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
A Lányok Asszonyok Klubja őszinte
köszönettel vette az 1%-os adományokat és használta jótékony célra!
Kérjük továbbra is támogassák adójuk 1%-nak felajánlásával klubunkat.
Adószám: 18705494-1-13
Tisztelettel:
Lányok Asszonyok Klubja

