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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!Dunavarsány, Duna-part

 Az elmúlt egy hónapban számtalan kulturális 
eseményen, koncerten, gyermekprogramon, 
sporteseményen és szórakoztató műsoron va-
gyunk túl, valamint a testvértelepülésekről ér-
kezett, közel száz tagot számláló küldöttségek 
számára is szerveztünk felejthetetlen napokat 
Dunavarsányban. A pünkösdi kulturális napok 
eseményeit még fel sem dolgozva már az idei 
Dunavarsányi Napok programjaiba csöppen-
tünk. Mindig jobbat, ütősebbet szeretnénk 
rendezni az előző évinél, hogy a nézők minél 
nagyobb számban látogassák a rendezvényt. A 
2016-os olimpiai év jegyében nyitottuk meg már 
hétfői nappal a Dunavarsányi Napokat, amely 
stílusosan rajtpisztolylövéssel kezdődött el. 
 
Sport és szabadidős eszközöket avattunk fel az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola felújított ud-
varán, majd a sportos megmérettetések utáni 
eredmények alapján választottuk meg a „Város-
napok Díszpolgára”-it. A Falumúzeum is követte 
a sportot, hiszen egykori sporteszközökből nyitot-
tak meg tárlatot a Kézimunka Szakkör jóvoltából. 
A komolyzenét kedvelőknek egy magas színvo-
nalú Opera Gála nyújtott csodálatos élményt, 
ahol többek közt a Vass Lajos Kamarakórus, Kun 
Ágnes Anna operaénekes, Geiger Kinga énekes 
és Labant Bence operaénekes varázsolták el előa-
dásukkal a közönséget. Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak hagyományos év-
záró koncertjét is minden évben nagy érdeklő-
dés követi, hiszen a jövő kis zenészei mutatják 
be hangszeres tudásukat. Üdítő színfoltja volt 
a koncertnek a zeneovisok műsora, öröm volt 
látni fesztelen, természetes, de komoly felkészü-
lést tükröző vidám, zenés, játékos előadásukat. 

Mindig ünnepnap az, amikor pedagógusainkat, 
védőnőinket, gyermekintézményi dolgozóin-
kat, vagyis minden közalkalmazottunkat egy 
kedves műsorral, vacsorával és egy szál virággal 
köszönthetjük a városnapi események közt. A 
meglepetésvendég az idén Hűvösvölgyi Ildikó 
Kossuth-díjas színművésznő volt, aki sugárzó 
előadásával lenyűgözött bennünket. A megle-
petések nem értek véget, mert a „Dunavarsány 
Közszolgálatáért Díj” átadására is azon az es-
tén került sor. Az intézményi kerekasztal tagjai 
2016-ban Verebély Andrea tanárnőt, a Testvér-
települési Bizottság tagját tartották a legmél-
tóbbnak a kitüntetésre. Az idei közalkalmazotti 
napon még egy díjat javasoltam átadni. Felve-
zetésként a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói egy kisfilmet készítettek, amelyben 
többen nyilvánították ki véleményüket valakiről

barátként, családtagként, kollégaként. Szép és 
megható, vidám és néha könnyeket fakasztó 
mondatok hangoztak el, a végén összegezve, mit 
kívánnak a díjazottnak a jövőre nézve. A laudáció 
elolvasása után már teljesen egyértelművé vált, 
hogy második kitüntetettünk 15 éves vezetői 
munkája elismeréséül Vas Zoltánné Ildikó, az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója lett. 
Mindkettőjüknek kívánok további jó munkát, si-
kereket az életben!

Június 4-e is évről-évre a Városnapok része, szo-
morú emlékezés a trianoni eseményekre, ahol a 
békediktátum aláírásával jelentősen megcsonkí-
tották Magyarországot. Együtt emlékeztek velünk 
a Trianoni Emlékparkban a kárpátaljai Csatfal-
váról érkezett testvéreink, akik Trianonnak is kö-
szönhetően a Kárpát-medence leghányatottabb 
sorsú magyarságához tartoznak.

A nagyszínpadi programokat pénteken délután 
nyitotta meg dr. Csobolyó Eszter, a Művelődé-
si, Oktatási és Sport Alapítvány elnöke ünnepi 
beszédével. Ezt követően az Alapítvány megala-
kulásának 25. évfordulója alkalmából a Légie-
rő Zenekar adott színvonalas koncertet Katona 
János alezredes vezényletével. A vasárnapi Is-
tentisztelet zárásaként Teleki Miklós orgonamű-
vész előadását szintén az Alapítvány jóvoltából 
hallgathattuk meg. A Dunavarsányi Napok fő 
műsora az idén is a Varsányi Táncláz versenye 
volt, amelyben a helyi civil szervezetek delegál-
tak táncosokat. A táncra jelentkezők óriási felké-
szültséggel, magas színvonalú műsort adtak elő 
profi táncosok betanításával. Rengeteg néző, 
szurkoló tapsolt mindhárom napon a fellépők-
nek, és szavazójegyek vásárlásával segítették 
saját indulójukat a legjobb helyezés elérésére. 
A II. Varsányi Táncláz szavazójegyeinek bevételét 

ismét egy nagyon nemes célra ajánlottuk fel: a 
tavalyi év bevételét megduplázva, több mint 1 
millió forintot tudtunk adományként a majos-
házi Hospice Ház felépítésére átadni. Az olimpia 
évében mindig tornaünnepéllyel készülnek 
az iskolások és a pedagógusok. A város sport-
pályáján mutatták be színes műsorukat, méltó 
bevezetéseként a riói olimpiának. A vasárnap 
délelőtt mindig a legkisebbeké. Őnekik szóltak 
a kedves gyermekdalok, nekik táncoltak babák 
és mamák, őket ünnepeltük – mind a 83-mukat 
– Dunavarsányi Polgárrá fogadásuk alkalmából. 
A legemlékezetesebb események mellett még 
sok egyéb programmal is szórakoztattuk váro-
sunk lakóit. Fontos a jókedv és a mulatozás egy 
település életében, de mindennek csak akkor 
lehet létjogosultsága, ha látjuk Dunavarsány 
fejlődését, szépülését. Tavaly azt írtam, kívánom, 
hogy legyen okunk ünnepelni 2016-ban is. Az 
idénre tervezett és rövid időn belül elkezdett 
út- és járdafelújítások, az intézményekben vár-
ható beruházások, a játszóterek továbbépítése, 
a parkolók kialakítása, a Duna-parti sétány meg-
valósítása – hogy csak a nagyobb fejlesztéseket 
említsem – ismét örülni enged mindnyájunkat. 
A nyár szokásosan kemény munkával telik majd, 
hogy a költségvetésbe betervezett több mint 400 
millió forint összegű fejlesztési munkák őszre 
mind megvalósuljanak. Fontos tervek készülnek, 
amelyek Dunavarsány hosszú távú jövőképét hi-
vatottak lefektetni. Ilyen terv a közlekedésfejlesz-
tési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia (ITS) elkészítése. Mindkettőhöz komoly 
feltáró és véleménymegismerő tevékenységre 
van szükség, ezért Önöket, városunk lakosait is 
kérdőívekkel keresték, illetve keresik fel a jö-
vőben. Kérem, hogy aktívan vegyenek részt a 
kérdések megválaszolásában, hiszen válaszaik-
kal segítik kialakítani településünk jövőképét.

A sport meghatározója ennek az évnek, jelenleg 
a Magyarország számára is fontossá vált fran-
ciaországi labdarúgó Európa-bajnokság folyik, 
majd augusztusban a már többször említett riói 
olimpián szurkolhatunk versenyzőinkért. Szű-
kebb kis hazánkban, itt Dunavarsányban pedig 
június 25-én emlékezünk meg a Dunavarsányi 
Torna Egylet megalakulásának 90. évfordulójáról.

Minden kedves dunavarsányi lakosnak kívánok 
tartalmas nyári időtöltést, kellemes nyaralást, a 
sporteseményeken jó szurkolást!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A képviselő-testület a 81/2016. (IV. 12.) számú határozatát visszavonta.

A képviselő-testület előzetesen hozzájárult, hogy a Dunavarsány 461-462 hrsz-ú és 469-470 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában álló sportpályán új pályaház építésére 
pályázatot nyújtson be a Dunavarsányi Torna Egylet, az MLSZ által meghirdetett TAO sportfejlesztési program keretében, tárgyi eszköz beruházásra. Előzetesen hozzájárult, 
hogy sikeres pályázat esetén a támogatást jóváhagyó határozatban meghatározott támogatás mértékéig, de maximum bruttó 91 millió forint összegben a beruházás helyéül 
szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában, a TAO törvényben meghatározottak szerint, az ingatlan nyilvántartásban 15 év időtartamra a Magyar Állam 
javára jelzálogjogot jegyezzenek be. Előzetesen vállalta a 2016. évi költségvetés tartalékkeretének terhére a fentiek szerint benyújtott pályázathoz 30 %-os önrész, maximum 
bruttó 39.000.000 Ft biztosítását, amennyiben a pályázat sikeres lesz. Felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

A 2016. április 27-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai

A 2016. május 19-ei rendkívüli 
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület a Dunavarsányi Árpád Fejede-
lem Általános Iskolát és a Dunavarsányi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezéseket 
véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett.

A testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló 2015. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület a Dunavarsány és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának 
módosítását, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot elfogadta, és felhatalmazta a polgár-
mestert az okiratok aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. mérlegét, ered-
mény-kimutatását kiegészítő mellékletét és a könyv-
vizsgálói jelentést megismerte, a 2015. évi beszámo-
lót 56.233 e Ft-os mérlegfőösszeggel és 7.568 e Ft-os 
adózott eredménnyel elfogadta.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város közterülete-
inek felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése sze-
rinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
elfogadta, az eljárás lebonyolításával megbízta a KPG 
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, 
Malom u. 18.) nettó 400.000 Ft összegben a vásárolt 
közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Bács-Kert 
Kft. (6000 Kecskemét, Máriahegy 97/a), Tündérkert 
97 Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.), Gép-Liget Kft. 
(2330 Dunaharaszti, Somogyváry utca 27.), Buxuskert 
Kft. (1105 Budaörs, Cséry u. 2/c). A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a közbeszerzés fedezetéül a költ-
ségvetésbe tervezett nettó 39.422.000 Ft előirányzat-
hoz további nettó 10.500.000 Ft-ot csoportosít át a 
2016. évi költségvetésben szereplő Diszkókert sétány 
fedezetéül szolgáló előirányzatból, és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Megállapították a „Notebook beszerzés” tárgyú be-
szerzési eljárás eredményét, amely szerint az eljá-
rás nyertese a TelegraM Kft. (1133 Budapest, Vág 
utca 7.). A testület a szerződés teljesítéséhez szük-
séges anyagi fedezetet, a 2016. évi költségvetés 

informatikai eszközök beszerzése előirányzata 
terhére 2.164.360 Ft + ÁFA összegben biztosítja, fel-
hatalmazta a polgármestert a notebookok megvásárlá-
sára és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 
aláírására.

A képviselő-testület megállapította a „Bajcsy-Zsilinszky 
utca szennyvíz- és ivóvízhálózat teljes állapotfelmé-
rési és fejlesztési létesítési dokumentáció elkészí-
tése, valamint az Epres köz (786/6 helyrajzi szám) 
ivóvízhálózat bővítés tervezése, engedélyezése és 
kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét, 
amely szerint az eljárás nyertese a Hydro-Agro-Bau 
Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.), és felhatalmaz-
ta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Elfogadták a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító 
számú, Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Techno-
lógiájának Korszerűsítése pályázat megvalósításához 
szükséges Konzorciumi megállapodást és felhatal-
mazták a polgármestert a megállapodás aláírására, 
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület utólagos hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
Dunavarsányi Torna Egylet az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 461 hrsz-ú (az összevonást megelőzően 461-
462 hrsz-ú és 469-470 hrsz-ú) ingatlanra, a Karsádi és 
Fia Bt. (2316 Tököl, Duna u. 5/7.) által elkészített tervek 
alapján építési engedélyezési eljárást kezdeményez-
zen, ráépítési jogosultságot szerezzen. Felkérte Ke-
resztesi Balázs alpolgármestert, hogy a Dunavarsányi 
Torna Egylet által az MLSZ által meghirdetett TAO sport-
fejlesztési program keretében, tárgyi eszköz beruhá-
zásra benyújtott sikeres pályázata esetén a beruházás 
megkezdése előtt megállapodást kezdeményezzen a 
Dunavarsányi Torna Egylettel a tulajdonosi jogok és 
üzemeltetési jogok rendezése, a beruházás járulékos 
költségeinek és a megvalósult épület üzemeltetési 
költségeinek tisztázása érdekében. Felkérte az alpol-
gármestert, hogy az Együttműködési megállapodás 
tervezetét elfogadásra terjessze a képviselő-testület 
elé. Hozzájárulását adta ahhoz, hogy a fentiek teljesü-
lésével, az aláírt Együttműködési megállapodás szerint 
a Dunavarsányi Torna Egylet megépítse az engedélyt 
szerzett pályaépületet. Felhatalmazta az alpolgármes-
tert a Karsádi és Fia Bt. hozzájáruló nyilatkozatának 
birtokában az engedélyezési tervdokumentáció át-
adására és a további szükséges lépések megtételére.

A 2016. június 9-ei rendes  
képviselő-testületi ülés határozatai

A testület a „sport pályázat”-ra elkülönített 2.000.000 
Ft összegből fennmaradt 200.000 Ft összeget átcso-
portosította a Művelődési, Oktatási és Sport Alapít-
vány 2016. évi tevékenységének támogatására, és 
felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására.

A képviselő-testülete a Liza Tanító Néni a Nagyvarsá-
nyi Gyermekekért Alapítvány programjaira 75.000 
Ft, míg működésére 25.000 Ft támogatást ítélt meg 
a 2016. évi költségvetés civil szervezetek működési 
támogatása előirányzat terhére azzal, hogy a támo-
gatási összeggel legkésőbb 2017. január 15. napjáig 
kell elszámolni, és a támogatási összeg felhasználá-
sa, illetve az összeggel való elszámolás a támogatási 
szerződés szerint történhet.

A Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjai-
ra 475.000 Ft támogatást ítéltek meg a 2016. évi 
költségvetés civil szervezetek működési támogatása 
előirányzat terhére azzal, hogy a támogatási összeg-
gel legkésőbb 2017. január 15. napjáig kell elszá-
molni, és a támogatási összeg felhasználása, illetve 
az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés 
szerint történhet.

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.) 30. §-ában foglalt véleményezési eljárások és 
a 109/2014. (VI. 17.) határozatban rögzített partner-
ségi egyeztetés lefolytatása után úgy döntött, hogy 
jóváhagyja Dunavarsány Város Településfejlesztési 
Koncepciója című dokumentációt. Továbbá úgy dön-
tött, hogy Dunavarsány Város Településszerkezeti 
Tervét és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 
a Településfejlesztési Koncepciójával összhangban 
kell elkészíteni. Felkérte a polgármestert, hogy gon-
doskodjon Dunavarsány Város Településfejlesztési 
Koncepciója jóváhagyott dokumentációjának a Trk. 
30. § (7) bekezdése és a partnerségi egyeztetés sza-
bályainak megfelelő közzétételéről, valamint a Trk. 
30. § (8) bekezdése szerint értesítse az egyeztetésben 
résztvevőket, illetve az állami főépítészt a koncepció 
elfogadásáról és a honlapon való közzétételéről.

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés 
a) pontjára tekintettel, az államigazgatási szervek és 
egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Dunavar-
sány Város Településszerkezeti Tervét az alábbiakban 
állapította meg: a Településszerkezeti Terv 1. mellékle-
te a M=1:10000 méretarányú Szerkezeti Tervlapját, 2. 
melléklete a Szerkezeti Terv leírását tartalmazza. A jelen 
határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.  

A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a „Du-
navarsány 088 hrsz-ú fás-tanyás területre vonatkozó te-
lepítési tanulmányterv” címen Ritter Melinda kérelme-
ző és fejlesztő által készíttetett, valamint a „Telepítési 
tanulmányterv Dunavarsány város településrendezési 
tervei módosításának kezdeményezéséhez a 0123/41 
hrsz-ú ingatlan területére” címen a Varsány Tópark Kft. 
kérelmező és fejlesztő által készíttetett telepítési tanul-
mánytervben bemutatott kezdeményezéseket Duna-
varsány településrendezési eszközeinek módosítására. 
A támogatás feltétele, hogy az érdekelt fejlesztő - az 
érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával 
- az önkormányzattal kötött településrendezési szerző-
désben a településrendezési eszközök módosításának, 
a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költ-
ségeit fejlesztési ütemterv szerint vállalja. Felkérte a 
polgármestert a településrendezési szerződések aláírá-
sára azzal, hogy jelen támogató döntései a település-
rendezési szerződések aláírásáig, de legkésőbb 2016. 
július 9. napjáig érvényesek. Felkérte a polgármestert 
Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek a 
telepítési tanulmánytervek alapján történő módosítá-
sára és egyéb dokumentációk elkészítésére, a közbe-
szerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló szabály-
zat alapján településtervezési árajánlatok bekérésére 
és a legkedvezőbb ajánlatot adó településtervező cég-
gel, mint tervezővel, valamint a fejlesztőkkel – teljes 
költségviselésük és adatszolgáltatási kötelezettségük 
vállalásával, ami magába foglalja a digitális állami 
földmérési alaptérkép megvásárlását is –, mint költség-
viselőkkel településtervezési szerződés megkötésére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány 
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 12 cso-
portot indíthat a 2016/2017-es nevelési évben, és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. 
§ (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján vala-
mennyi csoportban engedélyezi a maximális létszám-
tól való eltérést, a csoportonkénti maximális létszámot 
30 főben határozta meg.

Felkérték a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános 
Iskolát, hogy készítse elő és szervezze meg a dunavar-
sányi gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti 
ellátást. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gyerme-
kek felügyeletének ellátására kössön megbízási szerző-
dést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 
által javasolt személyekkel a 2016. július 4. és 2016. 
július 31. közötti időszakra, összesen nettó 175.000 
Ft megbízási díj ellenében. Felkérték a Dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a megbízott 
gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerme-
kek részére biztosítja a nyári szünidei gyermekétkez-
tetést természetbeni ellátásként déli meleg főétkezés 
formájában, az óvodai nevelésben részesülő gyer-
mekek számára az óvoda zárvatartásának időtartama 
alatt valamennyi munkanapon, míg az iskolai neve-
lésben részesülő gyermekek részére 43 munkanapon 
keresztül (2016. június 16-tól augusztus 15-ig). A 
költségvetésben erre a célra a rendkívüli települési 
támogatás jogcímre meghatározott előirányzat terhére 
1.804.412 Ft összeget biztosított, és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a B&B Medicolegal Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.-vel kötött megállapodást a II. számú 
házi gyermekorvosi körzetben a betöltetlen praxis 
2016. augusztus 1-jétől 2016. szeptember 30-áig 
terjedő helyettesítéséről, illetve elfogadta a Németh-
né Korpics Szilviával kötött megbízási szerződést a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet asszisztensi feladata-
inak havi 40 órában történő ellátására. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződések aláírására.

Hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának tulajdonában lévő Egészségház, 
természetben 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. 
fsz. 5. szám alatt található orvosi rendelőjét a Zs&A 
Egészségügyi és Informatikai Kft. telephelyként 
bejegyeztesse a Budapest Környéki Törvényszék-
nél azzal, hogy a Kft. az ingatlan felett tulajdonosi, 
illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat. 

A képviselő-testület elfogadta a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal 1 éves időtartamra kötött megállapo-
dást 1 fő rendőr biztosításáról a közlekedési- és köz-
rendvédelmi (járőr) feladatok végrehajtására, valamint 
elsődlegesen a térfigyelő rendszer végpontjának eset-
leges figyelésére, továbbá rendszergazda biztosítása 
céljából a térfigyelővel kapcsolatos informatikai felada-
tok ellátására, összesen havi 106, évi 1272 órás időke-
retben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2016. 
évi költségvetés megbízási díjak előirányzata terhére. 
Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírá-
sára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Megállapították a „Dunavarsány Város játszótéri reha-
bilitáció és közterületek felújítása” tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményét, mely szerint az eljárás nyer-
tese mindkét rész tekintetében a Gép-Liget Kft. (2330 
Dunaharaszti, Somogyvári utca 27.), felhatalmazták a 
polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Kezdeményezték az 1645/4 hrsz-ú ingatlant érintő 
telekhatár-rendezést, valamint az érintett ingatlan-
rész művelési ágának változtatását és értékbecslés 
alapján való értékesítését azzal a feltétellel, hogy 
az ingatlanrészt az értékbecslésben meghatározott 
értéken a tulajdonosok megvásárolják, a felmerülő 
költségeket pedig az önkormányzat viseli. Felkérték a 
polgármestert, hogy Dunavarsány Város Önkormány-
zatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012. (VI. 13.) 
önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján 
terjessze elő a vagyonrész értékesítését, a döntés-
hez szükséges telekalakítási dokumentációt és az

értékesítéshez szükséges megállapodást, az 1645/4 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak előzetes hozzájáruló 
nyilatkozatának és forgalmi értéken való megvásár-
lásról szóló nyilatkozatának beérkezését követően.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mihálcsa 
Norbert dunavarsányi lakos által felajánlott, a Duna-
varsány, 786/1 hrsz-ú ingatlan megosztását követően 
kialakuló 786/15 hrsz-ú ingatlan vásárlási lehetőségé-
vel nem kíván élni. 

Pálfy Márton tulajdonos kérelmére elfogadták a Duna-
varsány, 756 hrsz-ú ingatlan megosztását és a tulajdo-
nos részéről felajánlott újonnan kialakuló 756/2 hrsz-ú, 
kivett közút művelési ágú ingatlan ingyenesen történő 
átadását. Felhatalmazták a polgármestert az ingatlan 
ajándékozásáról szóló megállapodás aláírására, vala-
mint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a „V900.04 Az elővárosi vasút-
vonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesz-
tése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R 
parkolók, buszfordulók építése I. ütem, kiegészítő 
tervezések és engedélyeztetések – 150. sz. vasútvo-
nal Dunavarsány” elnevezésű beruházás keretében 
megvalósult új közvilágítási közmű vagyon ingyenes 
átadásáról szóló „Megállapodás közművagyon átadá-
sára” elnevezésű megállapodást elfogadta. Felhatal-
mazta a polgármestert a megállapodás aláírására, 
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Dunavarsány és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 
illetve az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Meg-
állapodást elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert 
a fenti okiratok aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felsőfokú 
oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi 
támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormány-
zati rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján a 
2016/2017-es tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000 
Ft összegű ösztöndíjban részesíti Boross Bettinát és 
Nagy Fruzsinát. Felkérte a polgármestert a Tanulmányi 
szerződések megkötésére.

Rendeletek: A Képviselő-testület megalkotta: 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 9/2016. (V. 20.) önkormányzati rendeletét,

a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti 
vagyonáról szóló 12/2012. (VI. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 10/2016. (VI. 10.) önkor-
mányzati rendeletét, 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvéte-
léről szóló 11/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletét 
ét,

a Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. 
(VI. 10.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város hon-
lapján (www.dunavarsany.hu).
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2 0 1 6 .  m á j u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Kovács Péter István május 2.
Horváth-Kiss Panna május 3.
Sikó Gellért május 26.
Földes Kata Luca május 29.

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

Misek András élt 82 évet
Kreisz Lajosné élt 90 évet
Jakab Pálné élt 74 évet
Dajka Gáborné élt 85 évet

2 0 1 6 .  m á j u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Kurucz Ádám - Slavu Zsófia
Mihály István - Síró Regina
Kovács Tamás - Szabó Anita

Péter Zoltán - Bulik Lívia
Bakonyi Lajos - Nagy Krisztina

Végh György - Rehor Kitti
Füzes József - Bóna Gabriella

Értesítés méhnyakrák-szűrésről
 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2016.02.16-tól újra elérhető városunkban a vé-
dőnői méhnyakszűrés.  A szűrésen a dunavarsányi 
állandó lakcímmel  rendelkező, 25-65 életév kö-
zötti hölgyek vehetnek részt.

Szűrés helyszíne:  
a Habitat utcai Egészségház  I. emelet,

időpontja:  kedd, 16.00-19.00 óra között. 

Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen, 
helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével. 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges, mely tör-
ténhet telefonon vagy e-mailben. Mobil: 06/20-
266-4332.  E-mail: dvvedono@invitel.hu

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

KUN LÁSZLÓ KÁROLY, A HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK  A MAGYAR HŐSÖK NAPJÁN TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDE
Tisztelt Emlékező Közönség!

A Hősök Napját ünnepeljük, de mit is jelent az, hogy 
valaki hős, és mi is egyáltalán a Hősök Napja? A Wi-
kipédia szerint: „A hős szó leggyakoribb jelentése 
olyan férfi vagy nő, aki egy történet, különösen a mí-
tosz, mese, legenda és monda központi szereplője, 
vagy egy népcsoport, kultúra rendkívüli, önfeláldozó 
tettet végrehajtó híres személyisége. Olyan valaki, 
aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb 
jellem vagy rendkívüliek a tulajdonságai, és ezek 
az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a kü-
lönleges tetteket véghez tudja vinni (hősies cseleke-
detek), amelyekről híressé válik. Ezek a képességek 
nemcsak testi, fizikai jellegűek, hanem lelki, szellemi 
erők is. A hős általában megfelel az adott kultúrában 
jónak és nemesnek tekintett dolgok definíciójának.”

Láthatjuk, a hős fogalmát igen nehéz meghatározni, 
annak ellenére, hogy egy mindennapi használatban 
lévő fogalom. A hős olyan ember, aki mindenna-
pi áldozatot hoz valamely cél elérése érdekében. E 
kivételes emberek általában egy csoport, de lehet, 
hogy éppen csak egy ember érdekeiért cselekszenek, 
harcolnak. Tetteinek kézzelfogható eredménye van. 
Amikor ilyen emberekről beszélünk, mindenkinek 
valamely történelmi regény főszereplője, kulcsszerep-
lője jut eszébe először. Néha az „igazi” hősök háttérbe 
szorulnak, például a katonák, annak ellenére, hogy 
magát a hősies tettet ők hajtották végre. Helyettük 
vezéreik neve marad fenn, akik persze szintén hősök, 
hiszen ők döntöttek jó időben helyesen, ők tervel-
tek ki egy-egy sikeres akciót. És mi a Hősök Napja? 

A hivatalos megfogalmazás szerint „A Magyar Hősök 
Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, 
fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán ér-
telmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó 
módon, békés körülmények között folytatják és teljesí-
tik majd be az elődök örökségét.” Így a magyar hősök 

 Közintézményeinkben tavaly erőteljes, átfogó fejlesztő 
munka folyt, amelyben nagy segítséget jelentett a pályá-
zaton nyert támogatás. Az idén hasonlóan látványos, nagy 
beruházásokat nem terveztünk, de mindenütt lesznek a 
szakmai tevékenységet segítő, a gyermekek közérzetét 
javító és a fenntartási költségeket számottevő mértékben 
csökkentő felújítások.

A következőkben röviden összefoglalom az olvasók szá-
mára a 2016-ban tervezett beruházásokat. 

Közintézmények felújításai:

• A Weöres Sándor Óvoda II. épületének (2336 Dunavar-
sány, Árpád u. 12.) felújítása során a tartószerkezeti alap-
test kap utólagos megerősítést, valamint vízszigetelést. Az 
intézmény külső határoló szerkezeteire 10 cm-es hőszige-
telés kerül. A belső falak felújítását, festését, valamint a 
csoportszobák padlójának cseréjét is elvégezzük. 

• A nagyvarsányi településrészen lévő óvoda épületében 
az elhasználódott gázkazánokat korszerű, energiatakaré-
kos kondenzációs kazánokra cseréljük,  továbbá megújul 
a fűtésvezérlés.  

• Az Árpád Fejedelem Általános iskola mindhárom önálló 
épületében hajtunk végre fejlesztéseket.

Az úgynevezett „Elemi Iskola” területét bővítjük. A köz-
vetlen szomszédos épületet – az Iskola utca 46. sz. alatti 
ingatlant – önkormányzatunk megvásárolta. A területen 
tankert kialakításával az iskola szakmai munkáját tudjuk 
bővíteni, erősíteni. Az iskolai tankert ötlete az ingatlan 
megvásárlását megelőzően merült fel - szerintem a tan-
kerttel a gyerekek mozgásterét olyan módon terjesztjük 
ki, hogy lehetőséget adunk az oktatásukhoz kapcsolódó 
különféle szabadtéri, kerti foglalkoztatásokra. A Kossuth 
Lajos utca 33. sz. alatt lévő napközi épületében lévő ösz-
szes tanteremben a megváltozott igényekhez igazodva 
megnöveljük a lámpatestek számát. Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, Árpád utcai központi épületében 
tantermi felújítás lesz. A tavaly burkolattal ellátott belső 
udvaron három kandelábert helyezünk el, a telepíté-
sükhöz szükséges aljzatot már korábban kiépítettük. 
A sportudvar és a tornacsarnok nyugati fala mellé, az új 
hőszigetelt fal védelme okán labdafogó-hálót helyezünk 
el. A tűzvédelmi szempontokat szem előtt tartva, de a 
használati igényeket figyelembe véve, a tűzvédelmi sza-
kaszt határoló ajtót üvegezett biztonsági ajtóra cseréljük 
és a homlokzati nyílászárókat menekülés biztosító pá-
nikzárral látjuk el. A felújítás során a használati meleg 
vizet biztosító rendszert korszerűsítjük. A központi épület 
megkezdett energetikai korszerűsítési programját az idén 
megújuló energiát biztosító beruházással folytatjuk: a 
tetőszerkezetre napelem táblákat helyezünk, amelyek 
számításaink szerint jelentős mértékben, megközelítőleg 
90 %-kal csökkentik az intézmény elektromos áram szük-
ségletét. A környezettudatos szemlélet sarkalatos pontja 
a fosszilis energiák felhasználásának csökkentése, ezzel 
a beruházással az iskolába járó gyermekek közvetlenül 
megismerhetik a napenergia gyakorlati hasznosítását. 

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében 
klímaberendezéseket telepítünk. Az udvaron található 
használaton kívüli, rossz állapotú épületeket elbontjuk.

• A Petőfi Művelődési Házban elvégezzük a belső festést, 
valamint felújítjuk a nagyteremben a színpad padlózatát. 

Dunavarsány város útburkolat, járda és parkoló felújí-
tásai:

Megerősítjük a pályaszerkezetet melegen hengerelt 
aszfaltozással a Habitat utcában, a Dózsa György utcá-
ban, a Damjanich utcában, a Kölcsey utcában, az Ady 
Endre utcában, az Ifjúság utcában, a Forrás lakópark 
északi és déli bejáratában, valamint mart aszfalt útala-
pozás lesz  a Nyárfás sor északi levezetőjén, a Gát utcá-
ban, a Meder utcában, továbbá járda-felújítás történik 
a Görgey utcában. Parkolóhelyek felújítását végezzük 
el az Iskola utcai temetőnél, illetve a nagyvarsányi te-
metőnél.

Szennyvízhálózat bővítése:

Dunavarsányban az Epres utca és térségében a csa-
tornázatlan területek csatornázásának, illetve a vá-
kuumos hálózati szakaszok tehermentesítésének 
tervezése megkezdődött. A Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár, a Városháza, az Árpád Fejeledelem Általános 
Iskola környezetében lévő vákuumos csatornaháló-
zat tehermentesítése, a szennyvízelvezetési gondok 
hosszú távú kezelésének megtervezése, továbbá a 
Bajcsy-Zsilinszky utca szennyvíz- és ivóvízhálózat teljes 
állapotfelmérése, a fejlesztési létesítési dokumen-
táció elkészítése és az Epres köznél (786/6 helyrajzi 
szám) az ivóvízhálózat bővítésének tervezése, enge-
délyezése és kivitelezése szintén folyamatban van.  

„Dunavarsány városban kerékpárút tervezése és a Ha-
bitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosítása", 
valamint a Dunavarsány Város Közlekedésfejlesztési 
Stratégiája:

A Habitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosí-
tása. Kerékpárút tervezése a Búza utcától a Nyár utcá-
ig, és a Vörösmarty utcától az Erőspusztai bekötőútig. 

További beruházási és fejlesztési munkálatok:

• Kerékpártároló bővítése a MÁV állomásnál a már        
    meglévő kerékpártárolók mellé,
• térfigyelő kamerarendszer bővítése további 3 kame- 
    ra kihelyezésével (Naprózsa lakópark, Iskola utcai 
    temető, Hősök tere),
• Széchenyi mellszobor kerül felállításra születésének   
  225. éve alkalmából a Petőfi Művelődési Ház és  
    Könyvtár udvarán, 
• a Weöres Sándor Óvoda két telephelyén új  játékok- 
    kal bővül az udvar,
• a nagyvarsányi Petőfi Klub belső festése megtörtént.

Bízom benne, hogy az imént felsorolt fejlesztések, beru-
házások a város minden egyes lakóját örömmel tölti el.

Keresztesi Balázs
  alpolgármester

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
 Június 7-én, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
Tükrös termében tartottuk meg az első nyilvános 
eseményt, ami Dunavarsány integrált településfej-
lesztési stratégiájának készítéséhez kapcsolódik. A 
Jövőfórum nevet viselő alkalomra a város civil és 
egyházi szervezeteinek, igazgatási és szolgáltató in-
tézményeinek képviselői voltak hivatalosak, illetve – 
előzetes regisztrációt követően – magánemberként 
is bárki részt vehetett azon. A stratégiát író HÉTFA 
Elemző Központ által rendezett fórum célja annak 
megismerése volt, mit gondolnak a város életében 
leginkább érintettek arról, milyen célokat kellene ki-
tűznie maga elé Dunavarsánynak az elkövetkező hét-
nyolc év fejlesztései során. A körüljárt témák a város 
életét befolyásoló tényezők minél teljesebb lefedését 
célozták; ennek megfelelően szó volt városszerkezeti, 
intézményfejlesztési, szociális, közlekedési, közbizton-
sági és turisztikai kérdésekről egyaránt. A megjelentek 
számos témában tettek hozzászólásokat és észrevéte-
leket; ezek közül idézünk az alábbiakban néhányat.

A középtávú jövőben újonnan vagy bővített formában 
biztosítandó városi ellátások közül például a bölcsőde, 
a középiskola és az idősek nappali ellátásának kérdé-
se egyaránt felmerült. Több jelenlévő hangsúlyozta, 
hogy az utóbbi a leginkább akut kérdés a három intéz-
ménytípus közül, hiszen a bölcsődei ellátásokat a leg-
több érintett inkább a munkahelye környékén keresi, 

DUNAVARSÁNY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
a középiskolai ellátás pedig több környékbeli települé-
sen is biztosított. Ezzel szemben az idősek nappali ellá-
tása ma is sok embert érint, és tipikusan olyan szolgál-
tatás, ami esetében fontos, hogy az érintettekhez közel 
legyen elérhető. A kisgyermeket nevelő nők számára 
inkább a részmunkaidős állások hiánya merült fel 
kezelendő problémaként. Többen felvetették, hogy az 
edzőtáborban levő uszoda mellett hasznos lenne, ha a 
városon belül is elérhető lenne egy hasonló intézmény.

Különböző vélemények hangzottak el a Duna-part 
turisztikai hasznosítása kapcsán is – úgy a városba 
látogatók, mint a helyiek szempontjából. Míg a Du-
na-ág jobb elérhetősége, a hajózási, pihenési lehe-
tőségek bővítése általában támogatott álláspontnak 
bizonyult, addig többen is emlékeztettek rá, hogy 
e fejlesztéseknek nagyon sok gyakorlati akadálya 
van, így inkább csak hosszú távon érdemes számol-
ni velük. Az elhangzottak alapján érdemes lehet 
nagyobb hangsúlyt fektetni a lovas turizmusra, a 
horgászturizmusra, a környező településekkel közös 
kínálat kialakítására is, kihasználva Budapest közel-
ségét, mert ez vonzó célponttá teheti a környéket.

A közlekedést illetően a város egyes részei közti au-
tóbuszos és kerékpáros kapcsolat, Szigetszentmiklós 
körülményes elérhetősége, illetve a járdák és gya-
logátkelők sok helyen jelentkező hiánya hangzott el 

kezelendő problémaként. Felmerült a Dunavarsányt át-
szelő Budapest–Belgrád vasútvonal tervbe vett átépíté-
se is, azonban a fejlesztés körüli információhiány jelen-
tősen akadályozza, annak megfogalmazását, hogyan 
fogadja a város a beruházást. A vélemények, javaslatok 
és észrevételek gyűjtése már a közeli jövőben folytató-
dik: a jelen lapszámhoz csatolt kérdőívekben minden-
ki véleményére számítunk arról, milyen célokat érde-
mes kitűzni Dunavarsány elé az elkövetkező években. 
(A kérdőívek a dunavarsany.hu weboldal Partnerségi 
egyeztetés rovatában elektronikusan is kitölthetők!)

Számos olyan nyitott, stratégiai döntés áll a város előtt, 
amelyekről kíváncsiak vagyunk az Önök javaslataira: a 
szabadidős lehetőségek inkább a helyi igényeket vagy 
inkább a turizmus élénkítését kell, hogy szolgálják? Az 
élénkebb turizmus inkább terhet jelent a növekvő for-
galom miatt vagy inkább előny a város ismertségének, 
bevételeinek növekedése miatt? Jobb, ha nő a város 
népessége és több szolgáltatás válhat helyben elér-
hetővé, vagy jobb, ha nem nő, és megmarad a város 
kisvárosias arculata, hangulata?

A fentiek csak néhány példát vetnek fel arról, milyen 
témákban várjuk gondolataikat a csatolt (és internetes) 
kérdőívekben. Bízunk benne, minél többen élnek a 
lehetőséggel és hozzászólnak Dunavarsány jövőjéhez!

Baranyai Zsolt, elemző
HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartjuk azok-
ra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az 
életüket áldozták Magyarországért. Az elesett magyar 
hősök emlékezetét először az első világháború, vagy 
ahogy akkor mondták, a Nagy Háború idején, 1917-
ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy 
kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság is, melynek 
feladata a települések emlékmű-állítási programjának 
lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az 
összes elesett első világháborús katonára emlékeztető 
hősök emlékköve, amelyet 1929-ben avattak fel Buda-
pesten, a Hősök terén, a Millenniumi emlékmű előtt.
A Hősök Emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk 
rögzítette, amely kimondta, hogy „minden esztendő 
május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a magyar 
nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szente-
li”. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től, a kommunista 
időszakban nem tartották meg. A rendszerváltás után 
újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, 
majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi 
ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, 
„akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy 
áldozták Magyarországért.” És miért fontos ez ma ne-
künk, akik már nem is ismerhettük a háborúk hőseit? 
Mert ha az a kérdés, hogy szükség van-e hősökre - a 
válasz egyértelmű: igen. Hősnek lenni nem egyszerű, 
hisz nem lehet annak születni, persze a királyok, had-
vezérek és más kiemelkedő társadalmi pozíciót betöl-
tő emberek előnyben vannak, de a hőssé váláshoz jó 
időben, jó helyen, a megfelelő döntést kell meghozni, 
s ezen felül bátornak kell lenni a tett végrehajtásához. 
Tehát mindenki, akiben bátorság lakozik, vagy egyéb 
különleges erény birtokosa, potenciális hős. Olyan kor-
ban élünk, ahol nem a hősöket, hanem az ideig-óráig 
reflektorfényben sütkérező celebeket ünnepeljük. Hol-
ott észre kellene vennünk, hogy sok esetben egy-egy 

helyzet ma is tarthatatlan. Teljes mélységig átélni vala-
mit: az igazi átváltozás lehetőségét jelentheti. A törté-
nelemben ez volt mindig a merész hőstettek pillanata.
Az egyéni életekben a szembesülésé. Amikor a krízis 
állapota már nem folytatható, tenni kell valamit. Ezt 
tanulhatjuk a nagy hősöktől, akik nem csupán nemze-
tünk védelmében tanítanak hősnek lenni, de minden-
napi életünk harcaiban is. Megmutatják, hogy lélekje-
lenlétre van szükségünk. A lélekjelenlét az az állapot, 
amikor az ember egy összeomló házból kihozza a leg-
fontosabb értékeit; nyugodt szívvel, biztos kézzel, siet-
ve, de pánik nélkül. Ahol krízis van, ott cselekedni kell, 
mert ami biztos, hogy rendkívüli idők „nagy embert” 
követelnek. Hősiességet.„Az Igaz Ember nem fél az 
egyedülléttől, S nem szomorú, ha lemond a világról.”
Ez a „hősiesség” lelki alapja. Az, hogy velünk van az 
Isten akkor is, ha társak nélkül maradunk, s földi tö-
rekvéseink nem teljesednek! Csakis ezzel a hittel nem 
szorong s nem depressziós az ember. S még egy fon-
tos tanításuk van: a hősies cselekvés önfeláldozó - de 
nem vakmerő! Arra nevelnek, hogy legyünk óvatosak, 
körültekintőek, elővigyázatosak. A krízishelyzeteket 
nem lehet hirtelen megoldani, csak lépésről lépésre. 
Így cselekszik egy sebész is, ha operál: tisztán, figyel-
mesen, nem sietve. Ezt a tanítást közvetíti Lao-ce is, a 
nagy filozófus: 

„Aki másokat ismer, okos, 
Aki magát ismeri, bölcs, 

Aki másokat legyőz, erős, 
Aki önmagát legyőzi, hős.”

Manapság nem valódi háborúkban kell győzedelmes-
kednünk, és hőssé válnunk, viszont egyre kevesebben 
vannak, akik a mindennapi életben hősökké lesznek, 
mert mindenki másokat akar legyőzni önmaga helyett.
Kövessük a már nem ismert őseink példáját, úgy adjuk 
meg nekik a tiszteletet, hogy a hétköznapok háborúi-
ban mi is legyünk hősök, önmagunk legyőzése által!

 Köszönöm, hogy meghallgattak!
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júliusban

Július 2.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony -Nyugaton ez 
a Mária-ünnep a gótika korában keletkezett, a kor lelkiségéhez hozzátartozott az Úr 
élete egyes részeinek megünnepléséhez. Konstantinápoly 1204-ben nyugati uralom 
alá került, így az V. századból származó Mária-ünnepet új tartalommal töltötték meg. A 
Kisebb Testvérek rendjében 1263-tól július 2-án ünnepelték, ez volt Keresztelő Szent 
János születése nyolcadát követő nap. Az egész Egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki 
a látogatás ünneplését, IX. Bonifác pápa 1389-ben vigiliával és nyolcaddal egészítette 
ki, IX. Piusz pedig május 31-re helyezte az ünnepet. Hazánkban továbbra is július 2-án 
tartjuk. Ezen a napon ünnepeljük a Magnificat születésnapját. (Lk. 1,39), „Magasztal-
ja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta 
alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.”

Július 3.: Szent Tamás apostol napja. Az apostollistán a szinoptikus evangéli-
umokban Máté után találjuk Tamást. Nevének jelentése: iker. János evangéli-
umában: Didimosz néven találjuk. Jellemvonásait a negyedik evangéliumból 
ismerjük meg. Jézus életének kritikus pillanataiban belső hevességgel mondja 
ki: „Menjünk és haljunk meg vele! (Jn. 11,16) Az utolsó vacsorán Tamás ismét 
megszólal: „Uram, azt sem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?” 
(Jn. 14,5) Ekkor Jézus mondja: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” (Jn. 14,6) 
A harmadik mondat: „Ha csak nem látom kezén a szögek helyét, ha csak nem te-
szem a kezemet a szögek helyére, és kezemmel nem érintem oldalát, nem hiszem.” 
(Jn. 20,25) Kimondhatjuk, hogy Tamás apostol hűséges és hitre kész ember volt. 
Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában (Kerala) hirdette Krisztus örömhírét. Myla-
porban halt meg 72-ben. A kopt, katolikus és a szír-ortodox, a szír malabás egyház 
július 3-án, a keleti ortodox egyházak december 21-én ünneplik. Ereklyéit az Orto-
nai dómban őrzik. India, a megtérő ateisták, valamint az építészek védőszentje.

Július 11.: Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje ünnepe. Benedek, 
Skolasztika testvére, 480. március 21-én született az umbriai Norciában. Benedek 
édesapja Etropiusz konzul és főkapitány volt a tartományban. Rómában nevelkedett, 
majd Subiaco környékén telepedett le. Tanítványait összegyüjtötte és Monte Cassi-
nóba ment, itt megalapította a ma is híres kolostorát. Regulát állított össze, amely 
gyorsan elterjedt. A nyugati szerzetesség atyjának őt tartjuk. 547. március 21-én halt 
meg. A VIII. századtól a mai napon tartották ünnepét. „Ora et labora – Imádkozzál és 
dolgozzál” ez az alapelve. Szent Benedek fiainak jelentős szerepe van Európa megté-
rítésében és kultúrájának kialakításában. A rend gyorsan elterjedt, számos kolostort 
alapítva. Hazánkban Pannonhalma után több kolostorban éltek és imádkoztak Szent 
Benedek fiai. III. Honoriusz avatta szentté Benedek apátot. VI. Pál pápa 1964ben Eu-
rópa fővédőszentjévé nyilvánította.

Július 22.: Szent Mária Magdolna napja. Magdalából származott a név. Krisztus kísé-
rői közé tartozott. A Szentírásban a szinoptikusoknál olvashatunk róla. Jelen volt Jézus 
halálánál (Mt. 27,56) Elsőként látta meg a feltámadt üdvözítőt. A feltámadt Jézus őt 
küldi tanítványaihoz, ő pedig hírül adta: Láttam az Urat, ezt mondta nekem: „Felme-
gyek az én Atyámhoz a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, a ti Istenetekhez” (Jn 20,11-
18). A keleti hagyományban az apostolokkal egyenrangú (inaposztolé) kenetvivő asz-
szony (Mt 28, Mk 16,1-8) Szent Mária Magdolna tisztelete a XII. században terjedt el.

Július 25. : Szent Jakab apostol napja. Jakabot Zebedeus és Szalome fiának, János 
apostol testvérének mondják. A testvérek heves természete miatt az Úr „a menny-
dörgés fiainak” nevezte őket. Jézus szűkebb körébe tartozott. A Tábor hegyén és a 
Getszemáni kertben is ott volt. Az apostolok között ő volt az első, aki vértanúságot 
szenvedett. Heródes Agrippa király 42 körül végeztette ki. Sevillai Izidorig visszamenő 
hagyomány szerint Spanyolországban Jakab térített. Camportolába hozták maradvá-
nyait, ma is jelentős zarándokhely. Jakab kezdetben nagyravágyó fiatalember, később 
készséges lett az Úr követésére és lelkes barátja volt Jézusnak.

Július 26.: Szent Joakim és Szent Anna ünnepe. A boldogságos Szűz Mária szülei. A 
VI. században terjedt el tiszteletük. Szent Anna az anyaság ősképe. Bölcs támasza Má-
riának gyermeke megértésében. Szent Anna védőszentje azoknak, akik sebet kaptak 
édesanyjuktól.

Józsa Sándorné hitoktató
                                                                        
   

„Dicsérjétek az Urat!”
Olvasandó Zsolt,150

A 16. századi Reformáció egyik központi üzenete az volt, hogy az Isten tisztele-
tének, dicsőítésének nem kizárólagos helye a templom és az istentisztelet. Is-
ten nem az ünnepek Istene, hanem az élet minden pillanatának az Ura és mél-
tó, hogy „lélekben és igazságban” dicsérjék Őt a hívek szakmájuk, hivatásuk 
gyakorlása közben, valamint a családi és társadalmi élet minden területén. 

A templomon kívüli istendicsőítés a képességekért és készségekért való 
hálában, valamint az ember cselekedeteit illető felelősségben nyer kifeje-
ződést. Ez teremtette meg a protestáns országokban – például Svájc, Hol-
landia, Skócia, Skandinávia, német tartományok egy része, USA – azt a pol-
gári, technikai és gazdasági fejlődést, amit később kapitalizmusnak neveztek. 

Mindez azonban a Reformáció számára sem tette szükségtelenné a templomi 
istentiszteleteket, aminek a végén azonban nem befejeződik az Isten dicső-
ítése, hanem más formában elkezdődik az istentiszteleten szerzett szellemi 
ismeretekkel és megerősödött hívő lélekkel. 

Zsoltárunk erre a dicsőítésre hívja az embert. Hol? A teremtett ég alatt, tehát 
mindenhol, és a szentélyben, tehát templomi istentiszteleti körülmények kö-
zött is. 

Miért? Hatalmas tetteiért – válaszolja a zsoltáros. A 20-21. század embere az 
ember hatalmas tetteit szereti inkább emlegetni, s mivel ezek a hatalmas 
tettek többször ártanak a világnak, mint használnak, e hatalmas tettekre 
rettegéssel tekint. Ezért kell józan bölcsességgel az Isten hatalmas tetteit 
dicsérni, ahogy az megszólal például Beethoven csodás szimfóniájában: 
Dicsőít Téged nagy égi Teremtető… Sajnos a természet még el nem rontott 
szép rendjét, kincseit és gyönyörűségét, valamint a történelemben felis-
merhető igazságos elégtételeket és az ígéretek beteljesülését legtöbben 
nem kötik Isten teremtő, és gondviselő jelenlétéhez. A hívő ember azon-
ban tudja, hogy minden, ami ígéretes, szépséges és igaz az Isten munkája. 
Továbbá a hívő ember legnagyobb áldása az, hogy magának Isten legna-
gyobb tettében, nevezetesen Jézus Krisztus áldozatában találja meg békes-
ségének, értelmes életének, reménységének és örök üdvösségének alapját. 

A hogyan kérdésre a zsoltáros így válaszol „nagyságához méltóan”. Tehát nem 
lehet akárhogyan. A mai világban sokan intézik el saját vallásos életüket az-
zal, hogy a „magam módján vagyok vallásos”. A szociológiai felmérések sze-
rint ebből a fajta vallásosságból van a legtöbb hazánkban is. Ez a vallásosság 
azonban csak önimádatra és bálványimádásra alkalmas, az Isten dicsőítésé-
re nem. A zsoltáros hangszerek sorát nevezi meg, s mintegy zenekart állítja 
elénk az Isten dicsőítésének módját. Egy zenekar pedig csak odaadással, lel-
kesedéssel és sok-sok gyakorlással tud működni. Ahhoz, hogy az Istent imád-
hassuk, odaadás, lelkesedés, sokfajta tudás és mindennapos gyakorlás kell. 

De jó lenne, ha a családok ilyen Istent dicsőítő kamarazenekarokká állnának 
össze és belőlük a harmónia és a szépség hallatszana ki! De jó lenne, ha Du-
navarsány élete és közélete fals/hamis hangok és mindenfajta felhangok nél-
küli szimfóniát alkotna, és benne mindenki megtalálná a maga hangját és 
hangszerét! 

Az Istent dicsőítő élet nélkül az Isten Isten marad, de vajon ember marad-e az 
ember? Ebből a dicsőítésből fakad a reménység, a hála, a szeretet és ebben a 
dicsőítésben erősödik meg a hit, amely új dicsőítést, új reményt és új szere-
tetet szül.

Az idei Városnapok egyik szerény programján ez a dicsőítés hangzott az orgo-
namuzsikból, és ez hangzott a hívek ajkáról is. 
 

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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Duputapó, supó…

Mielőtt még bárki megijedne, magyarul folytatom a sorokat, nem pápuai nyelvjá-
rásban. Megint abból a könyvből szeretnék idézni, amit a misszionárius barátom-
tól kaptam és tele van olyan érdekes, tanulságos történetekkel, amelyek segítenek 
nekünk, hogy egy-egy szót jobban értsünk. Azok a misszionáriusok, akik bib-
liafordítással foglalkoznak, egyben nyelvészek is, hiszen például egy afrikai kis 
törzsnek nincsen írott, hanem csak beszélt nyelve. Le kell írni a hangokat, betűket 
kell alkotni, meg kell őket tanítani írni és olvasni, mielőtt Bibliát adnak a kezük-
be. A fordítók sokszor szembesülnek azzal a problémával, hogy az adott nép nem 
érti a bibliában szereplő egyes szavakat. Vannak könnyen érthető szavak, amiket 
ők is használnak a mindennapi életükben, de például az a szó, hogy „váltság-
díj”, nem szerepel a szókészletükben. Együtt ült a fordítóból és a helyiekből álló 
csoport, amikor a fordító próbálta nekik elmagyarázni, mit jelent a váltságdíj. 
Sehogy sem értették, ezért kérdezni kezdte őket:

- Régen, amikor harcoltatok, fogtatok el ellenséges embereket, igaz?
- Igen.
- Előfordult, hogy elengedtetek élve egy foglyot valamilyen ellenszolgáltatásért? 
Kagylóért, malacért?
A válasz csak nevetés volt, mert ilyen az eszükbe sem jutott. Amikor háborús-
kodtak, embereket gyilkoltak, őket mindig csak a bosszú vezérelte. Az egyiknek 
azonban az eszébe jutott valami: 
- Van nálunk valami, ami ehhez hasonlít, de ellenséggel soha nem csináltuk, csak 
saját törzsünk tagjai között. Duputapónak hívják.
- Ezt a szót ismerem – örültem meg. - Cserekereskedelmet jelent. Mesélj róla! 
- Tudod, mi mindig a kiegyenlítésre törekszünk, de nem mindig sikerül. 

Törzsünk éppen új kertet ültetett. Wótale éppen egy fát vágott ki egy dombon. 
Alatta egy nő pálmafát gondozott. Mindegyik tudott a másik jelenlétéről. Wótale 
szólt az asszonynak, hogy menjen el onnan, mert a fa dőlni fog. Az asszony nem 
ment arrébb, mert azt gondolta, hogy még időbe telik, míg a fa kidől. Wótale újra 
és újra figyelmeztette az asszonyt, hogy menjen el onnan, de ő nem hallgatott rá. 
Egyszer csak sokkal hamarabb, mint ahogy gondolták volna, a fa dőlni kezdett. 
Az asszonynak már nem volt ideje, hogy elmeneküljön a fa elől és az rázuhant, 
agyonütve a nőt. Wótale elfutott és elbújt egy házban. A nő rokonai állig felfegy-
verkezve vonultak a házhoz és Wótale életét követelték az asszony életéért. A férfi 
rokonai próbálták magyarázni, hogy véletlen balesetről van szó. A nő rokonai 
nem tágítottak, „életet, életért” kiabálták. Wótale nem mert kimozdulni a ház-
ból, de a rokonai kimentek és mindenféle értékes holmikat vittek ki magukkal, 
amiket a nő rokonainak kínálgattak. Malacokat, háncsszoknyát, bozótvágó kést 
és minden olyan dolgot, amik számukra nagyon becsesek voltak és önszántukból 
nem adták volna oda őket. Eleinte úgy látszott, hogy nem fogadnak el semmit, 
de amikor már szép halom lett az eléjük rakott tárgyakból, egyszer csak valaki 
azt mondta, hogy „supó” – ami azt jelenti: elég lesz. Wótale családjának veze-
tője azt mondta: „Duputapó”. A nő családja a sok ajándékkal elment és Wótale 
kijöhetett. Végre szabad volt és nem kellett félnie a bosszútól. - Mi lenne, ha ezt 
a szót használnánk ebben a bibliai versben? –kérdeztem. - Halálos veszélyben 
voltunk, de jött Jézus és alkudni kezdett értünk. Felajánlotta az életét helyet-
tünk, mi pedig szabadon elmehettünk. Duputapó, és Isten azt mondta, supó.”

„Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon, és életét adja váltságul sokakért. Márk 10:45”

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Isten olyan mértékben adja a segítségét,  
amennyire bizalommal kérjük.

/Siennai Szent Katalin/

NAPKÖZIS ALKOTÓ TÁBORBA  
várunk minden érdeklődőt 

az SDG Közösségi Házba 
2016. június 27 - július 1. között.

A tábor célja,
hogy biztonságos környezetben, 

jó hangulatban, sokat tanulva, a közös munka és az 
alkotás örömeit is átélve értékes szünidei programot 

biztosítson gyermeknek és ifjúnak egyaránt. 

Napi program 
8 – 16 óra között kétszeri étkezéssel:

8,00 zászlófelvonás,
8,30 reggeli, 

9,00 elméleti foglalkozások korcsoportokban,
10,00-13,00 gyakorlati foglalkozások,

13,00 ebéd,
14,00 kézműves foglalkozások,

16,00 zárás. 

A tábor költsége 800, testvéreknek 
700 Ft/gyermek/nap

Érdeklődés, jelentkezés a 06-30-287-0283 
számon, illetve a drcsobolyoeszter@gmail.com 

e-mail címen lehetséges.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Soli Deo Gloria Közösség 
Csobolyó Miklósné elnök 

dunavarsanyireformatusok.hu 

  A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A „MISA” Alapítvány által működtetett Álláskeresők 
klubja megtartotta soros foglalkozását május 31-én 
Dunavarsányban. Mivel többen először jöttek, így az 
önéletrajzírás és az álláskeresés legfontosabb elméle-
ti tudnivalóinak megbeszélésével kezdtünk, majd az 
egyedi állásajánlatok áttekintése után az álláslistákból 
válogattak a munkát keresők. Ehhez kapcsolódó FONTOS 
INFORMÁCIÓ: a Fővárosi Kormányhivatal által kiadásra 
került egy részletes tájékoztató az államilag támogatott 
képzési, szakképzési lehetőségekről. Több tucat szakma 
közül lehet választani, például: cukrász, eladó, forgá-
csoló, hegesztő, kozmetikus stb., sőt gépjárművezetői 
jogosítvány, illetve nyelvvizsga megszerzését biztosító 
tanfolyamokra is lehet jelentkezni 2016 júniusától. A 
támogatás keresetpótló juttatást, a képzési költség kifi-
zetését, utazási költségtérítést, stb. jelent. A részletekről 
lehet tájékozódni az alapítványi fogadóórákon Dunavar-
sányban az első és a harmadik héten pénteken, Délegy-
házán a második és a negyedik héten pénteken délelőtt 
a Művelődési Házban. Az Álláskereső Klub következő 
foglalkozására július első keddjén, azaz 5-én kerül sor 
14 órai kezdettel a Művelődési Házban. A fenti képzési 
lehetőségekről itt is lehet majd tájékozódni. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

mailto:drcsobolyoeszter@gmail.com
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k Táncláz:  emberségből példás  

Térségünkben mióta működik hospice-ellá-
tás?

 - A szolgálatunk tíz éve, 2006. január elseje óta 
végez 17 településen otthoni hospice-ellátást. 
Ebben a formában havonta jelenleg 25 beteg 
gondozására vagyunk képesek – ha lenne egy 
önálló intézményünk, nemcsak megduplázód-
hatna ez a szám, hanem olyanokon is tudnánk 
segíteni, akikről az orvostudomány már lemon-
dott és az otthonuk nem alkalmas az ápolásra. 
Az alapkőletétel 2012-ben történt meg, akkor 
4 millió forint saját pénzünk volt. A tényleges 
építkezés 2013-ban kezdődött el, 2015 végéig 
összesen 44 millió forint adomány érkezett. A 
tervek szerint 15 beteg ellátására lesz alkal-
mas, hét kétágyas és egy egyágyas szobában. 
Tudjuk, hogy kevés, de a területi beépítési sza-
bályok ekkora házat, ennyit engedélyeznek.

Hol tart most az építkezés?

 - Az idén jutottunk el oda, hogy állnak az épület 
falai, az ajtók-ablakok a helyükön vannak, befe-
jeződött az alap-elektromos hálózat szerelése. 
Most következne a vízvezeték- és csatornahá-
lózat kiépítése, ezt követné az aljzat-szigetelés, 
a fűtésrendszer elkészítése, majd a záró beto-
nozás. A számítások szerint a folytatáshoz – be-
leszámítva a meglévő szerelési anyagokat – 11 
millió forintra lenne most szükségünk.  A két 
járásban nagyjából 145 ezer felnőtt él, ha fe-
jenként mindenki ezer forintot adna, 100 millió

Dunavarsány szomszédságában, Majosháza határában országosan is egyedülálló módon, csak felaján-
lásokból épül egy hospice-ház, vagy másképp: a búcsúzók háza. A gyógyíthatatlan betegek életének 
befejező szakaszát a szükséges orvosi ellátással, gondos ápolással, szeretettel teli, családias törődéssel 
megkönnyítő tevékenység másutt a kórházi ellátásba épül be, önállóan a budapesti után másodikként az 
országban itt működik majd a szigetszentmiklósi és ráckevei járásban lakók érdekében. A Dunavarsányi 
Napok keretében kétféle módon is csatlakozhattak az eddigi támogatókhoz - a rendezvényen részt vevők 
példamutatóan nagyot lendítettek a befejezéséhez közeledő építkezésen. Rovatunk mai vendége a mun-
kálatok fáradhatatlan szervezője, az adományok gyűjtője, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
elnöke, Kontha Benőné, Piroska. 

jönne össze – ez már fedezné az összes költséget. 
Persze, ez így nem megy, apránként, részleteiben 
kell összeszedni mindent, amire szükség van.

Mennyi pénz áll jelenleg a rendelkezésükre?

 - Itt vagyunk most a legnagyobb gondban, mert 
az imént felsoroltak egymásra épülnek, egy tel-
jes munkafolyamatról van szó. A szakemberek azt 
mondják, hogy az egyiknek követnie kell a másikat, 
nem cserélhetők föl aszerint, hogy éppen mennyi 
pénzünk van vagy milyen építési anyag érkezett 
adományként. A szükséges összeg kétharmada, kö-
rülbelül 6 és fél millió van meg, nagyobb része ígé-
ret, kisebb része már szerződés formájában. A 11 
milliót mindenképpen össze kell gyűjteni, másként 
nem tudunk továbblépni. Jelenleg 55-60 százalé-
kos a készültségi szint, a napokban adományként 
járólapokat, csempéket és hat darab tetőtéri ablakot 
kaptunk – persze, ezeket csak később építhetjük be.

A közelmúlt eseményei mennyiben segítették a 
gyűjtést?

 - Májusban az idén is megszerveztük a térségi 
sárga szalagos kerékpáros zarándoklatot. Záró-
jelben jegyzem meg: a sárga szín a hospice-moz-
galom jelképét, a nárciszt idézi fel. A zarándokút 
20 településén elhelyezett perselyekben és a 
zarándok-csoporthoz más módon érkezett ado-
mányokból összesen 585 ezer forint jött össze. 
Teveink szerint szakemberek örökbe fogadhatnak 
majd egy-egy szobát és elvégezhetik a szükséges

belső munkálatokat – nem nagy területről, 15-
20 négyzetméterről van szó. A dunavarsányi 
művelődési házban Fegyó Béla festőművész 
vándorkiállításán megvásárolhatók voltak a ké-
pek – kilenc akadt gazdára, megkapjuk a befolyt 
pénzt. A Dunavarsányi Táncláz-rendezvényen tá-
mogató jegyeket lehetett venni, örült a szívem, 
hogy milyen segítőkész módon fogadták a var-
sányi emberek a lehetőséget.

Hogyan tovább?

 - A sürgősen szükséges 3,5 millióból összességé-
ben majdnem 2 millió gyűlt össze a közelmúlt-
ban, tekintélyes részben a varsányiaknak köszön-
hetően. A munkálatok folytatásához 1,5 millió 
hiányzik, ehhez kérem a jó szándékú emberek 
segítségét. Szakemberekre, segédmunkára 
szintén szükség van, itt is várjuk a jelentkezőket. 
Elérhetőségeink ott vannak az orvosi rendelők-
ben, az önkormányzatoknál, van facebook olda-
lunk – mindenütt utolérhetők vagyunk. Ez a hos-
pice-ház a szeretet erejével épül, hiszek benne, 
hogy a 2017 februárjára tervezett nyitás után 
ezt megérzik majd az itt gondozott emberek. 

A több, mint 100 magyarországi hospice-szol-
gálatot összefogó Magyar Hospice és Palliatív 
Egyesület Kontha Benőné Piroskát nemrég Polcz 
Alaine (kolozsvári születésű gyermekpszichiá-
ter, a magyar hospice-mozgalom megalapítója)  
Emlékéremmel tüntette ki. 

Haeffler  András  

Testvérváros i kapcsolat
 Csetfalva 

Az összetartozás napjai
 Kedves vendégeket fogadtunk ismét városunkban. Csetfalvai barátaink négy napra érkeztek, hogy részt vegyenek a Dunavarsányi Napokon, illetve a szom-
bati és vasárnapi ünnepünket megtisztelték jelenlétükkel a csetfalvai képviselő-testület tagjai is. Közösen róttuk le kegyeletünket a Trianon Emlékparkban, s 
közösön vettünk részt a római katolikus szentmisén, illetve a református istentiszteleten. Mint a búcsúnál mondták, nagyon gyorsan teltek el a napok, mert 
gyönyörű élmények sokaságát kapta mindenki, úgy érezték, ajándék volt minden itt töltött perc és óra. Hálás szívvel köszönték meg a meghívást, Isten áldását 
kérve városunkra. 

Keresztesi Balázs
alpolgármester

 Gemmingen 
A tavasz ünnepe - majdnem téli hidegben 
A gemmingeni boltok kinyitottak. Természetesen mindenki talált ma-
gának kedvére valót, legyen szó egy menüről, tócsniról, sült kolbászról 
vagy hotdogról.Feltétlenül meg kell említenünk az ízletes fagyit, a finom 
sütit kávéval vagy teával, melyeket a SV Gemmingen kínált az érdeklő-
dőknek. Az édesszájúak kaphattak vattacukrot is. Itt dolgoztak majd‘ 4 
órán keresztül az iskolaújság lelkes tagjai is. Nagyon nagy élmény volt 
a vattacukrot elkészíteni és megédesíteni vele a gyerekek napját.  A gye-
rekek nagyon sok mindent kipróbálhattak, például a körhintát vagy az 
ugrálóvárat. Így még a hideg időjárás ellenére is gyorsan eltelt a nap. 

Visszatekintés:
1940-et írunk. Ebben az időszakban volt Németországban egy bi-
zonyos elképzelés az emberekről. Néhány ember beleillett ebbe a 
képbe, néhány nem. Gyorsan egyértelművé vált, a zsidók nem tar-
toznak bele. Nekik menniük kell. A badeni körzetvezetőnek különö-
sen fontos volt a gyorsaság, elsőként akart „zsidómentes“ területet 
létrehozni. Így hát október 21-22-én jöttek a teherautók és elvitték 
a zsidókat 137 badeni községből. Nem számított, kicsi-e vagy nagy, 
beteg-e vagy egészséges. Embertelen körülmények között szállí-
tották őket Franciaországba. Számunkra ez ma elképzelhetetlen. 

Jónéhány zsidót hurcoltak el Gemmingenből és Stebbachból is, sokukat 
később Auschwitzben vagy Soriborban ölték meg. Néhány gemingeni 
fiatal összefogott egy helyi művésszel, Zörnnel, hogy Stebbachban a 
Dorfplatzon és Gemmingenben az Eppinger/Richener utca keresztező-
désénél felállított szoborral állítsanak nekik emléket. Az emlékművet áp-
rilis 10-én avatták fel hivatalosan. Beszédet mondott Timo Wolf polgár-
mester és Christian Mono egykori pap, majd Dan Blaufeld rabbi mondott 
el egy zsidó imát. Az érdeklődők megtudhatták, hogyan és miből készült 
az emlékmű. Köszönet a fiataloknak és a művésznek.

Zeitungswölfe:

Sziasztok! Chiara vagyok, 13 éves és a gemmingeni Wolf-von-Gemmin-
gen Iskolába járok. Mesélek nektek egy kicsit az iskolaújság szakkörről. 
Ez egy szuper társaság, ahol sok cikket írunk, kirándulni is megyünk. 
Egy hónapja Stuttgartban voltunk, az ún. „Újságíró-kávézó“-ban. Ott ta-
lálkoztunk a 16 éves írólánnyal, aki az „Eltűnt lelkek“ című könyvet írta. 
Ezenkívül beszélgettünk néhány újságíróval és rádióssal is. A szakkörön 
cikkeket írunk, amiket kiakasztunk a faliújságra, hogy minden gyerek 
elolvashassa. Remélem, hogy sikerült betekintést nyújtanom abba, mi 
mindent csinálunk mi itt.

Gemmingeni újságcikk fordítása
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Kiss Hanna Kiss Gergő Kiss Izabella

Kojsza Réka Kovács Marcell Kovács Kincső Patrícia Kurucz Dániel Ádám

Lajtos Róbert Vencel Márton Lara Molnár Mira

Nagy Dorka Fruzsina Nagy Noel Péter Németh Léna Elizabet Pártl-Magyar Gergő

Sályi Gergő Schipeck Sára Somogyi Zsófia

Szabó Zsolt Bence

Lang Alexandra Antónia

Sebestyén Zselyke

A polgárrá  fogadott  újszülöttek

Ambrus Lilla Balogh Angelika

Csatári Emma Izabella -  
Csatári Kende Norbert

Csikós Lilla Csorba Milán Decsi László Nimród

Englert Alex Farkasvölgyi Domokos Garamvölgyi Nóra Judit Grabarics Ádám Koppány

Győri Csenge

Bánszki Rózsa

Hering Dávid Krisztián

Holló Lilien Ivácson Dóra Kászonyi Bulcsú Botond

Hegedűs Bálint

Husztafa Márk

Bóna Márton József

Gubucz Ádám
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Szilvay Cecília -  
Szilvay Emília

Sztreha MilánSzőke Vince

Kányási Attila
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
   
Az 1910-es években elképzelt sétánk során négy utcát érintünk: a kisvarsányi Halász Lajosné, Kossuth Lajos, Pozsonyi és Széchenyi utcákat, valamint a 
nagyvarsányi Bartók Béla utcát.

• Az első képen a Halász Lajosné utca 10-es számú ún. Salátás Molnár-ház látható, jelentősen átépített formában. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a Kossuth Lajos utca 8-as számú, hajdani Somogyi-ház hátsó traktusában az 1940-es, 50-es években működő régi postaépület szerepel.  
   Ennek vezetője az emlékezők szerint Trajánovics Ilona volt. (A kép egy 1941-ben föladott levelezőlapról származik.)
• A harmadik felvételen a Pozsonyi utca 35-ös számú Lindwurm Márton-ház őrződött meg a jövőnek. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik képen látható Széchenyi utca 10-es (régen: 6-os) számú Erdélyi-házat mára már jelentősen átépítették. Pedig milyen jól nézett ki eredeti  
   formájában is, főleg, ha szép és vidám (iskolai ballagásról hazatérő) lányok álltak meg előtte!
• Az ötödik fotó a Széchenyi utca 18-as számú Lukácsi-, majd Dávid-házat ábrázolja egy boldog pillanat háttereként.
• A hatodik fénykép a Széchenyi utca 32-es számú - kissé átépített - Kohán István-, majd Ruzsinszki-házat örökítette meg.
• A hetediken a Széchenyi utca 46-os számú Csaplár Ferenc-ház látható a Magyar - Hollandi Biztosító Részvénytársaság prospektusán illusztrációként.
• A nyolcadik fénykép a nagyvarsányi Bartók Béla utca 24-es számú, hajdani Száger Lénárd-, majd Schirling Mihály-ház még eredeti tornácos részét  
   mutatja. Az utcafronti részt már jelentősen átépítették. (Fotó: Horváth László)

Kohán József

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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TISZTELT SZÜLŐK!

A nevelési év végén néhány információt szeretnék megosztani Önökkel. Mint már arról 
előzőleg tájékoztattuk a Kedves Családokat, a nyári szünetben intézményünk az alábbi 
rendben lesz nyitva:

Június 20 - július 15: a nagyvarsányi Óvoda várja az ügyeletet igénylő gyerme-
keket. Július 18 - augusztus 26: a kisvarsányi Óvoda II. épülete tart nyitva az I. 
épület tatarozása miatt. A napi nyitvatartás rendje nem változott: 6:30-17:30.

Az étkezési igények esetleges lemondását a már megszokott módon tehe-
tik meg, minden nap 8.30-ig lemondva a másnapi ebédet. Aznap lemondott 
ebédet nem áll módunkban jóváírni. Az ingyenes étkezők ebédjét is le kell 
mondani, ellenkező esetben fizetőssé válik a fel nem használt étel, tehát az in-
gyenesen étkező gyermekeket is le kell mondani, ha nem mennek óvodába.

A nagyvarsányi épület nyitvatartási ideje alatt a következő számok elérhetőek:
24/534-446; 70/967-42-90

A kisvarsányi óvoda nyitvatartása idején az alábbi telefonszámokat tudják hívni:
06-24-472-464 (iroda 8:00-15:00); 70/387-43-21

Az étkezési csekkek nyári átfutási ideje nem mindig egyezik meg az esedékes hó-
nap lemondásával. Kérjük türelmüket, hogy a júniusi, júliusi, augusztusi hónap-
ban lemondott étkezéseket, csak a következő hónapban lehet jóváírni. Minden 
észrevételüket a titkárnő felé jelezzék, aki orvosolja problémájukat, észrevételüket. 
És néhány gondolat. Az első tanév, melyet itt töltöttem Dunavarsányban, tapasz-
talatszerzéssel, beilleszkedéssel, ismerkedéssel, és sok munkával járó sikeres év 
volt. Kézzelfogható sikerként könyvelhető el az alapítvány létrejötte, hivatalos 
elismerése, a kisvarsányi ivókút felszerelése, és a nyári felújítások megvalósítá-
sa. Szellemi sikerként pedig a szakmai megújulás megalapozása az új pedagó-
giai szemlélet tükrében. E sikerek az óvoda minden dolgozójának, a fenntartó 
önkormányzatnak, a toleráns, megértő szülőknek, és nem utolsó sorban a helyi 
település támogatóinak önzetlen szellemi és anyagi segítése nélkül nem való-
sulhatott volna meg. Mindenkinek tartalmas, vidám, egészségben gazdag nyári 
szünetet kívánok sok pihenéssel. Az ősszel iskolába induló gyermekeinket fájó 
szívvel ugyan, de nagy örömmel engedjük a tanulás hosszú útjára, ahol a ne-
hézségeket leküzdve találják meg a mindennapokban az örömöt, boldogságot. 

A következő tanévet kezdő leendő óvodások szüleit 2016. augusztus 29-én 17 
órakor várjuk a 0. szülői értekezletre, a kisvarsányi óvoda II. épületében a földszinti 
csoportba. A gyermekeket pedig ősszel a megújult csoportokba fogadjuk. 

Meleg, pihenéssel teli nyarat kívánok MINDENKINEK!

Honti Anna
óvodavezető

Ullmann Dávid Varga Angelika Mira

Varga Bence Máté Varga Elizabet Viktória Varga Gréta Fanni Vörös Bendegúz

Zágonyi MerseWáhl Zoltán

Ujvárosi MiaTokics Mira

WILLPOWER NYÁRI TÁNCTÁBOROK 

Az idén nyáron is több turnusban rendezzük meg táncos edzőtábora-
inkat a kisebbeknek és nagyobbaknak. A lehetőségek:

- gyermektábor 6-13 éves korig Délegyházán, a Napsziget Üdülőben 
július 11-14 között teljes ellátással: 24 000 Ft,

- nagytábor 14-30 éves korig a Balaton mellett Zamárdiban a Gyermek 
és Ifjúsági Táborban augusztus 6-10 között teljes ellátással: 28 000 Ft. 

Táborainkban délelőtt-délután táncórák, nyújtó és alapozó edzések, 
vetélkedők, játékok, strandolás, esti tábortűz, csapatépítő programok 
várják a dunavarsányi és környékbeli fiatalokat. Kezdő és tapasztalt 
táncosokat is nagy szeretettel várunk!

A további részletekről felvilágosítást ad: 
Boross Nikolett,  +36706318983, Kun László +36204312873
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS – DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági 
szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé 2016. 
szeptember 30. napjáig. 

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, 
ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény/regiszter lesz. A Helyi 
Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával 
dönt az Értéktárba történő felvételről.
 
Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

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

2. Robi Cukrászda, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 33.

3. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.

Elektronikusan: 
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

 
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

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

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

c) épített környezet:  a környezettudatos építés eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 
 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyai, különösen az egyes technológiák, 
technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

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

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

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

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

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság

JAVASLAT
A DUNAVARSÁNYI HELYI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

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

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

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI

1. A települési érték megnevezése:

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

3. A települési érték fellelhetőségének helye:

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

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

Dátum: ________________________

_______________________________
Aláírás
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Natura 2000
Erőspusztai mocsaras, lápos nádas

Dunavarsányi turjános
Kis-Duna dunavarsányi szakasza

Damariba sziget
Gulya

Varsányi-halom, Radó-domb
Az 51-es út és a Kis-Duna közötti helyi védettségű terület

Úszóláp
Dunavarsányi vízminőség

Siklódi Alajosné szövőszéke és szőnyegszövései 
Józsefné Babó Gabriella munkássága 

Ruva Farkas Pál művei
Csobolyó Miklós Őseink útján lovas túrája 

Könözsi László szerzeményei
Ady emlékhely és az Ady-hagyomány

Petőfi-hagyomány, Kutyakaparó
id. Kohán József versei, nótái

Lövenrosen Károly emlékezete 
Dr. Gallé Béla életműve
XXIII. János pápa szobra

Gizella-szobor
Petőfi-mellszobor

A Remény című szobor
Kossuth és Petőfi domborművek

Az 56-os emlékmű
A Hősök tere szobraival 

A Kálmán házaspár kerámiái
Kiss László festményei

Az Iskolák falán elhelyezett emléktáblák 
A Vendel-hegyi temető- és templomhely 

Trianon-emlékpark
17/A vasúti őrház

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

Elemi iskola, Kossuth Lajos utca öregiskola
Vasútállomás

Bakter pizzéria
Rieder-ház, Melis-ház

Firnigl-ház
Renyé-villa

Törpényi-villa
Gömböcz-ház

Taksony vezér híd
Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta 

A volt Petőfi MGTSZ telephelyei
Aranynektár

Bakos Pékség
Robi Pékség

Hajdani nagyvarsányi téglaégető
IBIDEN

Birkózó, labdarugó, kézilabda, röplabda, vízitúrázó és vívó hagyományok

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat és továbbra is kéri a dunavarsányi polgárokat,
a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükből a Települési Értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat
formájában terjesszék a Bizottság elé.

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság 

Dunavarsányi Települési Értéktár
2016. május 23.
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M E G H Í V Ó

 A Dunavarsányi Napok keretén belül ismét meg-
mérkőztek a csapatok a hagyományos kispályás 
labdarúgó vándorkupáért. A tornára összesen 12 
csapat nevezett – indultak volna többen is, de 
a délutáni nagypályás bajnoki mérkőzés miatt 
több csapat nevezését nem tudtuk elfogadni, 
mert 14:30-kor már kezdődött a meccs – ha több 
csapat jött volna el, akkor nem végeztünk volna 
időben…

A torna kis csúszással 9:20-kor kezdődött, három 
pályán egy időben indultak a csoportmérkőzé-
sek. Az előző évek favorit csapata, a Bakterház 
és a Royal FC egy csoportba került. Ők kezdtek, 
3:1-es Bakterház vezetés után 3:3-as döntetlen 
lett a végeredmény. A többi csoportban is izgal-
mas mérkőzések zajlottak, minden csapat sport-
szerűen és becsületesen küzdött a továbbjutó 
helyekért. Az „A” jelű csoportból a Royal FC, a 
Bakterház és a Legia Varsány, a „B” jelű csoport-
ból a Dr. Gerard FC és a Bútorvilág, míg a „C” 
csoportból a Fémalk, a Feláldozhatók és az Ibiden 
csapatai jutottak tovább az egyenes kieséses sza-
kaszba, ahol a következő párosítások alakultak ki:

Royal FC – Ibiden 3:1;
Feláldozhatók – Legia Varsány 0:0, hétméteresek-
kel a Legia Varsány jutott tovább;

A ROYAL FC KAPTA AZ IDEI VÁNDORKUPÁT 

Dr.Gerard FC – Bakterház 1:1 , hétméteresekkel a 
Bakterház jutott tovább;
Fémalk – Bútorvilág 2:3.
 
Ezután következtek az elődöntök:
 
Legia Varsány – Bakterház 0:3;
Royal FC – Bútorvilág 7:2.
 
Az idő egyre jobban sürgette a csapatokat, így 
a döntőt és a harmadik helyért a mérkőzést egy 
időben kellett kezdeni. A 3. helyet a Bútorvilág 
csapata szerezte meg  a Legia Varsány előtt, míg a 
döntőben a csoportmeccsek alkalmával már talál-
kozott Royal FC és a Bakterház csapatai játszhat-
tak. A Royal FC gyorsan kétgólos előnyt szerzett, 
ám a Bakterház nem adta fel és 2:2-es döntetlen-
re mentette a mérkőzést.

Döntő:
Royal FC – Bakterház 2:2
 
Több gól nem esett, következett 3-3 büntető 
rúgás. Izgalmasan alakult a csata, a Royal FC já-
tékosai nem hibáztak, a Bakterház egy büntetőt 
kihagyott, így az első helyet és a vele járó vándor-
kupát a Royal FC nyerte meg.

A torna végeredménye:
1.       Royal FC
2.       Bakterház
3.       Bútorvilág
4.       Legia Varsány
 
A legjobb kapus a Legia Varsány csapatából Zol-
tán Máté lett, míg a gólkirályi címet Kovács Nor-
bert szerezte meg 10 góllal a Royal FC csapatából. 
Gratulálunk nekik!

A Royal FC névsora: Varga Csaba, Papp Csaba, Ju-
hász Richárd, Dávid István, Majzik Adrián, Kovács 
Norbert, Lindvurm Attila, Krasznai István, Vörös 
Zoltán, Venczel Sándor, Bessenyei Attila.

Végül szeretném megköszönni az összes részt-
vevő csapatnak a sportszerű játékot, továbbá a 
három bírónak - Juhász Ákosnak, Németh Fe-
rencnek és Ambrózy Istvánnak a közreműködést.
Szintén köszönöm feleségemnek, Krasznai And-
reának a türelmét, fiamnak, Krasznai Istvánnak 
a segítséget, Gergőné Varga Tünde polgármes-
ternek, Vámos Zsuzsának és Vámos Mihálynak a 
támogatást és a közreműködést. 
 

Krasznai István
szervező
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 A Dunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat Dunavarsány, Délegyháza és Majosháza 
területén látja el feladatát. Mindhárom településen 
jelen vannak a családsegítők és a házi segítségnyújtók. 
Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszkö-
zeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és tár-
sadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, az egyének, 
családok társadalmi helyzetének javítása. Általános cé-
lunk, hogy rászoruló emberek szükségleteikhez igazo-
dó segítségnyújtásban részesüljenek. Három szakmai 
egységet működtetünk:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
A cél az egyének és családok életében jelentkező prob-
lémák megelőzése és megszüntetése. A szolgáltatás 
mindenki számára térítésmentes, igénybevétele ön-
kéntes!

Miben tudunk segíteni?
• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást                     
nyújtunk.

• Tanácsadást nyújtunk a szociális és családtámogatási 
ellátások formáiról, és az ellátásokhoz való hozzájutás 
módjáról. Felvilágosítást adunk arról, hogy kinek mi-
lyen ellátás jár, azt milyen módon tudja kérvényezni, 
melyik hivatalhoz kell benyújtani kérelmét.

• Segítünk hivatalos ügyek intézésében.

• Adományokat gyűjtünk, közvetítünk, a nyitvatartási 
időben bárki térítésmentesen válogathat és elvihet 
minden olyan ruhaneműt, cipőt, gyermekjátékot, ami-
re szüksége van.

• A szülőket gyermeknevelési tanácsokkal látjuk el.

• Párkapcsolati problémák esetén lehetőség van medi-
átor, családterapeuta segítségét kérni. 

• A gyermekek részére szabadidős programokat, nyári 
táboroztatást szervezünk.

• Magatartási problémák, tanulási nehézségek, beil-
leszkedési problémák esetén a szociális munka eszkö-
zeivel segítjük a gyermeket.

• Pszichológiai tanácsadás: Heti egy alkalommal pszi-
chológus segíti az ezt igénylőket. Ezt a szolgáltatást 
akkor vehetik igénybe, amikor a családsegítő úgy látja, 
hogy a lelki, mentális problémák megoldásához nem 
elegendő a segítő beszélgetés, és szakember bevoná-
sa szükséges.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
Nyitvatartási időben személyesen lehet a családsegí-
tőket felkeresni. Ekkor megbeszélik, hogy mi a prob-
léma, milyen segítségre van szükség. Az igénybevevő 
és a családsegítő közösen megbeszélik az intézkedési 
tervet, aláírják az együttműködési megállapodást. Saj-
nos előfordul, hogy a család nem érzékeli a problémát, 
nem kér segítséget, így a gyermek testi, lelki, erkölcsi 
fejlődése veszélybe kerülhet. Ekkor jelzés alapján szer-
zünk tudomást a problémáról. Szolgálatunk működtet 
jelzőrendszert, tagjai a nevelési-oktatási intézmények, 
egészségügyi szolgáltatók, gyámhatóság, rendőr-
ség, ügyészség, pártfogó felügyelet, polgármesteri 
hivatalok, társintézmények és minden állampolgár. 
A jelzőrendszeri tagok törvényben előírt kötelezett-
ségüknek eleget téve jelzik a szolgálatnak, ha a gyer-
mek veszélyeztetettséget érzékelik. Ebben az esetben 
a családsegítő felkeresi a családot, kezdeményezi az 
alapellátás igénybevételét a gyermek veszélyezte-
tettségének megelőzése, megszüntetése érdekében. 

A családsegítő szükség szerint esetkonferenciát hív 
össze a jelzőrendszeri tagok meghívásával és a család 
részvételével, hogy összehangolja az együttműködést. 
A körülmények feltárása után mérlegeli, hogy a helyzet 
rendezhető-e az önként igénybe vehető alapellátással 
vagy szükséges-e hatósági intézkedés kezdeménye-
zése. Hatósági intézkedés szükségessége esetén ja-
vaslattal él a Szigetszentmiklóson működő Család- és 
Gyermekjólét Központ felé.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás célja: az ellátást igénybe vevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete saját környezetében, 
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, 
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A 
házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorult az a személy, akinek egészségi 
állapota, kora és szociális körülményei indokolják az 
ellátás biztosítását. A gondozó segítségével otthonuk-
ban továbbra is elláthatók, ezzel elkerülhető a jóval 
drágább és a lakóhelytől távoli szakosított ellátás 
igénybevétele. A házi segítségnyújtás a család válláról 
is nagy terhet vesz le azzal, hogy a gondozók szaksze-
rűen ellátják a gondozottat.

Miben tudunk segíteni?
A januártól életbe lépett törvényi változások szerint a 
házi segítségnyújtásban kétféle ellátástípus jött létre. 
Személyi gondozás és szociális segítés keretében nyúj-
tunk segítséget. Az ellátás igénybevételét megelőzően 
elkészül a gondozási szükséglet felmérése, ennek alap-
ján dől el, hogy melyik szolgáltatásra jogosult az igény-
lő. A személyi gondozás esetén ápolási, gondozási te-
vékenységek fürdetés, mosdatás, öltöztetés, gyógyszer 
kiváltás, adagolás, vérnyomás-, vércukormérés nyújt-
ható, szociális segítés esetén  lakókörnyezeti higiénia 
megtartásában való közreműködés (porszívózás, stb.), 
háztartási tevékenységekben való közreműködés (be-
vásárlás, mosogatás, tüzelő behordás stb.) nyújtható.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?

Az ellátást kérő, vagy hozzátartozója kérheti sze-
mélyesen, telefonon, írásban a szolgálatnál. A házi 
gondozás vezetője és az intézményvezető kimegy az 
igénylő otthonába, elvégzi a gondozási szükséglet 
vizsgálatát, és kitöltik a szükséges dokumentumokat. 
A házi segítségnyújtás, térítési díjköteles szolgáltatás, 
a jövedelem függvényében kell térítési díjat fizetni. 

Étkeztetés
A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a 
legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt ön-
maguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmene-
ti jelleggel nem képesek megoldani, különösen koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalan-
ságuk miatt. Az alacsony jövedelem önmagában nem 
jogosít a szociális étkeztetés igénybevételére!

Hogyan vehető igénybe az ellátás?
Az étkezés iránti kérelmet az igénylő szóban, írásban 
vagy telefonon jelzi a szolgáltatónak. A gondozásveze-
tő segít kitölteni a nyomtatványokat, elmondja, hogy 
milyen igazolások szükségesek. Ha házi segítségnyúj-
tásban is részesül az igénybevevő, akkor az ebédet a 
segítségnyújtó kiszállítja otthonában, egyéb esetben a 
Szolgálathoz kell bejönni az ételért.

Elérhetőségek:
Dunavarsány, Árpád utca 13.
Hétfő: 8-17.30, Szerda: 8-16, Csütörtök: 8-16,  
Péntek: 8-12

Délegyháza, Szabadság tér 1.
Hétfő: 12-16, Szerda: 8-12, Csütörtök: 8-16

Majosháza, Kossuth u. 54.
Hétfő: 12-15, Szerda: 10-12

e-mail: gyermekjolet@kevenet.hu
Házi segítségnyújtás: 06/70/337-1506
Család-és gyermekjóléti szolgáltatás:  
06/20/255-7164, 06/20/279-4103

   Solymosi Erika
intézményvezető

 A DUNAVARSÁNY ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

FÉRFI ÉS NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
fizikai munkakörbe a Dunavarsányi Ipari Parkba!

Felvételhez  szükséges :

önéletrajz ,
é letkor :  20-40 év,

fér f iaknál  B kategór iás  jogosítvány.

Je lentkezés :  hétköznap 8-13h-ig .

D OFE Gombatermelő és  Ér tékesítő  Kf t .
Dunavarsány,  Dér y  Miksa  utca  6-8 .

dofe@invite l .hu
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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 .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
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
• 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
• Automata öntözőrendszer telepítése, szerelése garanciával.  
 Ingyenes felmérés. Tel.:06-30-705-3848
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• KOZMETIKA kezelések Vagheggi Fitokozmetikumokkal.  
 Várom szeretettel a BB Beauty Studio Szabadkai utca 1.  
 Szabó Andrea Tel.:0670/445-1833
• Dunavarsányon üzlethelység és lakás kiadó.  
 Érd. Tel: 06-70-942-5939
• Eladó az egykori Gergő ház Nagyvarsányon. 100m2 ház,  
 100m2 pince, 350m2 telek. Azonnal költözhető.  
 Irányár 15.800.000Ft Tel.:20/338-6225

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.

REA TEX:
Munk atársnőt  keresünk a  taks ony i  

kézimunk aüzletb e,  e ladói-ár u kez elői  á l lásb a

Feltéte lek : 

-  f iz ikai  és  szel lemi  terhelhetőség , 
-  kézimunkázói  tapaszta lat , 

-  számítógép kezelés , 
-  nem dohányzás ,   nem hiányzás ,

-  a   munkához va ló  e lkötelezett  hozzáá l lás . 

Je lentkezés :  06  24 478 674,   06  70 533 1838,  
reatex@pr.hu,  www.reatex .hu
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Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH 
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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Tévé + net 

5 490 
Ft/hó

Képernyőn minden, amit szeretsz
Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD –  és az internet 
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel 
és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a 1288-as 
számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. (Centrál Üzletház, az üzlet bejárata a Bajcsy-Zsilinszky 
utcáról nyílik, a piacnál) Tel.: (06 24) 446 746

Gyors 

internet még 

több helyen!
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BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím:Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.

(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel:30/9691124, 30/3854385, 30/6178304

Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo.7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com

 ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU    BETONTERMÉKEK       KERTI ELEMEK   SZOLGÁLTATÁS
 -MIXER BETON                           -ZSALUKŐ                      -KERTI SZEGÉLY                  -SZÁLLÍTÁS
 -CKT                                              -PILLÉR ZSALUKŐ       -KERTI DEKOR KÖVEK       -DARUZÁS
 -FÖLDNEDVES BETON             -FALAZÓ ELEM              -KERTI SÜTŐ                         -GÉPI FÖLDMUNKA
 -ESZTRICH BETON                    -TÉGLA                            -JÁRDALAP
 -SÓDER,HOMOK                        -ÁTHIDALÓ                     -GYEPRÁCSKŐ
 -TERMŐFÖLD,MURVA             -FÖDÉMGERENDA        -NÖVÉNYTÁMFAL
 -CEMENT,MÉSZ                                      
 -CSEMPERAGASZTÓ                             
 -FALAZÓ,VAKOLÓ                 
               

ÁLLANDÓ   TÉRKŐ           és            BETON AKCIÓ!
 SZÜRKE TÉRKŐ 1.850/m2                                CKT     6.500 +áfa/m3                       
 TÉGLAKŐ (5cm-antik) 2.590/m2   C-8       8.000+áfa/m3
                                                                C-10     9.000+áfa/m3
 Több mint 100 féle térkő!                                  C-12   10.000+áfa/m3
                                                                                 C-16   11.000+áfa/m3
                                                                                 C-20   12.000+áfa/m3
                                                                                 C-25   13.000+áfa/m3             


