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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Malenkij robot emlékmű a nagyvarsányi temetőben

 Tavaly ilyenkor a zord és hosszú, a már elvi-
selhetetlenné vált hideget untuk, és vártuk 
a tavaszi nap melegét. Ez a tél jóval enyhébb 
volt, kevesebb csapadékkal és ami minden-
kinek a zsebére hat, kisebb fűtésszámlákkal. 
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő hetek 
időjárása már nem akarja bebizonyítani, hogy 
még tél van. Ismét eljött az idő a tervek ösz-
szeállítására, mindezek mielőbbi megvalósí-
tására, ahhoz pedig már csak a tavaszt várjuk.

Az év legfontosabb rendeletét – Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzata 2018. évi költségvetési ren-
delet -  alkotja meg a Képviselő-testület minden 
év februárjában. Ez egy éven át, útmutatóul szol-
gál a hivatal, az önkormányzat és az intézmények 
gazdálkodásához. A rendelet elfogadásánál a 
legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk 
kötelező feladatainak zavartalan ellátását bizto-
sítsuk és ezen felül az önként vállalt feladatoknak 
is eleget tudjunk tenni. Működésre továbbra sem 
kapunk állami finanszírozást, így a bevételeinket 
az adók képezik. Évről évre visszatérő kiadásaink 
a személyi juttatások, a lakosságnak nyújtott szo-
ciális ellátásaink, a működési és a felhalmozási 
kiadások. Ezeken kívül továbbra is támogatja a 
képviselő-testület a civil szervezeteket, a spor-
tegyesületeket, az egyházakat és a határon túli 
kárpátaljai testvértelepülésünket. Pénzeszközt 
adunk át a társult formában ellátott feladata-
inkra (orvosi ügyelet, GYEJÓ, szennyvíztársulás), 
valamint az intézményeink működtetésére.  
A többszöri egyeztetés és a bizottsági üléseken 
részletesen megvitatott költségvetés legsarka-
latosabb kiadási sora a felhalmozási kiadások. 
Ezek tartalmazzák az év során betervezett felújí-
tásokat, beruházásokat. Több olyan szerződést kö-
töttünk 2017-ben, amelynek a fizetési határideje 
erre az évre lett ütemezve. Így került be az idei 
kifizetések közé a szennyvíz-gerinchálózat bő-
vítésének végszámlája, a sporttelepen felépülő 
pályaház önrésze, ingatlanvásárlás vagy a jövő-
ben megvalósuló kerékpárút melletti ingatlanok 
rendezésének költsége. Ezek mind folyamatban 
lévő, már elfogadott kiadási tételek. A 2014-ben 
megválasztott képviselő-testület átgondoltan, 
már a hátralévő két költségvetési évre tervezi a 
felhalmozási kiadásokat. Lesznek idén befejezett 
beruházások, de olyanok is, amelyek csak az utol-
só választási évben valósulnak meg. Néhány hét 
múlva átadjuk a DTE pályaházat és lezárul tavasz 
végére az úgynevezett Epres utcai szennyvíz-ge-
rinchálózat bővítése, felújítása. Elkezdődik a Ha-
lász Lajosné utcában is a szennyvíz-gerinchálózat 
bővítése, amit főleg a sporttelepen létesült új be-
ruházás indokol, de mindenképp segíteni fogja a 
környékbeli lakóknál a zavartalan szolgáltatását 
is. Vannak olyan telkek a városban, ahová nem 
ért még el az egészséges ivóvíz vezetéke, ennek 
egy részének kiépítésére is sor kerül az idén.   

Az Iskola utca föld alatti csőrendszerének kapa-
citása is bővül - csőroppantással -, ennek teljes 
helyreállítása csak 2019-ben fejeződik be. El-
kezdődik Nagyvarsányon a volt Petőfi Mgtsz. 
irodaépületeinek bontása és a telek előkészítése, 
majd az idei tervezés után szintén a jövő év beru-
házása lesz a multifunkcionális park megépítése. 
Az elfogadott költségvetés még több kisebb-na-
gyobb felújítási és beruházási tervet tartalmaz, 
ezekről még ebben a lapszámban olvashatnak.

Több rendezvény és ünnep szervezője és lebo-
nyolítója volt és lesz 2018-ban is a Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár. Az elmúlt hetekben szí-
vet-lelket melengető műsorokat és kiállításokat 
nézhettek meg mindazok, akik érdeklődnek a 
kulturális programjaink iránt. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából Faragó Annamária rendezőnő 
„Menaságra repülj” című filmjét tekinthettük 
meg, a Csíkszereda mellett lévő székelyföldi 
kis település lakóit, életük mindennapjait mu-
tatta be. Megláthattuk az ott lakók rendkívüli 
összetartozását, ami nem kis részben az elsza-
kítottság fájdalmából táplálkozik. Csodálatos fil-
mélmény volt, biztatok mindenkit, hogy a má-
sodik vetítés alkalmával nézzék meg a filmet.

Professzor dr. Hermann Róbert saját bevallása 
szerint 12 éves kora óta gyűjti Görgei Artúrról az 
információkat. Az ő segítségével emlékeztünk 
meg az 1848/49-es szabadságharc egyik legki-
emelkedőbb alakjáról - január 30-án volt 200 éve, 
hogy megszületett. Az est fényét emelte a Varsány 
Poetica Irodalmi Klub színvonalas műsora. Nem 
mehetek el szó nélkül a 23. Banyabál eseményei 
mellett. Itt szintén megjegyzem, hogy aki nem 
jött el (itt most hölgyekre, urakra egyaránt gondo-
lok), az lemaradt egy  forralt borral, tűz körül sep-
rűn lovaglással, Bereczki Zoltánnal szelfizéssel,

hajnalig tartó mulatással felforrósított hangu-
latú buliról. Elismerésem a Lányok Asszonyok 
Klubja minden „fiatal” hölgyének, akik már 
23.-szor szervezik meg és dolgozzák végig ki-
tartóan a bált, amely még ennyi év után is több 
mint ötszáz fő érdeklődésére tartott számot. 

A Művelődési Ház is csatlakozott a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” című rendezvénysorozathoz, amely-
nek az idei mottója „Helyben van a sokszínű-
ség” volt. Ezt a sokszínűséget láthattuk azon a 
kiállításon, ahol a dunavarsányi alkotóművészek 
állították ki szebbnél szebb műveiket. Elcso-
dálkoztam azon, hogy milyen sok tehetséges 
ember él a városunkban. Ez az ámulat csak fo-
kozódott a programsorozat többi bemutató-
ján, ahol az I. Dunavarsányi Néptánctalálkozón 
fantasztikus tánctudásukat, majd a következő 
nap rockzenei tudásukat mutatták be helyi és 
meghívott fellépők. Nagyon tartalmas, jó han-
gulatú, remek előadókat felsorakoztató hétvé-
ge volt, csak gratulálni tudok a szervezőknek.

Ez volt a múlt, és máris következnek az előttünk 
álló események. A táncos, zenés rendezvények 
elcsitulnak, elkezdődött a húsvét előtti negyven 
napos nagyböjt. A böjtöt valószínűleg nem min-
denki tartja, de a hat hét múlva eljövő húsvét min-
denki számára fontos ünnep. Kinek a feltámadást, 
kinek megváltást, kinek a megújulást jelenti.

Még ne fussunk ennyire előre, hiszen előbb em-
lékezünk a 170 éve, 1848. március 15-én történt 
eseményekre. Ünnepeljük meg együtt emelt fő-
vel, büszkén, kokárdával a mellünkön ezt a jeles 
napot, amikor a márciusi ifjak bizonyságot tettek 
összefogásból, tenni akarásból, kitartásból és ha-
zaszeretetből!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve Dunavarsány Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműkö-
dési megállapodásokat és felhatalmazta a Polgármestert a 
megállapodások aláírására.

Egyetértettek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hi-
vatala által összeállított, Dunavarsány város közigazgatási 
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános 
iskolai körzettel és felkérték a polgármestert, hogy a véle-
ményéről 2018. február 15-ig tájékoztassa a Járási Hivatalt.

A testület a 2017. évi módosított belső ellenőrzési terv elfoga-
dásával az önkormányzat - 180/2016. (XI. 8.) számú képvise-
lő-testületi határozattal elfogadott - 2017. évi belső ellenőrzé-
si tervét módosította.

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy az általa képviselt 
polgárok érdekeit szem előtt tartva nem kíván Dunavarsány 
sem bevándorlásszervező irodát, sem migránstábort; egyúttal 
elutasította a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását.

A  „Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár padlás szigetelése" 
tárgyú beszerzési eljárás eredményeként a Laviron 66 Kft. 
(1188 Budapest, Ady Endre utca 23/b) és a KINAMÉ Kft. (2360 
Gyál, Toldi utca 45.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb ösz-
szegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot a KINAMÉ Kft..
tette, ez a cég az eljárás nyertese. A szerződés teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezetet a 2018. évi költségvetés K71 
Ingatlanok felújítása rovat terhére biztosítja a képviselő-tes-
tület. Felhatalmazták a polgármestert a KINAMÉ Kft.-vel net-
tó 747.000 forint + Áfa összegben a vállalkozási szerződés 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Elfogadták a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz-
hálózat bővítése vízjogi létesítési engedélyezési és kivite-
lezési dokumentációjának elkészítése” tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását. Ebben a következő cégek 
szerepelnek: NOVUM Kkt. (1116 Budapest, Sáfrány u 42. 
6. em. 61.); HIDROGRÁD Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 
2/A); Hegedűs&Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33); 
Terv-Consult Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.); HYDRO-
AGRO-BAU Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát út 6.). 
Felhatalmazták a ppolgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, az ajánlattevők részére a felhívás megküldésé-
re, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület elfogadta az Eurovill Kft.-vel (2230 Gyömrő, 
Táncsics út 110.) Dunavarsány Város Önkormányzata köz-
világításának üzemeltetése és karbantartása tárgyában 
2010. március 22-én kötött vállalkozási szerződés módosí-
tását, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület támogatta a Borizs-Tóth Titanilla ké-
relmező és fejlesztő által benyújtott kezdeményezést, 
annak az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.-vel 2017. 
december 21-én kötött Tervezői szerződés szerint megin-
dított „Dunavarsány hatályos Településszerkezeti terve és 
Építési Szabályzata módosítása” készítési folyamatába való 
befogadását. Tájékoztatta a fejlesztőt, hogy a támogatás 
feltétele - az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájá-
rulásával - az önkormányzattal kötött településrendezési 
szerződésben a településrendezési eszközök módosítá-
sának, a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges 
költségeit fejlesztési ütemterv szerinti vállalása. Felkérte a 
polgármestert a tervezői szerződés módosításának aláírására.

Elfogadták a Sziget-Szilárd Kft.-vel (2336 Dunavarsány, 
Vörösmarty utca 2343/1) 2016. december 20-án Du-
navarsány Város 2017-2019. évi útjavítási és útkarban-
tartási munkái 2. részéről kötött vállalkozási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, és felhatal-
mazták a polgármestert a megszüntető szerződés aláírására.

A 2018. január 23-ai rendkívüli  
képviselő-testületi ülés határozatai

A 2018. február 13-ai együttes  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 285.706 eFt 
bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkor-
mányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe beépítse.

A 2018. február 13-ai rendes  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület megállapította a Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyletei után az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezett-
ségeinek, illetve az önkormányzat fedezetként figyelembe 
vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, ide-
genforgalmi adó) következő három évben várható összegét.

Saját részről elfogadták a Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központtal kötendő Ingyenes és osztott használati és költ-
ségmegosztási szerződést, a Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központtal 2016. december 15-én kötött, a Dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolára és a Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött, 
a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lára vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítását, 
felhatalmazták a polgármestert a szerződések aláírására.

Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait.

Elfogadták a Weöres Sándor Óvoda 2016/2017-es nevelési 
évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A Weöres Sándor Óvodában a 2018. december 31-ig a 3. 
életévüket betöltő gyermekek felvételének időszakaként a 
2018. május 14-18. közötti napokat határozták meg, felkérték 
a jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló - a nevelé-
si-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. §-ában foglaltak szerinti közlemény közzététe-
lére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint 
helyben szokásos módon, legkésőbb 2018. április 13-ig.

A Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a 
2018/2019-es nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30 
17.30-ig, az éves nyitva tartási időt 2018. szeptember 1.-
2019. augusztus 31-ig határozták meg oly módon, hogy az 
óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda 
valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart. Felkérték 
az óvodavezetőt, hogy 2018. február 15-ig az óvoda nyári 
nyitva tartásáról szóló közleményben tájékoztassa a szülőket.

Elfogadták a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, továbbá a 
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2017. évre vonatko-
zó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület 2018-ra kiírta „civil pályázatát” a du-
navarsányi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok 
támogatására, felkérte a polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére.

A képviselő-testület a 2018-ra kiírta „sport pályázatát” az 
országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág ver-
senyrendszerében résztvevő sportszervezetek támogatására, 
felkérték a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Elfogadták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
42. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készült 2018. évi 
közbeszerzési tervet.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja Ritter Me-
linda kérelmező és fejlesztő által benyújtott, kérelemben

bemutatott kezdeményezést, annak az URBANITÁS Tervező 
és Tanácsadó Kft-vel 2017. december 21-én kötött Tervezői 
szerződés szerint megindított „Dunavarsány hatályos Telepü-
lésszerkezeti terve és Építési Szabályzata módosítása” készí-
tési folyamatába való befogadását. Tájékoztatta a fejlesztőt, 
hogy a támogatás feltétele, hogy az érdekelt fejlesztő, az 
érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával vállalja 
az önkormányzattal kötött tervezési szerződésben a település-
rendezési eszközök módosításának, a fejlesztés járulékos és 
a megvalósítás tényleges költségeinek viselését. Felkérte a 
polgármestert a Tervezői szerződés módosításának aláírására.

Megállapították a "Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz-
hálózat bővítése vízjogi létesítési engedélyezési és kivitelezé-
si dokumentációjának elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményét.  A NOVUM Kkt. (1116 Budapest, Sáfrány u 42. 
6. em. 61.), a HIDROGRÁD Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 
2/A.), a Hegedűs&Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 33.), a Terv-Consult Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.), 
a HYDRO-AGRO-BAU Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát út 
6.) egyaránt érvényes ajánlatot nyújtott be. A legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 
a Terv-Consult Kft. tette, ez a cég lett a nyertes. A szerződés 
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2018. évi költ-
ségvetés Számlázott szellemi tevékenységek rovat terhére 
biztosítja. Felhatalmazták a polgármestert a Terv-Consult Kft.-
vel 3.100.000 forint + Áfa összegben vállalkozási szerződés 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megbízta Varga Beatrixot a Weö-
res Sándor Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával határozott, 5 éves időtartamra, 
2018. február 14. napjától 2023. augusztus 15-ig. Varga 
Beatrix óvodavezető illetményét az Nktv. 7. számú mel-
lékletében foglaltak szerint állapította meg, vezetői pót-
lékát az Nktv. 8. számú mellékletben foglaltak figyelem-
bevételével az illetményalap 40 %-ában határozta meg. 
Felkérte a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbí-
zással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Rendeletek:

A képviselő-testület megalkotta:

- a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyoná-
ról szóló 12/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendeletét,

- a Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca – Vasút sor ál-
tal határolt területrészen belül az Lke-O-K, Lke-O-1, Lke-Sz-1, 
Lke-Sz-4, Lke-SZ-K, Lf-O-1, Lf-SZ-1 és Kho-SZ-1 övezetek terü-
letére, a 0113/7 hrsz-ú ingatlan, a 0138/70 hrsz-ú ingatlan, 
a 0146/60 hrsz-ú ingatlan és az 5531/1 - 5615 hrsz-ú in-
gatlanok területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 
2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendeletét,

- a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítá-
sáról szóló 4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 3/2018. (I. 24.) önkormányzati rendeletét,

- a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról hozott  4/2018. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletét.

- a 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkor-
mányzati rendeletét,

- az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
hozott 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletét és

- a Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca – Vasút sor ál-
tal határolt területrészen belül az Lke-O-K, Lke-O-1, Lke-Sz-1, 
Lke-Sz-4, Lke-SZ-K, Lf-O-1, Lf-SZ-1 és Kho-SZ-1 övezetek terü-
letére, a 0113/7 hrsz-ú ingatlan, a 0138/70 hrsz-ú ingatlan, 
a 0146/60 hrsz-ú ingatlan és az 5531/1 - 5615 hrsz-ú in-
gatlanok területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 
2/2018. (I. 24.) Ök. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 
14.) önkormányzati rendeletét.

Megtekinthetőek a www.dunavarsany.hu honlapon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL,  
SPORT SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 Dunavarsány Város Önkormányzata 2018-ra pályázatot hirdet dunavarsányi 
székhelyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Dunavarsányban 
működő – a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett – egyesületek, spor-
tegyesületek és alapítványok részére öntevékenységre épülő szakmai, gene-
rációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági 
rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek és az 
alapítványok működéséhez való hozzájárulásra. A támogatás 2018. január 1-je 
és 2018. december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok között részle-
tezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a 
működéshez nyújtott egyszeri, előre folyósított és vissza nem térítendő összeg.  

A részletes pályázati felhívások és űrlapok beszerezhetők a Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatal titkárságán, valamint elektronikusan letölthetők a www.du-
navarsany.hu honlap „pályázatok” rovatából.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 23., péntek 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet személyesen a Dunavarsányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben, illetve telefonon munkaidő-
ben a 06-24-521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzata

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS AZ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) jegyző-
je, mint állatvédelmi hatóság tájékoztatom a Tisztelt Dunavarsányi Lakosokat, 
hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B 
§-a alapján Dunavarsány város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozá-
sában a hatóság 2018. március 1-től 2018. szeptember 30-ig ebösszeírást 
végez. Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a jogsza-
bályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány 
személyesen a hivatal Igazgatási Osztályán (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) 
a Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. alatt ügyfélfogadási időben vehető át, va-
lamint a www.dunavarsany.hu oldalon az ügyintézés menüpontban tölthető le. 

A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 13:00 – 17:00; szerda 8:00 – 12:00,  
valamint 13:00 – 16.00; péntek 8:00 – 12:00.

A kitöltött formanyomtatvány a hatóság részére az alábbi módok valamelyikén juttat-
ható el: az Igazgatási Osztályon ügyfélfogadási időben; postai úton a hivatal címére 
(2326 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.), elektronikus úton az igazgatas@dunavarsany.
hu címre küldve. Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az 
ebösszeírás sikerességét!

Dunavarsány Város Önkormányzata

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A „MISA” Alapítvány által szervezett Foglalkoztatási Klub megtartotta soros össze-
jövetelét február 6-án Dunavarsányban. Először a Járási Foglalkoztatási Osztálytól 
kapott álláslistából, illetve a Budapest Hírlevélből válogattak az álláskeresők, majd a 
környékbeli egyéb álláslehetőségeket beszélték meg. A klubvezetőség felvette a kap-
csolatot egy budapesti szociális szövetkezettel, így már azoknak a nyugdíjasoknak is 
tudunk segíteni, akik szeretnének még dolgozni. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. A következő foglalkozást március első keddjén, azaz 6-án tartjuk 14 órai kezdet-
tel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Ebben az évben is tervezzük a nyug-
díjas klubokkal közösen az Anyák Napi ünnepség megszervezését. Kérjük, aki teheti, 
adója 1 %-val támogassa alapítványunkat. Adószámunk: 18721797-1-13 Köszönjük.

A kuratórium nevében: dr. Gligor János.

SZŰRŐVIZSGÁLAT HÖLGYEKNEK
 Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halálozást tekintve az Európai 
Unió egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a méhnyak-
rák miatti relatív halálozási kockázat magas, évente közel 400 nőt veszítünk el, annak 
ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a 
betegség gyógyítható. Városunkban már negyedik éve térítésmentesen igénybe ve-
hető a védőnői méhnyakszűrés. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes 
szűrésen önmaga és családja érdekében! Jelentkezni lehet Fonyóné Tóth Cecília vé-
dőnőnél a 06-20 266-4332 telefonszámon, vagy a cilif71@gmail.com e-mail címen.

Dunavarsány Város Önkormányzata

 Több hónapos előkészítő munkát követően, elkészültek 
a 2018. évi beruházási elképzelések, amelyet Dunavar-
sány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feb-
ruári ülésén elfogadott, s költségvetésébe beépített. 

Ebben az évben is tovább folytatódik az Epres utca és 
térsége szennyvízhálózat bővítéséhez és rekonstruk-
ciójához kapcsolódó, az újonnan kiépített és felújított 
rendszer zavartalan működését elősegítő nyomó-
vezeték átalakítása. Az Epres utcában és környékén 
még van néhány ivóvízhálózattal nem rendelkező 
terület, melyet Önkormányzatunk szintén az idei év-
ben kíván kiépíteni. Szeretnénk ezt a beruházást is a 
lehető leggyorsabban, a legkevesebb kellemetlen-
séget okozva, a lakosság érdekeit szem előtt tartva 
kiviteleztetni. Az új, bővített rendszerekre történő 
rákötésekről természetesen tájékoztatni fogjuk Du-
navarsány város lakosságát, de addig türelmüket és 
megértésüket kérjük. A város vezetősége továbbra is 
kiemelt fontosságúnak tartja közintézményei karban-
tartását, korszerűsítését. Az elmúlt években igyekez-
tünk ezen épületek energiahatékonyságát növelni.

Idén szeretnénk megoldani az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola Árpád utcai telephelyénél az udvar csapadék-

BERUHÁZÁSI TERVEINK 2018-BAN
víz-elvezetését. A betonburkolatot eltávolítjuk, és helyét 
térkővel borítjuk. Az iskolával szembeni lakóingatlan 
megvásárlásával a parkoló bővítése az elsődleges cé-
lunk, a terveztetés és engedélyeztetés megkezdődik eb-
ben az évben. Terveink között szerepel továbbá az ingat-
lanon meglévő épület könyvtárrá történő átalakítása is.

A Weöres Sándor Óvoda Árpád utcában lévő épülete-
inek energiahatékonysági felújítása és a játszóudvar 
felújítása a 2016-2017. évben megtörtént. Szintén 
tavaly az óvoda udvarába ékelődött ingatlant is meg-
vásárolta az önkormányzat, amely az óvodai játszóte-
rület bővítését szolgálja majd, valamint az épületben 
szükség szerint új csoportszobák kerülhetnek kiala-
kításra, egyeztetve az óvoda vezetőségével. Ebben 
az évben a tervezési folyamatok indulnak el. Ezen 
fejlesztés is segíti a szükséges óvodai férőhelyek biz-
tosítását, hiszen lakosságunk száma eléri a 8050 főt.

Önkormányzati térfigyelőkamera-rendszerünket is 
tovább kívánjuk bővíteni, 3 db új kamera kihelyezésé-
vel, melyekkel a Bajcsy-Zsilinszky utcai grundfocipálya, 
Tsz. biztonságát kívánjuk növelni. Az egykori Tsz. terü-
letén lebontásra kerül az épületek nagy része, az így 

a Dunavarsányi Sporttelep, illetve a Sport utcai, volt 
kialakuló területen közösségi, sportolási lehetőséget 
biztosító parkot szeretnénk kialakítani a jövő évben.

A korábbi tájékoztató szerint 2016-ban megkezdtük a 
Vörösmarty utca Búza utca és Nyár utca közötti szakaszán, 
és a Vasút sor – Erőspuszta közötti szakaszon a kerékpá-
rút megterveztetését. 2017-ben a tervek jogerős építé-
si engedélyt kaptak, így továbbléphetünk, rendeznünk 
az ingatlanjogi kérdéseket, megkezdjük a kiviteli ter-
vek elkészíttetését, valamint a kivitelezés előkészítését.

A 2018. évben is lesznek útfelújítások, útstabilizá-
ciók, melyek előkészítése terveinek szerint a tavaszi 
hónapokban megtörténik. Szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, hiszen a tervezett beruházások 
jelentős hányadát saját bevételből tudjuk megva-
lósítani. Reményeink szerint a 2018-as évben is 
áldás kíséri a városért tett munkánkat, erőfeszítése-
inket, amelyek mindenki örömét szolgálják majd.

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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 A településfejlesztés, településrendezés a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló törvény alap-
ján helyi közügynek minősül. Az ehhez kapcsolódó 
feladatok az épített környezet, a település tervszerű 
alakítását és védelmét szolgálják, ezen belül a változ-
tatási tilalom a helyi építési szabályzat készítésének 
időszakára, legfeljebb három évre rendelhető el. 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatát többek 
között az indokolta, hogy a településszerkezeti ter-
vünk átfogó felülvizsgálata 2010-ben, a helyi építési 
szabályzatunk legutóbbi, a települést átfogó felül-
vizsgálata és módosítása 2013-ban fejeződött be. 
Az eltelt időben megindult fejlesztések indokolják 
a település tervezett úthálózatának felülvizsgálatát, 
mind bel- és külterületen, valamint indokolt a meg 
nem valósult fejlesztési területek és az eredmény-
telenül eltelt idő miatt az előírások felülvizsgálata. 

A felülvizsgálathoz kapcsolódó változtatási tilalom 
településünk lakódomináns egyes területrészeire ter-
jed ki, célja az új helyi építési szabályzat révén a laká-
sépítési igények kielégítése, a köz- és a magánérdek 
összhangjának megteremtése. A szabályozási terv el-
készítése a helyi önkormányzatoknál ugyanakkor nem 
jár szükségképpen együtt a változtatási tilalommal.  Az 
utóbbi elrendelése azzal jár, hogy az illető területen 
nem szabad telket alakítani, új építményt létesíteni, 
meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá

VÁLTOZTATÁSI TILALOM DUNAVARSÁNYBAN

ez megtekinthető a Városházán és a http://dunavar-
sany.hu/index.php/rendeletek oldalon. A tervezési 
munkák, a tervkészítési és véleményezési egyeztetési 
folyamat a www.dunavarsany.hu honlapon, a főmenü-
ben, a Partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamato-
san végigkísérhető lesz. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdése alapján 
a tilalom – többek között – nem terjed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi 
hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítá-
si-karbantartási és a jogszabályokban megengedett 
más építési munkákra, valamint az egyszerű bejelen-
tés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárel-
hárítási tevékenységre.

Dunavarsány Város Önkormányzata – a teljes körű 
nyilvánosság biztosításának érdekében – a tervezési, 
tervkészítési és véleményezési egyeztetési folyamato-
kat a www.dunavarsany.hu honlapon (a főmenüben, 
a Partnerségi egyeztetés címszó alatt) és a közterületi 
hirdetőfelületeken folyamatosan végigkísérhető tájé-
koztatással teszi majd közzé. 
     

Gergőné Varga Tünde
 polgármester

elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedély-
hez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani.  

A változtatási tilalom elrendelése tehát komoly beavat-
kozás a tulajdonos rendelkezési jogába, célja az építési 
szabályozások meghatározó átalakítása előtt egy adott 
terület megóvása attól, hogy azon visszafordíthatatlan 
beavatkozások történjenek. A korlátozás arányosságát 
tekintve az építési szabályzat megalkotásának időtar-
tamát jogszabály határozza meg három évben, ez egy-
ben a változtatási tilalom fennállásának időtartama is.  

Mindemellett a jogszabály rendelkezik arról is, hogy a 
három év elteltével a tilalom külön rendelkezés nélkül 
megszűnik, illetve akkor, amikor a felülvizsgálat befeje-
ződik és az új rendelet hatályba lép.A tervezési szerző-
dés ütemezése alapján 12-14 hónap alatt befejeződhet 
településszerkezeti terveink felülvizsgálata, a szabályo-
zási terv kidolgozása és képviselőtestület általi elfoga-
dása, a helyi építési szabályzat megalkotása, vagyis a 
lehetséges három éves időtartamon belüli ütemezést 
igyekszünk a lehető legrövidebb időre csökkenteni. 

A változtatási tilalmat az egyes ingatlanok tulajdoni lap-
jaira nem jegyezzük fel. Tekintettel arra, hogy számos 
ingatlant és ingatlantulajdonost érint, nem küldünk 
mindenkinek egyenként értesítést. Az egyes ingatla-
nok helyrajzi szám szerinti felsorolását a 2/2018. (I. 
24.) Ök. rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza,

Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének
- a 7/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelettel módosított -

2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelete
a Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca – Vasút sor által határolt területrészen belül az Lke-O-K, Lke-O-1, Lke-Sz-1, Lke-Sz-4, Lke-
SZ-K, Lf-O-1, Lf-SZ-1 és Kho-SZ-1 övezetek területére, a 0113/7 hrsz-ú ingatlan, a 0138/70 hrsz-ú ingatlan, a 0146/60 hrsz-ú ingatlan és 
az 5531/1 - 5615 hrsz-ú ingatlanok területére változtatási tilalom elrendeléséről

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya

1.§ Dunavarsány Város Önkormányzata a Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca – Vasút sor által határolt területrészen belül Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 
12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet szerinti Lke-O-K, Lke-O-1, Lke-Sz-1, Lke-Sz-4, Lke-SZ-K, Lf-O-1, Lf-SZ-1 és Kho-SZ-1 övezet tömbjeinek 1. melléklet szerinti ingatlanjaira, 
a helyi építési szabályzat készítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.

2.§ Dunavarsány Város Önkormányzata a 0113/7 hrsz-ú ingatlantömbre, a helyi építési szabályzat készítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.

3.§ Dunavarsány Város Önkormányzata a Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet Lke-Sz-5, Vt-Sz-7, Vt-Sz-8, Vt-Sz-9 és Kbn-re övezet 
tömbjeinek 2. melléklet szerinti ingatlanjaira, a helyi építési szabályzat készítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.

4.§ A változtatási tilalom alá eső területen tiltott tevékenységekről az Étv. 22.§ (1) bekezdése rendelkezik.

2. Záró rendelkezések

5.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az 1. §, 2. § és 3. § -ban meghatározott területre vonatkozó helyi építési szabályzat hatályba lépésének napján, de legkésőbb jelen rendelet hatályba lépését 
követő három év elteltével hatályát veszti.

Gergőné Varga Tünde sk.          dr. Szilágyi Ákos sk.
polgármester                                 jegyző

Folytatás a 7. oldalon.

Folytatás a 6. oldalról.

1. melléklet a 2/2018. (I. 24.) Ök. rendelethez
A változtatási tilalommal érintett telektömbök, helyrajzi számok

876/1 878/1 885 894/9 912 924
876/2 878/2 886 894/10 913/1 925
876/4 878/3 887 901/7 913/2 926
876/5 878/4 888 901/8 914 927
876/6 879/1 889 901/9 915 928
876/7 879/4 890 901/15 916 929
876/8 880/2 891 901/16 917 930
877/2 880/3 894/2 901/17 918 931
877/3 880/4 894/3 901/18 919 932/1
877/5 881 894/4 905/2 920 932/2
877/6 882 894/5 905/4 921
877/7 883 894/7 905/5 922
877/8 884 894/8 911 923

I. Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca –  
Vasút sor által határolt területrész Lf-O-1, Lf-SZ-1 övezet

II. Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca –  
Vasút sor által határolt területrész Lke-O-K, 

778/4 788/4 808 835 845 855/2
778/25 789/2 809 836 846/3 855/3
778/26 789/3 810 837 847/2 856/2
779/2 790/2 811 838 847/3 856/3
780/1 790/3 812 839 847/4 857/2
780/2 799 813 840 847/5 857/3
780/3 800 815 841 847/6 857/4
780/4 801 816/1 842/2 849 874/2
781/1 803 816/2 842/3 850/1 874/6
781/2 804 817/1 843/2 850/2 874/7
782 805 817/2 843/3 851 874/8
783 806 818 844/2 852/1 875
788/3 807 834 844/3 852/2

III. Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca –  
Vasút sor által határolt területrész Kho-SZ-1 övezet

860

2. melléklet a 2/2018. (I. 24.) Ök. rendelethez
A változtatási tilalommal érintett telektömbök, helyrajzi számok

I. Sun Residence lakópark Lke-Sz-5 övezet

5534 5541 5549 5556 5593
5535 5543 5550 5557 5603
5536 5544 5551 5558 5604
5537 5545 5552 5563 5615
5538 5546 5553 5564
5539 5547 5554 5573
5540 5548 5555 5583

II. Sun Residence lakópark Vt-Sz-7, Vt-Sz-8, Vt-Sz-9 övezet

5559 5570 5584 5596 5609
5560 5571 5585 5597 5610
5561 5574 5586 5598 5611
5563 5575 5587 5599 5612
5564 5576 5588 5600 0138/42
5565 5577 5589 5601 0138/70
5566 5578 5590 5605 0146/60
5567 5579 5591 5606
5568 5580 5594 5607
5569 5581 5595 5608

III. Sun Residence lakópark Kbn-re övezet

5614 0138/70
0146/60 0138/42
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A Római Katolikus Egyház ünnepei máciusban

2018. február 14-én Hamvazószerdával kezdődött a nagyböjti idő.

MÁRCIUS 19.: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese. A nyugati egyház legtöbb nap-
tárában a X. századtól ezen a napon tartották ünnepét. A római kalendárium 1479-ben vette 
át először, majd 1621-ben az általános naptárba is bekerült. Karján a Kisjézussal ábrázolják. A 
haldoklók pártfogójaként tisztelik, mivel Jézus és Mária álltak halálakor ágyánál. „A Megváltó 
őrzője” (Redemptoris custos) II. János Pál pápa apostoli buzdításában olvassuk: „József egész 
élete hitbeli zarándokút volt. Amint Mária, ő is hű maradt Istentől kapott hivatásához. Mária 
élete tökéletes beteljesedése annak az első fiat-nak (legyen), amelyet az angyali üdvözletkor 
mondott. József, amikor az angyal hírül adta neki Isten üzenetét, egyetlen szót sem szólt. „Úgy 
tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.” ) Mt. 1,24). Ez a tett lett József útjának kezdete. Az 
evangéliumok egyetlen szót sem említenek, amit József mondott volna. József hallgatása külön-
leges jelentőségű. Hallgatásából olvashatjuk ki az igazságot, amit az evangélium tartalmaz róla: 
igaz ember volt” (Mt. 1.19). Szent József küldetéséről a mise hálaadó éneke (profáció)  így tanít: 
„Mert őt, az igaz férfit az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát családod 
fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urun-
kat Jézus Krisztust.” Édesapák fohásza: Szent József, könyörögj érettünk, légy segítségünkre!

MÁRCIUS 25.: Nagyhét. Virágvasárnappal, Urunk messiási bevonulásának ünnepével kezdődik 
a nagyhét. (Ebben az évben  ekkor van március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony , Isten Fiá-
nak Mária szűzi méhében történő fogantatásának ünnepe is. ) A messiási bevonulás ünnepét 
Jeruzsálemben már a IV. században megtartották. Az olajfák hegyén összegyűltek a keresztények, 
szentírási szakaszokat olvastak, majd körmenetben végig kísérték a püspököt. A gyermekek 
olajfa és pálmaágakat vittek. A VIII. századtól már nyugaton is ismerték ezt a szertartást. Nagy 
Leó pápa idején Rómában Jézus szenvedése állt a liturgia ünneplésének középpontjában. Ez 
megmaradt a századok folyamán. Az ünnepi mise előtt a liturgiában van pálmaszentelés  - ná-
lunk barkaszentelés. Az evangélium helyén Jézus szenvedéstörténete a liturgikus évnek meg-
felelően. A nagyhét hétköznapjain - hétfő, kedd, szerda - az olvasmányok a Messiásról szóló 
Ebed Jahve énekek Izajás prófétától. A húsvét előtti eseményeket - az utolsó vacsora előkészí-
tését és Júdás árulását - e három nap evangéliuma beszéli el. A nagycsütörtök délelőtti püspöki 
székesegyházban végzett olajszentelési mise még a nagyhéthez tartozik. Ekkor együtt misézik 
az egyházmegye papsága főpásztorával, megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. A főpász-
tor megáldja a keresztelők olaját, a keresztség kiszolgáltatásához, a betegek olaját a betegek 
szentségéhez és a krizmát a püspök és papszenteléshez, valamint a templomszenteléshez.

TRIDIUM – A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP

Nagycsütörtök: Az esti szentmisével kezdődik a húsvéti szent három nap ünneplése. Az Oltári-
szentség alapítására emlékezik az Egyház. Az esti - éjszakai órákban együtt virraszt az Egyház az 
Olajfák hegyén értünk vérrel verejtékezett Krisztussal. Nagypéntek: A délutáni órákban végig-
járjuk Jézus szenvedésének útját, a keresztutat. Az esti liturgiában megváltásunkat ünnepeljük. 
Jézus szenvedéstörténetét éneklik Szent János evangéliuma szerint, majd a kereszt hódolata 
következik. A szentáldozásnak a mai napon külön jelentősége van, megköszönjük a megváltás 
ajándékát Urunknak, Jézus Krisztusnak. XII. Piusz pápa rendelte el 1955-ben. Nagyszombat: 
Az Egyház Urunk sírjánál virraszt. A hívek ekkor imádságban töltenek el hosszabb időt a szent 
sírnál. Húsvéti Szent Idő: szombaton az esti-éjszakai órában kezdődik a húsvéti vigília ünnep-
lése - a húsvéti gyertya megáldása a húsvéti örömnek, olvasmányok, a keresztség megújítása, 
liturgiája és a szentmise. A mise után tartják a feltámadási körmenetet. Húsvét vasárnap: Nyolc 
napon keresztül, de egészen pünkösdig kiemelt módon ünnepeljük Urunk feltámadását, ez hatja 
át az Egyházat. A Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság vasárnapjával zárul.

A NAGYBÖJTI IDŐ BŰNBÁNATI JELLEGÉRÓL A KÖVETKEZŐKET KELL BETARTANI:

Az orgona csak az ének kíséretére szorítkozik. Vasárnap és hétköznapokon a Dicsőség elmarad. 
Alleluja helyett Tractust vagy evangélium előtti verset olvasunk vagy énekelünk. Ezt énekelni 
is lehet a jelzett tónusokban. A szentek emléknapjáról a megemlékezés úgy történhet, hogy a 
miséző pap a mise könyörgése helyett a szentekről szóló könyörgést imádkozza, a misét viola 
színben végzi. A többi könyörgést és szentírási szakaszokat a nagyböjti napról végzi. A nagyhét 
napjain a szentekről semmiféle megemlékezés sem lehetséges. Az oltáron nincs virágdíszí-
tés, kivéve nagyböjt 4. vasárnapján. Nagyböjt időszakában hústilalom van a pénteki napokon. 
Épületes azonban, ha az előírásokon túl több önmegtagadást és lemondást vállalunk. A jeru-
zsálemi keresztények példáját követve végigjárjuk a templomunkban, vagy a kálvárián Urunk 
szenvedésének útját, a keresztutat. A nagyböjti időt használjuk fel lelki felkészülésre, lelkigya-
korlaton való részvételre, de saját közösségünk felkészüléséről se maradjunk távol. Hangos 
mulatozást ne rendezzünk és ne vegyünk részt rajta ebben az évben február 14-től április 1-ig.

Zárókönyörgés a népért: „Istenünk, tekints házad népére, amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus 
vonakodás nélkül a bűnösök kezére adta magát, és vállalta a keresztre feszítés kínját. Aki él és 
uralkodik mindörökkön - örökké.”

Józsa Sándorné
hitoktató

„Ti adjatok nekik enni” 
Olvasandó Máté 14,13-21.

Mire az újságot kézbe vesszük, a Húsvétot megelőző Nagyböjt napjait 
éljük. Persze tudom, hogy ezt formálisan nem sokan tartják, és hogy lehet 
ezt tavaszi fogyókúraként és méregtelenítésként is felfogni, de annyi egyér-
telmű üzenete azért a böjtnek még ma is van, hogy az evés alapvetően és 
elengedhetetlenül fontos, valamint, hogy a legtöbb esetben kedvünkre 
való dolog. Ebből az is következik, hogy a világ és az emberiség legnagyobb 
szégyene és fájdalma az, hogy ma is tömegesen vannak, akik éheznek, akik 
számára a minimális megélhetés és jóllakottság sem adatik meg. Az ötezer 
ember megvendégelésének története egyrészt megszégyenítő ítéletet, más-
részt pedig örömteljes ígéretet egyaránt tartalmaz a fentiek tekintetében.
 
A tanítványok látják Jézus körül az éhes tömeget. Kenyérrel nem, de „jó ta-

náccsal” azonnal előállnak. Szeretetükből és bölcsességükből ennyire futotta: 
„Küldd őket el!”. Máris magára ismerhet a magunk fajta ember, aki ha éhezőt 
vagy koldulót lát, a legtöbbször jobbnál-jobb ötletei vannak: miért nem dol-
gozik?, kérjen mástól!, oldja meg az állam!, vagy esetleg oldja meg az egyház, 
aki úgyis olyan sokat beszél a szeretetről és tele van csörgő csilingelő arannyal. 

Ebben a helyzetben Jézus megszégyeníti a tanítványokat és azt mondja ne-
kik: „Adjatok nekik ti enni”. Ne lerázzátok a feladatot, lelkiismeretetek ne legyen 
nyugodt, hogy ez nem a ti dolgotok, hanem legyetek méltók ahhoz, hogy az iste-
ni szeretet kenyeréből éltek ti is, és ehhez méltóan viselkedjetek! A tanítványok 
még mindig tiltakoznak, illetve arra hivatkoznak, hogy bár van két haluk és öt 
kenyerük, de az mire elég?! Jézus ekkor az ítélet mellé megadja isteni segítsé-
gét ahhoz, hogy az a kevés, ami a jó szándékú, segítőkész embernek van, elég 
legyen.  A tanítványok Jézuson keresztül adják a kenyeret és a halat és így azzal 
csoda történik. Elég lesz egy nagy tömegnek és még maradék is van bőven. 

A bátran hívő ember ilyen csodára kész és ilyen sikerre képes. Nem is 
gondoljuk, hogy ha az isteni szeretet közbeiktatásával, annak a jegyében, 
annak a segítségül hívásával tudnánk áldozni törődést, időt, szeretetet 
és anyagi javainkat is, milyen csodákra lennénk képesek és a tetejében 
még jól is járnánk. Több maradna nekünk, mint eredetileg volt. Nagyon 
egyszerűen azt is mondhatjuk: „ha Istent hívjuk üzlettársul, sikeres lesz 
a vállalkozásunk”. Ha Istennel élünk, Vele jól élünk minden tekintetben.

Sokáig élt az ember az alatt az átok alatt, hogy bűne miatt az Isten az Éden-
kerten kívül helyezte és így a bűnös ember távolabbra került Tőle. Krisztus 
óta azonban fordítva van. Ő közel jött, de a legtöbb ember számára hiába. 
Mi nem engedjük közel Őt magunkhoz. Spekulálunk és zsonglőrködünk 
a „két halunkkal és az öt kenyerünkkel”, vagy még azt is eltagadjuk, s 
nem értjük, hogy miért boldogtalan a világ, és mi is azok vagyunk abban.  

Szívből kívánjuk, hogy ez a böjti időszak hozza meg nekünk azt a felismerést, 
hogy az Isten segítségével, erejével és meghívásával „mindenre van erőnk a 
Krisztusban”. 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.  
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

János 14,6

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

A BÖLCS INDIÁN AVAGY  
A MEGELÉGEDETT, TELJES ÉLET TITKA

 Mindenki szeretne megelégedett, boldog, sikeres életet élni. Mi a kul-
csa? Hogy lehet ezt elérni?

Ha rábízod az életed Jézusra, ha kéred, hogy segítsen a mindennapi 
döntésekben, ha Ő lesz a tanácsadód, akkor biztos, hogy mindig tisz-
tességes, becsületes döntéseket fogsz hozni és sikeres leszel. Milyen 
szempontból? Az örök élet és a mennyországba jutás szempontjából. 
Nem biztos, hogy gazdag és menő leszel, de valószínű, hogy igaz, meg-
bízható és hűséges. Ami talán a legfontosabb, hogy azt fogod érezni, 
hogy szeretve vagy és te is tudsz szeretni és örülni. Úgy érzed, minde-
ned megvan és ráadásul az örökkévalóság kapuja is nyitva áll számodra.
 
Nem egyszerű lemondani az életünk vezetéséről és átadni Jézus kezé-
be. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha rádöbbentünk arra, hogy ez ne-
künk nem megy, vagy legalábbis egyedül nem megy. Ha a folyamatos 
kudarcok, rossz döntések után belátjuk, szükségünk van a segítségre. 

Eleinte próbálunk Jézusnak adni mindenfélét, hiszen a büszkesé-
günk nem engedi, hogy belássuk: kudarcot vallottunk az életünk 
irányításával és azt végképp nem akarjuk, hogy Ő mondja meg, mit 
csináljunk. Biztos csupa olyat kérne, amit nem akarunk megtenni.

Ezért először adunk egy kicsit az időnkből – havi 2x templomba me-
gyünk, adunk az anyagi javainkból – a perselybe teszünk valamennyit. 
Olvassuk a Bibliát – este a második mondat után elalszunk. Imádko-
zunk is, főleg, ha rosszat tettünk - elmondjuk a Miatyánkot, ahelyett, 
hogy bevallanánk a bűnünket, bocsánatot kérnénk, igazat mondanánk, 
kárpótolnánk valakit stb. Ez nem elég, ennél több kell. Azt kell tennünk, 
amit az indián tett: A következő történetet egy misszionárius mesélte el. 

„Miközben a megváltás történetét magyaráztam, fölemelkedett egy 
öreg indián főnök, előrejött és lábam elé tette a tomahawk-ját (csata-
bárdját).

- Indián főnök adni tomahawk-ját Jézus Krisztusnak – mondta és leült.
Tovább beszéltem, közben az öreg főnök előrejött. Levette a takarót a 
válláról és a lábamhoz tette.

- Indián főnök adni takaróját Jézus Krisztusnak.
Aztán visszament a helyére. Folytattam a magyarázatot arról, hogy 
mit tett értünk Jézus. Ekkor az öreg főnök elhagyta a gyülekezeti 
helyiséget. Hamarosan visszatért a lovával és a következő szavakkal 
vezette előre:

- Indián főnök adni a lovát Jézus Krisztusnak.
Most már mindenét odaadta, amije csak volt. Amikor a beszéd vé-
gére értem, az öreg felemelkedett még egyszer utoljára. Reszkető tér-
dekkel és bizonytalan lépésekkel jött előre. Félő tisztelettel térdelt le, 
miközben könnye végig folyt bronz színű arcán, remegő szájjal szólt:

- Indián főnök adni magát Jézus Krisztusnak…”
Az indián bölcs döntést hozott. Azt mondja az Ige, hogy a bölcsesség 
kezdete az Úrnak félelme. Ha féled az Urat és tanácsait megfogadod, 
akkor bölcs döntéseket fogsz hozni.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Alapít-
vány megnyitotta az erőspusztai Időskorúak Gondozóházát (átmeneti elhelyezés).

Röviden az intézményről: 24 órás szakápolói/gondozói felügyelet mellett, 1 illet-
ve 2 ágyas elhelyezéssel, teljes ellátás biztosításával várjuk, az ápolás/gondozásra 
szorulókat. A felvételt megelőzően előgondozás szükséges, orvosi szakvélemény 
dönti el, hogy az érintett számára a felvétel javasolt-e.

Jelentkezés, további felvilágosítás (hétköznap 8 órától 16 óráig) a +36 30 828 27 
92-es telefonszámon.

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Alapítvány Időskorúak Gondozóháza főál-
lású kisegítő munkatársakat keres, azonnali kezdéssel (3 hónapos próbaidővel).
Feladatai közé tartozik az ápolók munkájának segítése, a környezet rendben tartá-
sa, az ellátottak mindennapi életvitelének segítése.

Munkarend: két hónapos munkaidőkeret alkalmazásával, 12 órás váltott műszak-
ban; 7 h-tól 19 h-ig, illetve 19 h-tól 07 h-ig, a munkahét 48 órás. Fizetés: Kjt.-s 
bérezés alapján, a pótlékok figyelembe vételével.

Az elvárt iskolai végzettség: 8 általános.

Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat, empátia, önálló munkavégzés, meg-
bízhatóság, rugalmasság.

Jelentkezés, további felvilágosítás február 28-ig (hétköznap 8 órától 16 óráig) a 
+36 30 828 27 92-es telefonszámon

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Alapítvány Időskorúak Gondozóházának 
nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik adományukkal 
segítik, támogatják az intézményt.

Külön köszönet a Lányok Asszonyok Klubjának, hogy kezdeményezésükkel a 
Banyabál bevételét a Gondozóháznak ajánlották fel.

        
Révfalvi Dorottya
intézményvezető
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SZEBBEN, JOBBAN, ÉLHETŐBBEN
Folytatjuk visszatekintő sorozatunkat, amelyben a dunavarsányi képviselő-testület szakbizottsági elnökei számolnak 
be – a bizottsági tagok nevében is – a ciklusban eddig elvégzett munkáról, a választáskor megfogalmazott ígéretek 
teljesítéséről. A Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság céljaira tökéletesen illik a címben szereplő három szó: mind 
a fejlesztés, mind a bennünket környezet megfelelő állapota nemcsak a jó közérzetet, hanem ezen továbbmenve az 
életminőség folyamatos javítását is szolgálja. Igen ám, de mire sikerül valami újat szolgálatba állítani, a természeti 
és az épített környezetet kellemessé, ráadásul szemet gyönyörködtetővé varázsolni, addigra megfogalmazódnak új 
ötletek, jelentkeznek új igények – nincs megállás, elégedett pihenés egy percre sem, mert akkor menthetetlenül 
lemaradunk mások mögött. Rovatunk mai vendége a szakbizottság elnöke, Surányi Tibor.  

A fejlesztés folytonos változást is jelent – visszaem-
lékezik a régi kis falura?

 - Dunavarsányon születtem és itt is cseperedtem fel, 
tehát előttem vannak az egykori poros-sáros utcák, a 
sok foghíj a házak sorában. Ha leszállt az est, itt-ott pis-
logott csak egy halvány fényű villanykörte közvilágítás-
ként, a hatvanas években még nem volt mindenhová 
bekötve a villany, nem volt kiépítve a gázvezeték, nyo-
ma sem volt az ivóvíz-hálózatnak, a szennyvízelvezető 
csatornáknak, a pormentes utaknak és meglehetősen 
ritkaság volt a telefon is. A változásokat átéltem, figyel-
tem akkor is, amikor már Budapestre szólított a mun-
kám, később pedig összehasonlítási alapom is volt, 
mert 1990-től kezdve vállalkozóként, kollégákkal tele-
fonrendszereket telepítettünk az ország minden részé-
ben. A különféle megbeszéléseken megismerkedtem 
a települések vezetőivel, összeigazítottuk a fejlesztési 
elképzeléseket, számba vettük a lehetséges forrásokat. 
Nagyon sok olyan tapasztalatot gyűjtöttem össze, amit 
napjaink bizottsági munkájában is hasznosítok, bár a 
vállalkozói környezet egészen más, mint a testületi. Bi-
zottsági elnökként kötnek a költségvetési keretek, a pá-
lyázati kiírások, nagyon fontos a jogszabályok nagyon 
gondos betartása. A választóktól 2014-ben kaptam 
bizalmat, remélem, eddigi munkámmal is rászolgál-
tam és erre törekszem a ciklus hátra levő részében is.  

Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, mi mindent 
sikerült megvalósítani?

 - Műszaki beállítottságomból adódóan az egyik célom 
az intézmények működési költségit csökkenteni. An-
nak idején javasoltam a napelemrendszerek felszere-
lését – az elektromos energia ára hol gyorsabban, hol 
lassabban emelkedik, hosszú távon sohasem csökken, 
ezért ha sokba is kerül a beruházás, egyre rövidül a 
megtérülési idő, azután pedig már pozitív a mérleg. A 
Gyermekjóléti Intézmény, az óvoda, az iskola, a műve-
lődési ház tetején már ott vannak a napelem-táblák és 
pályázati támogatással energiahatékonysági beruházá-
sokat is végeztünk. Sok kilométernyi utunk és járdánk 
van – ha nem is az elvárt gyorsasággal, de azért min-
den évben gyarapodik az aszfaltburkolat. Elkészült két 
kerékpárút terve, a kivitelezés előkészítése idei feladat. 
A tavalyi év legnagyobb, az idén folytatódó beruházása 
az Epres utca és környéke csatorna- és vízhálózata bőví-
tése, felújítása. Bővíteni kell a szennyvíz-gerinchálózat 
vízszállító képességét: egy új technológiának köszön-
hetően ezt a szokásos útfelbontás nélkül teszik majd 
meg. Szükség van a növekvő igények kiszolgálására a 
szennyvíztisztító telep tisztító teljesítményének minő-
ségi javítására. Az Epres utca környékén az ivóvíz-háló-
zatot is bővítjük, jelenleg az engedélyeztetési eljárás 
folyik. Felújítottunk több játszóteret és kettő új is épült. 
Megújult a Duna-parti sétány, a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai grundfoci-pályát is korszerűsítettük. A sporttelep 
új edzőpályákat, esti mérkőzésekre alkalmas világí-
tóberendezést, új műfű-burkolatot kapott, a szépen 
felépített és kibővített pályaház átadása nemsokára 
megtörténik, mely beruházást jelentősen támogattuk.  

Nagyvarsányban a sport utcai volt tsz-épületének 
részleges lebontása és a tereprendezés után egy új 
közösségi parkot hozunk majd létre.  Biztosan van ami 
kimaradt,  de nem egyszerű a több, mint három év alatt 
történtek összegzése.

Ne feledkezzünk meg a környezetvédelemről sem – 
ezen a téren mennyire elégedett?

 - Dunavarsánynak szerencsére nincsenek nagy környe-
zetvédelmi gondjai, de fontos annak szem előtt tartása, 
hogy ez csak akkor maradhat így, ha a környezetünket 
egyrészt védjük, másrészt okosan használjuk. A szeny-
nyvíztelep bővítése után a tisztított vizet a Duna-Tisza 
csatornába vezetjük majd, ez a talajvíz-gazdálkodás sok 
gondját megoldja majd. Nem az összes vizet vezetjük 
ide, ez inkább az esős időszak kisegítő lehetősége lesz, 
de hat település szennyvize esetében azért számot 
tevő. Sokan tudják, merre van a régi gulya-terület, 
amelyet a honvédség is használt egykor – itt nagyon 
sok különleges növény- és állatfaj található. A terület 
értékeinek megőrzését, és egy tanösvény létrehozását 
Komáromi Pista bácsi kezdeményezte. A védett élővilág 
számba vétele megtörtént. Az egyik dédelgetett célom 
a környezet rendezése, egy képes digitális bemutató 
elkészítése, bemutatása. Kínálkozik a lehetőség egy 
tanösvény kialakítására – de ezzel együtt jár a forgalom 
megnövekedése, ezzel pedig – sajnos – a szemetelés, a 
terület szennyezése, úgyhogy ez még meggondolan-
dó. Ami a még távolabbi jövőt illeti, a várható vasúti 
építkezés, a megnövekvő forgalom jelentős változást 
hoz majd a város életében – már most meg kell kez-
denünk a gondolkodást az akkori lehetőségeinkről. 

Haeffler András

és a láng hordozásában a dunavarsányi Isten Szolgá-
latában Református Missziói Alapítvány, mint a Pest 
Megyei Civil Információs Centrum cím birtokosa folya-
matosan részt vesz. E szolgálat évfordulójának a megün-
neplésére január 23-án az irodánknak is helyt adó Soli 
Deo Gloria Közösségi Házban, Dunavarsányban szü-
letésnapi-szakmai rendezvényt tartottunk. A program 
ünnepi szakaszát zenés gyermekköszöntővel nyitottuk 
a Multitalent Stúdió előadásában. Míg dr. Bóna Zoltán, 
a Centrum szakmai vezetője a Centrumok kiemelkedő-
en fontos szerepéről beszélt a súlyos terhek alatt ros-
kadozó civil életben, addig Veres Albert a címbirtokos 
Alapítvány kuratóriumi elnöke a címadományozónak 
mondott különös is köszönetet a Centrumok létreho-
zásáért, és ezáltal a helyben is megvalósuló áldásokért. 

„ÖT ÉVE LOBBAN FEL A  
CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOK LÁNGJA” 

A határon túli vendégeink között dr. Duray Miklóst, 
szlovákiai magyar politikust, írót, egyetemi tanárt, a 
Centrumunk határon túli partnerének, a Szövetség a 
Közös Célokért elnökét, valamint Pogány Erzsébetet, 
a Szövetség a Közös Célokért igazgatóját köszönt-
hettük. Takács Albert erdélyi lelkipásztor a Magyarói 
Református Gyülekezetből vett részt az ünnepségen, 
akit Dunavarsányhoz nemcsak a Centrumunk köti, 
hanem egyéb civil és baráti kapcsolatok egyaránt. 
Kontha Benőné a Református Dunamenti Kistérségi 
Diakónia elnöke köszöntő szavaival a születésnap 
mellett a majosházi Hospice Ház építésének bíztató 
előrehaladásáról beszélt. A Civil Információs Cent-
rumok létrehozásának 5. évfordulója alkalmából 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő tartott ünnepi 
beszédet és a tortás-pezsgős ünneplést a Csujjogató 
Néptáncegyesület tánca vezette át a szakmai fórumra. 

Az első vendégelőadó Németh Ágota a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezető e-közigaz-
gatási szakértője mutatta be a Cégkapu alkalmazását, 
gyakorlati használatát, és annak kötelező regisztrációs 
indokát. A címadományozó Emberi Erőforrás Miniszté-
riumot dr. Kecskét Péter főosztályvezető képviselte, aki 
a civil területet érintő aktuális jogszabályi változásokról 
beszélt. A szakmai nap záró előadását Kreutz László a 
Fellowes Hungary Kft. igazgatója tartotta meg az adat-
kezelést érintő legfontosabb kihívásokról, feladatokról.  

Köszönjük valamennyi előadónak, résztvevőnek a szak-
mai napon való megjelentést és sokszor 5 éves műkö-
dést kívánunk valamennnyi Civil Információs Centrum-
nak és az általuk mentorált civil szervezeteknek szerte 
az országban. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

 „Szeretnénk tovább éltetni a hagyományt, remél-
jük, hogy jövőben sem lesz hiány lelkes szerve-
zőkből és értékes szórakozásra, baráti együttlétre 
vágyó vendégekből. Találkozzunk a 2018-as Erdélyi 
Bálon!”- így zártuk tavaly beszámolónkat a 2017-
es jótékonysági bálunkról. És így lett! A szervezők 
legnagyobb megelégedésére idén ismét teltházas 
rendezvényként tarthatjuk számon a Dunavar-
sányi Erdélyiek Egyesülete és a Soli Deo Gloria 
Közösség január 20-án megtartott hagyományos 
újévi jótékonysági bálját a SDG Közösségi Házban.

Aki ismeri színvonalas rendezvényeinket, kulturális 
eseményeinket, aki az évkezdést követő januári 
szürke hétköznapok sorát szívesen megszakítja 
egy kis kikapcsolódással, mulatozással, az már ta-
valy decemberben megvásárolta a belépőjegyet, 
gondoskodva arról, hogy biztos helye legyen. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy évről-évre egyre nagyobb 
az érdeklődés az újévi bálunk iránt, és nem csak vá-
rosunkból, hanem számtalan környező településről 
is fogadhatjuk a vendégeinket. A jó hangulat meg-
alapozásáról idén is jóféle erdélyi vendégváró pá-
linkával gondoskodtunk, majd a hagyományoknak 
megfelelően, a rendezvény a magyar és a székely 
himnusz eléneklésével vette kezdetét. Köszöntő 
beszédében Veres Enikő, a Dunavarsányi Erdélyiek 
Egyesületének elnöke elmondta, hogy – folytatva 
a határon túli magyarság támogatásának hagyo-
mányát - egyesületünk idén a támogatói díjakból 
és adományokból befolyt összeget a csekefalvi

ERDÉLYI BÁL A HAGYOMÁNYŐRZÉS  
ÉS JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN

református parókia felújítására és a kóbori gó-
tikus református erődtemplom megmentésére 
ajánlja föl. A bálindító kulturális műsor keretében 
Vizeli Bálint – a VI. Kecskeméti Prímásverseny 
fődíjasa – és zenekara csodálatos erdélyi talpa-
lávaló muzsikával szórakoztatta a vendégeket, 
majd a táncolni tudó és vágyó vendégek egy 
rögtönzött táncház keretében járhatták a hagyo-
mányos néptáncot. Évről-évre igyekszünk vendé-
geinket az erdélyi konyha változatos ízvilágával 
is megismertetni, a vacsora ezúttal marosszéki 
tokány volt krumplipürével és káposztacikával. 

A hajnalig tartó mulatáshoz és véget nem érő 
táncoláshoz a Casino Beat Zenekar biztosította a 
változatos muzsikát, az ismert slágerek, örökzöld 
dallamok és modern dalok között mindenki megta-
lálta az ízlésének és tánckedvének megfelelőt. Idén 
sem maradt el az éjféli tombolahúzás, a számtalan 
nagylelkű felajánlásnak köszönhetően értékes 
ajándékokkal térhettek haza azok, akikre rámo-
solygott a szerencse. Köszönjük mindenkinek, aki 
önzetlen munkájával, erkölcsi és anyagi támogatá-
sával, illetve megtisztelő részvételével hozzájárult 
ahhoz, hogy az Erdélyi Bál 2018-ban is egy sikeres 
rendezvény legyen. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a 2018. évi további rendezvényeinken!

Zári Csilla

HÍVOGATÓ
 A Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 
a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával a Pe-
tőfi klubban december 10-én ismét megtartotta az immár 
hagyományosnak mondható karácsonyi ünnepségét. A ren-
dezvényen az Aranyszamár színház élő hárfa zene kíséreté-
ben adta elő Fekete István: Régi Karácsony című darabját. Az 
előadás végén a város apraja-nagyja fergeteges vastapssal 
ünnepelte a színház művészeit. A műsor után a gyerekeket 
kakaóval és kaláccsal vendégeltük meg, majd minden gye-
rek kapott ajándékba egy doboz csokoládét. A nagy sikerre 
való tekintettel az idén is folytatjuk a hagyományt, terveink 
szerint májusban a Madarak és Fák napján fergeteges bulit 
szervezünk. Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!

Horváth László

90. életéve betöltése alkalmából adta át  

Szabó Sándornénak

Gergőné Varga Tünde polgármester 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

ANYAKÖNYVI ROVAT

SZÜLETTEK

Szalai Natasa Fanni  december 13.
Hegedűs Zsófia december 14.
Schipeck Luca Andrea december 15.
Balogh Bende Zsolt december 22.
Kocsis Kamilla Rozália december 24.
Takács Olivér december 27.
Kiss Nóra december 31.
Musits Miron január 9.
Kalcsits Mira Cintia január 10.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Germán Péter és Badics Dorottya
Lukács Gábor és Siklósi Nikolett
Berna Tibor és Csáki Annamária

ELHUNYTAK

Borbély András  élt 62 évet
Kobzik Imréné élt 79 évet
Tóth Lajos élt 81 évet
Fellner Alfréd élt 85 évet
Mészáros István élt 70 évet
Fodor János élt 63 évet
Kutrucz Józsefné élt 70 évet

A rovatban lévő nevek a lapzárta időpontjá-
ban aktuális anyakönyvi adatok alapján let-
tek feltüntetve. 

Pogány Erzsébet igazgató és Veres Albert kuratóriumi elnök 
aláírja a Centrum és a Szövetség a Közös Célokért 2018. évre 
vonatkozó partnerségi megállapodását .

Vendégek és házigazdák Csobolyó Miklósné, a Pest Megyei Civil In-
formációs Centrumnak otthont adó Soli Deo 
Gloria Közösségi Ház háziasszonya.

ESEMÉNYEK ——  ARCKÉPCSARNOK
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További képek a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.

A 23. DUNAVARSÁNYI BANYABÁLOVIS FARSANG

SULI FARSANG

IRODALMI EST GÖRGEI ARTÚR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ESEMÉNYEK ——  ESEMÉNYEK
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS – DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

 A Dunavarsányi Értéktár Bizottság 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. 

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 Érték-
tárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. A települési érték szöveges bemutatása, egyedi 
jellemzőinek és történetének leírása 1000 karakter terjedelmű legyen. 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. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
3. Elektronikusan: csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - 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 tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógy-
növények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka 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 tárgyi javai, különösen az egyes technológi-
ák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművé-
szet, iparművészet, képzőművészet, 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 tárgyi javai, 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 fenn-
tartásához kapcsolódó szellemi termékek;

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök, Dunavarsányi Értéktár Bizottság

 A Dunavarsányi Értéktár Bizottság a Kultúrházak éjjel-nappal rendez-
vénysorozat keretében megtartotta nyilvános ülését 2018. február 2-án. 
A bizottság a Dunavarsányi Értéktár újabb, a helyi lakosság által kezde-
ményezett „kincsekkel” való bővüléséről döntött az alábbiak szerint: 

1. Farkas István munkássága, helyi kesztyűgyártás
2. Sági Árpád építéstervező munkássága

3. Faragó Károly helytörténeti munkái
4. Komáromi István környezetvédelmi tevékenysége  

A bizottság örömmel tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Csobolyó Mik-
lós kapitány által vezetett „Őseink útján lóháton Baskíriától Dunavarsányi 
esemény” a Pest Megyei Értéktárba is bekerült. A megyei értékek a megyei 
honlapon – http://www.pestmegye.hu/pest-megye-ertektar – is megjelennek, 
szöveges leírással, fényképes bemutatóval. Ezúton is köszönjük a polgárok akti-
vitását, és valamennyijüket buzdítjuk a helyi kincsek további közös gyűjtésére. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter  
elnök, Dunavarsányi Értéktár Bizottság

BŐVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR
DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 A most látható házak legtöbbje az 1920-as években épülhetett, de van közöttük olyan, amely már egy-két évvel előbb is állhatott, s olyan is, amely esetleg 
csak az 1930-as évek elejéről való. Képzeletbeli útvonalunk alapvetően észak-déli irányú, főleg a vasút keleti oldalán  ,,sétálunk”, s csupán 2 épület ked-
véért megyünk át a túloldalra.

• Az első képen a Pozsonyi u. 7. sz. Ujvári Péter-ház szerepel a magas életkor szembetűnő jeleivel... Többek szerint lassan 100 gyertya dukál neki!  
    (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a felújított Pozsonyi u. 9. sz. Glázer Ferenc-ház már letagadhatna jó pár évet, pedig hasonló korú lehet. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvételen az Iskola u. 29. sz. Lindwurm József-ház meghagyott régi épületrésze tárul elénk a hozzá illő gémeskúttal és pincével együtt.   
    Kora a bűvös 100-ast is meghaladhatja!  (Fotó: Horváth László)
• A negyediken a Halász Lajosné u. 9. sz. Kakas-ház szintén az 1920-as évekből való. Állítólag egy ideig itt működött a posta. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a Hősök tere 2. sz. Kovács József-házat örökítette meg. Feltételezhetően a 20-as évek végén, vagy a 30-as évek elején épülhetett.   
    (Százados Béláné fotóalbumából)
• A hatodik, a Határ út 4. sz. Csorba Dezső-ház valószínűleg 1920-as évekbeli épület, mert lakója, a kiváló tanító, akiről utcát is elneveztek a Nyugati  
    lakóparkban, 1922-ben kezdte a szó legnemesebb értelmében vett népnevelői munkáját Dunavarsányon. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotó a vasúttól nyugatra lévő Erkel Ferenc u. 1. sz. Kulcsár Gyula-házat mutatja. Felújított állapotában kevesen gondolnánk, hogy már 1920   
    előtt is állhatott! Emlékezők szerint 1944-ben sebesült katonákat ápoltak benne. (Fotó: Horváth László)
• És most Nagyvarsány!  A nyolcadik képen a Templom u. 16. sz Illinger István-ház igen stílusosan felújított állapotával örvendezteti meg a  
    hagyományőrzők szívét! (Fotó: Horváth László)

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

8.7.
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 Míg a lakásban tartott kutyáknál természetes a séta 
szükségessége, addig a kertes házas övezetben gya-
korta merül fel a kérdés, miért van szükség a kutyák 
sétáltatására, amikor „elég nagy az udvar”. Izgalmas 
kísérlet lenne lakásban és kertben tartott ebek gazdái 
körében egy felmérést tartani, arra kérve őket: nap-
lóban jegyezzék fel egy héten keresztül, napi hány 
percet látta a gazdit a kutya, ebből napi hány perc az 
interakció (etetés, simogatás) és hány perc az érde-
mi foglalkozás (séta, tanítás, játék). Téves elképzelés, 
hogy a kertes házaknál a séta felesleges időtöltés, a 
kutya „elszaladgál a kertben”. Hányan panaszkodnak 
arra, hogy a kertből a kutya kiszökik, mindent szétrág, 
felrúgja a kukát, rombol, odakap az ember kezére, lá-
bára? Tapasztalat szerint az eb, ha egyedül van, nem 
„elszaladgál a kertben” hanem rombolással vezeti le 
az energiáit. Mégis, mit várhatunk egy kutyától, ha 
sosem foglalkozunk vele és mulasztásunk következ-
tében jóformán csak a kerti csaphoz szocializálódott? 

A helyesen kivitelezett séta (amikor a gazdi ve-
zeti a kutyát és nem a kutya húzza a gazdit) 
során a kutya megtanul a gazdájával kommu-
nikálni, megtanulja, hogy a gazdié a vezető sze-
rep, és van lehetősége levezetni az energiáját.

A kutyasétáltatás írott szabályai

A kutyasétáltatásra vonatkozó előírásokat a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendeletben, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben (Sza-
bálysértési Törvény), valamint a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvényben (Vadásztörvény) találjuk. Ezen jogsza-
bályok rendelkezéseinek megszegése esetén állatvé-
delmi, szabálysértési, vasvédelmi bírság szabható ki. 

A kormányrendelet alapján belterület közterüle-
tén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet 
- ebet csak pórázon lehet vezetni. Az eb tulajdo-
nosának biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen. A kutyát csak olyan személy vezetheti, aki 
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

Szájkosarat használni alapesetben nem kötele-
ző, kivéve, ha az egyed jellemzően agresszív ma-
gatartást tanúsít, vagy ha ezt kormányrendelet 
vagy miniszteri rendelet írja elő. Helyi rendelet 
tehát nem kötelezhet szájkosár alkalmazására. 

A kormányrendelet abban az esetben kötelez száj-
kosár alkalmazására, amennyiben az ebet az állat-
védelmi hatóság veszélyes ebnek nyilvánította (pl. 
mert fizikai sérülést okozott). Veszélyes ebet kizáró-
lag szájkosárban, két méternél nem hosszabb, nem 
kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megje-
lölt személy felügyeletével szabad sétáltatni, és 
az eb felügyelete a tartási engedélyben meg nem 
jelölt személyre ideiglenesen sem ruházható át.

A KUTYASÉTÁLTATÁS SZABÁLYAI

A Szabálysértési Törvény közforgalmú közlekedési esz-
közön írja elő szájkosár és póráz kötelező használatát, 
az ún. segítő kutyák kivételével.  

Szájkosarat tehát csak bizonyos feltételek esetén 
kell feltenni a kutyára, de annak kötelező haszná-
latát helyi rendelet nem írhatja elő, sem általáno-
san, sem egy-egy kutyafajtára. A póráz használata 
mind belterületen, mind külterületen kötelező. 

A Szabálysértési Törvény alapján az, aki a kutyáját 
természeti és védett természeti területen vagy va-
dászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborol-
ni hagyja, szabálysértést követ el. (E szabály alól 
csak a vadászkutya és a triflakereső kutya a kivétel.)

Adott a kérdés, mely terület minősül vadászterület-
nek. A Vadásztörvény indirekt módon fogalmaz, taxa-
tíve felsorolással azt a területet jelöli meg, ami nem 
minősül vadászterületnek: település közigazgatási 
belterülete, lakóingatlanul szolgáló bekerített külte-
rületi ingatlan, tanya, valamint major, temető, nem 
mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített 
hely, repülőtér, közút, valamint a közút és annak fel- 
és lehajtója által határolt, továbbá a vasút területe. 
A felsoroltakon kívül tehát minden olyan földterület 
és vízfelület vadászterületnek minősül, amelynek 
kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti 
határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, 
továbbá, ahol a vad a szükséges táplálékot megtalálja, 
természetes szaporodási feltételei, valamint termé-
szetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott. A 
Vadásztörvény alapján „a vadászterületen a vadász a 
vadállomány védelme érdekében - a vad elfogására, 
elejtésére megengedett vadászati eszközzel - elfoghat-
ja vagy elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme 
másként nem hárítható el, illetve fertőzés továbbter-
jedése vagy másként el nem hárítható támadás meg-
akadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tu-
lajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség.”

Az eb elengedése külterületen nem kizárólag az eb 
életébe kerülhet, az ebek által megriasztott, forgal-
mas utakra kimenekülő vadaknak szintén életébe 
kerülhet a kutyatartó felelőtlensége. E felelősség nem 
kizárólag a kutyatartó pénztárcájából vesz ki jelentő-
sebb összegeket (vadvédelmi bírság). A megriasztott 
vadak elgázolása a vadat tulajdonló államnak komoly 
anyagi kárt jelentenek (egy mezei nyúl húszezer, egy 
kifejlett vadkan hatszázezer, egy többéves szarvasbika 
három és fél millió forintot ér), és további anyagi vesz-
teséget az önkormányzatnak, a vadásztársaságnak, 
a gázolónak, ideértve az autóban keletkezett kárt is.

Miután a póráz használatának szükségességét 
tisztáztuk, fontos megemlíteni, hogy a pórázon 
sétáltatott ebeknél sem tekinthetünk el attól, 
hogy néhány emberben riadalmat kelthet a 
közeledő kutya, s néhány kutyában riadalmat 
kelthet egy-egy közeledő ember. Mielőtt a ku-
tyánk lelkesen ráugrana a szembejövő ember nad-
rágjára, netalán barátságosan végignyalná az arcát, 

mindig kérdezzünk rá, hogy odaengedhetjük-e 
hozzá. Amennyiben mi vagyunk azok, akikhez kö-
zelít egy kutyás páros, soha ne kezdjünk el barát-
kozni a kutyával a gazda megkérdezése nélkül. 

Ugyanez a helyzet, ha kutyás párossal talál-
kozunk össze. Ahogyan mi emberek sem va-
gyunk mindenkinek egyformán szimpatikusak, 
úgy alakulnak ki szimpátiák és antipátiák ebeink 
között is. Mi sem cserélünk névjegykártyát min-
den szembejövővel. Vegyük figyelembe azt, hogy 
nem mindegyik kutya barátságos természetű!

Legyünk figyelmesek! A kutya sétáltatásakor figyel-
jünk oda, hogy ne a kutya vezesse a sétát, hanem 
mi döntsük el, merre szeretnénk menni. Figyeljünk 
a közeledőkre is, kinek mi a reakciója a kutya lát-
tán, fontos, hogy ismerjük kutyánkat, hogyan re-
agál egy-egy ingerre, emberre, kutyára. Jó kezde-
ményezés a sárga szalag, amelyet azon kutyákra 
tanácsos rátenni, amelyek antiszociális természetűek.

Sose engedjük kutyánkat túl közel a kerítéshez! 
Miután a sárga szalagot a telken belüli kutyákra nem 
szokás rátenni, soha nem tudhatjuk, a kerítés mögül 
kiacsarkodó eb hogyan reagál, ha kutyánkat közel 
engedjük hozzá „ismerkedni”. Számtalan ilyen eset 
végződik a sétáltatott kutya megcsonkításával, sőt 
halálával. Amikor a benti kutya elkapja a sétáltatott 
kutya lábát, fülét, vagy kistestű kutyát behúzza a ke-
rítés rácsai mögé, már nehéz megakadályozni a bajt. 

Fontos a kutyasétáltatás időpontjának és időtarta-
mának helyes megválasztása! Nyáron jobb a reggeli, 
esti időpontokat kiválasztani, sem a forró levegő, sem 
a felforrósodott beton nem tesz jót kutyánknak. Télen 
a fagyott talajon célszerűbb a többszöri, rövidebb séta.

A kutyasétáltatás sarkalatos kérdése a kutya ürü-
lékének felszedése. E tevékenység szükségessége 
külterületen nem merül fel, azonban belterületen 
alapvető higiéniai igény, amelyet a legtöbb telepü-
lésen helyi rendeletben is előírnak. Dunavarsányban 
a Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-tes-
tület a közösségi együttélés alapvető szabályairól (és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
15/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete) rögzíti 
a teendőket. Ahol helyi rendelet nem kötelez a ku-
tyapiszok eltakarítására, ezen hiányosság nem je-
lenti a védelem hiányát, nem jelent mentességet 
az épített és a természeti környezet megóvásának 
kötelezettsége alól, miután magasabb rendű jogsza-
bályok - pl. a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény, ill. a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - köteleznek erre.

Kutyáink megsétáltatása a fenti írott és íratlan sza-
bályok betartásával kutyának, gazdinak egyaránt 
előnyére válik. Orvosilag megállapított tény, hogy 
azok a kutyatulajdonosok, akik kedvenceikkel rendsze-
resen sétálnak, sokkal aktívabbak fizikailag és általános 
szív- és érrendszeri állapotuk is jobb, mint azoknak, akik 
nem sétáltatják háziállataikat. Sétáltassunk rendsze-
resen, figyelemmel kutyánkra és környezetünkre!

dr. Nagy Csilla
jogász

KÖZÉRDEKŰ ——  KÖZÉRDEKŰ
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www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

(Gyros ház fölötti táncterem)
Dunavarsány,  Kossuth Lajos utca 12.

TÁNCOKTATÁS

MODERNTÁNCOK 
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK 

OKTATÁSA GYEREKNEK, 
FIATALOKNAK ÉS 
FELNŐTTEKNEK

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796 
• VILLANYSZERELÉST vállalok Dunavarsány és környékén!  
 Tel.:0620/201-8041

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 06-24-521-127
 Egészségház I. em.
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K: 9-12; 
 Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
 10-12 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
 Doktor János        Nagy István
 06/70 938-2905     06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 

Bölcsődéjének 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.

ifi felnőtt

Érd II. - Dunavarsányi TE 9:00 19:00

ifi felnőtt

BVSC-Zugló - Dunavarsányi TE 10:30

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Alsónémedi SE 16:00 18:00

ifi felnőtt

Aranyszarvas SE - Dunavarsányi TE 17:30 15:30

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Albertirsa SE 16:00 18:00

ifi felnőtt

Bugyi SE - Dunavarsányi TE 10:00 12:00

ifi felnőtt

Budai Farkasok - Dunavarsányi TE

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Martonvásár KSE 16:00

Inárcs-Örkény KC II. - Dunavarsányi TE 18:00

2018. március 3. szombat

KÉZILABDA  BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
 Pest megyei női ifjúsági és felnőtt csapat

2018. február 4. vasárnap

2018. március 24. szombat

2018. március 18. vasránap

2018. február 17. szombat

2018. február 25. vasárnap

2018. március 10. szombat

2018. február 11. vasárnap

ifi felnőtt

Érd II. - Dunavarsányi TE 9:00 19:00

ifi felnőtt

BVSC-Zugló - Dunavarsányi TE 10:30

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Alsónémedi SE 16:00 18:00

ifi felnőtt

Aranyszarvas SE - Dunavarsányi TE 17:30 15:30

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Albertirsa SE 16:00 18:00

ifi felnőtt

Bugyi SE - Dunavarsányi TE 10:00 12:00

ifi felnőtt

Budai Farkasok - Dunavarsányi TE

ifi felnőtt

Dunavarsányi TE - Martonvásár KSE 16:00

Inárcs-Örkény KC II. - Dunavarsányi TE 18:00

2018. március 3. szombat

KÉZILABDA  BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
 Pest megyei női ifjúsági és felnőtt csapat

2018. február 4. vasárnap

2018. március 24. szombat

2018. március 18. vasránap

2018. február 17. szombat

2018. február 25. vasárnap

2018. március 10. szombat

2018. február 11. vasárnap

ifi felnőtt
VSK Tököl II. - Dunavarsányi TE 10:00 12:00

ifi felnőtt
Dunavarsányi TE - VS Dunakeszi 16:00 18:00

ifi felnőtt
Üllői VKSK - Dunavarsányi TE 16:00 18:00

ifi felnőtt
Dunavarsányi TE - Mogyoródi KSK 15:00 17:00

ifi felnőtt
Tápiószelei SE - Dunavarsányi TE 14:30 16:30

ifi felnőtt
Dunavarsányi TE - Domony KSE 16:00 18:00

ifi felnőtt
Albertirsa SE - Dunavarsányi TE 17:00 15:00

ifi felnőtt
Dunavarsányi TE -  TKE-Abonyi KC 16:00 18:00

ifi felnőtt
ESMTK - Dunavarsányi TE 17:30

ifi felnőtt
Pásztói KC - Dunavarsányi TE 16:00

ifi felnőtt
Dunavarsányi TE - Százhalombattai KE III. 18:00
Dunavarsányi TE - Martonvásári KSE 16:00

 Pest megyei férfi fjúsági és felnőtt csapat
KÉZILABDA  BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK

2018. április 7. szombat

2018. február 4. vasárnap 

2018. február 10. szombat

2018. január 13. szombat

2018. január 20. szombat

2018. január 27. szombat

2018. március 10. szombat

2018. február 24. szombat

2018. március 4. vasárnap

2018. március 10. szombat

2018. március 24. szombat

Pest megyei női ifjúsági és felnőtt csapat Pest megyei férfi fjúsági és felnőtt csapat





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 szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
(terjedelme 1000 karakter)

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

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

Dátum: _______________________     _______________________________  
              Aláírás



Natura 2000: 
Damariba sziget

Erőspusztai mocsaras, lápos nádas
Úszóláp

Dunavarsányi turjános
Kis-Duna dunavarsányi szakasza

A Gulya
Varsányi-halom, Radó-domb

Az 51-es út és a Kis-Duna közötti dombos, erdős rész
Dunavarsányi Tündérvíz

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
id. Kohán József versei, nótái

Lövenrosen Károly emlékezete 
Dr. Gallé Béla életműve

Hein János kerttervező mérnök munkássága
Farkas István munkássága, helyi kesztyűgyártás

Sági Árpád építéstervező munkássága
Faragó Károly helytörténeti munkái

Komáromi István környezetvédelmi tevékenysége
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

Bakterház 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

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

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat és javításokat. 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. A lista dinamikus: javítható, javítandó, fejleszthető.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság 

Dunavarsányi Települési Értéktár
2018. február 2.
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