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§
TESTÜLETI HATÁROZATOK

–  2013. február 12-ei rendes ülés  –
A képviselőtestület megállapította a Ma-

gyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdé-
se szerinti, az önkormányzat adósságot ke-
letkeztető ügyletei után az adósságszolgálat-
ból eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve
az önkormányzat fedezetként figyelembe
vehető saját bevételeinek (iparűzési adó,
építményadó, idegenforgalmi adó) követke-
ző három évben várható összegét.

A testület elfogadta az önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalánál és költségvetési in-
tézményeinél 2012. évben elvégzett ellenőr-
zések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési
jelentést.

A képviselőtestület a kötelező települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás za-
vartalan és folyamatos biztosítása érdekében
hozzájárult, hogy a Multiszint Kft.-vel kö-
tött közszolgáltatási szerződés 2013. decem-
ber 31. napjáig terjedő, határozott időre
meghosszabbításra kerüljön változatlan fel-
tételekkel, és felhatalmazta a polgármestert
a vonatkozó szerződés aláírására.

A testület elfogadta a műsoridő vásárlási
szerződést, amely a Media Technology Zrt.-
vel kerül megkötésre 2013. április 1-jétől 1
éves, határozott időtartamra 2.361.000 Ft +
Áfa, valamint a helyi kábelszolgáltató díj-
szabása szerinti műsortovábbítási díjnak
megfelelő összegért, és felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

A képviselőtestület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem
Általános Iskola 2011/2012-es tanévre vo-
natkozó szakmai beszámolóját.

A testület elfogadta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
2011/2012-es nevelési évre vonatkozó szak-
mai beszámolóját.

A képviselőtestület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzat Petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtár 2012. évre vonatkozó
szakmai beszámolóját.

A testület elfogadta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanév-
re vonatkozó szakmai beszámolóját.

A képviselőtestület elfogadta a Művelődé-
si, Oktatási és Sport Közalapítvány 2012.
évben végzett tevékenységére vonatkozó
szakmai beszámolót.

A testület a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvodában a 2013.
december 31-éig 3. életévüket betöltő gyer-
mekek óvodába történő felvételének idősza-
kaként a 2013. április 15-19. közötti napokat
határozta meg.

A képviselőtestület a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a

heti nyitva tartási időt a 2013/2014-es ne-
velési évben hétfőtől péntekig 6.30-17.30-
ig, az éves nyitva tartási időt 2013. szep-
tember 1-jétől 2014. augusztus 31-éig hatá-
rozta meg oly módon, hogy az óvodavezető
által előre meghatározott rend szerint az
óvoda valamely épülete a nyári időszakban
is nyitva tart. A testület felkérte az óvoda-
vezetőt, hogy 2013. február 15-éig az óvo-
da nyári nyitva tartásáról közleményben tá-
jékoztassa a szülőket.

A képviselőtestület elfogadta a közbe-
szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
33 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján
készült 2013. évi közbeszerzési tervet.

A testület elfogadta Dunavarsány Város
Önkormányzatának új közbeszerzési sza-
bályzatát, és felhatalmazta a polgármestert
a Közbeszerzési Szabályzat aláírására.

A képviselőtestület elfogadta a Delta Or-
szágos Katasztrófa Mentő Csoport 2012.
évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A testület kiírta a 2013. évre „civil pályá-
zatát” a dunavarsányi székhelyű, vagy du-
navarsányi székhelyű tagszervezettel Du-
navarsányban működő egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok támogatására.

A képviselőtestület elfogadta a bérleti
szerződést, amely szerint a Dunavarsány,
1981 helyrajzi számú, természetben Duna-
varsány, Sport u. 51. szám alatt található in-
gatlant 2013. április 1-jétől 1 éves, határo-
zott időtartamra települési közérdekből in-
gyenesen Oláh Krisztián rendőr
törzsőrmester, dunavarsányi körzeti megbí-
zott használatába adja, és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására.

A testület a Magyarország 2013. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: költségveté-
si törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figye-
lemmel kinyilvánította, hogy a költségveté-
si törvényben írt feltételekkel az adósságál-
lománya Magyar Állam által történő
átvállalását igénybe kívánja venni. Kijelen-
tette, hogy az önkormányzat nem rendelke-
zik olyan betéttel vagy egyéb számlaköve-
teléssel, ami kifejezetten egy adott adóssá-
gelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgálna. Kinyilvánította, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tör-
vény 332. §-a alapján megállapodást kíván
kötni a Magyar Állammal az önkormányza-
tot terhelő, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról, és utasí-
totta a polgármestert, hogy az adósságát-
vállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő ülésén tájékoztassa a tes-
tületet.

A képviselőtestület a „V8-as” terület fel-
használására és szabályozására az Urbani-
tás Tervező és Tanácsadó Kft. által előter-
jesztett két verzió közül azt a változatot fo-
gadta el, amely a testület 114/2012.
(XI.11.) számú határozatában megfogalma-
zottaknak megfelelően határozza meg a te-
rület-felhasználás szerkezetét, azaz a Nyu-
gati lakóterület tervezett intézményeinek
közelében, ahol a Bajcsy-Zsilinszky út ter-
vezett meghosszabbítása eléri a tervezési
területet, ott jelöli ki a területen belül a
TSZT szerint tervezett közparkhoz csatla-
kozóan a sportkomplexum és a hozzá kap-
csolódó rekreációs területeket. A tervválto-
zat a kertvárosias lakóterületet a vízművek
és mézüzem szomszédságában levő terület-
hez, illetve a meglévő lakóterületekhez és a
Dunavarsány városközponthoz vezető Vö-
rösmarty utcához csatlakozóan javasolja el-
helyezni.

A testület a Völgy utca térségének terület-
felhasználására és szabályozására az Urba-
nitás Tervező és Tanácsadó Kft. által előter-
jesztett két verzió közül azt a változatot fo-
gadta el, amely feltételezve, hogy a
telektulajdonosok a meglevő nagy telkeik
megosztását egyetértően kívánják, az érin-
tett telkeken a Völgy utcával párhuzamosan
keresztülhaladó, önkormányzat által meg-
valósítandó tervezett útra nyílóan, valamint
a Völgy utcára nézően alakítható ki telken-
ként három, kb. 900 m2-es telek.

A képviselőtestület az Epres utca és a
Gyöngyvirág utca közötti tömbbelső (Kos-
suth Lajos u. és Diófa u. között) telekalakí-
tására az Urbanitás Tervező és Tanácsadó
Kft. által előterjesztett két verzió közül azt a
változatot fogadta el, amely a hatályos Sza-
bályozási Terv 16 m széles utcahálózat elő-
írásával szemben 2 db kialakítandó 14 m-es,
széles szabályozású utcára osztotta ki a -
hatályos terv Lke-O-K építési övezet sze-
rinti 550-650 m2-es telekméreteknél na-
gyobb – kialakítandó 720-900 m2-es telke-
ket. (A kialakított lakótelkek száma 52 db.)

A testület az 51-es út nyugati oldalán a
TSZT szerint kialakítandó kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület feltárására az
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. által
előterjesztett azon javaslatot fogadta el,
amely a területi adottságokhoz és az értel-
mes területhasználathoz igazodva a TSZT-
ben kijelölt gazdasági területnél nagyobb
terület igénybevételét javasolja annak okán,
hogy az 51-es országos út mentén az út kül-
területi jellegére tekintettel a közlekedési
előírások szerint építési helyet az út tenge-
lyétől mérten 50 m-en túl lehet csak kijelöl-
ni. Emiatt a felhasználandó gazdasági terü-
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letsávot a TSZT-ben jelölthöz képest, azt ki-
szélesítve javasolják a tervben meghatároz-
ni. A gazdasági terület megnövelése kisebb
méretű véderdőt eredményez, amely miatti
biológiai aktivitásérték csökkenést a hatá-
lyos TSZT készítésekor a tervben kimuta-
tott „biológiai aktivitásérték-tartalék” tud
kompenzálni. A testület felkérte az Urbani-
tás Tervező és Tanácsadó Kft.-t, hogy a
TSZT, HÉSZ és SZT módosítás Étv. 9.§ (3)
bekezdés szerinti egyeztetési anyagát a fen-
ti döntéseknek megfelelően dolgozza ki.

A képviselőtestület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzata és a Piroska Pa-
tika Gyógyszerkereskedelmi Kft. között
2012. július 31. napján létrejött bérleti szer-
ződés közös megegyezéssel, 2013. február
28. napjával történő megszüntetését, és fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződés-
megszüntetés aláírására.

A testület kijelentette, hogy a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-ben
100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névér-
tékű részvényt kíván vásárolni, amely rész-
vény vásárlásával tulajdonosi jogokat gya-
korol a cégbejegyzést követően a gazdasági
társaságban. Az adásvételi szerződés aláírá-
sától számított 8 napon belül intézkedik a

részvény alaptőke-emeléssel megvalósuló
vásárlása ellenértékének átutalásáról, és fel-
hatalmazta a polgármestert a részvény adás-
vételi szerződésének, valamint a tulajdono-
si jogok gyakorlásához szükséges egyéb do-
kumentumoknak, okiratoknak az aláírására.

A képviselőtestület elfogadta a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgató-
ság Dabasi Üzemmérnöksége által a hóeké-
zésre 4.000 Ft+Áfa/km/alkalom, és az út-
szórásra 10.000 Ft+Áfa/km/alkalom ösz-
szegben adott árajánlatát. Megbízta a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóság Dabasi Üzemmérnökségét a
Dunakisvarsány „nagysorompó” – Vasút
sor (Délegyháza közigazgatási határig) ~
860 méter hosszú, illetve a Dunakisvarsány,
Vasút sor - Vörösmarty utca kereszteződés
– Dunanagyvarsány, Sport utca – 51-es út
kereszteződésig ~ 3600 méter hosszú útsza-
kaszokon történő síkosság-mentesítési fel-
adatok elvégzésével határozatlan időtartam-
ra az árajánlat szerinti díjazás ellenében, és
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.

A testület úgy döntött, hogy a székely
zászló a Polgármesteri Hivatal épületén ke-
rüljön kihelyezésre.

Rendeletek: 
A képviselőtestület megalkotta:
az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-

ről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendeletet, a fiatal házasok első lakáshoz ju-
tásának önkormányzati támogatásáról szóló
2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők a Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján és Dunavarsány
város honlapján (www.dunavarsany.hu).

A következő testületi ülés
2013. április 9-én,

kedden 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal

Nagytermében.

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

2013. március 5-én (kedden) 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

Az eseményen a megjelent lakosoknak lehetőségük lesz feltenni kérdéseiket,
illetve elmondhatják véleményüket a várossal kapcsolatos ügyekben.

Kábelen (PR Telekom – C10-es csatorna)
és interneten (www.duna-media.hu)

Minden héten játék a Lakihegy Rádióban!
Hallgassa a műsorokat, és a részleteket
keresse a www.lakihegyradio.hu oldalon!

Tavaszias időben zajlott önkor-
mányzatunknál két fontos munka
is, melyek az elmúlt napokban be

is fejeződtek. Megkötöttük Majosházával
azt az együttműködési megállapodást,
amely alapján a jövőben közös hivatalt
működtetünk. Remélem, e döntésünkkel
a közszolgáltatások színvonala tovább
fog emelkedni, és mindkét település javát
fogja szolgálni. Másik fontos feladatunk
a költségvetés előkészítése volt, amit a
képviselőtestület elfogadott. Meghatáro-
zó változások történtek a járások kialakí-
tásával és az iskolák finanszírozásának
átalakításával, de pozitív egyenlegű költ-
ségvetésünknek köszönhetően idén sem
kell forráshiánnyal számolnunk. A szol-
gáltatások bővülnek, az intézmények
zavartalanul működnek, a sport-, civil,
egyházi és társadalmi életünk önkor-
mányzati támogatásban részesül, s még
fejlesztésre is futja. Nem sok település
mondhatja ezt el! Helyénvaló, ha az
építő kritika mellett mindezért a hála

sem hiányzik a gondolatainkból és sza-
vainkból.

Egyik fontos fejlesztésünk a régi Taka-
rék épületének megvásárlása és átépítése
a Dunavarsányi Rendőrőrs számára,
amely február 1-jén megkezdte működé-
sét ideiglenes helyszínen, a Hivatal épü-
letében. Hamarosan egy korszerű épület-
be költözhet a Dunavarsányi Napokon
történő ünnepélyes átadást követően. Óri-
ási dolog a Belügyminisztérium döntése a
rendőrőrsöt illetően, hiszen több mint 10
rendőr közel 24 órás szolgálatban fogja
növelni biztonságérzetünket és óvni min-
dennapjainkat.

Sporttelepünk cudar állapotán ebben az
évben két ütemben változtatunk. Először
egy műfüves pálya kialakítására kerül sor
a tavasz folyamán. A nyár végétől pedig
új kerítés és parkoló áll majd a sportolók
és drukkerek rendelkezésére.

Idén is célunk némi útfelújítást végezni,
és mindenképpen újjáépíteni a Vasút sor
járdáját közel két km hosszúságban. Ebben

az évben is figyelmet szentelünk közterüle-
teink további szépítésének, a két óvodánk
udvarát is csinosítani fogjuk, valamint új
játszótéri eszközöket telepítünk oda.

Az országos közhangulat sajnos – bizo-
nyos választási ambícióknak köszönhető-
en – újra feszültségekkel, hazugságokkal,
mocskolódással terhes. Ezek a valóságtól
elrugaszkodott hangok és óriásplakátok
ártanak nemzetünknek, és ártanak orszá-
gunknak. Ne hagyjuk magunkat félreve-
zetni. Figyeljünk a tényekre, a mutatókra
és a hiteles információkra, amelyek im-
máron az egyébként elég barátságtalan
külföldi és uniós körökben is elismerést
szereztek. Tárgyszerűen elemezzük a mö-
göttünk lévő három esztendő intézkedé-
seit, változásait, melyek – bár nem hibák-
tól mentesen, de – már érezhetően szol-
gálják a jelen és a jövő nemzedékeinek
javát.

Közeledvén a márciushoz, hívok min-
den kedves érdeklődőt és ünnepelni vá-
gyót a közmeghallgatásra és a március
15-ei megemlékezésünkre.

Bóna Zoltán
polgármester

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. február 19-étől április 30-áig Dunavarsányban
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat látnak el a Magyar Kémény Kft.

munkatársai.
A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft. Krizsán Ferenc kirendeltség vezető
Tel.: 06/29 378-001

T Ü D Ő S Z Ű R É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2013. március 18-ától április
3-áig tüdőszűrést tartunk váro-
sunkban, a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban (Dunavarsány,
Kossuth L. u. 2.). 

A szűrés időpontja naponta:
hétfő, szerda: 11.45-17.45-ig,
kedd, csütörtök, péntek: 7.45-13.45-ig.
Szűrés utolsó napja: 2013. április 3.

Személyi igazolványt, TAJ kártyát, valamint az előző évben kapott tü-
dőszűrő igazolást hozzák magukkal. 
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Ne feled-
je, panasz nélkül is lehet beteg!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében jelenjen meg a szű-
résen.

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK

RÉSZÉRE
Dunavarsány Város Önkormányzata a 2013. évre pályázatot
hirdet dunavarsányi székhelyű, vagy dunavarsányi szék-
helyű tagszervezettel Dunavarsányban működő – bíróság
által jogerősen nyilvántartásba vett – egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok által megvalósuló, öntevékeny-
ségre épülő szakmai, generációs, sport- vagy szabadidős
programok, kulturális, művészeti, sport- és ifjúsági rendezvé-
nyek támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesüle-
tek és az alapítványok működéséhez való hozzájárulásra. 
A támogatás: 2013. január 1-je és 2013. december 31-e között
megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékeny-
ségek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá
a működéshez nyújt egyszeri, előre folyósított vissza nem té-
rítendő támogatást. 
A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap besze-
rezhető Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának 11. számú irodájában, valamint elektronikusan
letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok, illetve
nyomtatványok rovatából.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. március 18. (hétfő).

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen a
Polgármesteri Hivatal 11. számú irodájában ügyfélfogadási
időben, illetve telefonon munkaidőben a 06/24 521-065-es te-
lefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Információink szerint a Multi-
szint Kft. évente egy alkalommal,
ősszel szállítja el a lakossági
zöldhulladékot. Ezért kérjük,
hogy idén őszi időpontra számít-
sanak a kerti hulladékok elszállí-
tásával kapcsolatban!

Szerk.

Zöldhulladék gyûjtés
ôsszel

Ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Dunavarsány közigazga-
tási területén 2013. január 7-étől kezdődően a budapesti gyakor-

latnak megfelelően, az ünnepnapoktól függetlenül mindig a járatterv
szerint meghatározott napon szállítjuk el a hulladékot. Tehát ettől az
időponttól kezdődően nem lesznek helyettesítő napok kijelölve!

Multiszint Kft.

A Piroska Patika Kft. tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy az 

Angyal Patika helyén tervezett
biobolt megnyitására

nem kerül sor.

A Kincsem Gyógyszertár tisztelettel
felhívja a lakosság figyelmét ingyenes
házhozszállítási szolgáltatására; ahogy
a múltban, úgy a jövőben is állunk szí-
ves rendelkezésükre.
Kérjük, tiszteljenek meg minket bizal-
mukkal, és próbálják ki ingyenes szol-
gáltatásunkat. Megtisztelőnek érezzük
a szolgáltatás igénylését!

Változás a

Védőnői szolgálatban
Vízhányó anita védőnő előre

nem látható ideig szabadságon
lesz. a körzetét Kovácsné zelenka
ágnes helyettesíti. a tanácsadási
idő és a telefonszám változatlan.
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Rendőrőrs nyílt  városunkban

Régi álom vált valóra Dunavarsányban azzal, hogy február elsején újabb
rendőrök érkeztek a városba, s a korábbi 3-4 helyett hamarosan 11-en

teljesítenek szolgálatot településünkön. Ezzel egyidejűleg kezdte meg
munkáját a rendőrőrs is, amely átmenetileg a Polgármesteri Hivatal
melletti szolgálati lakásban kapott helyet – tájékoztatott dr. Öveges Kristóf,
a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője. A rendőrőrs Dunavarsányban,
Délegyházán és Majosházán teljesít szolgálatot. Az egység még várhatóan
idén nyáron átköltözik a Fókusz Takarék által korábban használt épületbe,
amelynek felújításáról az önkrományzat gondoskodik.

Ettől a létszám- és infrastruktúrabeli változástól a közbiztonság további
javulását várja a város vezetése – tette hozzá Bóna Zoltán polgármester a
Lakihegy Rádiónak adott interjúban.                               Szilvay Balázs

Mint korábbi tájékoztatásunkban már írtuk, 2013. január 1-jétől
Szigetszentmiklós Város Jegyzője illetékes Dunavarsányon épí-
téshatósági jogkörben eljárni. 
Építésügyi feladatok: építési, bontási, használatbavételi, össze-
vont és az országos építési követelményektől való eltérés enge-
délyezési eljárásai. 

Az Építéshatósági Osztály címe:
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.
Elérhetőségek: Telefon: 06/24 505-544
E-mail: epiteshatosag@szigetszentmiklos.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00 • Péntek: 8.00-12.00

A kérelmeket az építésügyi hatósági engedélyezést támogató
elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított
elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet
benyújtani. A 2013. január 1. után indult ügyekben a tervdoku-
mentációkat digitális formátumban kell benyújtani, melyek for-
mátuma PDF/A kell, hogy legyen.

Építésügyi Szolgáltatási Pontként Dunavarsány Önkormány-
zata a 343/2006 (XII. 23.) kormányrendeletben meghatározott
építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi

hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek

átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyi-
latkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és
feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a to-
vábbiakban: ÉTDR),

c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fo-
gadása, szükség szerinti szkennelése, és az ÉTDR-be történő
feltöltésének biztosítása,

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igaz-
gatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá

e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok.

Dunavarsány Város Önkormányzata Beruházási
és Műszaki Osztály címe:
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Elérhetőségek: Telefon: 06/24 521-060
E-mail: muszak@dunavarsany.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00 • Péntek: 8.00-12.00

Építésfelügyeleti hatósági jogkörben a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szigetszentmiklós Járási Építésügyi Hivatal illetékes eljárni.
Építésfelügyeleti feladatok: bontás-tudomásulvételi eljárás, mű-
emlékkel kapcsolatos ügyek, szabálytalan építkezéssel kapcso-
latos ügyek (hatósági intézkedés kérése), jó karbantartással (an-
nak elmulasztásával) kapcsolatos ügyek, kihirdetett veszély-
helyzet esetén szükséges intézkedések, első fokú építésügyi
hatóságot érintő kizárási ügyek. 

Kormányhivatal címe: ÁTI-Sziget Ipari Park 1/a.
Szigetszentmiklós-Gyártelep
Elérhetőség: Telefon: 06/24 887-440
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00 • Péntek: 8.00-12.00

Kapcsoló jogszabályok: 
• 343/2006 (XII.23) Korm. rendelet az építésügyi hatóságok ki-

jelöléséről és működési feltételeiről,
• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfel-

ügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Építéshatósági ügyintézés
és az Építésügyi Szolgáltatási Pont

Segélyhívás érkezett a TRITON Se-
curity Kft., a Dunavarsányi Pol-

gárőr Egyesület és a Dunavarsány
Város Önkormányzata által működ-
tetett segélyhívók közül az egyikről
február 1-jén 21:30-kor. Körülbelül
1 perc alatt kiérkezett a kivonuló já-
rőr illetve polgárőr a címre. Meg-
kérték a sérültet, hogy értesítsen
egy hozzátartozót, mivel nem tud-
nak bemenni a lakásba. Rövid időn
belül meg is érkezett egy családtag,
akivel bementek, és egy elesett,
magatehetetlen 88 éves nénit láttak
a szobában. A földön feküdt, és fáj-

lalta a jobb lábát. Azonnal mentőt
hívtunk. A mentő diszpécsere el-
mondta, hogy ilyen esetben nem
szabad megmozdítani a beteget,
mert a törés következtében a csont
elvághat egy eret, és elvérezhet a
beteg. A kiérkező mentő a hölgyet
korházba szállította combcsont-tö-
rés gyanújával. 

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Tisztelettel:

Nagy Mihály, TRITON Security Kft.
Szűcs Attila, 

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület
Bóna Zoltán, polgármester

Ismét jelesre vizsgázott a segélyhívó rendszer!

ÁLLÁSKERESÕK, FIGYELMEM!

Aharmadik születésnapját ünneplő SZENIOR ÁLLÁSKERESŐ KLUB követ-
kező összejövetelére február 26-án 14 órai kezdettel kerül sor Dunavar-

sányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Vendégeket várunk a pol-
gármesteri hivatalból, a közmunkák felelősét, a Ráckevei Munkaügyi Kiren-
deltségről (a vezetőn kívül az ingyenes szakképzésekkel foglalkozó előadót),
valamint munkaadókat. Természetesen álláslisták is lesznek.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a klubvezetőség.
Dr. Gligor János
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Azon gyermekek, akik 2013. december 31-e után töltik be 3. életévüket, óvodai fel-
vételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2013/2014.
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó
előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyer-
mek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:
2013. április 15-én: 8-17 óráig, 2013. április 16-án: 8-16 óráig,
2013. április 17-én: 8-16 óráig, 2013. április 18-án: 8-16 óráig,

2013. április 19-én: 8-12 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,

a gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcímkártyája,
a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Kérjük, hogy a beíratni kívánt gyermekkel együtt szíveskedjen a beiratkozáson
megjelenni.
Az 5. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely tör-
vényes következményekkel jár.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Bemutatkozik a Katica csoport
„Katicabogárka,
szállj fel az égbe!
Mondd meg Istenkének,
nyissa ki a meleget,
zárja be a hideget!”

Egy hideg februári reggelen 29 kis
katicabogárka repült be a meleg
és barátságos csoportszobába,

ahol boldogan szárítgathatták a szár-
nyacskáikat. Ebből 19 fiú és 10 kislány
katica. Nagyon várják már a jó időt, a ta-
vasz első napsugarait, bár ezek a kis bo-
gárkák a havat is nagyon szeretik. 

Az óvó nénik elmesélték, hogy az első
időszak az ismerkedés jegyében zajlott.
Megismerték a kis katicabogarak az óvó
néniket, dadus nénit, és bizony, mert az
óvodában szabályok is vannak, szép las-
san hozzászoktak a napirendhez, és az
óvodai élet ritmusához. 

A beszoktatás időszaka mindenkinek
új világ, a gyerekeknek és az óvó nénik-
nek, dadus néninek egyaránt, hiszen
minden kis katicácska kiszakadt az ott-
honi környezetéből, s itt, az óvodában új
családra talált, amíg apa és anya dolgo-
zik. Ezért a felnőttek mindent megtesz-
nek, hogy derűs légkört teremtsenek,
amelyben fő szempont az érzelemköz-
pontú, szeretetteljes nevelés, a legfonto-
sabb pedig, hogy a szülők legféltettebb
kincse, a gyermek, fizikai és érzelmi
biztonságban érezze magát. 

A Katicabogárkák mindennap szívesen
mondókáznak, verselnek, énekelnek,

mesét hallgatnak. A felnőttek nagyon
sok színes és változatos programmal te-
szik gazdagabbá a gyermekek minden-
napjait a testvércsoportjukkal, a Napsu-
gárkákkal együtt. 

Még egy hosszú út elején járnak, és
remélik mindannyian, hogy sok-sok ér-
dekes esemény vár még rájuk: játékok,
közös élmények, kirándulás, és eközben
észrevétlenül igazi Katica csoporttá ko-
vácsolódnak majd. 

Balogh Hajnalka
Weöres Sándor Óvoda

Egy előadás
margójára

Óvodánk január 23-án, szer-
dán 17 órától adott otthont
Adorján Katalin neves pszi-

chológus, logopédus előadásának,
melyet a helyi Dyslexiás Gyermek-
ekért Egyesület szervezett.

Sajnálatos módon ismételten azt
tapasztaltuk, hogy csak egyetlen egy
szülőt érdekelt ez a rendezvény an-
nak ellenére, hogy több helyszínen is
elhelyeztük a meghívót. Az előadás
témája az „Idegen nyelv tanulása
kisiskolás korban” volt, de a kétórás
előadás sok más hasznos információt
is hordozott a tanulási nehézségek-
ről, az iskolaérettségről és a gyer-
meknevelésről. Ezzel a „fórummal”
is segíteni szerettük volna a szülők is-
kolakezdéssel kapcsolatos döntéseit.

Remélem, hogy a következőkben
nagyobb érdeklődést vált ki egy ilyen
témájú előadás.

Itt szeretném megköszönni az
Egyesületnek a szervezést, a részvé-
telt, és a megjelenő pedagógusoknak
az érdeklődést.
A Weöres Sándor Óvoda nevelőtestü-

lete nevében:
Szűcs Zoltánné

intézményvezető

FELHíVÁS
– óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre –

Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelent-
kezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel ren-
delkező kisgyermek, aki 2013. december 31-éig betölti

harmadik életévét. 

Óvó nénik:   Lengyel Zsóka (Zsóka néni)
Csűrös Erika (Erika néni)

Dadus néni: Pálinkás Józsefné (Ági néni)
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Indul a tavaszi szezon. Csapataink túl vannak a téli alapozó
felkészülésen.
A SZIVACSKÉZILABDA csapatot (6-9 évesig) Czika Gá-

borné Ági néni fejleszti a továbbiakban is. Edzések: szerda és
péntek 17 óra - Sportcsarnok.

A SERDÜLŐ csapat életében változás történt. Itt szeretném
megköszönni Czika Áginak a csapatnál végzett eddigi munká-
ját. Februártól Ivancsics Judit kézilabdaedző dolgozik a csa-
pattal tovább. Edzések: szerda és péntek 17.30 – Sportcsarnok.

A csapat a Pest megyei Kézilabda Szövetség által meghirde-
tett „Játszd szívvel” kupán vesz részt. A mérkőzések időpontja-
it megtalálják a dte.sokoldal.hu internetes felületen.

Az IFI csapat folyamatosan dolgozik Friss András edző
vezetésével, az őszi szezonban már nagyon szép mérkőzéseket
láthattunk és reméljük, tavasszal az elkezdett folyamat folyta-
tódik. Edzés: szerda 18.30 – Spotcsarnok.

A FELNŐTT csapat a téli felkészülést végigdolgozta Gerő
Imre edző vezetésével, aki edzőmérkőzéseket szervez a lá-
nyoknak a felkészülési időszakban a környező csapatokkal.

Várjuk csapatainkba a sportolni szerető tagokat. Jelentkezni
edzési időpontokban az edzőknél lehet. Tartózz egy jó csapatba!

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

A DTE NŐI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY HÍREI

NB  I I  N Õ I  K É Z I L A BDA  I F I  F E L N Õ T T  TAVA S Z I  F O RDU L Ó

IFI csapat

SERDÜLŐ csapat

FELNŐTT csapat
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Lélekemelõ kultúra napi mûsor
a mûvelõdési házban
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Január 22-én intézményeink és városi civil szervezeteink rendkívül színvonalas műsorral káp-
ráztatták el a kultúra napi közönséget. az óvodásoktól a zeneiskolásokig, az énekkaroktól a

tánccsoportokig tucatnyi fellépő tette emlékezetessé a teltházas programot. a műsor után a Ka-
valkád Virágüzlet „költeményeit” is megtekinthették a kiállító teremben az érdeklődők. de be-
számoló helyett beszéljenek inkább a képek erről a sokunk számára felejthetetlen eseményről.
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár – 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 2.Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár – 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 2.Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Húsvéti Nyuszis Játéknap
Húsvétvárós, játékos családi délután lesz

2013. március 23-án (szombaton).

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket,
hogy együtt készüljünk a húsvéti ünnepekre!

15.00 Plüss nyuszi kiállítás megnyitó

15.15 Bábelőadás 

16.00 Kézműves foglalkozást tart a Dunavarsány Kör-
nyéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

17.00 Játékos vetélkedő (Tojásgurítás, tojáskeresés, tojás-válogatás, tojáslóbálás és egyéb ügyességi feladatokvárják a bátor jelentkezőket!)
A program ideje alatt lesz
Nyuszi futtatás

és
Nyuszi szépségverseny,

melyekre nevezni a helyszínen lehet!

A belépés díjtalan!
Minden játékos kedvű családot szeretettel várunk!

P
R
O
G
R
A
M

Színházbusz
2013. március 9-én

szeretettel hívunk mindenkit a

Budapesti Thália Színházba

Georges Feydeau:

Esküvőtől
válóperig

című előadására.

Férj és feleség szeretnék egymást, csakhogy ez a lehetetlennel határos, mert
férj és feleség. Túl kell élniük együtt, hogy hipnotizál az inas, lefekvéskor ha-
lálhíre érkezik az anyósnak, a mi niszterelnök belát az ablakon, nyolc hónapra
jönnek a szülési fájdalmak, és nem veszi be a gyógyszert a gyerek. De foghú-
zás közben már összeomlik minden. Egyszerre fájdalmas és végtelenül mulat-
ságos, ahogy a valaha élt legnagyobb bohózatíró látta saját házasságát.
Különleges színházi este: Feydeau utolsó hat egyfelvonásosa egyben. 
Játszódik Párizsban, 1910 körül.

Költség belépőjegy 3.000 Ft / fő és 3.500 Ft / fő
busz: 1.000 Ft / fő

Indulás: 17.30-kor a művelődési ház elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2013. február 28-áig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tavaszi gyerekruha- és játékbörze
a Babás-Mamás Klub szervezésében.

Időpont: Március 9. (szombat) 9-13 óráig 

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Várjuk a gyerekek kinőtt, de még jó állapotban
lévő ruháit és játékait eladni szándékozó
magánszemélyek, családok
jelentkezését az árusításra. 

Részvételi díj: 1.500 Ft/asztal
A Babás-Mamás Klub tagjainak ingyenes!

Jelentkezni lehet: munkanapokon 9-16 óra között a művelődési
házban, illetve a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Február
25. 9-12 óráig Vegyes vásár
26. 10-13 óráig Hallásvizsgálat
27. 16-18 óráig Látásvizsgálat
28. 9-15 óráig Vegyes vásár

Március
6. 8-12 óráig Méteráru vásár

11. 9-12 óráig Vegyes vásár
13. 16-18 óráig Látásvizsgálat
14. 8-11 óráig Méteráru vásár

Egyéb rendezvények a mûvelôdési házban:

Március
8. 17 órától Tündérképzô

Téma: Sminkelési és öltözködési tanácsok -
személyre szabottan

9. 9-13 óráig Ruha börze
22. 17 órától Tündérképzô

Téma: Húsvétra készülünk
23. 18 órától Négykezes zongora koncert- 

sorozat idei elsô elô adása

V Á S Á R O K
a mûvelôdési házban

DAM Dunavarsányi Amatőr Művészek Klubja
Kedves Varsányi Lakosok!

Szeretnénk életre hívni egy helyi amatőr művészeket összefogó klubot.
Az alkotó művészet minden területéről várjuk a jelentkezőket, akik szeret-

nének egy helyi alkotó közösség aktív részesei lenni.
Lehet az alkotás szemet vagy fület gyönyörködtető, lényeg: a művészeti ág

képviselete, bemutatása.
A Dunavarsányi Amatőr Művészek Klubja a művelődési ház keretein belül

működne, teret és lehetőséget adva egymás megismerésére és egyéni, illetve
csoportos bemutatkozásra, kiállításokon, rendezvényeken való megjelenésre.

A jelentkezéseket Budafoki Katalin várja a művelődési ház irodájában
2013. március 8-áig. 



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 2. szám12

1. Az első dokumentum, amely a terület-
re hivatkozik, Géza által 1075-ben ki-
bocsátott adománylevélből származik,
ami „terra ultra silvam”-ként, vagyis
„AZ ERDŐN TÚL” formában nevezi
meg Erdély területét. A név első ismert
dokumentálása, Anonymus 12. századi
Krónikája a Gesta Hungarorum Er-
délyt ???-t. említi. 

MILYEN NÉVEN NEVEZTE
ANONYMUS ERDÉLYT?

2. A mai Románia legnyugatibb részén
található történelmi, földrajzi terület az
ún: Partium. Az elnevezés a középko-
ri latin: DOMINUS PARTIUM REGNI
HUNGARIAE, azaz a ??? kifejezésből
származik, és arra a néhány kelet-ma-
gyarországi vármegyére utal, amelyek
Magyarország három részre szakadása
után a fejedelmek uralma alá kerültek. 

MILYEN „MAGYAR” MEGHATÁ-
ROZÁS HIÁNYZIK A KÉRDŐJE-
LEK HELYÉRŐL?

3. Az úgynevezett speyeri egyezmény
vagy szerződés a drinápolyi békével
együtt jogilag rögzítette azt az egyéb-
ként fennálló állapotot, hogy Erdély a
Magyar Királyság elidegeníthetetlen
része. A közhiedelemmel ellentétben
tehát nem a „három részre szaka-
dást”, hanem éppen annak ellenkező-
jét rögzítették. 

KIK KÖZÖTT, ÉS MIKOR KÖTTE-
TET A FENT EMLíTETT EGYEZ-
MÉNY/SZERZŐDÉS?

4. „……………………….
Hét szilvafa, árnyékában
Míg idő jön a csodákra.
Óh, jaj nekem, hogy fölébredt
…………………......….”

Erdélyi születésű költőnk ismert verse
egy szakaszából hiányzik az első és a ha-
todik sor.

KI A KÖLTŐ, HOGYAN SZÓLNAK
A SOROK?

5. A képen látható a Déli-Kárpátok
egyik jelentős hegye, a ???-hegység,
vagy más néven Zerge-havasok.
Legmagasabb csúcsa a 2509 méteres
???-csúcs.

A HEGYSÉG NEVE, ÉS A CSÚCS
NEVE?

6. Szívem hallgat, mint a sír.
Ráfekszik az alkonyat.
Távol mozdony füttye sír,
sír egy távoli vonat.
Mit csináljak? Két szemem
álmatlan sötétbe néz.
Sírva mondom: Édesem!
S bénán visszahull a kéz.

AZ „EGYEDÜL MARADTAM” C.
VERSET „ERDÉLY JÓZSEF ATTI-
LÁJA” íRTA. NEVE?

7. Született 1857. szeptember 30-án, el-
hunyt 1929. augusztus 17-én.

NEVE, SZÜLETÉSÉNEK ÉS HALÁ-
LÁNAK HELYE?

8. 1829-ben született Lengyelfalván régi,
udvarhelyszéki székely családban. A
szabadságharc bukása után magyar
emigránsokat segít szállással és mun-
kahellyel, ami miatt emigrációba
kényszerül. Csak 1859-ben térhetett
haza. Az abszolutizmus éveit, az eny-
hülés időszakát arra használja fel, hogy

bejárja a Székelyföldet. Eljutott min-
den településre, várromhoz, természeti
ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt,
fényképezett. Ennek eredményeként
1868-1873 között hat kötetben kiadta
főművét, A Székelyföld leírása törté-
nelmi, régészeti, természetrajzi s nép-
ismereti szempontból. címűt. 

AZ íRÓ, NÉPRAJZKUTATÓ, GYŰJ-
TŐ NEVE?

9. Hargita megye második legnépesebb
városaként gazdasági, történelmi, tár-
sadalmi és művelődéstörténeti köz-
pont, s évszázados hagyományokra
visszatekintő székhely. A város címe-
re: kék mezőben 5 sárga „Dávid-csil-
lag”, egy „vértet” viselő, kardot fogó
kar, és a kardra felszúrva egy szív, s
egy korona”. 

A VÁROS NEVE?

10. Kolozsvár főterének keleti oldalán áll
Erdély egykori kormányzójának,
Bánffy Györgynek barokk stílusú pa-
lotája. Az épület ma a város Szépmű-
vészeti Múzeumának ad helyet. Az
igényes módon kialakított épület pél-
daként szolgált a gubernium Kolozs-
várra helyezésével megélénkült város
építészetének. 

MIT JELENT A GUBERNIUM SZÓ?

11. Kolozsvár egyik híres szülötte az
Igazságos Mátyás király (Hunyadi
Mátyás – 1443. február 23. – Bécs,
1490. április 6.)

DE KI VOLT A VÁROS MÁSODIK –
TÖBB MINT 100 ÉVVEL KÉSŐBBI –,
UGYANCSAK HíRES FŐRANGÚ
SZÜLÖTTE?

12. A Kolozsmonostori Apátság bejáratát
háromszögletű csúcsíves díszorom
ékíti. A háromszög szára lehet egye-
nes, hajlított, levélcsomókkal ékes, a
csúcsban szobor/keresztvirág van, a
timpanon geometrikus díszítéssel
élénkített.

MI EZEKNEK A CSÚCSíVES DíSZí-
TÉSEKNEK, DíSZEKNEK AZ ÖSZ-
SZEFOGLALÓ NEVE?

Vetélkedőnk februári kérdései az anyag gaz-
dagságára való tekintettel kizárólag Erdéllyel
kapcsolatosak.

Egyforma szó a szánkban
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– írja Pál apostol a Galáciában élő Krisztus-
követőknek (Gal.6,10), és írja bizonyára ne-
künk is a Nagyböjt idején külö-
nösen. A jócselekedethez azon-
ban képességre és készségre van
szükség, valamint arra, hogy tudjam, mik a
képességeim, és mire vagyok kész. A böjtben
tehát nem csak megpróbáljuk magunkat, ha-
nem meg is vizsgáljuk magunkat. Az önvizs-
gálatnak is az ideje a böjt, amelyben a hívő
tudni akarja, hogy mire képes, és mire kész. 

Pál apostol ennek szükségességéről így ír:
„Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami,
jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki
a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a
maga tetteivel dicsekedhet, és nem a másé-
val.” (Gal 6,3-4/a) Az őszinte önvizsgálatban
azonban legtöbbször „kevésnek találjuk ma-
gunkat”, de ebből őszinte bűnbánat fakadhat.
A böjtnek ez a csúcsa a mi oldalunkról. De
ami igazán fontos, az az Isten oldaláról jön.

Ez pedig a megbocsátás és a megajándékozás.
„Gyümölcséről ismerni meg a fát.” –

mondja Jézus. A kegyelem titka és csodája
nélkül azonban mi nem tudunk gyümölcsöt te-
remni. Ezért beszél az apostol az általunk ter-
mett gyümölcsök előtt a Lélektől kapott gyü-
mölcsökről: „A Lélek gyümölcse pedig: szere-
tet, öröm, békeség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Ezekkel
a tulajdonságokkal a bűnbánatot tartó és a
bűnbocsánatot hálával fogadó hívő lélek ren-
delkezik. S ezzel a hívő lélekkel lehet csak
igazán jót cselekedni.

A böjt nem öncél, és nem is arra való, hogy
az Isten bűneink miatti haragját enyhítsük. Ezt
a megbékéltetést a mi Urunk, Jézus Krisztus

végezte el a kereszten. Ez az ő nagy böjtje volt
a poklok mélyéig és a nagy dicsősége a feltá-

madás és mennybemenetel tel-
jességéig. Mi pedig abban re-
ménykedhetünk, hogy bár min-

denfajta mérlegen gyarlóságaink okán
kevésnek találtatunk, a lélek gyümölcseinek
ajándéka kapcsán előbb vagy utóbb mi is meg
tudjuk teremni a jócselekedet néhány gyümöl-
csét.

„Ismerd meg magadat” – mondták a görö-
gök, és erre hív az Apostol is bennünket. A he-
lyes önismeret először is segít a jócselekedet
képességére és akarására. Másodszor pedig
mintegy lakmuszpapír megmutatja, hogy kik
vagyunk. Az emberségünket jócselekedetben
mérik. Adja a Mindenható kegyelme, hogy a
böjti idő lelki növekedésünkre váljék. A jóra
való készségünk és képességünk így gyümöl-
csöket teremjen.

A Presbitérium

„…jövevény voltam… és befogadtatok…”

Női ökumenikus világimanap 
Ebben az esztendőben Franciaország keresz-
tényeinek sorsába pillanthatnak be, és az ér-

tük is való imádsághoz csatlakozhatnak
mindazok, akik részt vesznek a dunavarsányi

ökumenikus női világimanapi
istentiszteleten, amelynek bibliai mottója

így hangzik: „…jövevény voltam… és befo-
gadtatok…” (Mt 25,35)

Erre az istentiszteletre és szeretetvendég-
ségre a református templomban és gyüle-
kezeti teremben kerül sor 2013. március

1-jén, pénteken 18 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kahucz Mihály – Horváth Hajnalka
Kézi György Attila – Nagy Krisztina
Zimmel Tamás – Wágner Zsuzsanna
Paréj Balázs – Dávid Gyöngyi

2012.
Stróbl Viktória Szonja szept. 26.
Gyulai Dániel okt. 2.
Ernszt Edina Melánia okt. 4.
Molnár Roland Martin okt. 11.
Uzonyi Péter Rudolf okt. 16.
Kurucz Polli okt. 24.
Zimmel Lilien okt. 29.
Petróczy-Jantsek Leila nov. 4.
Tőkés Mia nov. 4.
Algács Lajos Dominik nov. 5.
Korcz Dávid nov. 8.
Kaszás Borbála Luca nov. 9.
Nagy László Keve nov. 14.

Boros Izabell nov. 17.
Vass Bence nov. 20.
Lovas Laura dec. 1.
Manolache Larisa Ioana dec. 4.
Kiss Dávid dec. 16.

2013.
Kovács Anna jan. 3.
Kovács Hédi jan. 3.
Csákfalvi Péter jan. 11.
Mohácsi Ede Gergely jan. 15.
Füzesi Zsófia jan. 16.
Parragh Boróka jan. 19.
Kojsza Zsombor jan.  20.

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) számít adójának 1%-ára, mely-
lyel a környező településeken, így köztük Dunavarsányban is működő hospice ellátást, a da-
ganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el.

Adószámunk: 18673539-1-13

Az épülő Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Füzes Tímeánál,
dr. Kun László háziorvos asszisztensnőjénél – tel.: 06/30 393-6831, Csobolyó Miklósné taní-
tónőnél (általános iskola) - tel.: 06/20 943-5397) és Véghné Komáromi Mártánál (Máltai Sze-
retetszolgálat - Dunavarsány, Kossuth L. u. 19.) – tel.: 06/30 994-8510.

Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett 11742180-20066150 sz. bank-
számlára - „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk.

2010-2012 között beérkezett adományok: Vendégváró Receptkönyv: 704.600 Ft, Téglajegy:
1.001.500 Ft, adomány: 1.500.000 Ft, azaz mindösszesen: 3.206.100 Ft.
2009-2012 között ráfordításaink: (építési engedélyezés és nyomdai költségek) 2.202.290 Ft.

A Hospice Ház a ráckevei kistérség 20 településén élő
daganatos betegek intézményi ellátását biztosítja.

A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus, elnök – tel.: 06/20 584-4653
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu – e-mail: diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők – tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)

Ú T R A V A L Ó
„… míg idônk van, tegyünk jót mindenkivel…”

2012. októbere óta születettek névsora

2012 októbere óta házasságot kötöttek

Jurás János
élt 103 évet

Krieg Frigyes Jánosné
élt 89 évet

Ivácson Vilmosné
élt 88 évet

Józan Andrásné
élt 88 évet

Koczó Lajosné
élt 85 évet

Balogh Ferencné
élt 82 évet

Fodor Bálintné
élt 82 évet

Badár Sándorné
élt 77 évet

Bakorcsik János
élt 72 évet

Deák László
élt 71 évet

Dobai István
élt 69 évet

Mészáros László Jánosné
élt 69 évet

Darányi Sándor
élt 68 évet

Levente Gáspár
élt 64 évet

Stelczer Ferenc Józsefné
élt 64 évet

Deák Ferencné
élt 63 évet

Szabó László
élt 58 évet

Erdélyi János
élt 55 évet

Manger Istvánné
élt 54 évet

Nagy László
élt 54 évet

Szomoniczky Andrásné
élt 52 évet

Bathó Norbert
élt 19 évet

Schrenck Petra
élt 1 hónapot

2012. októbere óta elhunytak névsora
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Csoportvezető: Végh Istvánné, e-mail: vegh.istvanne@maltai.hu
Gazdasági vezető, csop. vez. h.: Surányi Tibor, e-mail:suranyi.tibor@

maltai.hu
Címe: 2336 Dunavarsány, Arany János utca 11. (Kossuth Lajos utca sarok).
Telefon: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.
Csoport elérhetősége a rászorulók számára: munkanapokon 8-16 óráig,

hónap utolsó szombatján 9-12 óráig. (Arany J. u. 11., raktár felől.)
Csoport létszáma: 17 fő.

REnDSzERES TEvékEnySéGÜnk:
- Adományok fogadása, segélykérő levelek feldolgozása, élelmiszer- és ruha-

adományok kiadása lehetőségeink szerint.
- Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése a készlet erejéig.
- Idősek, betegek rendszeres látogatása, segítése.
- Erőspusztai Idősek Otthonának látogatása anyák napja és karácsony alkal-

mából.
- Nagyobb egyházi és városi ünnepségeken tevékenyen részvétel, együttmű-

ködés a KARITÁSZ helyi csoportjával.
- Karácsonyi élelmiszercsomagok osztása.
- Részvétel a Spar „Adni öröm” karácsonyi gyűjtőakciójában.
- A Családi Napközi működésének támogatása.
- 2013. áprilistól a „Máltai Nyugdíjas klub” újraindítása.
A klub megnyitásához ingyenesen átadott eszközökért és a teljes festésért kü-

lön köszönet Kunsági Gábornak és munkatársainak.
Köszönet Herczeg Mariannak és Szabó Zsigának a kedvezményekért.

JElEnTőSEbb hElyi TEvékEnySéGÜnk:
Május 6. Az Erőspusztai Idősek Otthonában anyák napi ünnepséget szervez-

tünk, 35 csomagot osztottunk ki tagjaink és önkénteseink részvételével. A Kato-
likus Egyház gitáros énekkara felkérésünket elfogadva örvendeztette meg a lakó-
kat, mosolyt és könnycseppeket csalva az arcokra.

Június 9. A Dunavarsányi Napokon vércukorszint- és vérnyomásmérést vé-
geztek önkéntes segítőink, közben az udvaron finom gulyáslevessel és pogácsá-
val hívogatták a vendégeket. Önkénteseink készítették és szolgálták fel az ételt.

Június 26. Kis R. Sándor plébános ezüstmiséjének ünnepségén Máltai cso-
portunk sütemények készítésével, a vendégek kiszolgálásával aktívan segített.

Szeptember 22. A Máltai Szeretetszolgálat vezetője, kozma imre atya és bó-
na zoltán polgármester úr adta át a Bambi és Törpikék Családi Napközi In-
tézményét, Morva Emília, a Régió vezetőjének, munkatársainak és a meghívott
vendégeknek a társaságában. A Dunavarsányi Máltai csoport tagjainak, önkénte-
seinek és családtagjainak aktív szervezésében, áldozatos munkájuknak köszön-
hetően az ünnepség és a szüreti felvonulók vendéglátása felejthetetlen örömteli
esemény volt életünkben.

December 16. 4 fővel részt vettünk az országos Adni öröm akcióban, 18 do-
boz adományt gyűjtöttünk, melyet a központi raktárba szállítottak. 

December 17-21-ig Csoportunk a központi raktárból 40 Spar egységcsoma-
got, a németországi gyűjtésből 20 „cipős dobozt” kapott. Készítettünk még 78
egyéni élelmiszercsomagot, így összesen karácsonykor 118 élelmiszercsomagot
tudtunk átadni.

December 22-én a Városi Karácsonyi
Ünnepségen a civil szervezetek között a
máltai csoport is átadott egy feldíszített ka-
rácsonyfát, ajándékdobozokat, amit szorgos
kezek díszítettek a hidegben, megszépítve
ezzel egy sokgyermekes család karácsonyát. 

December 30-án az Erőspusztai Idősek
Otthonában a Katolikus Egyház gitáros
énekkarával közösen rendezett ünnepsé-
gen adtunk át 35 ajándékcsomagot az ott-
hon lakóinak

Év végén könyvvel, kereszttel köszöntük
meg támogatóink és az Önkormányzat jelentős segítségét. 

Surányi Tibor

„Tuitio fidei et obsequium pauperum – A hit védelme és a szegények istápolása”

Több, mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jel-
mondata a világon. Világos cél, világos feladat. 

Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit vé-
delmén,  mint amit ma gondolunk küldetésünkről,  és a sze-
gények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt ak-
koriban.
Ettől azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen
napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma
példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz va-
ló odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

2012. évi beszámoló
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dunavarsányi Csoport – VÁSÁRHELYI-ÁCS TETÕFEDÕ BT.

Új tető készítését, régi tető felújítását, teraszok, kocsibeállók épí-
tését, tetőablakok beépítését, cseréjét, valamint ács-tetőfedő mun-
kákat, bádogozást vállalok! 
DíJMENTES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZíTÉS! 

Felújítási akció!
2013. április 31-éig leadott megrendelés esetén
1500Ft/m2 áron elkészítjük tetője felújítását!

Az ár tartalmazza a régi tetőfedés bontását, valamint a te-
tő újralécezését, fóliázását és az új tetőfedés készítését!
A felújításhoz szükséges építőanyagokat kedvezményes

áron igény szerint beszerezzük!
Tel.: 06/30 636-5627; e-mail: szolt.vasarhelyi@invitel.hu

AKCIÓ az ékszerüzletben!
Minden ezüst gyűrű

most 50% kedvezménnyel!
Aranyfelvásárlás 6.000Ft/g,
beszámítás 10.000Ft/g.
A Botos zöldséges mellett!
Várunk mindenkit szeretettel!

Dunavarsány, Vasút sor 42.
Tel.: 06/70 319-9461;

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz: 14-17
Cs-P: 10-13, Szo.: 9-12.

Tavaszi AKCIÓ!
• Extra minőségű

vetőmagok
• Növényvédő szerek
• Műtrágyák

széles választékban kaphatók
a dunavarsányi Vegyesiparcikk üzletben!!!
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• 50 fős bulizó helyiség kiadó a Farmer
tavon szülinapra, névnapra, keresztelő-
re, házassági évfordulóra, ballagásra,
és helyben kemencében sült ételeket
készítünk, bográcsozunk kívánság sze-
rint. Szálláslehetőség.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

• Üveges képkeretező. Mindenféle üve-
gező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968; Dunavarsány,
Görgey u. 6/a.

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő ja-
vítása garanciával. www.galservice.hu
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Hűtőgép javítás garanciával hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• Kárpitos: Mindenféle szakmába vágó
munkát vállalok.
Tel.: 06/30 345-0636; Dunavarsány,
Vörösmarty u. 127.

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is. Tel.: 06/30 376-
1796

• Gázszervíz! Bármilyen típusú
gázkészülékek javítása! Bíró Gyula
gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• Kiskertek rotálását vállalom!
Tel.: 06/20 943-3583

• Kutyakozmetikus házhoz megy!
Tel.: 06/20 386-3363

• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Matematika, fizika korrepetálást
vállalok!
Tel.: 06/20 558-4555

• Eltartási szerződést kötnék idős
emberrel!
Tel.: 06/70 771-2162

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk,
talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés,
körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A N
ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben 06/24 521-125 
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;

Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;

Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben 06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő I. körzet
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő II. körzet
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
FOGORVOSI RENDELŐK
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József 
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõ
Doktor János: 06/70 938-2905
Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás) 06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft. 06/30 378-5116
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal 06/24 519-300, 519-310

Fax: 06/24 519-301

Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának

hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs

06/70 453-4528, 06/20 515-0582

Ké szült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.

* * *
Nytsz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõ lapzárta: 2013. március 10.

* * *
Cikkeket várunk a

szilvay.balazs@ freemail.hu e-mail címen.

* * *
Csak névvel ellátott,

közérdekû írást teszünk közzé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

ISSN 2060-2812 (Nyomtatott)    * ISSN 2063-0964 (Online)



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 2. szám16

BioLabor – egészsége védelmében!
Ma már mindenki tudja, hogy a tartósan fennálló stressz megbetegíthet.
Aki állandó stresszben él, egyre kevésbé tud teljesíteni például a
munkahelyén, gyengének érzi magát, nem tud piheni, lazítani, túl-
hajszolja magát. Szervezetünk jeleket küld, ha túl sokat követelünk
magunktól!
A stressz, a szorongás szerepe elsősorban a szív- és érrendszeri meg-
betegedések esetében, de az összhalálozás szempontjából is bizo-
nyítható. A modern technológiának köszönhetően a szív- és érrend-
szeri stressz gyorsan és könnyen mérhető.

Szívéhez szólunk a szívéért!
Ön részt vehet egy EKG alapú szív-stresszmérésen egy VIPORT orvosi
készülék segítségével MOST DÍJMENTESEN február 25-én vagy márci-
us 11-én! 
A VIPORT készülék 3 elektródán keresztül vételezi a szív elektromos
jeleit. Arra kaphat választ mindössze 2 perc alatt, hogy milyen a szí-
vének, vegetatív idegrendszerének stressztűrő képessége! Bár a mé-
rés pillanatnyi állapotot mutat, de felhívja a figyelmet, hogy a szer-
vezetének szüksége van-e stresszoldásra, vagy esetleg szakorvosi ki-
vizsgálásra! 

Használja ki a lehetőséget, és foglaljon időpontot már most magának
a BioLaborba! Február 25-ére vagy március 11-ére!

Bejelentkezés: Tóth Borbála 06/30 369-8594
Bővebben: www.biolabor.hu

Ka ti-Zsu zsi Szép ség sza lon
Szeretettel várjuk minden
kedves régi
és új Vendégünket.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Fodrászat: Kati: 06/20 805-47-20
Zsuzsi: 06/30 911-77-71

• hajhosszabbítás, kreatin terápia (tartós hajegyenesítés)

Kozmetika: Évi: 06/70 577-39-00
• mikrodermabrasió • sminktetoválás 
• 3D szempilla • mezoterápia • mélyhámlasztás

Műkörmös: Rita: 06/30 323-50-29
• férfi / női manikűr • gél lakkozás

Álló szolárium: 06/24 484-232

Cím: 2336 Dunavarsány, Sport utca 6.
web: www.katizsuzsiszépségszalon.cégtudor.hu

Újdons
ág!


