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A képviselő-testület az önkormány-
zat 2013. évi költségvetésének pénz-
maradványát 181.213 eFt összegben
hagyta jóvá. A szabad pénzmaradvány
felhasználásáról a későbbiekben rendelkezik.

A testület a felsőfokú oktatásban tanulmá-
nyokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról
szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati ren-
delet alapján pályázatot írt ki és felkérte a pol-
gármestert, hogy a pályázati felhívást vala-
mint a pályázati adatlapot a helyben szokásos
módon jelentesse meg.

A képviselő-testület elfogadta a Gyertya-
láng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft.
2013. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A testület elfogadta a Medical-Provisor
Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2013. évre vo-
natkozó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület hozzájárult, hogy a
Medical-Provisor Kft-vel 2012. december 3.
napján kötött, a központi orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátására vonatkozó vállalkozási szer-
ződés 8. pontja szerinti vállalkozási díj az elő-
ző évi éves átlagos fogyasztói árindex válto-
zásának megfelelő mértében, 1,7 %-kal
megemelésre kerüljön, és felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

A testület megbízta az Agria Nova Kft-t
(3300 Eger, Cifrakapu tér 1.) a Dunavarsány
Város Önkormányzat 2014-2020. évi Hulla-
dékgazdálkodási Tervének összeállításával
bruttó 825.500 Ft díj ellenében a 2014. évi
költségvetés egyéb költséghelyének terhére,
és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó
szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Karával (1093 Budapest, Fővám tér 8.)
együttműködésben vállalja, hogy Dunavar-
sány város mintaterületként a Tájépítészeti
Karon folyó egyetemi képzés gyakorlati fel-
adatainak állandó, valamint az élethosszig
tartó tanulás jegyében a Kar által biztosítha-
tó felnőttképzés keretében oktatási helyszín-
né váljon. Az együttműködés létrehozása ér-
dekében a Budapesti Corvinus Egyetem Táj-
építészeti Karával határozatlan időre
megköti az Együttműködési Szerződést, és
felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.

A testület az Egészségház tisztasági festésé-
vel és a Trianon Emlékpark faszerkezetének
felújítási munkálataival megbízta a Zsi-Li
Golden Kft-t (2336 Dunavarsány, Vasút sor
969/27 hrsz.) bruttó 5.483.936 Ft vállalkozási
díj ellenében a 2014. évi költségvetés egyéb
üzemeltetés költséghelyének terhére, és felha-
talmazta a polgármestert a vonatkozó szerző-
dés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dr.
Toldi-Dental Bt. (2336 Dunavarsány, Vörös-
marty u. 41.) kérelmére bruttó 550.000 Ft-ot
biztosít az egyéb üzemeltetési kiadás költség-
keret terhére a fogorvosi területi ellátási köte-
lezettség vállalása tárgyában kötött megbízási
szerződés keretei között a Dr. Toldi-Dental Bt.
használatába bocsátott fogorvosi rendelőhe-
lyiségének sugárbiztonsági leírás alapján
végzendő átalakításához. Felhatalmazta a tes-
tület a polgármestert az árajánlatok bekérésére,

a legkedvezőbb árajánlat tevővel történő
szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület meghatározta és elfo-
gadta a Dunavarsányi Települési Értéktár Bi-
zottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A testület a 129/2013. (VII. 16.) számú ha-
tározatával kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánította, és pályázatot írt ki a Dunavar-
sány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb veze-
tői) beosztás ellátására. Felkérte a testület a
polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
Nemzeti Közigazgatási Intézet Közszolgálati
Állásportálján, valamint a helyben szokásos
módon jelentesse meg.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a FITO-MEDICA Kft-vel (2336 Duna-
varsány, Bartók Béla utca 090/14 hrsz.) 2012.
február 21. napján kötött, a 036/40, 036/51,
036/52, 036/55, 036/56 valamint a 4677,
4678, 4679 helyrajzi számú ingatlanokra vo-
natkozó haszonbérleti szerződés 2019. de-
cember 31-éig meghosszabbításra kerüljön, és
felhatalmazta a polgármestert a mező- és er-
dőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény szerinti tartalommal a vo-
natkozó szerződés aláírására, illetve az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a Dunavarsány és Tér-
sége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapí-
tó Okiratát és Társulási Megállapodását, illet-
ve az Ivóvíz-minőségjavító Társulás Alapító
Okiratát és Társulási Megállapodását. A kép-
viselő-testület elfogadta a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Kormánymegbízott PEB/030/
185-2/2014. számú törvényességi felhívásá-
ban foglaltakat, és tudomásul vette azt. Felha-
talmazta a testület a polgármestert a módosí-
tással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratok valamint Társulási Megállapodások
aláírására, és a további szükséges intézkedé-
sek megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
015/3 és 015/4 helyrajzi számú ingatlanok
művelési ágának átminősítése iránt földhiva-
tali eljárást indít. A földhivatali eljárással kap-
csolatos ügyintézésre felhatalmazta a Méhes
Kft-t azzal, hogy a földhivatali, illetve az át-
minősítéssel kapcsolatos egyéb eljárás költsé-
gei a Méhes Kft-t terhelik. Felhatalmazta a
testület a polgármestert a földhivatali eljárás-
sal kapcsolatos dokumentumok, az átminősí-
tett ingatlanok elidegenítésére vonatkozó
adásvételi szerződés aláírására, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.

A testület megbízta az Algor Kft-t (5440
Kunszentmárton, Érpart u. 40.) a Dunavar-
sány 4675, 4676, 4677, 4678 és 4679 hrsz.-ú
területek telekalakítás tervdokumentációjának
elkészítésével és a szükséges ügyintézési fel-
adatok ellátásával bruttó 3.885.946 Ft összegű
díj ellenében a 2014. évi költségvetés számlá-
zott szellemi termékek költséghelyének terhé-
re, és felhatalmazta a polgármestert a vonat-
kozó szerződés aláírására.

A képviselő-testület megbízta Szige-
ti András tűzjelző tervezőt (TC-
10/39/2011) a Dunavarsány Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola tornaterme és

kiszolgáló épülete (2336 Dunavarsány, Árpád
u. 12.) tűzjelző rendszerének tervezésével
bruttó 488.950 Ft ellenében a 2014. évi költ-
ségvetés egyéb üzemeltetés költséghelyének
terhére, és felhatalmazta a polgármestert a vo-
natkozó szerződés aláírására.

A képviselő-testület megbízta a Karsádi és
Fia Bt-t (2316 Tököl, Duna u. 5/7.) a Duna-
varsány Árpád Fejedelem Általános Iskola al-
só tagozatos iskolaépület bővítésének tervezé-
sével és a szükséges beszerzési műszaki do-
kumentációk elkészítésével 980.000 Ft + Áfa
díj ellenében a 2014. évi költségvetés számlá-
zott szellemi termék költséghelyének terhére,
és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó
tervezési szerződés aláírására.

A testület megbízta a Karsádi és Fia Bt-t a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. telep-
helyén (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u.
147.) megépítendő új iroda- és raktárépület
tervezési munkálataival bruttó 666.750 Ft díj
ellenében a 2014. évi költségvetés épület-fel-
újítás előirányzata terhére, és felhatalmazta a
polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi út-
burkolat-felújítási (útalap erősítési) koncepciót.

A testület a „Dunavarsányi Petőfi-tó Hor-
gász Egyesület” részére a „Dunavarsány” vá-
rosnév határozatlan ideig történő használatá-
hoz megadott polgármesteri hozzájárulást tu-
domásul vette, és felkérte a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
közbiztonság növelését szolgáló önkormány-
zati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben foglaltak
szerint Dunavarsány településen a közbizton-
ság növelését biztosító rendszer kiépítésének
szándékával pályázatot nyújt be. A pályázat
várható bruttó összköltségét 11.430.000,- Ft-
ban határozta meg, és felhatalmazta a polgár-
mester a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére és a pályázat be-
nyújtására.

A testület a magas számú beiskolázandó
gyermek miatt a Dunavarsányi Árpád Fejede-
lem Általános Iskolát érintő átszervezéseket vé-
leményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.

Zárt ülés:
A képviselő-testület a Dunavarsány Köz-

szolgálatáért kitüntető cím adományozásáról
szóló 6/2010. (IV. 15.) önkormányzati rende-
lete alapján döntött a „Dunavarsány Közszol-
gálatáért kitüntető cím” 2014. évi adományo-
zásáról. Az elismerés a Dunavarsányi Napok
programsorozat keretében kerül ünnepélyesen
átadásra.

Rendelet: 
A testület megalkotta a Dunavarsány Város

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 5/2014. (IV. 16.) önkor-
mányzati rendeletet.

A rendelet megtekinthető Dunavarsány vá-
ros honlapján (www.dunavarsany.hu).

Testületi határozatok
– 2014. április 15-ei rendes ülés  –
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Fiatal helyi politikusként olyan ellenfelet utasított maga
mögé, aki korábban mindig győzött saját körzetében. Kunc-
ze Gábor azonban most a teljes baloldal összefogásával sem
volt képes felülkerekedni a lendületes és sikeres városveze-
tő, Bóna Zoltán fölött, aki az országban kétharmados győ-
zelmet arató Fidesz-KDNP színeiben indult.

Bóna Zoltán a választás után adott nyilatkozatában köszö-
netét fejezte ki az őt támogató választóknak, és annak a több
száz aktivistának, akik nélkül nem lett volna képes ilyen
eredményt elérni. 

Amíg a teljes választókerületben több mint 7 százalékos
különbséggel nyert Bóna Zoltán, addig Dunavarsányban
mintegy 25 százalékkal utasította maga mögé a baloldal je-
löltjét. Városunkban minden második szavazó a jobboldal
képviselőjelöltjét támogatta!

Dunavarsány számára hatalmas megtiszteltetés, hogy kép-
viselője lehet az Országgyűlésben - fejtette ki a polgármes-
ter, aki a törvényi változások okán fájó szívvel kénytelen
majd októberben búcsút inteni a városvezetésnek. (A jelen-
legi szabályok nem teszik lehetővé, hogy valaki egyszerre
legyen országgyűlési képviselő és polgármester - szerk.) 

Bóna Zoltán eltökélt szándéka, hogy éppen úgy szolgálja
majd képviselőként a településünk érdekét, ahogy jelenleg
városvezetőként is teszi. Szeretné elérni a helyi közlekedés
fejlesztését, a szigetszentmiklós-gyártelepi csomópont meg-
építését, a közigazgatási szolgáltatások bővítését, valamint a
Kis-Duna rehabilitációjának folytatását.

A Dunavarsányi Napló szerkesztősége ezúton gratulál Bó-
na Zoltánnak a választási győzelemhez, és kíván sok sikert,
Isten áldását országgyűlési képviselői munkájához!

Városunk polgármestere, Bóna Zoltán
nyerte az ország gyűlési képviselő-

választást Pest megye 8. számú válasz-
tókerületében. 

Dunavarsányi a térség
országgyûlési képviselõje
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok

automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára

– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

AJÁNLÁS
A választójoggal rendelkező választópolgár 2014. ápril is 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több  l istát is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseleteiben adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 14-én 16 óráig,
átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
i l letve személyesen a lakóhely szerint i l letékes helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban
tanulmányokat folytató fiatalok anyagi tá-
mogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök.

rendelet alapján ösztöndíj pályázatot ír ki a Dunavarsányban bejelentett lakóhellyel
rendelkező, 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási intézmény nappali tago-
zatán tanulók számára, akiknek az előző tanulmányi félévben elért tanulmányi ered-
ménye legalább „jó” (3.51 feletti).
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap beszerezhető a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal 11. számú irodájában, valamint elektronikusan le-
tölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 30. (péntek)
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Du-
navarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra
kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj
pályázata”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatal Szervezési és Önkormányzati Osztálya (2336 Dunavarsány, Kossuth u.
18.) a 06/24 521-052-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A Dunavarsányi
Városgazdálkodási
Kft. tájékoztatója

Az idei évben megrendezésre kerülő
Városnapokra kitelepülni szándékozók
a területbérlési igényeiket a Városgaz-
dálkodási Kft-hez nyújthatják be.
(Vas Zoltán - telefon: +36/20 337-6421,
e-mail: vas@dvvg.hu)

A rendezvény időpontja:
2014. június 6–7.

Ebben az évben az étel- és italforgal-
mazást kizárólag a Városgazdálkodási
Kft. végezheti.

A területbérlés díja:
1.000 Ft/m2 – 1.500 Ft/m2.

f e L H í V á S

A Gátszakadás c. regényé-
ért, valamint a Dunavarsány
történetét feldolgozó köny-
véért Petőfi Sándor Sajtószabadság-
díjjal tüntette ki a Magyar Újságírók

Közössége (MÚK) Faragó Károly,
városunk díszpolgárát.

A kitüntetést tanúsító ok-
levelet, valamint a velejáró
bronz emlékplakettet a már-

cius 15-ei ünnepségen vette át Fara-
gó Károly a MÚK székházában.

Petőfi SajtóSzabadSág-díj

Meghívó
Dunavarsány Város Önkormányzata,
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

valamint a
Dunavarsányi Nemzeti Fórum

szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

Hősök Napja
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Az ünnepi esemény

2014. május 25-én
(vasárnap) 

11.30-kor lesz

a Hősök terén.

A műsorban közreműködnek:

Szécsényi György
Kantátika Férfi Kar 

Mindenkit szeretettel várunk!
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A „MISA” Alapítvány által mû kö d -
tetett Senior Foglalkoztatási Klub
márciusban 25-én tartotta meg a
soros összejövetelét. A nagy szám-
ban megjelent álláskeresôket a
klubvezetô arról tájékoztatta, hogy
a délegyházi szer vezésû, 20-25 fô
dolgozót keresô vállalkozásnál be-
telt a létszám, a vezetô ezért nem
jött el a foglalkozásra. A legújabb
in formációk szerint a Dunavarsány
mellett épülô üzemben (FÉMALK
Zrt.) a termelés elsô üteme a ter-

vek szerint július közepén, végén
kezdôdik. Ezt követôen két elég
terjedelmes listából válogattak az
álláskeresôk. 
A következô foglalkozás április

29-én, kedden 14 órai kezdettel
lesz a szokott helyen. A taksonyi-
aknak már a saját településükön
mûködik a klub kihelyezett szekció-
ja ugyanebben az idôpontban. Sze-
retettel várunk minden érdeklôdôt. 

A klubvezetôség nevében: 
Dr. Gligor János

ÉdeSaNYáK, NagYMaMáK
figYeLeM!

AMagányos Időseket Segítő Alapítvány
és a Magyar Vöröskereszt Dunavarsá-

nyi Szervezete Anyák Napja alkalmából az
édesanyákat és a nagymamákat köszöntő
programot szervez 2014. április 27-én, va-
sárnap 14 órai kezdettel a Petőfi Művelődé-
si Ház és Könyvtárban.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel hí-
vunk és várunk.

A szervezők: 
Glázerné Marika
Dr. Gligor János

és a művelődési ház dolgozói

AZ  ÁLLÁSKERESÕ KLUB H ÍRE I

MULTI-DH Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.; Adószám: 24078366-2-13; Cgj.sz.:13-09-158383;
Ügyfélszolgálat: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.; Tel.: 06/30 668-7770; Fax.: 06/1 421-0065;

E-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu; www.multi-dh.hu

Tisztelt Partnereink!

A heti rendszerességgel történő zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2014. április 21. és 2014. október
20. között kínáljuk. A szolgáltatás díját a tavalyi árhoz képest változatlanul hagyjuk. A zsákok 160 liter űr-
tartalmúak, melyeknek ára 500 Ft/db + 27 % Áfa = bruttó 635 Ft/db.

A szállítás megadott címről történik, ezért nem kell tartani attól, hogy mások eltulajdonítják a zsákot és
vele a befizetett szállítási díjat. Ha valakinek eltűnik vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfél-
szolgálaton térítés ellenében pótoljuk.

A szállítás minden hétfőn reggel 5:00-kor kezdődik, függetlenül attól, hogy esetleges ünnep- vagy mun-
kaszüneti nap hétfőre esik. A kollégák kiöntik a zöldhulladékot, és a zsákot a kerítésre (postaládába, ud-
varra) visszateszik. Kérem, a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé.

A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van
szüksége, vagy új előfizetőként csatlakozik, a hátralévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki. A zsák az
ügyfélszolgálaton vehető át az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt:

Hétfő: 1200 – 1600,               Szerda: 800 – 2000,                Péntek: 800 – 1200

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött elvárásait. Ha észrevétele, esetleg javaslata van, kér-
jük, jelezze a ugyfelszolgalat@multiszint.hu címen. 

Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási közszolgáltató

EBOLTÁS
A kötelező veszettség elleni védőoltás
az alábbi időpontokban vehető igénybe!

2014. 04 12. (szombat) 8.00–12.00
KISVARSÁNY, Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A.

2014. 04. 24. (csütörtök) 13.00–16.00
KISVARSÁNY, Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A.

2014. 04. 26 (szombat) 9.00–10.00 ERŐSPUSZTA
10.00–12.00 NAGYVARSÁNY, Templom u. 23.

AZ olTÁS díjA: 4.000 Ft
Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is!

Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség
ellen csak elektronikus transzponderrel

(mikrochip) megjelölt eb oltható”!

MIKRochIP ÁRA: 3.500Ft
Az oltás és a chip behelyezés elvégezhető a

Kolozsvári u. 1/A. szám alatti
Állatorvosi Rendelőben is!

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek
16.30–18.00; kedd, csütörtök 16.00–17.30;

szombat 10.00–11.30

Háznál történő oltás kérhető telefonon:
dr. Fábián Miklós 06 30 9611 694,
ifj. Fábián Miklós 060 30 9510 507

Kérjük, ha teheti, adója
1 %-ával támogassa a
„MISA” Alapítványt, hogy
mi is támogathassuk a
rászorulókat.

Adószámunk:

18721797-1-3
Köszönjük!
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Az új év sok feladatot tartogatott gyermeknek és a velük foglal-
kozó felnőtteknek egyaránt. 

Januárban a Nevelési Tanácsadóba irányított gyermekek admi-
nisztratív feladatait végezték el az óvó nénik. A februárt egy jó han-
gulatú farsangi dínom dánommal kezdtük, ahol mindenki jelmez-
ben pompázott egész nap. A szülőknek köszönet a sok finomságért. 

A tanító nénik is ellátogattak hozzánk, akik a leendő első osztá-
lyos gyermekek szüleinek nyújtottak az iskoláról és a lehetőségek-
ről kellő felvilágosítást. Köszönjük nekik!

Márciusban minden hétfő a SULI-VÁR jegyében telt. A jövő
tanév kis „elsősei” bepillantást kaptak az iskolai élet szépségeibe.
Részt vettek német órán, tornáztak a nagy csarnokban, játékos fel-
adatokkal birkóztak meg a tükrös teremben, és egy osztályban
megtartott órán is helyt kellett állniuk. A gyerekek nagyon lelkesek
voltak minden órán, az oviba visszaérve pedig csillogó szemmel,
egymás szavába vágva mesélték el új élményeiket.

Márciusban néhány kisgyermek részt vett a Nevelési Tanácsadó-
ban különböző felméréseken. Ezeknek az eredményeknek fontos
szerepük volt a beiskolázás körüli teendőkben.

Tavaszhozó napok keretében egy kis házi ünnepséget tartottunk
az udvaron, ahol verset mondott Sándor, József és Benedek (őket
az óvó nénik személyesítették meg), majd énekkel és tánccal zárult
a kis délelőtt.

A víz világnapja alkalmából a csoportok barkácsoltak, ragasztot-
tak, festettek, és változatos, szebbnél szebb munkák születtek.

A tanév végéig még sok-sok program, teendő vár ránk, melyeket
nagy izgalommal várunk.

Szekeres Katalin

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklôdõt

2014. április 26-án

AUTÓBUSZOS
KIRÁNDULÁSUNKRA.

Program:
1. A fóti templom megtekintése idegenvezetôvel
2. Látogatás a medve és farkas rezervátumba
Veresegyházán

3. A szadai Tájház Napon való részvétel
Bemutató: - mûködô kovácsmûhely

- szadai fehérhímzés

Indulás: 7 óra 30 perckor a Petôfi Mûvelôdési Háztól
Érkezés: 19-20 óra között
Költségek: Autóbusz 1.500 Ft

Medve rezervátum 600 Ft
Fóti templom 300 Ft
Tájház ingyenes
Összesen: 2.400 Ft

Jelentkezni lehet:
• Tuboly Istvánné (Akácfa u. 11.; tel.: 06/20 359-6416)
• Szabó Csabáné (Kossuth u. 6.; tel.: 06/24 472-408,
06/20 410-0260)

• Petôfi Mûvelôdési Ház Minden Kézimunka Szak-
körösnél

egy sok látnivalót nyújtó kirándulásra
a Kézimunka Szakkörrel

MeghívóÓvodai élet

A Petôfi Mûvelôdési Ház Kézimunka Szakköre az
idei Városnapokon a Helytörténeti Múzeumot sze-
retné bemutatni azoknak, akik még nem látták.

Aki már voltak a múzeumban, azoknak szeretnénk
új látnivalót is biztosítani. Ehhez kérjük, hogy régi
tárgyaikat – fôleg régi gyermekjátékokat – adomá-
nyozzák a múzeumnak.

Várjuk szíves adományaikat, és várjuk érdeklôdô
látogatásukat.

a Petôfi Mûvelôdési Ház
Kézimunka Szakkörének tagjai

F
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A Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes
éves beszámolója

Talán kevesen tudják, hogy valójában

ez a részlet Babits egy készülő me-

sedrámájából származik, melynek címe:

a Vihar, 1911-ben jelent meg a Nyugatban.

A mese egy balatoni mondán és Garay

János regéjén alapul a kecskekörmökről

és a tihanyi echóról. Az első felvonásban

a dalos pásztor „aranyszőrű kecskéket

őriz Tihany fokán”, míg a király meghall-

ja bűvös énekét, és elhívja őt a beteg ki-

rálylányhoz, hogy dalával felvidítsa. Ez

ama véletlenség, mely minden dalos

életében egyszer előfordul. A második

felvonás azt adja elő, hogyan gyógyítja

meg a pásztor dalával a beteg királylányt.

Hősiesen, mert sikertelenség esetén a

halál vár rá, mint minden dalosra. A har-

madik felvonásban a pásztor már ifjú ki-

rály, és a királylány férje. Így látjuk őt vi-

szont. A Dunavarsányi Népdalkör és Ci-

tera Együttes ezen az emlékezetes

tavaszi napon hozta el dalával és citera

muzsikájával a gyógyulást ha nem is úgy,

mint a mesében. A meghívott csoportok

szívet-lelket megörvendeztető népda-

lokkal, fülbemászó csokrokkal kedves-

kedtek. A Méhecske csoport műsora a

pici óvodásokkal vidám felüdülést jelen-

tett a vendégeknek is. Népzenei találko-

zónk megtöltötte a művelődési ház

nagytermét, ahol a vendégeket étellel,

itallal s nagy-nagy szeretettel fogadtuk.

A visszajelzések alapján a találkozót na-

gyon pozitívan értékelték a résztvevő

csoportok. Nyáron kisebb nagyobb fel-

kéréseknek tettünk eleget, ahová meg-

hívtak minket, ott mindenhol felléptünk.

Eljött az ősz, és a Vajdaságba kirándul-

tunk, Oromhegyesre, ahol a Petőfi Sán-

dor Művelődési Egyesület adott otthont

a „Csillagok, csillagok szépen ragyogja-

tok” népzenei találkozónak. Bóna Zoltán

polgármester úr és kedves felesége is

díszvendége volt a rendezvénynek. Me-

leg fogadtatásban volt részünk, a meg-

nyitón kiállt egy népzenész a hegedűjé-

vel, és a mindenkinek elküldött „kimen-

tem a selyem rétre kaszálni” közös

éneket húzta. Itt már együtt dobbant a

szívünk, itt már eltűntek a történelmi ha-

tárok. A fiatalok talpa alatt „égett a föld”

- már régen láttam ifjúkat így lelkesedni

a kultúráért, a mozgásért, a közös minő-

ségi időért. Elképzeltem,

hogy igen, itt még a gyer-

mekek fára másznak, ka-

cagnak, beszélgetnek, es-

ténként az árokszélén ül-

dögélnek, vasárnaponként

még hallják a harangok hí-

vó szavát. Az udvarokon

még ott sárgállottak a ku-

koricacsövek s vártak arra,

hogy szépen bekerüljenek

a „tengeri kas-

ba”. Gyönyörű ősz volt a

színpompás levelekkel, a

zöld traktorok a sárga csö-

vekkel szépen beleilletek a

tájba. Itt még élt a vidék, az

emberek szorgalmasan dol-

goztak, tették, amit kell, régi

gyerekkori emlékeket éb-

resztettek bennem is.

Visszatérve a találkozóra, nagyon fi-

nom vacsorával készültek a helyiek, elő-

kerültek a hangszerek és megkezdődött

a mulatozás, hajnalig tartott a vigadalom.

Beköszöntött a karácsony. A Népdal-

körünk minden évben ellátogat Tak-

sonyba és Erőspusztára, az idősek ott-

honába, így próbálunk egy kis fényt hoz-

ni az ott lakók mindennapjaiba. Nagyon

kedvesek és végtelenül hálásak ezek az

emberek, s nagy szeretettel

adjuk elő Nekik a karácsonyi

csokrunkat. Minden alkalomra

vannak népdalaink, így ha fel-

kérést kapunk egy március 15-

ére, Kossuth nótákat fújunk, ha

jön az aratás, arató nótákat

éneklünk, ha eljön a szüreti

felvonulás, szüreti dalokkal

kedveskedünk a vendégeknek. 

Új év első hetében megtartottuk a

szintén hagyományos pótszilveszterün-

ket. A dabasi kéknefelejcs citerazenekar

és egy zenész előadóművész biztosítot-

ta a jó hangulatot az est hátralévő ré-

szében.

Az arany páva díjas Dunavarsányi Nép-

dalkör és Citera Együttes él, a tagok már

hosszú évek óta jó barátságot ápolnak

egymással, a közös fellépések és kirán-

dulások elmélyítik a kapcsolatokat. Kül-

detéstudatunk, hogy népzenénk, népda-

laink felbecsülhetetlen értékűek, ezért

ápolnunk kell és továbbadnunk azokat!

Benedek Hajnalka

A2013. május 25-ei népzenei találkozónk mottója
a jól ismert Babits Mihály idézet volt: „Mindenik

embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hall-
ja minden dalban. És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.” 



Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 4. szám8

Közel 2000-en sportoltak az Edzőtáborban!
„a sport szigete, a sziget sportja” – sportos nap a dunavarsányi Olimpiai Központban

A pénteki napon a környező települé-
sek (Dunavarsány, Délegyháza, Tak-
sony, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós,
Szigethalom, Tököl, Halásztelek) isko-
láinak 3. évfolyamos tanulói látogathat-
tak ki a programra, és ismerkedhettek
meg a különböző mozgásformákkal. Kö-
zel 750 tanuló érkezett kísérőkkel és vett
részt nagy lelkesedéssel a különféle
sportágak kipróbálásában. A gyermekek
szállítását a települési önkormányzatok
biztosították, amit ezúton is köszönünk!

A szombati napon a nagyközönségé
volt a terep, csodálatos napsütésben,
egész napos színpadi műsorral kísérve
ismerkedhettek meg a látogatók az
egyesületek képviselőivel, illetve az ott
sportoló gyermekekkel, felnőttekkel. 

A legkisebbektől egészen az idősebb
korosztályig mindenki megtalálhatta,
és ki is próbálhatta a számára megfe-
lelő mozgásformát, valamint megsze-
rezhette a szükséges információkat is
a segítőkész, lelkes sportági képvise-
lőktől.

Közel 30 sportággal ismerkedhettek
meg a kiérkezők. A vizes sportoktól
(úszás, kajak, kenu, sárkányhajó) kezd-
ve a különböző tornákon, táncokon, lab-
dajátékokon, táblás játékokon, víváson,
íjászaton, küzdő sportokon át a kutyás,
valamint lovas sportokig mindenki
megtalálhatta a számára legérdekesebb
vagy legtesthezállóbb mozgásformákat.
A rendezvény színvonalát emelte a Dél-
egyházi Önkéntes Tűzoltók által bizto-
sított akadálypálya és bemutató is.

Kiváló alkalom volt
ez a program arra is,
hogy az érdeklődők
megismerkedhesse-
nek az immár a nagy-
közönség számára is
nyitva álló, és több-
fajta sportolási lehe-
tőséget biztosító Du-
navarsányi Olimpiai
Központtal, annak lé-
tesítményeivel, fel-
szereltségével. 

Ezúton is köszönjük az edzőtábor vezető-
jének, Kováts Ákosnak, hogy létrejöhetett
ez a jó hangulatú, családbarát rendezvény.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni to-
vábbá a rendezvény fővédnökének, Bóna
Zoltán polgármester úrnak a program tá-
mogatásáért, a védnököknek és a támoga-
tóknak, valamint a Dunavarsányi Polgár-
őrség és a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár lelkes és kitartó munkatársai-
nak az áldozatkész munkájukért.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Amásfél éve megrendezett dunavarsányi sportágválasztó
rendezvény nagy sikerére való tekintettel, valamint az

egészséges életmód sportolásra való ösztönzése miatt idén
márciusban megrendezésre került a „Sport szigete, a sziget
sportja” elnevezésű kétnapos rendezvény.
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Meghívó

Lovas Majálisra
2014. május 17-én 9.30-tól

• ingyenes lovaglás, lovasbemutató
• B 51 bunker tárlat megtekintése
• ingyenes ugrálóvár, kézműves foglalkozások
• a résztvevők között egy hét lovastábort 

sorsolunk ki

Lovastáborainkra május 31-ig kedvezményesen
lehet jelentkezni. Tábor időpontok júniustól 
augusztusig.

Részletek: www.panderosapanzio.hu • Lovaglás nagy és pónilovakon minden nap.

Szeretettel várunk
a Babás-Mamás Klub programjaira 

a Petőfi Művelődési Házban.
Május 15.(csütörtök) 10.00 – 11.30
Mozgáskoordinációs állapotfelmérés gyermekeknek
Vendégünk: Berta Beatrix, mozgásterapeuta, természetgyógyász
(Maitra Egészség Stúdió, Szigetszentmiklós)

Május 29.(csütörtök) 10.00 – 11.30
A játékos gyermeknevelés
Lehet-e játékokkal nevelni? Mi a játékos gyermeknevelés elméleti alapja?
Milyen játékokkal lehetünk hatással a baba, a kisgyerek viselkedésére?
Játékos megoldások a hiszti, az etetési, az altatási és szobatisztasági problémák
kezelésére.
Vendégünk: Vida Ágnes, babapszichológus, a havi 250 000 olvasóval büszkél-

kedő Kismamablog.hu szerzője, akinek az írásait a
Facebookon 115 ezren követik nap, mint nap.
(A Kismamablog 2011 -ben a HVG Goldenblog
szavazásán elnyerte a leg jobb szakértői blog címet.)
Ági 2 kisfiú édesanyja.

A beszélgetés után megvásárolhatóak az Anyapszichológia,
Babapszichológia, és Üzletanyu születik című könyvei a szerzőnek.

A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!

Vásárok
a mûvelődési házban:

Vegyes vásár

Április 25. 9.00-12.00-ig
Április 30. 9.00-11.00-ig
Május   7. 9.00-13.00-ig

látásvizsgálat

Május  7. 16.00-18.00-ig

Vegyes vásár

Május 12. 9.00-12.00-ig
Május 23. 8.00-15.00-ig
Május 27. 9.00-13.00-ig

a dunavarsányi torna egylet és árpád fejedelem általános iskola szervezésében

II. KÉZILABDA TÁBOR
2014. augusztus 11–16 között.

Tábor díja: 22.000 Ft.

Napi 3-4 edzés, napi ötszöri étkezés,
edzések között szabadidős programok.

2000 korosztálytól várjuk fiúk-lányok jelentkezését!

Szállás:
dunavarsányi Csónakház (közvetlen a duna parton, emeletes ágyakon).

Edzések helyszíne:
2336 dunavarsány, árpád fejedelem általános iskola sportcsarnoka

(arany jános u. 12.)

Amit Te nyersz:
elsajátídhatod a kézilabda alapjait, játékelemeit.

jó hangulat, csapatszellem, új barátságok.
a tábor után sem engedjük el a kezed, tovább kézilabdázhatsz

és versenyezhetsz egyesületünkben.

bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja:

Herczeg Mariann, szakosztályvezető: +36 20 982 3808
Iváncsics Judit, edző: +36 20 466 8537

Paulné Simon Brigitta, edző: +36 70 321 8230

Kedves Kismamák!
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2014. május (ígéret) havának első napján délelőtt 10 órától napestig tartandó

TAVASZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI MAJÁLIS
rendeztetik a Dunanagyvarsányi Petőfi Klub udvarán.

Programok:
• Gyermeksarok 10.00-14.00 (mesélés, diavetítés, kézműves foglalkozás)
• Lovas kocsikázás  •  Íjászat  •  Májusfa mászás  •  Gyógyító sátor

14.00 Kemence szentelés 14.30 Honvédségi harcászati bemutató
15.00 Baranta bemutató 15.15 Tűzoltó bemutató
15.45 Táncos bemutatók, fellépők: Óvodások anyák napi köszöntése; Iskolások
sváb néptánc bemutatója; Sziget Néptánc Egyesûlet – Szilágysági táncok,
táncház; Nagyvarsányi Lányok-Asszonyok tánca;  Csujjogató Néptánc Egyûttes;
Taksonyi Sváb tánccsoport;  Kantátika Férfikar
18.00 Sör-este a Heimatklang Zenekarral

Bográcsban főtt finomság kemencében sûlt kenyérrel, mellé jó magyar bor és sör kapható.
Mindenkit szeretettel várunk!

Dunavarsány Német Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dunavarsányi Napok 2014.
Kedvcsin

áló
Dunavarsány Város Önkormányzata 2014. június 3 – 8.

között rendezi meg hagyományos városnapi rendezvénysorozatát.

Várható programok:

2014. június 3. (kedd) 18.00 –
művelődési ház 
rendezvénysorozat megnyitója -
Az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és a helyi
kórusok koncertje 
„az én családom” kiállítás megnyitója 

2014. június 4. (szerda) 18.00 –
Trianon Emlékpark
Nemzeti összetartozás napja
alkalmából rendezett megemlékezés 
kölcsey kopjafa avatás
meghívott vendég:
mészárosné hegedűs Zsuzsa

2014. június 5. (csütörtök)
multitalent musical Iskola színházi
előadása a művelődési ház
nagytermében az alsó és felső
tagozatos diákoknak
„gyerekjátékok régen és ma”
címmel kiállítás megnyitó
a Helytörténeti Múzeumban

közalkalmazottak napja alkalmából
rendezett ünnepség, Dunavarsány
Közszolgálatáért Díj átadása

2014. június 6. (péntek)
aLma együttes koncertje a 
nagysátorban az óvodásoknak
a helyi csoportok, civil szervezetek, 
intézmények műsorai
Darvas Szilárd és petrovics misi
paraBELLUm Zenekar
pÉtEr-SZaBó SZILVI
kIráLY VIktor
tom WhItE Zenekar

2014. június 7. (szombat)
Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi
Majorette és Táncegyesület jóvoltából
ÚJSZÜLÖttEk poLgárrá
FogaDáSa
a helyi csoportok, civil szervezetek,
intézmények műsorai
Szlama László és a kéknefelejcs zenekar
SZIgEt SZÍNháZ műsora
hIEN
gáSpár LaCI és a Willpower

tánccsoport közös fellépése
DEmJÉN FErENC
rEtró BULI

2014. június 8. (vasárnap)
9.00 pünkösdi Búcsú Szentmise – 
katolikus templom
11.00 pünkösdi Búcsú Szentmise –
Nagyvarsány
10.00 pünkösdi ünnepi Istentisztelet –
református templom
11.45 Cserkész fogadalomtétel - 
Cserkészház
Felföldi Bertalan plébános emlékére
kopjafa avatás a trianon 
Emlékparkban

18.00 - Soli Deo gloria közösségi ház
pÜNkÖSDI koNCErt a közösségi
ház 5 éves születésnapja alkalmából 
Közreműködnek:
kErtES INgrID szoprán énekes
tELEkI mIkLóS orgonaművész
Dunavarsány kórusai (Mollissima, 
Kantátika, Népdalkör)
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Vastaps hallatszik ki az apaji művelő-
dési házból: ilyen módon fejezték ki a
résztvevők tetszésüket a harmadik nap
estéjén. 160 vendég külföldről (Lengyel-
ország, Románia-Erdély, Szlovákia), 40
fő a térségünkből, 40 pedig Apajról jött a
4 napos rendezvényre.

Aktív Idősek Közép-Európában cím-
mel a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület
közvetlen brüsszeli pályázati támogatás
segítségével rendezte meg ezt az egyedül-
álló, nagyszabású, 4 napos nyugdíjas ta-
lálkozót. De térjünk ki az előzményekre:
Apajon már rendeztek egy-egy napos kis-
térségi, nemzetközi nyugdíjas találkozót.
Jövőre lesz a tízedik! Molnár Ferencné
Erzsike, a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesü-
let elnöke és Herendi Péter szervező-pá-
lyázatíró sok eredményes pályázaton van
már túl. Nagy álmuk volt, hogy több na-
pos nyugdíjas találkozókat hozzanak lét-
re Apajon. Megtervezték, leírták és bead-
ták a pályázatot. Az Európai Unió 21,000
EUR támogatást biztosított a megvalósí-
tásra. 

A négy napra komoly szakmai progra-
mot állítottak össze: Novák Pál, Apaj
község polgármestere Az EU szerepe az
aktív idősek évében címmel tartott nagy-
szerű előadást. Áttekintette a nyugdíjasok
helyzetét, az EU nyugdíjasokra vonatko-
zó intézkedéseit. Kitért a hazai nyugdíjas
életre is, külön kiemelve, hogy milyen
nagyszerű kapcsolatot sikerült kialakítani
az önkormányzatnak a helyi nyugdíja-
sokkal. 

Második nap került sorra Erzsike elő-
adása, amely az apaji és a Pest megyei
nyugdíjasokról szólt. Kifejtette: nagyon
sok munka és kitartás kell ahhoz, hogy
egy-egy településen jól működő nyugdí-
jas közösség jöjjön létre. Szükséges az
önkormányzattal, a helyi civil szerveze-
tekkel és a vállalkozókkal is jó kapcsola-
tot tartani, együttműködni. A Tavaszváró
Egyesületnek 14 együttműködési szerző-

dése van más szervezetekkel, ebből öt
nemzetközi. 

A harmadik napon a Forráslehetőségek
a nyugdíjasok részére címmel tartott He-
rendi Péter pályázatíró előadást. A hazai
és a nemzetközi
pályázatokról, az
együttműködések
fontosságáról be-
szélt. Ezt követő-
en került sor A
kultúra, mint köz-
vetítő szerep az
időskori aktivitás-
ban című előadás-
ra, melyet Herendi
Péter gitármuzsi-
kával kezdett, megmutatva a jó példát: a
zene összeköti a nemzetek polgárait. Elő-
adásában kiemelte a kultúra egyetemes-
ségét; a nagy tapasztalattal rendelkező

idősek részére új életcélt lehet varázsolni
jó közösséggel, énekkel, tánccal, verssel. 

A partner egyesületek vezetői: Jaslói
Nyugdíjas Egyetem elnöke, Cwilk Waleria
Danuta, a sepsiszentgyörgyi Sugás Egye-
sület elnöke, Szabó Zoltán Ferenc, a bősi
Nyugdíjas Egyesület vezetője, Nagy Ka-
talin, és a Bősi Önkormányzat képviselő-
je, Nagy József beszéltek országuk nyug-
díjasairól, egyesületükről. Három alka-
lommal tartottunk fórumot, amelyen az
egyesületek vezetői szívesen válaszoltak
a feltett kérdésekre. A szakmai munkán
kívül sok közösségi programra is sor ke-
rült: kirándultunk Szigetbecsére, ahol
Magasitz Lajos polgármester mutatta be
André Kertész fotóművész emlékmúzeu-
mát, és a közelmúltban létrehozott Falu-
házat. Látogatásunkat Nemes Ferenc
Életfa köztéri szobránál fejeztük be. Ezt
követően Ráckevén, a Keresztelő Szent
János Katolikus templomot mutatta be
Kirchner Károlyné, Margit. Kirándulá-
sunkat a szigetcsépi Gál Pincészetben fe-
jeztük be, ahol Gál Éva mutatta be a gaz-
daságot, majd finom borokkal frissültünk
fel. A kulturális műsorokban a részt vevő
egyesületeken kívül a dabasi Nyugdíjas

Egyesület, a szigetszentmiklósi Lila Akác
Egyesület és az áporkai Nyugdíjas Egye-
sület tagjai tartottak magas színvonalú
szórakoztató műsorokat. Az esti progra-
mokat színesítette Papp Györgyi előadó-
művész és a Molnár Trió műsora.

A kiemelkedő színvonalú ellátásért kö-
szönetünket fejezzük ki a kiskunlacházi
Retró étterem, a ráckevei Kék Duna
Wellness Hotel személyzetének, akik éj-
jel-nappal álltak rendelkezésünkre finom
ételekkel, pihenést biztosító szálláshe-
lyükkel. Külön köszönet a Tavaszváró
Egyesület tagjainak, akik nagyszerű ven-
déglátóként mutatkoztak be ez alkalom-
mal is. Nagyon köszönjük Novák Pál pol-
gármester úrnak, hogy segítette a rendez-
vény sikeres lebonyolítását, és végezetül
az Európai Uniónak, amelynek támogatá-
sával jöhetett létre ez a nagyszerű
NYUGDÍJAS ÜNNEP!

Herendi Péter 
herendi.peter54@gmail.com

Aktív Idôsek Közép-Európában
Nyugdíjas Ünnep Apajon

– Apaj, március 29., szombat este 7 óra –

Novák Pál, Apaj polgármestere

Molnár Ferencné Erzsike

Herendi Péter szervező
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Húsvétkor a feltámadás és örök
élet titkát és csodáját ünnepelte
az életre ér-

zékeny lelkű ember
városunkban is. Nem
azért ünnepeltük az
életet, mert tavasz
van, mert kizöldültek a fák, kinyíltak a
virágok, melegebben süt a nap, és nem is
azért, mert tojást tojt a nyuszi, hanem
azért, mert azt a hírt kaptuk mi is, hogy
„… meghalt a halál, az élet pedig feltá-
madott…”. Ezért kívánhattunk egymás-
nak boldog feltámadást, szemben a bol-
dogtalanító mulandósággal. S ez a jókí-
vánság most is és mindig érvényes, mert
nem valami ráadásról szól, hanem magá-
ról az életről, méghozzá az örök életről.
És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
minden vasárnap ezt ünnepeljük. Nem a
nyugalom napját, mert az a szombat, ha-
nem a feltámadás húsvéti csodáját, mert
ez a vasárnap. 

Régen és messze, több mint 2000 évvel
ezelőtt, a jeruzsálemi falakon kívül egy
sír csodálatos módon megnyílt, s a még
be sem balzsamozott, mozdulatlan test el-
indult, az elnémult ajak megszólalt és
mozgósított. 

A halál mozdulatlan és bénító, szótlan
és némító, sötét és kilátástalanító. Ahol a

halál uralkodik, ott nincsenek jócseleke-
detek, nincsenek gyógyító szavak, és nin-
csenek okos tervek. A halál statikus. Csak
úgy van, de bár csak ne lenne. De van, sőt
biztosan van és bénít, némít és reményte-
lenít sokakat. A halál uralma alatt nincs
mosoly, csak könny van, nincs szeretet,
csak harag van, nincs távlatos kilátás,
csak kilátástalan vég van. S mivel min-
denkinek meg kell halnia, a halál senki
számára nem elkerülhető. 

A halál súlya alatt roskadozik minden-
ki mindaddig, amíg nem hallja és nem ve-
szi a szívére a húsvéti angyal szavát Jé-
zusról: „Nincsen itt, mert feltámadt…”.
Egyedül ennek a hírnek a boldog elfoga-
dása szabadíthat meg bennünket a halál
megbénító, elnémító és megvakító ural-
ma alól. És egyedül ez vonhat a feltáma-
dott Jézus Krisztus jót cselekvő, szépen
szóló, mennybelátó uralma alá.

Húsvét reggelén a tanítványok – Krisz-
tus halála miatt – már harmadik napja a
halál statikus, mozdulatlan, ellehetetlení-

tő és eltehetetlenítő uralma alatt roska-
doztak. Élő halottak voltak. S ekkor jött

az angyal szava, majd
magának a feltámadott
Úrnak az üzenete: „…
ne féljetek…”, ne bé-
nuljatok, hanem kelje-

tek fel, emlékezzetek mit hallottatok a
feltámadásról és „… menjetek Galileába
…”. Menjetek oda, ahol már olyan sokat
együtt voltunk. Ahol az élet győzedel-
meskedett, uralkodott amerre csak jár-
tunk, mert gyógyítottunk, tanítottunk,
mert kenyeret szaporítottunk, mert a
násznépnek jó bort adtunk, mert halotta-
kat feltámasztottunk, mert megkeseredet-
teket vigasztaltunk. Induljatok, mert én
élek, sőt előttetek megyek. Újra találko-
zunk, és még többre küldelek benneteket
elhívatásotok helyszínéről… 

Ez a biztatás szólt hozzánk Húsvét ün-
nepén. Lényegében ez minden vasárnap-
nak is az üzenete. S mindez azért lehetsé-
ges, mert Krisztus legyőzte a halált, és a
győzedelmes életet kínálja nekünk. Ne-
künk, akik most választhatunk, hogy az
életet vagy a halált akarjuk szolgálni. Vá-
lasszuk az életet, és segítsen ebben min-
den vasárnap a Pünkösdkor ünnepelt, de
mindig alászálló Szentlélek Úristen.

A Presbitérium 

Ú T R A V A L Ó
A halál bénít, Krisztus mozgósít!

Olvasandó: Máté 28,1-10.

BIZALOMMAL VÁRjA SZEMÉLYI
jöVEDELEMADÓjuK

1 %-ÁNAK FELAjÁNLÁSÁT

Az Isten Szolgálatában Református Missziói
Alapítvány

Adószám: 19178123-2-13
Köszönetet mond: a Kuratórium

A Soli Deo Gloria Közösség
Adószám: 18269947-1-13

Köszönetet mond: a Vezetőség

A Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Köszönetet mond: a Presbitérium

2013. februárhónapban
házasságot kötöttek

2014. január óta
elhunytak névsora

Molnár Lajosné élt 93 évet
Hegyesi Károly élt 88 évet
Fejes Ferenc élt 85 évet
Orbán Károlyné élt 85 évet
Rozsnyai Áron József élt 64 évet
Szécsi Éva Margit élt 52 évet
Csizmadia Lászlóné élt 51 évet
Késmárki József élt 47 évet

Wágner Ferenc
Kiss József

–
–

Gattyán Éva
Gera Julianna Mária

NEM VAGY EGYEDÜL
Beszélgetések hitről, életről, lelki tanács-

adás Takács Ferenc református misszionári-
ussal, hétfőnként este 8 és 10 óra között.

VISSZA A VALÓSÁGHOZ
A létünket alapvetően érintő felvetésekre

keresi a választ a műsor, amely logikai úton,
valamint jogi, történelmi és tudományos bi-

zonyítékok alapján jut el a Biblia és a keresz-
tyén hit kizárólagos igazságára.

Schlingloff Sándor üzletember, Kálmán Er-
nő mélyépítőmérnök, Kauth György progra-
mozó matematikus és Szűk Bendegúz villa-
mosmérnök a fiatalokat is megszólító, igényes,

komolyan elgondolkodta-
tó, ugyanakkor könnyed

és izgalmas előadással jelentkezik vasárna-
ponként 8 és 9 óra között.

A HÉT GONDOLATA
Térségünk lelkészei kínálnak lelki útrava-

lót néhány percben az előttünk álló hétre min-
den vasárnap 12 óra után.

Új hitéleti mûsorok a Lakihegy Rádióban
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DUNAVARSÁNY APRÓBANKözérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350

SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150

ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTÔ 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

PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040

POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279

RENDÔRSÉG
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680

DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905

MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660

GYEPMESTER
06/20 964-3025

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

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114

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

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

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

• Üveges!
Tel.: 06/20 343-0968 (Dunavarsány, Görgey u. 6/a)

• Redőnyjavítás rövid határidőre, garanciával. 
(Egyhez is kimegyek.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Parkettás munkák, szolid árak!
Tel.: 06/30 354-3769

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben
06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erôspusztán: 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 idôben 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
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben
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 idôben 06/24 473-054
Rendelés:H, Cs, P:9-12;
K:14-17; Sz:11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben
06/24 473-327
Rendelés: H:15-18; K:9-10
Egészségház, 15-17 Orvosi
rendelô; Sz, Cs:15-18; P:14-17
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

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: 2014. május 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti
azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek
rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-066
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Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Kellemes környezetben, jó hangulattal várjuk
szépülni vágyó Vendégeinket, folyamatosan
bôvítve tudásunkat csakis Önökért!

Fodrászatunk újdonságokkal teli:
• Ultratressz • Hôillesztés
• Mikrogyûrûs hajhosszabbítási technikák
LISSE DESING — Keratin terápia
Uomo - férfi hajszínezô termék család

Bejelentkezés: 06/24 484-232, 06/30 911-7771
Akár bejelentkezés nélkül is fogadjuk Vendégeinket!

Kozmetikánk kiemelt újdonságai:
• Tûs és tû nélküli mezoterápia • Mikrodermabrázió

• Sminktetoválás • 3D-s mûszempilla • Mélyhámlasztás
• Karcsúsító és cellulit csökkentô testkezelések

mélytengervízzel dúsított kozmetikumok
Bejelentkezés: 06/70 577-3900
www.katizsuzsiszepsegszalon.hu

Szalonunkban OTP SZÉP kártyát is elfogadunk.

Új!

Ön is lázad … a koplalás ellen? Kíváncsi, mennyit ehet büntetlenül?
Mikor, mit és mennyit  ihat és ehet, hogy egészségesebb legyen? 
Ma már létezik olyan vizsgálat, amely a test teljes és részletes
összetételét kimutatja.
A mérést és kielemzést a Magyar Elhízástudományi Társaság
szakemberei végzik!

Keressen bizalommal!

Venczel Éva életmód tanácsadó
a Magyar Elhízástudományi
Társaság tagja
Tel.: +36/70 377-4119 
E-mail: venczele@gmail.com
Skype: wicaven

DU-NÁD KFT.
BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP

Rendelésfelvétel: 06/30 969-1124, 06/30 385-4385
Telephely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3 Hrsz.

(kisvarsányi benzinkúttal szemben)
Nyitva tartás: H-P 7.00-17.00, Szo 7.00-12.00

•Mixer beton
• CKT
• Földnedves beton
• Daruzás-szállítmányozás
• Gépi földmunka

(alapkiszedés, kerítés alapásás)
• Cement, mész
• Zsalukövek: 15, 20, 25, 30, 40-es

• Falazó elemek
• Térkövek széles választékban
• Járdaszegélyek
• Kerti szegélyek: 20, 25-ös
• Kerti dekor elemek
• Növénytámfalak
• Pillérzsaluzó elemek: 20, 25-ös
• Sóder, homok, murva, termőföld

Töltő törmelék INGYEN elvihető, felrakással együtt!
KALAPÁCSOS TÉGLA – feles és háromnegyedes – INGYEN elvihető! 

NYÁRI LOVAS-TÁBOR IDÕPONTOK

Részvételi díj: 35.000 Ft / hét / fô
Jelentkezés: +36 70 384 7474 • info@jazminlovasudvar.hu

10.000 Ft elôleg fizetése szükséges.

2014. június 16 – június 20.
2014. június 30 – július 04.
2014. július 14 – július 18.
2014. július 28 – augusztus 01.


