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A képen az általános iskola Árpád utcai épületegyüttesének
felújított külső hőszigetelése és nyílászáró-cseréje

Magyarország több, mint 3200 önkormányzatának életében a február kiemelten fontos: a törvény előírásainak megfelelően legkésőbb a hónap 15.
napjával bezárólag meg kell alkotni és el kell fogadni a település költségvetését. Nem egyszerű feladat: összhangba kell hozni a jogszabályok által
előírt kötelezettségek pénzügyi szükségleteit, az állami juttatásokat, a várható saját bevételeket és mindazokat az igényeket, amelyek a képviselők révén
eljutnak a testülethez. Általában már decemberben megkezdődik ez a munka, mely több-kevesebb vita, az álláspontok egyeztetése után azon az ülésen
ér véget, ahol elfogadják az előterjesztett dokumentumot. Dunavarsányban február 9-én volt ez az ülés, Gergőné Varga Tünde polgármesterrel tekintjük
át az immár végleges képviselő-testületi határozatban foglaltakat.
Hogyan változott a költségvetési főösszeg
2015-höz képest?

Ingatlanok vásárlására is tettünk félre pénzt később megvalósítandó intézmények, például idősebb varsányi lakosok nem csak nappali ellátását
szolgáló épület, vagy egy könyvtár részére. Tervünk
van bőven, de nem akarok előre szaladni az időben – sok elképzelés megvalósításán dolgozunk.

- Az elmúlt év elején éppen, hogy átléptük a
kétmilliárdos határt – most valamivel alacsonyabban, 1 milliárd 800 millió forinttal indítjuk a pénzügyi évet, tavaly az új hivatal építése
miatt volt egy kicsit magasabb a főösszeg.
Sok vita volt az előkészítés időszakában, nehéz volt egyensúlyba hozni a kiadási-bevételi
oldalt?
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- Több, mint egy hónapon keresztül dolgoztunk
rajta – kis túlzással, aki élt és mozgott, mindenki
a költségvetést formálta. A hivatali szakapparátus elkészítette a nyers pénzügyi vázlatokat, mi,
képviselők pedig megpróbáltuk a saját elképzeléseinket ezekhez igazítani. Minden évben rendezünk egy „nulladik típusú” testületi ülést, ahol
nem hivatalos formában és jegyzőkönyvezve, hanem szabadon előterjesztve, beszélgetés formájában a kívánságokat és a lehetőségeket egyeztetjük. Vita mindig van: mindenki elmondja, mit
szeretne megvalósítani, mi a legsürgősebb és a
választási programjában annak idején ígértek közül most mi következik. Persze, az élet időnként
átírja az elképzeléseket – mindent nem láthatunk
előre. Egy példa a sok közül: amikor tavaly az általános iskola és a zeneiskola épülete energetikai
felújításon esett át, az Árpád utcai épület kívülről

KÖZM E GH A L LGATÁ S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
közmeghallgatást tart.
A helyszín és az időpont:

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
2016. március 8. (kedd),
17.00 óra.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést tegyenek
fel és javaslatokat fogalmazzanak meg a
képviselő-testület számára.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Gergőné Varga Tünde
polgármester és a képviselő-testület.

Dunavarsányban élénk a civil élet, sok egyesület működik – jut számukra is elegendő támogatás?
gyönyörűen megújult, de belülről siralmas maradt – a hatvanas évek óta nem korszerűsítették,
éppen ezért az volt a tervünk, hogy a belső részekkel folytatjuk a munkát. Mindenkivel átbeszélve és egyeztetve úgy döntöttünk, hogy el kell
halasztanunk egy esztendőre, mert még sürgősebb az óvoda felújítása, erre kell sort kerítenünk.
Ha már a felújításokról van szó, a tavalyi évet
az új városháza építése uralta – hasonló nagy
beruházást terveznek az idén?
- Nem tervezünk – az az építkezés akkora tétel
volt, hogy egy hozzánk hasonló méretű település
jó, ha tíz évente megengedheti magának. A mostani elképzeléseket úgy jellemezhetem, hogy sok
kisebb beruházást szeretnénk megvalósítani. Egy
kis felsorolás: az új városháza épületének tetején
72 napelem-tábla van, mondhatjuk, hogy már
visszafelé forog a hivatal árammérője – fokozatosan a többi intézményünket is szeretnénk ellátni
napelemekkel, az idén az iskola következik. Minden évben szükség van utak, járdák felújítására
vagy építésére, vetésforgó-szerűen a sok dunavarsányi út mindegyikén van mit javítani, szélesíteni, újraburkolni, az idén is terveztünk rá pénzt.
Mindkét temetőnknél szükséges megfelelő
parkoló kialakítása a mostani kaotikus állapotok
felszámolása érdekében. Az idén mindenképpen
szeretnénk egy grundfoci-pályát létrehozni az
egyik játszóterünkön, hogy az ifjabbak ne csak
a számítógép előtt üljenek, hanem mozogjanak
is; ehhez kapcsolódva mindjárt említem a játszótereket, nem csak új eszközöket kell beszerezni,
hanem szeretnénk körbekeríteni a kicsik nyugalma érdekében. Tervezünk egy parti sétányt kialakítani, a tereprendezés, füvesítés után padokat
felállítani, hogy ne csak az arrafelé lakók számára
nyújtson kikapcsolódási lehetőséget. Van egy kis
erdőrész is, amit szeretnénk kitakarítani, rendbe
hozni, a szabad idő eltöltésére alkalmassá tenni.

- Természetesen, hiszen nélkülük a rendezvényeink nem lennének olyan színesek, hangulatosak,
mint amit már megszoktunk. Pályázati formában
támogatjuk őket, tavaly emeltük fel nyolc millióra
a keretet, ezt az idén is megtartjuk és kétmillióval
támogatunk különféle sportegyesületeket – március 25-ig kell benyújtani a pályázatokat, amelyekről
azután a Humánpolitikai Bizottság dönt. Nálunk
is népszerű a foci, aktívak a kézilabdásaink, a kajak-kenusok, vannak erőemelőink, a táncosokról,
sakkozókról ne is beszéljünk – hála Istennek, szép
számmal vannak sportolók városunkban. A DTE az
idén 90 esztendős, szeretnénk ezt megünnepelni és meghívni régi sportolókat, edzőket, erre is
szánunk pénzt. A DTE támogatási kerete 10 millió
forint, továbbá a TAO-pályázat önrészét továbbra is mi álljuk, mint például tavaly a futballpálya
felújításánál. Nálunk nagyon fontos a sport támogatása, személyesen is szívügyemnek tekintem.
Még egy lényeges költségvetési téma: az adósság, illetve az adósságszolgálat nagysága. Dunavarsányon mi a helyzet?
- Az előírások értelmében meg kellett terveznünk
a következő három esztendőre a fizetési kötelezettségeinket - Dunavarsány esetében ez nulla forint,
azaz nincs adósságunk és hitel felvételét sem tervezzük, mert van pénzügyi tartalékunk. A bevételeinket is meg kellett terveznünk – tájékozódtunk az
ipari parkban működő vállalkozások elképzeléseit
illetően és örömmel mondhatom, hogy a mostani,
2016-os esztendővel együtt a következő három évre
mérsékelt, de biztos emelkedést állíthattunk be.
Összességében mondhatjuk azt, hogy derűlátó
a jövőt illetően?
- Igen, ha egy szóval mondhatom, akkor a legjobban a „derűlátó” szóval jellemezhetem a képviselőtestület által egyhangúan elfogadott 2016-os
költségvetést.
Haeffler András

Önkormányzat
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A 2016. január 14-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozata
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program 2015-2016” elnevezésű pályázat keretein belül az
Árpád Fejedelem Általános Iskola (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12., 79 hrsz.) tornatermének felújítására pályázatot nyújt be és nyertes pályázat esetén megtérítési
előleg jogcímen, a 2016. évi költségvetés terhére maximum bruttó 6.000.000 forintot biztosít, amely magában foglalja a bruttó 200.000 forint pályázati biztosíték
összegét is. Elfogadta a Magyar Kézilabda Szövetség által megküldött megállapodás-tervezetet 2 éves időtartamra szóló bérbeadással, az iskolai foglalkozásokon túli
időkeret terhére. Felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, a maximum bruttó 6.000.000 forint összeg 2016. évi költségvetésbe való betervezésére,
valamint nyertes pályázat esetén a fenti összeg erejéig, a megfelelően kiegészített megállapodás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A 2016. február 9-ei együttes képviselő-testületi ülés határozata
A képviselő-testület a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 270.034 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta, és felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe beépítse.

A 2016. február 9-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület megállapította a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletei után az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve az
önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját
bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évben várható összegét.
A képviselő-testület a 2016. évre kiírta civil pályázatát
a dunavarsányi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására, és felkérte a polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére.
A képviselő-testület a 2016. évre kiírta sport pályázatát
az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek
támogatására, és felkérte a polgármestert a pályázati
felhívás közzétételére.
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2014/2015ös nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a 2016. december 31éig 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába történő
felvételének időszakaként a 2016. május 9-13. közötti
napokat határozta meg, és felkérte a jegyzőt az óvodába
történő beiratkozásról szóló közlemény közzétételére
az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint
helyben szokásos módon, legkésőbb 2016. április 8-ig.
A képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási
időt a 2016/2017-es nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30 – 17.30-ig, az éves nyitva tartási időt 2016.
szeptember 1. - 2017. augusztus 31-ig határozza meg,
oly módon, hogy az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely épülete a
nyári időszakban is nyitva tart. Felkérte az óvodavezetőt, hogy 2016. február 15-ig az óvoda nyári nyitva
tartásáról közleményben tájékoztassa a szülőket.
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2015.
évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Művelődési, Oktatási
és Sport Alapítvány 2015-ben végzett tevékenységére
vonatkozó szakmai beszámolót.
A képviselő-testület jóváhagyta a dr. Rácz Ildikó
Enikő egyéni vállalkozóval kötött megállapodást a
II. számú házi gyermekorvosi körzetben a betöltetlen praxis 2016. február 1-jétől 2016. április 30-áig
terjedő helyettesítéséről, valamint jóváhagyta a

Némethné Korpics Szilviával megkötött megbízási szerződést a II. számú házi gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatainak havi 40 órában történő ellátására.
A képviselő-testület, mint munkáltató hozzájárult Ispánné Szatmári Ibolya, az I. számú körzet védőnője
közalkalmazotti jogviszonyának 2016. február 29. napi
hatályú, közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez, és pályázatot hirdetett védőnői állás betöltésére.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
Nemzeti Közigazgatási Intézet (KSZK) honlapján és
a www.dunavarsany.hu honlapon jelentesse meg.
A képviselő-testület a saját részéről elfogadta a Media Technology Zrt.-vel megkötött szerződést műsoridő vásárlásáról 2016. április 1-jétől 1 éves határozott időtartamra 3.197.100 Ft + Áfa értékben,
valamint a helyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti
műsortovábbítási díjnak megfelelő összegért, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület elutasította a kötelező betelepítési
kvótát. Álláspontja szerint a kötelező betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és
a terrorveszélyt, a kvóta veszélyezteti a kultúránkat és
a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene Magyarország szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerére. A képviselő-testület kéri a
Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, továbbá kéri, hogy védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
A képviselő-testület elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készült 2016. évi közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület 2016. február 9-ei hatállyal hatályon kívül helyezte Dunavarsány Város Önkormányzatának a 27/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatát, és
2016. február 10-ei hatálybalépéssel elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzatának új közbeszerzési
szabályzatát. Felhatalmazta a polgármestert a dokumentum aláírására.
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012.
(VI. 13.) Ök. rendeletben foglaltak szerint a DUNAVARSÁNY/K/28/16 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Herczeg
János részéről érkezett érvényes pályázatot, felkérte a
polgármestert a pályázóval kötendő adásvételi szerződés aláírására, valamint a szerződés önkormányzat honlapján, illetve hirdetőtábláján történő közzétételére.

A képviselő-testület kötelezettséget vállalt a 2016.
évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső,
közbeszerezni kívánt szúnyoggyérítések költségeire vonatkozóan bruttó 2.364.970 Ft. összeghatárig.
Felkérte Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát
a megbízási szerződés alapján a szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési eljárás haladéktalan
elindítására. Felkérte Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a költségek csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati)
lehetőségeket. Felhatalmazta a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat
kiadására, illetve a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére. Az irtandó terület nagysága:
légi irtásnál 160 ha, földi irtásnál 250 ha. Felkérte a
polgármestert a 2016. évi, Dunavarsány településre
eső szúnyoggyérítési feladatok ellátására irányuló
egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a „Dunavarsány Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS) dokumentáció
kidolgozására és dokumentálására” tárgyú beszerzési
eljárását eredményesnek nyilvánította. Megállapította,
hogy az eljárás nyertese a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Kft. (1051 Budapest, Október 6. utca 19.
IV/2.). Megbízta a „Dunavarsány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) dokumentáció kidolgozására és dokumentálására” - a közbeszerzésekről szóló
2015. évi. CXLIII. törvényben foglaltakra figyelemmel
– a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Kft-t bruttó
9.931.400 Ft összegben, a 2016. évi költségvetésben
szereplő vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére,
és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó megbízási szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletét,
a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2016. (II. 10.)
önkormányzati rendeletét és
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016.
(II. 10.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).
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MEGVÁLTOZTAK AZ ÁLLATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Tájékoztatom Dunavarsány lakosait, hogy 2016. január 1-jétől

Dunavarsány Város Önkormányzata 2016-ra pályázatot hirdet
dunavarsányi székhelyű, vagy dunavarsányi székhelyű
tagszervezettel Dunavarsányban működő – a bíróság által
jogerősen nyilvántartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és alapítványok által megvalósuló, öntevékenységre épülő
szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatására,
továbbá az egyesületek, a sportegyesületek és az alapítványok
működéséhez való hozzájárulásra. A támogatás a 2016. január
1-je és december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást. A részletes pályázati
felhívás és a pályázati űrlap beszerezhető a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, valamint elektronikusan
letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.

PATÁS ÁLLATOT ÁLLANDÓ JELLEGGEL, EBET TARTÓSAN KIKÖTVE TARTANI TILOS.
Tilos kistestű ebet 10 m²-nél, közepes testű ebet 15 m²-nél, nagytestű ebet 20 m²-nél
kisebb területen tartósan tartani. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra
egyedenként legalább 6 m² akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem
minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
Az állatvédelmi hatóság, amennyiben állatvédelmi bejelentés érkezik, haladéktalanul eljár a bejelentés kivizsgálása érdekében. Amennyiben megállapítható, hogy az
állat tulajdonosai, tartói részéről nem áll fenn az állatvédelmi jogszabályok egyéb
megszegése, mint az eb megkötve tartása, a hatóság határidő kitűzésével felszólítja az eb tulajdonosait, tartóit, hogy az eb tartós jelleggel történő megkötve tartását szűntessék meg, és biztosítsák az eb fajtájának megfelelő mozgás lehetőségét.
Tájékoztatom továbbá Dunavarsány Város lakosait, hogy az állattartó köteles gondoskodni az eb szökésének megakadályozásáról. Az eb kitétele, elhagyása, elűzése
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek minősül.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 25., péntek.

Az állatvédelmi jogszabályban foglalt rendelkezések megtartását az állatvédelmi hatóság és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi.

A pályázatról érdeklődni lehet személyesen a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben, illetve munkaidőben a 06-24-521-041-es telefonszámon.

dr. Szilágyi Ákos
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Dunavarsány Város Önkormányzata

TÜD ŐSZŰRÉ S

Értesítés méhnyakrák-szűrésről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. március 17-től március 30-ig tüdőszűrést tartunk városunkban, a Művelődési házban: Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. alatt.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016.02.16-tól újra
elérhető városunkban a védőnői méhnyakszűrés. A szűrésen a
dunavarsányi állandó lakcímmel rendelkező, 25-65 életév közötti hölgyek vehetnek részt.

A szűrés időpontja:
hétfőn és szerdán 11.45-17.45 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken 7.45-13.45 óráig.
A TÜDŐSZÜRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is
ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A befizetett csekk mellé
szükséges egy darab felbélyegzett boríték a lelet megküldése miatt. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Kérjük, a személyi igazolványt, a TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő
igazolást hozzák magukkal.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére - panasz nélkül is lehet beteg! Mindenkit kérünk, hogy a saját érdekében vegyen részt a szűrésen!
Tisztelettel:
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Szűrés helyszíne: a Habitat utcai Egészségház I. emelet,
időpontja: kedd, 16.00-19.00 óra között.
Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen, helyben
igénybe vehető szűrés lehetőségével. Előzetes időpont egyeztetés szükséges, mely történhet telefonon vagy e-mailben.
Mobil:06/20-266-4332
E-mail: dvvedono@invitel.hu
Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

Önkormányzat

Önkormányzat
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Napelem a tetőn, tankert az udvarban
Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Tavaly nagyszabású fejlesztések történtek a város közintézményeiben, ezen beruházásokban
rendkívül nagy segítséget nyújtott számunkra a
pályázati úton megnyert támogatás.
A 2016-os esztendőben ismét szinte minden oktatási-nevelési intézményben a szakmai munkát
segítő, illetve a gyermekek komfortérzetét javító
és a fenntartási költségeket csökkentő felújítások
végrehajtását tervezzük. Az alábbiakban röviden
összefoglalom Önök számára a 2016. évi intézményi fejlesztéseink listáját:

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola mindhárom
önálló épületében hajtunk végre fejlesztéseket:
• Az úgynevezett „Elemi Iskola” területét bővítjük. A szomszédos épületet - Iskola utca 46. sz.
– önkormányzatunk megvásárolta. A területen
tankert kialakításával az iskola szakmai munkáját tudjuk jobbítani, erősíteni. Az iskolai tankert
ötlete az ingatlan megvásárlását megelőzően
merült fel. A gyerekek mozgásterét olyan módon
fejlesztjük, ami az oktatáshoz sokrétűen kapcsolódik, s lehetőséget ad a gyerekek szabadtéri,
kerti foglalkoztatására is.

• Weöres Sándor Óvoda II. épületének (2336
Dunavarsány, Árpád u. 12.) felújítása, amelynek
során megerősítik a tartószerkezetet, valamint
vízszigetelést kap. Az intézmény külső határoló
szerkezeteire hőszigetelés kerül. A belső falak felújítását, festését, valamint a csoportszobák padlójának cseréjét végezzük el.

• A Bartók Béla 25. szám alatt lévő óvoda épületben az elhasználódott gázkazánokat kicseréljük
modern, energiatakarékos kondenzációs kazánokra és a megújul a fűtésvezérlés.

• A központi épület megkezdett energetikai korszerűsítési programját megújuló
energia beruházással folytatjuk. Az épület
tetőszerkezetére napelem táblákat helyezünk,
amelyek számításaink szerint jelentős mértékben
csökkentik az intézmény áramfogyasztási költségeit. A környezettudatos szemlélet sarkalatos
pontja a fosszilis energihordozók felhasználásának csökkentése, ezzel a beruházással az iskolába
járó gyermekek közvetlenül tudják megfigyelni a
napenergia hasznosítását a gyakorlatban.

Kedves Betegek!
Tájékoztatom Önöket, hogy közel egy évig tartó helyettesítést követően, 2016.
március 1-től új doktornőt köszönthetünk városunkban háziorvosként a Schäffer
doktor úr által korábban vezetett praxisban. Schäffer doktor úr, Pannika és Terike
több évtizedes, lelkiismeretes munkáját ezúton is köszönjük, a pihenés időszakára pedig jó egészséget kívánunk nekik. A doktornő szakképesítése megszerzéséig
hétfőnként szakgyakorlatait tölti, így aznapi helyettesítését továbbra is jómagam
látom el. A rendelő elérhetősége, vezetékes telefonszáma változatlan, mindazonáltal a minden hónapban megjelenő Dunavarsányi Naplóban is olvasható lesz.
A rendelési idők az alábbiak szerint alakulnak:
Hétfő: gyakorlati idő (helyettesít: dr. Békássy Szabolcs a saját rendelési idejében)
Kedd:		
12 órától 16 óráig
Szerda:		
8 órától 12 óráig
Csütörtök:
12 órától 16 óráig
Péntek: 		
8 órától 12 óráig

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében a leggyakrabban használt helyiségeiben
klímaberendezéseket helyezünk el. Az udvaron
található, használaton kívüli, leromlott épületeket lebontjuk.

Munkájához Isten áldását és jó egészséget kívánva szeretettel köszöntjük városunkban
a doktornőt!
Dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester

• A Kossuth Lajos utca 33. szám alatt lévő „napközi” épületében lévő tantermekben – igazodva
a megváltozott igényekhez – bővítjük a lámpatestek számát.

• Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény épületében a hangszerek szakszerű
tárolására minden szempontból alkalmas bútorzatot kívánunk beszerezni.

Új életmentő készülék a lakosság szolgálatában

• Az Árpád Fejedelem Általános Iskola központi épületében tantermi felújítás lesz. A tavaly
leburkolt belső udvaron három kandelábert
helyezünk el. A sportudvar és a tornacsarnok
nyugati fala mellé, az új hőszigetelt fal védelme okán labdafogó-hálót helyezünk el. A
tűzvédelmi szempontokat szem előtt tartva és
a használati igényeket is figyelembe véve, a

• A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár belső festését fogjuk elvégeztetni, valamint a nagyterem
színpadának padlózatát újítjuk fel.

(A képek tájékoztató jellegűek.)

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2016. február 12. napjával a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet
13.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a város közigazgatási
területére vonatkozóan elrendeltem az I. fokú belvízi védekezést. A védekezés elrendelésének oka az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz. A védekezés célja, hogy a település mélyen fekvő területein a belvíz a környezetében közvetlen károkat ne okozzon. Emellett az önkormányzat
további beavatkozásokkal (földmedrű-árkok ásása, meglévő árkok mélyítése,
felszíni vizek szivattyúzása stb.) igyekszik a belvízi telítettség rendezésére.
A védelemvezetői koordinációs feladatokat Vella Zoltán a Beruházási és Műszaki Osztály vezető látja el (06-70/387-4329). A konkrét beavatkozási feladatok végrehajtója a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Az önkormányzati hivatal számít továbbá a lakosság aktív együttműködésére
azzal is, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint – ahol esetleg még
nem történt meg – a lakosok az ingatlanuk környezetében lévő árkokat megtisztítják a gaztól, a felgyülemlett hordaléktól, ezzel a rendeletben rögzített
kötelezettségüknek tesznek eleget.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

tűzvédelmi szakaszt határoló ajtót üvegezett
biztonsági ajtóra cseréljük, valamint a homlokzati nyílászárókat a menekülést biztosító pánikzárral látjuk el. A felújítás során a használati
melegvizet biztosító rendszert is korszerűsítjük.

TÁ JÉ KOZ TATÓ

A fenti fejlesztések, beruházások remélhetőleg
olyan minőségi változásokat jelentenek intézményeink életében, amelyek mindenki számára
kielégítőek és sok örömet hozók lesznek.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Visszatekintés 2015-re
A Dunavarsányi Kertbarátok Klubja
Az év eleje a számadások időszaka, egy jó
gazda ilyenkor értékeli az elmúlt időszakot és
tervezi az előtte álló feladatokat. A Dunavarsányi Kertbarátok Klubja sem cselekedett másként. 2015-ben is szántottunk, vetettünk és
arattunk. Klubunkban történtek jó és kevésbé
jó események, dolgok.
Először jöjjenek a vidám visszaemlékezések!
Kirándultunk Pilisvörösvárra, ahol egy napot
töltöttünk el az ottani kertbarátok vendégeként. Szívélyes vendéglátásukat ez évben
szeretnénk viszonozni egy nyári, baráti meghívással. A nyár folyamán vendégünk volt a
Balassagyarmati Kertbarát klub. Ősszel a hagyományos Békéscsabai Kolbász Fesztiválra
látogattunk el. Szeptemberben a szüreti felvonulás díszítéséhez nyújtottunk segítséget
termények és termések adományozásával.

Novemberben a helyi egyházak vezetői megszentelték tagjaink új borait. Köszönet érte. Itt
szeretnénk köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatásért. Szokás
szerint havonta találkoztunk egy-egy délután,
az idén is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni. Sajnos, öt tagunktól el kellett búcsúznunk. E sorokkal is szeretnénk utoljára békés
nyugalmat kívánni Nekik: Boda Lajos, Hírják
Gabriella, Könözsi Lászlóné, Szabó Csaba, Tátrai János. Egy pár sorban ennyi fért bele egy
kis víg kedélyű csapat év eleji számadásába.
Elérkezett az idő, hogy új tagokat toborozzunk. Itt, az újságban is hívjuk ás várjuk
tagjaink sorába azon kedves dunavarsányi
polgártársainkat, akik szeretik, kedvelik a környezetet és a kertészkedést.
Csatlakozz bátran! Légy Te is tagtársunk!
Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon Komáromi Istvánnál és Budafoki
Katalinnál.

Dunavarsány egészségügyi ellátásának szerves részét képezi a központi orvosi ügyeleti ellátás. Ezen feladatokat 2013 óta az általam vezetett cég végzi, reményeim szerint a sürgős
ellátást igénylő betegek legnagyobb megelégedésére. A törvény által előírt szakmai minimumfeltételekkel, eszközparkkal természetesen működésünk kezdete óta rendelkezünk,
mindazonáltal kiemelt szempontnak tartom eszközparkunk folyamatos javítását, amely a
minőségi sürgősségi betegellátás javát szolgálja. 2015 végén ezen gondolatok jegyében
egy Lifepak 12 típusú multifunkcionális készüléket szereztünk be a dunavarsányi ügyeleti
telephelyünkre. A készüléket több éve használják az Országos Mentőszolgálat rohamkocsijain is, többek között alkalmas a beteg életfunkciójainak monitorizálására, 12 elvezetéses EKG készítésére, valamint nem utolsó sorban a valódi életmentésre, az úgynevezett
defibrillálásra, vagy elektromos shock leadására. Természetesen félautomata defibrillátor
készülékkel már rendelkeztünk, de az új készülékkel az életmentés sokkal hatékonyabb.
Kiemelendő, hogy a szívmegállással járó rosszullétek egy részénél sajnos ezen készülék
sem lehet segítségünkre, hiszen az esetek egy jelentős részénél az elektromos shock leadására nincs lehetőségünk, ilyenkor csak a szívmasszázstól és a gyógyszeres beavatkozástól
várhatjuk a reményt a sikeres újraélesztés tekintetében, ennek okai pedig nem a készülék
hiányára, hanem a patológiás mechanizmusokra és szakmai ajánlásokra vezethetők vissza.
Kollégáimnak a készülék megfelelő használatának elsajátítása érdekében az ügyeleten továbbképzést szerveztünk, amelyet az Országos Mentőszolgálat Ráckevei Mentőállomásának vezető mentőtisztje tartott a közelmúltban. Az orvosok tájékoztatása szerint pár hete a
készülék már életet mentett Dunavarsányban! Bízom benne, hogy a készüléket minél kevesebbszer kell használnia kollégáimnak, használat során viszont az Önök segítségére lesz.
További jó egészséget kívánva: Fábián Lajos ügyvezető
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2015. januárjában
házasságot kötöttek:

Simon Mihály- Kozma Katalin
Földes Csaba Béla - Fésűs Tünde
2015. januárjában
születtek:
Sztreha Milán
Gesztesi Máté Botond
Nagy-Csáti Gábor
Orbán Aliz
Jaksa Bálint Lajos
Jaksa Bendegúz Sándor

december 20.
január 3.
január 5.
január 8.
január 21.
január 21.

2015. december-januárban
elhunytak:
Csabai István
Duró Imre Zoltán
Tóth Béla
Kajos Sándor
Ágoston István
Gál Mihály
Hliva Ferencné
Török Mihály
Ullmann József

élt 75 évet
élt 67 évet
élt 74 évet
élt 67 évet
élt 83 évet
élt 70 évet
élt 76 évet
élt 76 évet
élt 76 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és dédapánk, Ágoston István temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mélységes fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Duró Imre Zoltán temetésén részt vettek,
gyászunkban velünk osztoztak, vagy bármilyen formában kifejezték együttérzésüket!
Duró Imréné és családja

FELHÍVÁS
2016. április 9-én, 10 órától a
Cigány Írószövetség és a
Nemzeti Közművelődési Társaság szervezésében
XIV. Országos Cigány
Vers- és prózamondó verseny
lesz Dunavarsányban,
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közérdekű

Önkormányzat
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Jézushoz való hűség a kicsiny dolgokban
nyilvánul meg.
A Római Katolikus Egyház
ünnepei és szentjei

„Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat…”

2016. március 6-án, nagyböjt 4. vasárnapján 10 órakor, valamint március 13án, nagyböjt 5. vasárnapján 10 órakor a Magyar Katolikus Rádió (FM. 102.1)
szentmisét közvetít a dunavarsányi Szent Kereszt Felmagasztalása templomból.

- mondja Joel próféta népének a mindent elpusztító sáskajárás után, amelyben isteni ítéletet ismert fel. (Joel 1-2.) A felhívás pedig a böjtnek a helyénvaló, igazi tartalmára utal.

Február 11.: Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, Szeplőtelen Boldogságos Szűz
Mária megjelenése volt az ünnep régebbi elnevezése. 1890-ben a Tarbes-i egyházmegyében ünnepelték először, itt található Lourdes. X. Pius pápa 1907. november 13., a jelenések ötvenedik évfordulóján kiterjesztette a latin rítusú egyházra az ünneplést. A megünneplés a fogantatás dogmájának és liturgiájának
megünneplésével szoros kapcsolatban van (december 8.). II. János Pál pápa a
betegek világnapját erre a napra rendelte el. Zarándoklat alkalmával a népi jámborság és liturgia ajánlja a betegek kenetének kiszolgáltatását. Ez megfelel a
szentség természetének és a kegyhely feladatának. Ahol az Úr irgalmáért buzgóbban esedeznek, ott hathatósabb legyen az Egyház anyai közbejárása gyermekei
iránt, akik betegségük, öregségük miatt úgy érzik, hogy halálveszélyben vannak.

Ismeretünk szerint minden vallás tanításában és gyakorlásában van jelentősége a böjtnek, és szinte minden vallás szembenéz azzal a kísértéssel,
hogy a böjt üres formalizmussá válik és ezáltal nemcsak önámító, hanem
képmutató is lesz. Egy vallás minél több konkrét tilalmat ír elő a böjtről,
annál könnyebb megtartani, minden látszat ellenére. Nem olyan nagy
vállalkozás bizonyos ételektől tartózkodni, amelyek pótolhatók, helyettesíthetők más finomságokkal. A zsidók – az előírásoknak megfelelően – látványosan megszaggatták a ruhájukat, de ennél sokkal nehezebb az őszinte
belső bűnbánatot és önvizsgálatot tartani. A próféta erre hív, amikor a szívek
megszaggatásáról beszél. A böjt minél inkább előíráson alapul, annál inkább lehet üressé, s minél inkább az önkéntes belső odaszánásra épül, annál inkább van igaz megtisztító, az Istenhez, a Szenthez visszavezető hatása.

Február 22.: Szent Péter apostol székfoglalása A IV. században Rómában már
megemlékeztek Péter apostol katedrájáról, amelynek neve Natale Petri de Catedra
volt. A római világ a görög eredetű szeretet napját - Caristia napját - e napon ülte
és a rokonok kölcsönös kibékülését ünnepelte. Az V. században Galliában megünnepelték Péter primátusának ünnepét január 18-án. A VIII. században római,
valamint antiochiai székfoglalását IV. Pál pápa emelte ünnepi rangra. 1960-ig
mindkét ünnepet megülték. Szent XXIII. János pápa eltörölte a januári ünneplést,
azóta február 22-én a péteri szolgálatot és az arra alapozott egységet ünnepeljük.
Február 24.: Szent Mátyás apostol. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk,
hogy a Jeruzsálemben megalakult első keresztény közösség Júdás halálával
megüresedett helyére az apostoli testület keresett alkalmas személyt. A Péter
apostol vezetése alatt álló közösség, Istenbe vetett bizalommal, sorsvetéssel
választotta két alkalmasnak jelölt személy közül Mátyást. Az Apostolok cselekedeteiből tudunk arról, hogy Mátyás Jézus földi működésének, főképpen Jézus
feltámadásának tanúja volt. Mátyás, akárcsak Jusztusz, Jézus és az apostolok hűséges társa volt. Az evangéliumok nem említik Mátyás hűséges, alázatos működését, ezért titok számunkra. Sokszor bárddal ábrázolják, utalva vértanúságára.
Március 4.: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú 1892. január 2-án Hatvanban született. Innsbruckban 1915. október 28-án szentelték pappá. 1917-től
érseki szertartó és levéltáros, 1920-tól érseki titkár. 1937. október 29-án szentelték püspökké, jelmondata: Findenter ac fideliter - bizalommal és hűséggel. 1950.
június 17-én káptalani helynöknek választják Esztergomban, június 29-én elhurcolják. Kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én Kistarcsán hunyt
el. Jeltelen sírja sokáig ismeretlen volt. Hamvas Endre csanádi püspök 1956.
szeptemberében szerette volna feltárni földi maradványait és az esztergomi bazilika kriptájába áthelyezni. Ezt a forradalom eseményei meggátolták. Újratemetése
a Rákoskeresztúri új köztemetőből 1966- június 23-án vált lehetségessé, ekkor
az esztergomi bazilika altemplomába helyezték nyugalomba. A szertartáson néhány paptársa vehetett részt. Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor.
Részlet a pappá szentelésének alkalmából mondott beszédéből: „Az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás a földön, a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, és azoknak az embereknek örök gyarlóságával,
akik között élnünk kell, mint szent titok kiszolgáltatóinak. A világ az ő démoni
erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem tudja
elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot és ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitét, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek.”
Március 8.: Istenes Szent János szerzetes Luzitániában, a mai Portugáliában született. Katona élete után a betegek szolgálatára szentelte életét. Kórházat alapított, társaival megszervezte az irgalmas rendet. Értelmi fogyatékosokkal foglalkozott, modern
pszichoterápiás módszereket alkalmazott. Granadában 1550-ben halt meg. A Budai
Irgalmas Kórházat a rend működteti, gyógyulást, reményt nyújtva a betegeknek.

Józsa Sándorné hitoktató

/Sz. Szent Ferenc/

Hol van Isten és ki Ő valójában?

Éppen a köztudatban formálissá vált böjtölés vagy nem-böjtölés alapján mondják vagy gondolják sokan azt, hogy a reformátusoknál nincs böjt. Természetesen ez így nem igaz. Ami igaz, az az, hogy a reformátusok a formális és könnyen
tartalom nélküli böjtölés kísértését elkerülendő, a hívőre bízzák, hogy a maga
önkéntes böjtjét milyen formában tartja meg. Így nem arról van szó, hogy a
reformátusnak nem kell böjtölni, hanem arról, hogy a reformátusnak egy kicsit nehezebb böjtölni, mert nem támogatja a böjtölésének részleteit előírás,
miközben saját hitvallásának elvárása szerint neki is böjtölni kell. Az egyik legfontosabb református hitvallási irat, amely ebben az évben ünnepli 450. évfordulóját, a II. Helvét Hitvallás így ír erről: „Minél súlyosabban elítéli Krisztus
egyháza a tobzódást, részegeskedést és minden bujaságot és mértéktelenséget, annál buzgóbban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. A böjt ugyanis semmi
egyéb, mint a kegyesek önmegtartóztatása és mértékletessége, tehát testünknek fegyelmezése, féken tartása és megsanyargatása, amit a felmerülő szükség
szerint vállaltunk magunkra; ezáltal megalázzuk magunkat Isten színe előtt és
a testtől elvonjuk a táplálást, hogy annál könnyebben és szívesebben engedelmeskedjék a léleknek. … A böjt a szentek imádságának és minden erénynek támasza. Nem tetszett Istennek (mint látjuk a próféták könyveiben) az olyan böjt,
melyben az ételtől, nem pedig a vétkektől tartóztatták meg magukat a zsidók.
Tehát a böjt lényege a bűnbánat, a bűnbánattal együtt járó önvizsgálat és a
jobbra való törekvés annak reményében, hogy a bűnbocsánat isteni ajándékát
élvezzük. Az említett Hitvallás továbbá még ezeket tanítja: „Minden böjtnek
szabad, önkéntes és igazán alázatos lélekből kell erednie. És nem az emberek
helyeslésének vagy kegyének elnyerésére kell irányulnia, még kevésbé arra,
hogy azok által akarja az ember a megigazulást kiérdemelni. Mindenki azért
böjtöljön, hogy a testiséget féken tartsa, és annál buzgóbban szolgáljon Istennek.” Az ember szabadságával él jól akkor, amikor bűnbánattal, önvizsgálattal
és önmegtartóztatással várja az Isten kegyelmét, amely az ünnepnek az ajándéka. És ugyanezzel a szabadságával él rosszul, amikor mindezt nem gyakorolja. Tehát a böjttel sem érdemeket szerzünk, hanem az Isten Krisztusban megjelent kegyelmét leszünk képesek örvendező és reményteljes szívvel befogadni.
Ezek a gondolatok a hamvazószerdai istentiszteleten hangzottak el, és
hívtak egy kisebb ökumenikus közösséget a feltámadás és örök élet ünnepének, a Húsvétnak helyénvaló várására. Azzal a reménnyel szólítjuk meg
a kedves Olvasókat, hogy ezt a meghívást minél többen magukra veszik.
a Presbitérium

A Bibliában lakik a polcon vagy a templomban? Jézus
is és Isten is él! Nem a Bibliában és nem a templomban.
Egy igehirdetésben a lelkész azt kérdezte tőlünk, hogy
meglepő lenne-e, ha egy játéküzletben megnéznénk a
polcon levő babákat és azt vennénk észre, amikor közelebb megyünk hozzájuk, hogy az egyik mozog, sír,
beszél, él… Mit tennénk? Azonnal levennénk a polcról
és elkezdenénk törődni vele, mert nem a polcon van
a helye, ahol porosodik. Így kellene bánnunk Istennel
is - nem csupán a polcon tartani, hanem a szívünkbe
zárni és hagyni, hogy belülről Ő vezesse az életünket,
és akkor nem lennénk reménytelenek, céltalanok, elkeseredettek. Azt mondja a Biblia, hogy aki hisz Őbenne,
akiben az Ő lelke él, az az ember Isten élő temploma.
Tehát Isten a mi szívünkben is jelen lesz, ha beengedjük.
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma?” 1. Kor. 6:19
Isten akkor tudja a szívünket és az életünket átformálni, ha
hagyjuk, ha szeretjük Őt, ha rájövünk, hogy szükségünk
van Őreá, mert egyedül nem boldogulunk az életben.
A következő történetet rávilágít arra, hogy a Bibliát
ismerni jó dolog, de nem elég. Ha sorra nyerjük is a
bibliai vetélkedőket, ha kívülről fújjuk a bibliai történeteket, de nem ismerjük Jézust, nincs vele személyes
kapcsolatunk, akkor nem mehetünk be a mennyországba. Ott áll majd az ajtóban és azt mondja: nem
ismerlek Téged, hiába szavalod a zsoltárokat fejből és
idézed a biblia verseket, soha nem hívtál be a szívedbe.
KRISZTUST ISMERNI
A következő párbeszéd egy frissen megtért keresztény
és nem hívő barátja között zajlott le.
- Szóval keresztény, Krisztus követője lettél?
- Igen.
- Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról. Meg tudnád
mondani nekem, hogy melyik országban született?
- Sajnos, nem tudom.
- Hány éves volt, amikor meghalt?
- Nem tudom.
- Hány prédikációt mondott életében?
- Sajnos, ezt sem tudom.
- Ahhoz képest, hogy keresztény lettél, meglehetősen
keveset tudsz Krisztusról!
- Teljesen igazad van, és szégyellem is magam emiatt.
De annyit tudok, hogy három évvel ezelőtt részeges
alak voltam, tele adósságokkal. A családom széteső félben volt, a feleségem és a gyermekeim rettegtek, amikor esténként hazatértem. Most pedig abbahagytam
az ivást, és nincs semmi adósságunk. Otthonunkat elárasztotta a boldogság, a gyermekeim alig várják, hogy
munka után hazaérjek. S mindezt Krisztusnak köszönhetem, ennyit tudok Róla!
Találkoztál már Krisztussal? Behívtad a szívedbe? Átalakult az életed? Le tudtad tenni a rossz és önző énedet? Mert ha nem, akkor még van lehetőséged. Isten
nem kényszerít semmire. Kezünkbe adta az életet és
a halált. Nekünk kell választani, mi döntjük el, hogy
hol töltjük el az örök életet. A döntésünk örökre szól.
„Elétek adtam életet és halált, áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is.”
5. Móz. 30:19

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Himnuszunk és magyar kultúránk

„Az irodalom (...) közvetítés az égi és földi princípium között. Kinek mankó, kinek bot a vándorláshoz,
kinek létra. Némelyeknek vastüdő a mindennapi
létezéshez. Ha eredeti rendeltetését mesterségesen
elsorvasztjuk, nem lesz rá szükség. Vagy azért, mert
a jövő embere – optimális esetben – túlhaladja,
és az észrevételeit, a tapasztalatait és az eszméléseit képes lesz már közvetlenül a szellemi szférából megszerezni, vagy ami a rosszabbik, azért,
mert robottá süllyed az ember, és a könyveknek
még az emlékét is megveti.” Jókai Anna Bölcsek
és pásztorok című kötetében írja a fenti sorokat.
A Magyar Kultúra Napján tegyük föl a kérdést magunknak is: hol tartunk most? Robottá süllyedtünk
teljesen, vagy van még remény arra, hogy legalább
tiltakozzunk az elgépiesedés ellen, amely megöli az
érzelmeket, az olvasás szeretetét, a versekben való
gyönyörűség képességét és a regények hőseivel való
azonosuló kalandozást?
A magyarság a Himnusz megírásakor, 1823-ban
ezen a napon sem volt könnyű helyzetben. A robot
klasszikus, tényleges fogalma több körülmény között
is megjelent. A reformkor még alig vette kezdetét, a
társadalmi és gazdasági elmaradottság mellett a bécsi udvar még a rendi alkotmányt is lábbal tiporta,
az országgyűlések összehívása helyett rendeletekkel
igazgatta a Habsburgoknak alávetett Magyarországot. A jobbágy még nem mentesült a földesurának
nyújtott termény és pénzadótól, valamint az egyéb
szolgáltatásoktól, így a robottól sem, ami az arisztokrácia földjeinek és így a gazdagságuknak ingyenes szolgálatot jelentett. A legtöbb magyar abban
az időben is leginkább csak robotolt, húzta az igát,
szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Ebben a
helyzetben – a magyar nép zivataros századaiból –
fogant meg Kölcsey Ferenc lelkében a Himnusz. Az
az irodalmi alkotás, ami kétség kívül közvetítés az
ég és a föld között, a teremtmények és a Teremtő
között. Nem kérdéses ez, hiszen a vers első sora is
így kezdődik: Isten, áldd meg a magyart! Az első és
az utolsó versszak is, mintegy keret Istenhez intézett
imádság a magyar nép sorsának jobbra fordításáért.

rendszer meggyengülésekor csendülhetett fel újra
a Nemzeti Színház egyik előadása alkalmával. Az
1867-es kiegyezést, Magyarország alkotmányosságának és részleges önállóságának visszaszerzését követően szabadon énekelhették, ám csak
1903-ban lett Magyarország törvény által elfogadottan „az egységes magyar nemzet himnusza”.
Történelmünk zivataros századaiban nemzetünk
tudta, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a
lelki-szellemi, kulturális világ közelebb kerüljön
az anyagiak bősége vagy szüksége által gúzsba
kötött emberek felszabadulásához. Ezt erősíti meg
a 2012. január 1-jén életbe lépett Alaptörvényünk
preambulumában is megjelenő himnusz-idézet.
Az Alaptörvény alkotói ezzel ország-világ előtt hirdetik, hogy az égi támogatás szükségességének
tudatában élnek és az alkotmányos rendet ennek
jegyében munkálják: „Isten, áldd meg a magyart!”.
Természetesen az is igaz, hogy a hétköznapjaink
tettiben, döntéseiben, dilemmáiban, gyötrődéseiben, örömeiben és szorongásaiban legtöbbször
nem lebeg lelki szemeink előtt sem az Alkotmányunk, sem a Himnuszunk. Az Alkotmány a patetikus bevezető ellenére, amelynek őszinteségét nem
vonjuk kétségbe, azért mégis csak a jogállamiságot
szolgálja elsősorban és csak áttételesen segíti az
ember egyéni és közösségi méltóságának vagy
még egyszerűbben az ember boldogulásának és
boldogságának megvalósulását. A Himnusz pedig
nagyon könnyen csak az emelkedett vagy éppen
letaglózó pillanatoknak a dekorációjává válhat.

Ebben a helyzetben kérdezzük meg maguktól,
hogy mi hol tartunk ma? Robotolunk a munkában,
az iskolában, a vállalkozásainkban, a terveink megvalósításában, vagy éppen a megszürkült életünk
puszta fönntartásában. Húzzuk az igát, szó szerint és
átvitt értelemben, mint eleink. Legtöbbször már le is
mondunk arról, hogy Jókai Anna létráját felállítsuk.
A könyvek, az irodalom és a kultúra egyéb elemei
a legtöbb ember számára fölöslegesnek vagy egyszerűen értelmetlennek és szükségtelennek tűnnek. Pedig azok ma is létrát, mankót, botot adnak
eligazító és segítséget nyújtó értékek iránt, ameA Kölcsey Ferenc alkotta Himnusz megzenésítésére lyekre nagyon is nagy szükségünk van az anyagi vi1844-ben kiírt pályázatot Erkel Ferenc nyerte meg, lágban való méltóságteljes emberi eligazodáshoz.
s a művet 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban. Hivatalos állami ünnepségen első Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. A magyar
ízben csak az 1848–1849-es forradalom és szabad- nemzetnek azonban arra van szüksége, hogy ezt a
ságharc idején, 1848. augusztus 20-án adták elő, kulturális töltetet minden nap magunkhoz vegyük
amikor a márciusi törvények a polgári Magyarország és az élet harcát e nemes fegyverrel vívjuk meg. Ebalapjait lerakták a társadalom modernizálásának ben valóságos „csodafegyverünk” a Himnuszunk,
és az ország politikai átalakításának szándékával. amely nem csak a magyar nemzet zivataros évszázadaiból szól hozzánk bölcs bátorítással, hanem az
A függetlenségi harc elbukása után, a császári ön- örökkévaló áldás kérésére és elfogadására is buzdít
kényuralom idején betiltották, s csak az 1859-es bennünket: „Isten, áld meg a magyart”
francia–piemonti–osztrák háborúban elszenvedett
súlyos Habsburg-vereség után, az abszolutista
dr. Csobolyó Eszter
képviselő,
a Magyar Kultúra Napján elhangzott beszéde

Beszámoló

Útravaló
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ÉRTÉKEKRE ÉRZÉKENYEN

BANYABÁL 2016.
Január utolsó szombatja = BANYABÁL! Ez a képlet már több mint húsz
éve jellemzi a város legnagyobb létszámú farsangi rendezvényét. Január 30-án este ismét felgyulladt a tűz, megjelentek az ördögök, előkerült
a banya-taxi és ízletes forralt bor mámorító illata lengte be az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarát. Kígyózó sorokban, ételekkel-italokkal
felpakolt vidám lányok, asszonyok gyülekeztek a bál estéjén a iskola
tornatermében. A vendéglátók a jellegzetes piros-fekete szín-összeállítású öltözékben kísérték az asztalukhoz a bálozókat és végezték egész éjszaka a szervezők nem könnyű munkáját. Izgalommal várták a szokásos
bevonulást mind az asztalnál ülők, mind pedig a felsorakozott banyák.
Felcsendültek az indulók ismét, és beszámoló következett az előző évben
végzett munkáról, arról a felajánlásról, ami az új Városházára került fel - az
óráról. Sok-sok köszönet hangzott el azoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, illetve munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak
a Banyabál sikeréhez. Az első bálozós Fúzió Zenekar fáradhatatlanul játszotta a jobbnál jobb talpalávalókat, az asszonynép pedig hálásan ropta
hajnalig. Idén is volt jelmezfelvonulás, igaz kevesebben öltöttek jelmezt a
korábbi bálokhoz képest.
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A kakast a kőkorszaki szakik nyerték, akik a környezetkímélő lábhajtányos járgányukkal járták körbe a termet. A délegyházi lányok vidám
western tánccal színesítették az estét, amelyet nagy tapssal jutalmazott
a közönség. Ismét sok tombolafelajánlás érkezett, így két részletben sorsolták ki az értékes ajándékokat. A L.A.K. hagyományos ajándékaként
kisorsolt aranyláncot, a banya medált 2016-ban egy szigetszentmiklósi vendégünk nyerte meg. Mint minden évben, éjféli meglepetésre
is sor került. Idén a színes cigány viseletbe öltözött asszonyok a múlt év
talán legnagyobb mulatós slágerére mutatták meg, milyen is mindannyijuk „járása és a csípőjének a ringása”. A táncban részt vállaltak
városunk férfiúi is, köztük képviselők és az alpolgármester is. Fergeteges, össznépi mulatás zárta a meglepetéstáncot a népszerű zenére.
Hajnalig tartott a 21. Banyabál - aki eljött, ismét egy felejthetetlen bulin
vett részt. Találkozunk 2017-ben!
Gergőné Varga Tünde
polgármester, a Banyabál fővédnöke

„A Soli Deo Gloria Közösségi Ház értékhordó
programjainak és a Jószágporta működésének
megismertetése és regisztrálása” címmel pályázati
támogatást nyert a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum
Bizottságától 2015-ben.
Nevezett program az Árpád Fejedelem Általános Iskolával szoros együttműködésben, a résztvevők és
a környezetük számára sok-sok élményben gazdag
ismeretet közlően, és végül, de nem utolsó sorban
a Közösségi Háznak és Jószágportának az értékregiszterét létrehozóan valósult meg közel egy éven
keresztül. A beszámolóval mindezidáig adósok voltunk a kedves Olvasónak azért, mert szerettük volna
megvárni a munka legkézzelfoghatóbb gyümölcsét,
a Közösségi Ház impozáns, könyvbe kötött regiszterét.
A tavasz folyamán létrehoztuk az értékregisztráló csoportokat. Mintegy 50 általános iskolás, 10 középiskolás, 5 főiskolás gyermeket/ifjút, továbbá 10 felnőttet
vontunk be a munkába. A csoport márciusban találkozott először, amikor a munka fogalomtisztázásokkal
kezdődött. Ezt követően a Jószágporta lakóira összpontosítottunk, a létrehozott csoportok házi feladatként azt
kapták, hogy ismerkedjenek meg a hungarikum és
más állatokkal. A tábor maga június 28-tól július 4-ig
tartott, ennek során a Közösségi Ház minden zugát
értelmeztük, értékeltük, rendbe tettük és regisztráltuk.
A Közösségi Ház főbb programjait végiggondoltuk,
értelmeztük és szintén regisztráltuk. A Jószágporta jószágait egy-egy naphoz kötődően gondoztuk. A tábor
utolsó napján meghatároztuk a további feladatokat,
amelyek központi eleme az értéktár könyv formában
való létrehozása volt az összegyűjtött anyag rendszerezésével és szerkesztésével. Az SDG Közösségi Ház és
Jószágporta regisztere elkészült, január 29-én ünnepélyes keretek között és meglepően nagy érdeklődés
mellett mutattuk be a Városháza nagytermében. A
könyvet ezúton is mindannyiuk figyelmében ajánljuk!
Mint a programnak a gazdája, itt is köszönetet mondok
a Földművelésügyi Minisztériumnak, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézetnek mint főszponzoroknak, az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tanárainak és diákjainak és nem utolsó
sorban a Soli Deo Gloria Közösségi Házat működtető
Soli Deo Gloria Közösségnek. Az értékek összegyűjtése,
számbavétele, dokumentálása és regisztrálása hiszem,
hogy ösztönző áldással lesz a Soli Deo Gloria Közösség
és a Soli Deo Gloria Közösségi Ház munkájára nézve
is. S ami talán ennél még fontosabb, ösztönzője lesz
annak, hogy a dunavarsányi intézmények, társadalmi
szervezetek és közösségek is kedvet kapjanak a maguk
köreiben hasonló munka elvégzésére. És végül, mint
egy szép mozaik, létrejöjjön a Dunavarsányi Értéktár, ami belesimul a megyei és a nemzeti értéktárba.
Dr. Csobolyó Eszter, elnök
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
Az ember feladata a református szellemiség számára nem az, hogy a maga dicsőségét szolgálja az Isten
trónfosztásával, még akkor sem, ha a francia felvilágosodás óta az emberiség többsége ezzel tölti napjait kicsiben és nagyban. És még csak nem is, hogy
a maga üdvösségéért fáradozzon, hiszen azt Jézus
Krisztus váltsághalála adja számára. Tehát akkor mi?

Az, hogy Isten dicsőségét szolgálja természetben és társadalomban a legjobb tudásával, és ezzel fejezze ki háláját
mind a gondviselésért, mind pedig a megváltásért. Természetesen ezt kevesen fogalmazzák így meg a közéleti
szerepet vállalók közül, de annak ez a teológiai alapvetése.
Dr. Bóna Zoltán, református lelkész, a Habitat for
Humanity Magyarország volt igazgatója
A fölajánlott, önkéntes munka sosem a fölöslegből
kerül ki. Fölösleges ideje, energiája senkinek sincs.
Aki idejéből, energiájából, szaktudásából áldoz, az valamilyen szinten szívből azonosul azzal, amire áldoz.
Pénzt oda lehet lökni, munkát csak valahonnan, valamiből elvenni, odavinni és elvégezni lehet. Az emberi
képességnek és az emberi készségnek egy áldásos
találkozása az, ami önkéntes munkával jelenik meg.
Csobolyó Miklósné, az SDG Közösség elnöke
Hiszem, hogy az igazi áttörést, az Urat dicsőítő, Őt szolgáló egyházi programok hozták: istentiszteletek, találkozók, bibliakör, SDG rendezvények, presbiteri gyűlések,
egyházi gyermekprogramok. Ezekben az egész városra,
a városfalakon túlra kisugárzó Krisztusi értékre leltünk.
Balázs Gyula református presbiter
Dunavarsányban is fű került a veteményes kertek helyére, garázs lett az istállóból, s a gyermekek egy része
nyugodtan gondolhatja, hogy a tej, a tojás és a hús ipari
termékek. A reggeleket immáron nem a kakas kukorékolása, nem a csordáknak, kondáknak a kivonulása jelzi,
hanem a boltok előtti sorban állás, a legegyszerűbb, még
húsz éve is otthon termett élelmiszerekért. A vasárnap
reggel hangulatát régen meghatározó harang szavát
pedig elnyomják a fűnyírók és a fűrészek berregései. A
jószágporta tehát nem állatkert, hanem egy ma is élhető
életformának, életszemléletnek az ösztönző bemutatója.
Dr. Bóna Zoltán, református lelkész
Egy teljesen új kezdeményezésként vehettem részt az
úgynevezett Értéktáborban, amelynek írott eredménye
ez a füzet. A tábor fő célja volt a Ház értékeinek feltárása, számbavételezése és a nyilvántartás létrehozása.
Nagyon jól előkészítve, megtervezve indították útjára
sok önkéntes nevelő, foglalkozásvezető részvételével.
Bár az elején nem értettük teljesen a napi célok összekapcsolódását, a tábor végére teljesen azonosulni tudtunk a szemlélettel. Nevezetesen azzal, ahogyan a Ház
lelki, kulturális és egészen hétköznapian gyakorlatias
tevékenysége végül szervesen összeforrt. Sok pozitívumot tapasztalhatott a gyakori táboroztató is: önellátásra
törekvés, az ételek megbecsülése, a munka szépségének megmutattatása, az értékekre való érzékenység
fejlesztése, a személyes felelősségtudat felébresztése,
a spiritualitásra való szelíd bátorítás, az egymásról való
gondoskodás öröme, s minden értékhordozó tevékenység
megbecsülése az imádságtól, a tanuláson át a takarításig.

Sokat gondolkodhattam Vörösmarty Mihály szép és
súlyos érveket, de kételyeket is felsorakoztató költeményének sorain, amikor a tábor ideje alatt nekem és
néhány gyermeknek az a nemes feladat jutott, hogy a
szépen gyarapodó könyvtárat rendbe tegyem a Klára
Teremben. Jó volt egy kicsit a Ház hétköznapjaiban
dolgoznom, a könyveket csatasorba állítanom, egy új
könyvszekrényt „kiharcolnom”, és az ötödik nap végén
látnom a rendet, amelyhez néhány gyermek segítségével hozzájárulhattam.
Csehné Kiss Éva, tanár
A közösség olyan erővel bír, amelynek eredményeként a
Ház olyan helyszínné válik, amelyben mindenki jól érzi
magát, amely képes megszólítani minden korosztályt,
így az iskolás gyermekeket is. Számos alkalommal töltünk itt felejthetetlen órákat, napokat. Az Állatok Világnapja alkalmával rendszeres vendégei vagyunk a Háznak, a Jószágportának. Ezen kívül a Teremtés Hete vagy
a Hungarikum Napok programjai is az iskolai közösség
számára különösen nagy jelentőséggel bírnak. Ezek az
események lehetőséget teremtenek, hogy iskolánk ne
csak pedagógiai munkájában képviselje a fenntarthatóság szemléletét, a környezet- és egészségtudatosságot,
hanem a szülőkkel és a Soli Deo Gloria Közösséggel
együttműködve. Ez kivételes lehetőség számunkra.
Vas Zoltánné,
az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója
Kicsit visszautazhattam 2015 júniusában gyermekkorom kedves emlékei köz és vihettem magammal
gyermekeket is. A Soli Deo Gloria Közösségi Ház Értéktáborában vállaltam a Jószágporta körül munkálkodó
gyerekek irányítását. Bevallom, voltak kétségeim,
hogy a dunavarsányi gyerekek, akik nagyváros közelében nőnek fel, mennyire lesznek lelkesek az istállói
munkák közben. Saját lányomról – aki 7 évesen élete
első táborában vett itt részt – sem feltételeztem volna,
hogy a második nap reggelén még jönni akar majd
a Jószágportára. A csapatom már az első nap rácáfolt
kishitűségemre. Bizony, egy felnőtt is sokat tanulhat
a gyerekektől – a legrosszabb esetben is önismeretet!
Nagyné Macsu Zsuzsanna, tanár
A Soli Deo Gloria, a Közösségi Ház és Jószágporta nagy
szeretettel várja városunk minden polgárát, akik szívesen osztoznak a fenti értékekben és a maguk talentumaival jó szívvel szaporítják azokat.
Csobolyó Miklósné, az SDG Közösség elnöke

A Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Tóthné Bíró Katalin, tanár

és Jószágporta mint értékhordozó
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„Fruzskák, Zsuskák, Dorottyák,
Járják a bolondját...”
Az óvodai farsangi bált nagy várakozás és készülődés
előzte meg. A gyerekek izgatottan érkeztek a farsang
napján, amely zárt ünnep óvodánkban. Egész nap mulatozás, dínom-dánom, eszem-iszom volt minden csoportban. Jelmezes felvonulás, mulatságos játékok fűszerezték a délelőttöt.
Szekeres Katalin óvónéni
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Farsangnyitó bál
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Csíkról szóban és dalban
Január 16-án már a kilencedik farsangnyitó,
jótékonysági bálnak adott otthont az újból zsúfolásig megtelt Soli Deo Gloria Közösségi Ház
nagyterme. A Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete
és az SDG Közösség által szervezett hagyományos
rendezvényen jelen voltak városunk elöljárói és
polgárai szép számban és a környező településekről is érkeztek érdeklődők a mulatságra.
E bálban, az Erdélyiek Egyesületének szokásához
híven, amely szerint a határon túli magyar tájakat
idézzük meg, a kulturális műsorban a régi Csík
vármegye rész-tájegységeit és néphagyományait, dalait, zenéjét és táncait mutatták be a báli közönségnek. Az előadóművészek, András Orsolya,
csíkszeredai származású népzenész és énekes, a
2015. évi Junior Prima díjas Mihó Attila és Palotai Sámuel, a Liszt Ferenc Zeneakadémia végzős
diákjai, Valach Gábor, a Honvéd Táncegyüttes
táncos szólistája, tánckarvezetője, valamint párja,
Tóth Melánia minden kis-tájegység földrajzi –
néprajzi bemutatását a vidékre jellemző fotók vetítésével és dalok, táncok előadásával fűszereztek.
A résztvevők képzeletben végigjárták, dalolták,
táncolták Felcsík – Alcsík községeit, részt vettek
a csíksomlyói búcsún vagy az Ezer Székely Leány
rendezvényén is, a Szent Anna-tónál és a mohosi
láp világában, barangoltak a Gyilkos–tónál és a

Események
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Békási-szorosban, és azt is megtudhatták, hogy
valójában miért hasonlít egymáshoz a gyimesi és felcsíki falvak hangszeres dallamvilága.
Az est résztvevői számára a jó hangulatot fokozta a műsort követő táncház, amelyen előbb csíki
táncot tanulhattak, majd mezőségi, sóvidéki, kalotaszegi és szatmári dallamokra is mulathattak a
részvevők. A SICULUS zenekar az est hátralévő részében a hagyományos báli dallamokat húzta talpalávalónak. A jóféle kemencés töltött káposzta
és hagyományos erdélyi szilvapálinka is hozzájárult a jó hangulathoz. A baráti társaság, a szórakozás, a táncolás minden résztvevőnek biztosította a
feltöltődést az elkövetkező időszakra, sokuk már a
következő, hasonló esemény időpontját kérdezte.

A bál bevételét adó támogatói díj összegével,
kiegészítve az egyéb pénz- és természetbeni adományokkal, a magyarói és az al-dunai Orsován
és környékén élő szórvány-magyarokat akarjuk
anyanyelvük, kultúrájuk, hagyományaik ápolásában, megtartásában támogatni. Adományunk
átadására az egyesületünk által szervezett kirándulás keretében kerül sor.
Amennyiben bárki, aki nem tudott részt venni jótékonysági bálunkon, de szívesen támogatná egyesületünk segítségével a határon túli szórvány-magyarokat, adományát, hozzájárulását eljuttathatja
egyesületi tagjainkhoz, ugyanakkor szívesen látunk minden újabb, érdeklődő vagy mulatni vágyó vendéget a következő rendezvényeinken is.
Veres Enikő
elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete

Volt egy téli játszótér

Télbúcsúztató
A Soli Deo Gloria Közösség és a 724. sz. Kossuth
Lajos Cserkészcsapat az év utolsó farsangi vasár- "Mi az?" - kérdezte Vén Rigó.
napján, február 7-én rendezte meg mulatságát
"Tavasz!" - felelt a Nap.
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban az országos "Megjött?" - kérdezte Vén Rigó.
„Kultúrházak éjjel-nappal” program részeként.
"Meg ám!" - felelt a Nap.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Széplaki, a Szilvay, a Portik és a Keresztesi családnak, "Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó.
akik a lovas, fogatos felvonulásunk során bősé"Szeretlek!" - szólt a Nap.
gesen, finom falatokkal és minőségi italokkal "Akkor hát szép lesz a világ?"
megvendégeltek bennünket. A cserkész-kaszi- "Még szebb, még boldogabb!"
nó biztosította színes játékaival a farsangi han-Szabó Lőrincz: Tavaszgulatot, amelyet mangalica áldozatból készült
hidegtálak és a talp alá való muzsika tettek teljessé. A kisze-baba elégetésekor mondott télbúcsúztató verssel köszöntsük együtt a várva várt jó időt!
Dr. Csobolyó Eszter

Január közepétől február közepéig színt vitt a szürke hétköznapjainkba a Művelődi Ház udvarán felállított négy évszakos jégpálya. A rendelkezésre álló egy
hónapunk telis-tele volt programokkal, amelyek minden korosztály számára kikapcsolódást kínáltak. A nyitóünnepségen jégrevüt láthattunk, hóemberrel,
pingvinnel csúszkálhattunk, a második-harmadik héten igazi hangulatos jégdiszkó várt bennünket Dj Janóval, majd tiszteletét tette nálunk a Willpower TSE a
koris farsangon is február elején, ezután volt „Filmzenék korija”, „Világok zenéje a jégpályán”. A hab a tortán a fergeteges sikerű Retro Disco volt Dévényi Tibi
bácsival! Nagy örömünkre szolgált, hogy a négy hét alatt a helyi iskolák folyamatosan látogatták a pályát, rendszeres testnevelés órák zajlottak, így délelőttönként gyermekzsivaj töltötte be a környéket. Napközben, aki ide látogatott, hangulatos környezetben, kellemes zene mellett élvezhette a környék legfinomabb
lángosát, meleg teát, forralt bort a büfében. Külön köszönet Dunavarsány Város Önkormányzatának, hogy lehetővé tette ezt a sportban, jókedvben, élményekben gazdag hónapot a város lakói számára!
A Művelődési Ház csapata
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KÉZILABDA

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
-Itt van például rögtön az első fotón látható Nagyvarsány, Kertész u. 6-os számú Müller Ferenc-ház a XIX. sz. végéről. Csak az tudható, hogy éppoly oszlopos-tornácos, volt, mint a vele egybeépített és még ma is álló Firnigl-ház. Az 1956-os földrengéskor olyan súlyosan megrongálódott, hogy le kellett
bontani, s rá merőlegesen épült egy új.
-A második képen a Kertész u. 13-as Száger József-, majd Geyerhosz Mihály- és József-ház sem enged sokat láttatni magából az azóta szép szál legénynyé cseperedett fiúcska mögött...
-A harmadiknak bemutatandó Templom u. 9-es számú Wágner Lőrinc-, majd Wágner Antal-ház 1910 körül épült. Ma már új áll a helyén.
-A negyedik fotó a vele szemben lévő és vele egykorú Templom u. 8-as számú Lindwurm Jakab-, majd Lindwurm Lénárd-ház udvar felőli részét mutatja
csak. Jelentősen átépítették.
Kisvarsánnyal most szerencsésebb vagyok a képek minőségét tekintve. Az ötödik képen a Bajcsy-Zsilinszky u. 3-as számú Renyé János-villát láthatjuk,
amely az 1910-es években épülhetett.
-A hatodikon a hasonló korú Halász Lajosné u. (akkoriban: Bugyi út) 2-es számú Hangya Szövetkezet főüzlete. Ma Bulesz Fitness Club és Bulesz söröző.
-A hetedik felvétel a Kossuth Lajos u. 4-es számú Kasztelik-Korompai- házat ábrázolja szintén az 1910-es évekből. Lebontották, a Petőfi Művelődési Ház
parkolója és udvara van most a helyén.
-A nyolcadik fényképen az Árpád u. 14-es számú hajdani Jaczek-ház látható ugyanezen időszakból. Hajdan pékség működött benne, ma a Weöres
Sándor Óvoda épületegyüttesének része.
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3.

Kézilabda mérkőzések

Kézilabda Mérkőzések

Kohán József

NB II Női Junior és Felnőtt

Pest Megyei Felnőtt Férfi

„Házbemutatónk” választék hiányában olyan képeket is kénytelen most felvonultatni, amelyek nem a maguk teljességében örökítették meg a kiszemelt épületet.

1.

2016. január 24. vasárnap 18:00

BUGYI SE

Dunavarsány TE

2016. janurá 31. vasárnap 15:00

Dunavarsány TE

Treff 07 SE

Százhalombatta TC

Dunavarsány TE

Dunavarsány TE

KSI SE

Dunavarsány TE

GSK-Erdőkertes

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

2016. február 7. vasárnap 14:00

JUNIOR 18:00
FELNŐTT 16:00

2016. február 13. szombat 13:00

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

2016. február 27. szombat 13:00

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

2016. március 6. vasárnap 15:00

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

Mogyoródi KSK II.

Dunavarsány TE

2016. március 19. szombat 13:00

Dunavarsány TE

Aranyszarvas SE

2016. áprilsi 3. vasárnap 17:00

Budai Farkasok KK

Dunavarsány TE

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00
JUNIOR 15:00
FELNŐTT 17:00
JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

BEMUTATKOZIK A DUNAVARSÁNYI KEMPO EGYESÜLET

4.

6.

5.

7.

Csapatunk, a Balogh Team SKE az elmúlt esztendő óta bejegyzett egyesületként,
hagyományos kempo stílusban működik. Dunavarsányban a 2013-ban megrendezett sportágválasztó napon volt lehetőségünk megismertetni a fiatalokat a küzdősport számunkra legkedvesebb formájával, s azóta egyre duzzadó létszámban
veszünk részt Dunavarsány civil és sportéletében. Jelenleg 25 tagunk van, mindannyian kiváló eredményeket érnek el mind országos, mind nemzetközi megmérettetéseken. Több országos és nemzetközi érmest üdvözölhetünk köreinkben.
Jelenleg az Arany János utcában (volt Bor Vendégház) működő edzőtermünk mérete lehetővé teszi, hogy nagyobb létszámban tudjunk együtt sportolni, ezért szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, testi és lelki felfrissülésre vágyót hétfői
és szerdai nyílt edzésnapjainkon, 18 órai kezdettel. A sport jótékony hatásán kívül
legyél részese egy formálódó, jó hangulatú dunavarsányi civil szerveződésnek is!
Elérhetőségeink:

8.
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Dunavarsány, Arany János utca 37-39.
Balogh Gyula, elnök: 06302449283
Balogh Tamás, edző: 06304420007

Sporttársi tisztelettel, üdvözlettel:
Balogh Gyula

JUNIOR 16:00
FELNŐTT 18:00

2016. febuár 20. szombat
Dunavarsány TE - Szigetszentmiklós

2016. febuár 28. vasárnap
Ceglédi KÉK Cápák - Dunavarsány TE

2016. március 19. szombat
Pázmánd Gárony - Dunavarsány TE

2016. április 2. szombat
Dunavarsány TE - Duna Pent NKSE

2016. április 10. vasárnap
Fehérvár KC II - Dunavarsány TE

2016. április 16. szombat
Dunavarsány TE - Tököl KSK

2016. április 24. vasárnap
Euronovex USE - Dunavarsány TE

2016. április 30. szombat
Dunavarsány TE - Vecsés

2016. május 7. szombat
Gyömrő VSK - Dunavarsány TE

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskereső
Klub február 2-án megtartotta szokásos havi ös�szejövetelét Dunavarsányban. Mivel az új álláskeresők többségben voltak, ezért először az álláskeresés elméleti tudnivalóit, például az önéletrajz
megírását, az állásinterjúra való felkészülést, a
megjelenést stb. beszéltük meg, majd három
munkaadó által ajánlott álláslehetőségeket ismertetett a klub vezetője. A második részben a Pest
megyére vonatkozó listából, illetve a Hírlevélben
meghirdetett álláslehetőségek közül válogattak
a munkát keresők. A következő foglalkozásra március első keddjén, vagyis 1-én 14 órai kezdettel
kerül sor Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési
Házban. Minden állást keresőt szeretettel várunk.
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.
Kérjük, aki teheti, adója 1%-val támogassa alapítványunk munkáját. Adószámunk: 18721797-1-13
Köszönjük.

Sport

Történelem

14

- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -
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- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -

HIDRAULIKA T
ÖMLŐK
gyártása, javítás
a

Bugyin a Kovács

Műszaki Boltba

n

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (20) 241-2090; (20) 337-6421 • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Munkaszüneti és folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erőspusztán: Cs:13-14
Dr. Schäﬀer Mihály háziorvos

(helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):

2347 Bugyi, Kossuth L. u. 35.
Képzett, tapasztalt személyzet, nagy árukészlet,
kedvező árak!

06-30-475-9229
06-30-301-7112

Egészségház I. em. 51.
Rendelés: H: 15-17; K: 13-14;
Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/24 473-054
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12

Dr. Rácz Ildikó Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H,K,Cs,P: 12-14
Sz: 10-11, Sz: 9-10 egészséges tanácsadás
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Rendőrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125
Közterület-felügyelő
Doktor János
06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.
Dunaharaszti, Fő út 152.
06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Hatósági: 0620/249-42-18

Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/29 337-155; 06/30 236 4884
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412
Gál Károly
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
BÖLCSÖDE!? www.dunavarsányigyerkőcde.hu
Tel:30/924-80-87
Dunavarsány Kossuth L. u. 38 szám alatti Szolgáltató Házban,
a Posta és a Takarékszövetkezet mellett földszinti üzletek
(38-40m2), és első emeleti irodák kiadók.
Érdeklődni a 06-70-942-5939-es telefonszámon lehet.
Esztergályos-marós és hegesztő munkákat vállalunk.
Dunavarsány, Görgey utca 11. Tel:06/30-826-8403

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

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők
gyermekét/gyermekeit másfél évestől
három éves korig.
Kérjük, látogassa meg városunk központjában,
az óvoda szomszédságában működő otthonos,
gyermekközpontú, az óvodára
felkészítő intézményünket.
Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta
intézményvezetőnél.
Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19.
(Arany János utcánál)
Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

Hirdetések

Hirdetések
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