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A közelmúltban a Szigetszentmiklósi Járás Helyi
Védelmi Bizottságának ülésén vettem részt,ahol
a szakemberek beszámoltak ár- és belvíz védekezésről, a vízkár eseményekről, a szennyvízelvezető rendszerek állapotáról, a tűzesetek megelőzéséről és a hulladékszállítással kapcsolatos
teendőkről. Sok aktuális és hasznos információ
hangzott el, amelyekről szerintem mindenkinek
tudnia kell. A belvízvédelem tekintetében sajnos
csak Dunavarsánynak vannak feladatai a környező települések közül.

feladatok elvégzésének első üteméhez az idei
költségvetésben fedezetet biztosítottunk. Egy
fontos tudnivaló a kedves lakosok számára: az
ingatlanjaikon leeső csapadékvizet nem szabad kivezetni a telekről, hanem helyben kell
elszikkasztani! Sok helyen látni az utcára kilógó
esőcsatornákat vagy a teljesen térkövezett udvarokból egy nagyobb eső alkalmával kizúduló
víztömeget. Sok nyugati országban a kifolyók alá
helyezett hordókba fogják fel az esővizet, ami igazi kincsnek számít. A víz kincs, és nem tart örökké!

A februárban I., majd márciusban a II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelése a városra nagy
terheket ró. A Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. folyamatos készültségben eszközökkel, járművekkel és emberi erőkkel vigyázza már két
hónapja a települést a hat éve újra és újra feltörő
belvíz ellen. Sok újat nem tudunk elmondani a
témában, de egy fontos új tervünkről beszámolhattam a HVB ülésen. Az áprilisi képviselő-testületi ülésen a képviselők egyhangúlag elfogadták
azt az előterjesztést, amelyben elindítjuk Dunavarsány vízkár-elhárítási terveire a pályázatot.
Bízom benne, hogy ez a minden belvízzel érintett
területre kiterjedő terv irányt mutat a következő években elvégzendő feladatokra. Vízzel, de
már az esővízzel kapcsolatos teendők is ehhez
a témakörhöz kapcsolódnak. Sok helyen nincs,
talán nem is volt soha árok, ami befogadhatná
a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékvizet. Már az előző évben feltérképeztük
a meglévő árkok állapotát és azokat a helyszíneket, ahol az árok hiánya okoz vízelvezetési
problémákat a településen. Az ezzel kapcsolatos

Egy másik nagyon fontos téma volt a Védelmi
Bizottság ülésén az eddigiek ellentéte, a tűz.
Nagyon sok tűzeset volt a télen, és jelenleg is
országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez
azt jelenti számunkra, hogy külterületen mindenféle égetési tevékenység tilos! Ingatlanjainkon belül a településen érvényben lévő rendelet szabályozza a tűzgyújtást. Tehát kedden és
pénteken lehet a megszáradt kerti hulladékot
– és nem mindenféle szemetet – elégetni. Telken belül lehet szalonnát sütni és bográcsolni
is, természetesen kellő elővigyázatossággal. Ne
bosszantsuk és mérgezzük szomszédainkat és
ne adjunk fölösleges munkát tűzoltóinknak azzal, hogy veszélyes hulladékot teszünk a tűzre.
Elérkeztem a legmegoldhatatlanabbnak tűnő
problémához, ami minden települést egyformán
érint, ez pedig a szemét ügy. A tavalyi „Te szedd!”
mozgalom keretében elvégzett nagy szemétszedéskor kissé bizakodóbb voltam, talán mintha kevesebb illegális hulladéklerakó helyet találtunk
volna. Lehet, hogy felnövünk a feladathoz, igényünk lesz a tiszta, szemétmentes környezetre,

FELHÍVÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban
tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök.
rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki a Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulók számára, akiknek az előző tanulmányi félévben elért tanulmányi
eredménye legalább „jó” (3.51 feletti). A részletes pályázati felhívás és a pályázati
adatlap beszerezhető a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. május 19. (péntek)

Hirdetésfeladás:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu

A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”

WWW.DUNAVARSANY.HU ; FACEBOOK/DUNAVARSANYHIVATALOS

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezési és Önkormányzati Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth u. 18.)
a 24-521-041-es telefonszámon.
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

jobban vigyázunk erdőink tisztaságára? Sajnos,
korai volt a reménykedés! Az utóbbi időben
több fotó került fel a közösségi oldalra, rengeteg
hulladékról és szeméttel teli zsákhegyekről. Naponta kapok bejelentést erdőszélére kihordott
zöldhulladékról (a levágott fű és tuja ágak, a
száraz gallyak és fák kihordása is tilos!). Micsoda
elvetemültségre vall az a tett, hogy egy lakásfelújítás feleslegessé vált elemeit, vagy az elromlott
elektromos berendezéseket valaki kiteszi az erdő
szélére, az út szélére, a temető mellé vagy a tavak
partjára! Aki sok pénzt tud költeni arra, hogy saját
házát szebbé, modernebbé tegye, az miért nem
tud egy konténert bérelni a kidobandó szemét
számára? Költői kérdések megmagyarázhatatlan
tettekről! Ismét csak nyugati szomszédainkkal
tudok példálózni, hiszen ott igény van a szép és
tiszta környezetre, a szelektív hulladékgyűjtés
természetes dolog. Ebben a lapban tájékoztatjuk
a lakosságot a hulladékfélék elszállításának rendjéről, kérjük tartsák be!
A városban virító sok szép virág örömet jelenthetne, hiszen kellemesebb az élet egy virágos, rendezett településen. Sajnos, ez sem tetszik mindenkinek, és ezt azzal hozza tudomásunkra, hogy
letarolja a tavaszi virágokat, tövestől kihúzgálja
és a város közepén lévő téren eldobálja azokat.
Miért? Bízom abban, hogy még mindig többen
vagyunk, akik odafigyelünk a környezetükre és
örülünk a szépnek, a rendezettnek. Dunavarsány
tisztaságának megóvása mindannyiunk felelőssége és feladata, végezzünk jó munkát!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

II. FOKÚ BELVÍZI VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE
2017. március 22.-vel kezdődően 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 hetekben lehullott
nagy mennyiségű csapadékvíz és a nagymértékű olvadás. 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 csökkentésére. A védelemvezetői feladatokat munkaidőben Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető látja el (telefonszám: 06-70/387-4329).
A konkrét beavatkozási feladatok végrehajtója a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft.-nél Vas Zoltán (06-20/337-6421).
Az önkormányzati hivatal számít 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
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A 2017. április 18-ai rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Rendőrőrs
2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület a hagyományos köztéri rendezvények
helyszíneként szolgáló dunavarsányi 103 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó tér tanulmánytervét elfogadta és elindította a tanulmányterv alapján az engedélyezési tervek elkészítését. A tanulmányterv alapján előzetesen meghatározta a
megvalósítandó beruházás – engedélyezési tervek készítésénél figyelembe veendő – becsült maximális bekerülési költségét nettó 121.059.847,- forint + Áfa összegben. Felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és az
Önkormányzat költségvetési intézményei, nemzetiségi önkormányzatok és gazdasági társaság 2016. évben elvégzett
ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.
A képviselő-testület elfogadta a Medical-Provisor Kft. Központi
Orvosi Ügyelet Kft. 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évben a családi napköziben végzett tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület megbízta a CO-MEDI-CATUS Gyógyító
és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-t a dunavarsányi lakosok
labormintáinak heti 2 alkalommal történő levételével, átvételével, a labormintáknak a Szigetszentmiklós Szakorvosi
Rendelőintézetbe történő elszállításával és a leleteknek a
Rendelőintézetből való visszaszállításával, valamint a tartós véralvadásgátló kezelésben részesülő dunavarsányi
lakosok alvadási paramétereinek heti 1 alkalommal történő ellenőrzésével, bruttó 100.000 Ft/hó megbízási díjért.
Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde megszervezésére és működtetésére vonatkozó ellátási és együttműködési szerződést, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával kerül
megkötésre, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról
szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján,
és felkérte a polgármestert, hogy a pályázati felhívást és a
pályázati adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012. (VI. 13.)
Ök. rendeletben foglaltak szerint a DUNAVARSÁNY/K/39/15
helyrajzi számú, kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítésére. Felkérte a polgármestert a nyílt pályázati kiírást az
Önkormányzat honlapján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján tegye közzé.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási igényt
kíván benyújtani a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló „Lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás támogatása” tárgyú, a vízgazdálkodásért fe lelős miniszter, a nemzetgazdasági miniszterrel
és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, 2017
márciusában elfogadott pályázatára a Magyar Államkincstár
területileg illetékes szervén keresztül a felelős miniszterhez.
Kötelezettséget vállalt arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott
mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, pótlására, a
fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

A képviselő-testület, mint irányító szerv az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Majosháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által 2013. február 6-án elfogadott Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 8. pontjában és
az ugyancsak 2013. február 6-án elfogadott közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 3.1.1. pontjában foglaltakra, jóváhagyta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát (úgyis, mint ügyrendjét).
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Megbízta
a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000,- Ft
összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Az
eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Deponátor
Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u.73.), MB Aszfalt Kft. (3011
Heréd, Hatvani út 43/A.), RBM Úttechnika (2363 Felsőpakony, Szent
István u.16. 2. Ép.), Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.), Triaut Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.).
A képviselő-testület a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg:
a Hegedüs és Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.)
ajánlata érvényes; a Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyvári u. 27.) ajánlata érvényes; az A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép.) ajánlata érvényes; a DUVIÉP 2000 Kft.
(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes; a legjobb
ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a DUVIÉP 2000 Kft.
(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette. Az eljárás eredményes
volt. Az eljárás nyertese a DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár,
Bakony u. 6.). A szerződés teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében biztosítja és
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a „Dunavarsány, Epres utca és térségében
létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: a
Hegedüs és Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) ajánlata érvényes; a MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.)
ajánlata érvényes; az A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3.
ép.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes, 2. részre benyújtott ajánlata érvénytelen; a Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték arányra
vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. és 2. részre a Dunavarsány 2017
Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette. Az eljárás
mindkét rész tekintetében eredményes volt. Az eljárás nyertese az 1.
részre és a 2. részre a Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.). A szerződés teljesítéséhez szükséges többlet
fedezetet a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében biztosítja
és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület „az Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciós munkák és az új
gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építési munkák műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: A Hidrográd Kft. (2330
Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A.) ajánlata érvényes; az Impulsor Kft.
(2330 Dunaharaszti, Fő út 119.) ajánlata érvényes; az ÉP-KERT
MÉRNÖKIRODA Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. utca 45.) ajánlata
érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes ajánlatot az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft. tette. Az eljárás
eredményes volt. Az eljárás nyertese az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA
Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2017.
évi költségvetés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok kormányzati funkción belül a Képviselő-testület a számlázott szellemi termék rovat terhére biztosítja, és
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a „Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve, Településképi rendelete és azzal összefüggésben Dunavarsány hatályos Építési Szabályzata módosításának elkészítése”

Folytatás a 4. oldalról.

tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: A Pestterv Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.)
ajánlata érvényes; az Urban-Lis Stúdió Kft. (1031 Budapest,
Kadosa u. 19-21.) ajánlata érvényes; az ACZÉL Városépítész
Bt. (1029 Budapest, Badacsony u. 4.) ajánlata érvényes; a
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út
455.) ajánlata érvényes; az Urbanitás Tervező és Tanácsadó
Kft. (1111 Budapest Stoczek u. 19.) ajánlata érvényes. A
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. tette.
Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese az Urbanitás
Tervező és Tanácsadó Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetés biztosítja,
és felkérte a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a "Házhoz menő egyszeri zöldhulladék
elszállítása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapította meg: a LÉ-MA Sped Kft. (1188 Budapest,
Szigeti Kálmán utca 75.) ajánlata érvényes; a MULTISZINT
Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.) ajánlata érvényes; a
MERKON Kft. (1184 Budapest, Lakatos utca 61-63.) ajánlata
érvényes; a Jager Szolgáltató Kft. (10299 Budapest, Ördögárok utca 3.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a MULTISZINT
Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese a
MULTISZINT Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi
fedezetet a 2017. évi költségvetés Nem veszélyes hulladék
begyűjtése kormányzati funkción belül a Képviselő-testület
az egyéb üzemeltetés rovat terhére biztosítja, és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ráckeve Térségi
Közhasznú Mentőalapítványt a mentőállomásuk kapujának korszerűsítésének céljára 100.000 Ft-tal támogatta a
2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsányi Naprózsa Alapítványt a Naprózsa Nap rendezvény céljára 200.000
Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján döntött név nélküli utcák és útrészletek elnevezéséről. (Az elnevezések megtekinthetőek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a www.dunavarsany.hu honlapon.)
A képviselő-testület Herczeg János kérelmére elfogadta a
változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 028/16, 028/17 és
028/25 helyrajzi számú ingatlanok telekcsoport újraosztását.
Elfogadta a Tulajdonos részéről felajánlott újonnan kialakuló,
028/32 helyrajzi számú kivett, helyi közút ingatlan ingyenesen történő átadását az ingatlan termelésből történő kivonását

követően azzal a feltétellel, hogy a telekalakítással és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő
költségek, illetékek és díjak, valamint a kialakuló új közút
birtokbaadás előtti kitűzése, illetve annak szükséges és indokolt járhatóvá tétele a kérelmezőt terhelik. Felhatalmazta a
polgármestert az ajándékozásról szóló megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
- Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2017. (IV. 19.) önkormányzati
rendeletét,
- Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2017. (IV.
19.) önkormányzati rendeletét,
- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 10/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján
(www.dunavarsany.hu).

A DUNAVARSÁNYI SZERVEZETEK RÉSZÉRE
2017-BEN MEGÍTÉLT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZÓ SZERVEZET
1270. sz. Nautilus Vízicsapat

TÁMOGATÁS
200.000 Ft

Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi Csoport

425.000 Ft

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

500.000 Ft

Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület

300.000 Ft

Dunavarsányiak Független Köre

150.000 Ft

Dyslexiás Gyerekekért Egyesület

400.000 Ft

Kantátika Férfikar

350.000 Ft

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubja

250.000 Ft

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára
a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
programjaira 75.000 Ft, míg működésére 75.000 Ft támogatást ítélt meg a 2017. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére azzal, hogy a támogatási
összeggel legkésőbb 2018. január 15. napjáig kell elszámolni, és a támogatási összeg felhasználása, illetve az összeggel
való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

600.000 Ft

Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi Egyesület

650.000 Ft

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány

150.000 Ft

Csujjogató Táncegyesület

150.000 Ft

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

175.000 Ft

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a
Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira 600.000 Ft
támogatást ítélt meg a 2017. évi költségvetés civil szervezetek
működési támogatása előirányzat terhére azzal, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2018. január 15. napjáig kell elszámolni, és a támogatási összeg felhasználása, illetve az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

650.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület

1.425.000 Ft

Mollissima Női Kar

100.000 Ft

Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítása Alapítvány

150.000 Ft

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

300.000 Ft

Nemzetőrök Országos Egyesülete

150.000 Ft

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a
Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítása Alapítvány programjaira 150.000 Ft támogatást ítélt meg a 2017. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat
terhére azzal, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2018.
január 15. napjáig kell elszámolni, és a támogatási összeg felhasználása, illetve az összeggel való elszámolás a támogatási
szerződés szerint történhet.

Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület

150.000 Ft

Soli Deo Glória Közösség

800.000 Ft

Dunavarsányi Off-Road Egyesület

175.000 Ft

Balogh Team Sport és Kulturális Egyesület

150.000 Ft

Venus Rúdsport Egyesület

150.000 Ft

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a
„civil pályázat”-ra elkülönített 8.000.000 Ft összegből fennmaradt 200.000 Ft összeget átcsoportosította a Művelődési,
Oktatási és Sport Alapítvány 2017. évi tevékenységének támogatására, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.

DUFI

150.000 Ft

Cigány Írószövetség

150.000 Ft

Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi Szervezete

300.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és Sportegyesület

700.000 Ft

A képviselő-testület a „Vízkárelhárítási Terv elkészítése” tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta, és eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Hidrográd
Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A; H.P. Mérnöki Iroda
Tervező és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Kolosy tér 1/b. 1. em. 4.); Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek,
Hunyadi utca 7.); "Ko-Pé-Terv" Kft. (1055 Budapest, Szt. István
krt. 13. 2. em. 2/a.); Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.). Felhatalmazta a polgármestert az ajánlattételi
felhívás aláírására, az ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Folytatás az 5. oldalon.

TISZTELT
DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Háztartási célú kutak
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kormány döntése
alapján hatályon kívül helyezik azokat a rendeleteket,
amelyek szerint fennmaradási engedélyt kellene kérni
a 2016. június 4-e előtt kialakított háztartási célú kutakra. A lakosságnak tehát semmilyen feladata nincs a már
több éve, évtizede használt kutakkal kapcsolatosan.
Bővítjük az óvoda területét
A képviselő-testület 2017. március 14-én egy régi
álmát valósította meg azzal, hogy megvásárolta a
Kossuth Lajos utca 22. szám alatti ingatlant, amely
beékelődött a Weöres Sándor Óvoda intézményi területébe. Az ingatlan megvásárlása több éves előkészítői
munka eredménye. Megtörténtével a jövőben újabb
játszószerekkel bővülhet az óvoda udvari játéktere,
az épület felújítása, átalakítása is egy későbbi fejlesztési terv részét képzi a költségvetés függvényében.
Újabb parkolókat alakítottunk ki
Sokak által látogatott a Dunavarsány központi részén
elhelyezkedő Halász Lajosné utca és Gyóni Géza utca
kereszteződésének környéke, mert itt található az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Dunavarsányi
Rendőrörs, valamint számos üzlet és szórakoztató egység. Sokan gépkocsival érkeznek és a napokban már
tapasztalhatták, hogy megújult a Halász Lajosné utca
és Gyóni Géza utca kereszteződésében levő parkoló,
három újabb térkövezett megállási lehetőséggel bővült a meglévők száma. Nem csak a parkolók száma
növekedett meg, hanem a csapadékvíz-elvezetés is
megoldódott a korábbi 9 méternyi árok elbontásával, a
régi árokelemek felszedésével, új szikkasztógerendák
beépítésével, valamint víznyelőakna kialakításával.
Megújult továbbá a Gyóni Géza utca és Halász Lajosné
utcai kereszteződésbe futó járdarész is több méteren.
Régi Invitel faoszlopok megszüntetése
Dunavarsány Város Önkormányzata 2 év levelezés után
kapott állásfoglalást az Invitel Zrt.-től, amelyben arról
tájékoztatták városunkat, hogy megvizsgálták az oszlopokat és megállapították, hogy nagyobb részben üzemen kívül vannak, az Invitel Zrt. jövőbeni fejlesztési terveinek nem felelnek meg sem földrajzi, sem műszaki
szempontból. Az Invitel tájékoztatása szerint 2017. április végéig Nagyvarsány területén 27, míg Kisvarsány
területén 41 db üzemen kívüli faoszlopot bontanak le.
Reméljük, megelégedésükre szolgál és örömmel veszik a várost érintő fejlesztéseket.

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény értelmében legkésőbb 2017. október 1. napjáig meg kell alkotnia a településképi rendeletét. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni Dunavarsány Településképi Arculati
Kézikönyvét.
A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány, amely
-röviden és lényegre törően mutatja be a közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait,
- meghatározza Dunavarsány településképi jellemzőit,
- vizsgálja településképi szempontból az egymástól elkülöníthető településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel,
- bemutatja a természeti-táji környezet adottságait,
- összefoglalja a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
- összegyűjti a településképhez illeszkedő építészeti elemeket
és mindezekkel irányt mutatva az építtetőknek.
A fentiekkel kapcsolatban szeretnénk kikérni a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak (vallási közösségek) véleményét, ezért
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2017. május 3-án - szerdán - 16.00 órai kezdettel
a Városháza Dísztermében (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.).
A lakossági fórumot követően 2017. május 11. napjáig a témával kapcsolatban a lakosság és az egyeztetésben részt venni kívánó partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnak (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) címzett
postai levélben, vagy a foepitesz@dunavarsany.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Dunavarsány Város Önkormányzata – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – az előzetes tájékoztatási szakasz további szöveges anyagát 2017. április 26-án közzéteszi a közterületi hirdetőfelületeken, valamint a www. dunavarsany.hu honlapon, a főmenüben, a Partnerségi egyeztetés címszó alatt.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A KUTAKRÓL
A Dunavarsányi Napló 2017. márciusi számában
tájékoztató cikk jelent meg a háztartási célú kutak
fennmaradási engedélyezési eljárásáról, amelyet
2018. december 31-ig bírság kiszabása nélkül indíthatnak meg az érintett ingatlantulajdonosok.
2017. április 6-án Lázár János miniszterelnökséget
vezető miniszter a kormányinfón jelezte: a kormány várhatóan módosítja a háztartási célú kutak
fennmaradási engedélyezéséről szóló rendeletét.
A vonatkozó jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Kormányrendelet – jelenleg még hatályos.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és azt, hogy a
változás megjelenéséig ne nyújtsanak be kérelmet hivatalunkhoz! A hatályos szabályozás változásairól folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztály

A 90 . életév betöltése
alkalmából köszöntötte
Nagy Károlynét
Gergőné Varga Tünde polgármester.

2017. márciusában
házasságot kötöttek:

Oláh Zoltán - Nádházi Dóra
Dunker Dittmar - Templom Marianna
Somogyi Zoltán - Ullmann Mária
Rákóczi György Zoltán - Hahner Mercedesz Ivett
2017. márciusában
születtek:

Szabó Zsófia
Benyó Elizabet
Kónya Linett
Bodó Konrád
Varga Vivien
Varga Dávid

március 15.
március 16.
március 20.
március 25.
március 28.
március 28.

2017. márciusában
elhunytak:

Szabó Jánosné
Nagy István
Lang Lénárdné

élt 78 évet
élt 84 évet
élt 77 évet

TISZTELT HÖLGYEIM!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,
hogy az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2017. április hónapban személyre
szóló meghívókat küld ki ingyenes méhnyak-szűrővizsgálatra a 25-65 év közötti
női lakosság részére. Kérjük, hogy vegyen
részt a szűrésen, hiszen az időben felismert
daganat kezelése az életét mentheti meg.
A szűrésre jelentkezhet:
Telefon: 06 20 266 4332
E-mail: dvvedono@invitel.hu
A vizsgálat helyszíne:
Egészségház, I. emelet
ÁNTSZ
Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné T. Cecília

A jegyző, mint birtokvédelmi és állatvédelmi hatóság
Amikor valaki a zajos fővárosból vidékre költözik, ös�szetartó, családias közösséget, nyugalmat és csendet
képzel az új élete köré. Később, a költözés után szembesül a vidék zajaival, azzal, hogy itt kora reggel fát vágnak, fűrészelnek, hajnalban a kakas kukorékol, a kutya
ugat, a tehén bőg. Miután az új lakos szomszédjával
nem jut dűlőre, bírósághoz fordulni nem akar, ezért a
jegyzőt keresi meg. Panasza alapvetően birtokvédelmi
jellegű, a megoldás pedig sokszor állatvédelmi ügy.
Dunavarsányban 2014-ben egy alkalommal kutyaugatás állandó egyhangúsága, végnélkülisége miatt tettek
panaszt a jegyzőnél. Az eljárás során derült ki, hogy a
kutya azért ugat egyfolytában, mert a gazdája Pestre
költözött és a kutyát napokra, hetekre gondoskodás
nélkül magára hagyta egy kis méretű kennelben. Miután az állat tulajdonosát az eb megfelelő elhelyezésére
kötelezték, a birtokvédelmi probléma megoldódott.
Ugyanezzel a jelenséggel, a birtokvédelmi, egyben állatvédelmi visszássággal találkozhatunk egy manapság
otthoni divatmadárrá váló madár, a jákópapagáj tartása
esetében is. A kedves, beszélő papagáj népszerűségéhez, egyben a róla elterjedő tévhitekhez nagyban hozzájárult a Csengetett, Mylord? c. sorozat egyik kedvence, lady Lavender papagája. A sorozatban az idős hölgy
társállata, Kapitány, kiválóan érzi magát, ám kizárólag
akkor szólal meg, amikor a sokak által ismert, jellegzetes hangján kikiált, hogy „Szabaaad”!, mert hallja,
hogy valaki szeretne bemenni lady Lavenderhez. Látszólagos kényelme ellenére a madár a sorozat 22. részében szinte előzmény nélkül elpusztul - kizárólag Ivynak, a szobalánynak tűnik fel, hogy Kapitány akkor lett
beteg, amikor a vele sokáig együttélő másik fajtársát
elszállítják. A történet tanulsága, hogy lady Lavender a
madarat drága pénzen megvette, de a tartásához szükséges körülményeket - az éghajlatot, a mozgásteret, a
fajtárs állandó jelenlétét – ő sem tudta megteremteni.
Sajnos, ez a kedves állat manapság is megvásárolható,
hazánkban is, de a számára megfelelő körülményeket mi sem tudjuk biztosítani, erre sem éghajlatunk,
sem életkörülményeink nem alkalmasak. Bár a papagáj élettartama hosszabb, mint az emberé, mégis,
idő kérdése, és a madár önpusztításba és fülsértő
rikácsolásba kezd. Ilyenkor általában a szomszédok
viszonya elmérgesedik, majd a panaszos a hatóságnál bejelentést tesz. Egy ilyen ügyben történt, hogy
az állattartó, a szomszédok feljelentésétől tartva, a
fürdőszobába zárta a szerencsétlen jószágot, így a
szomszédok elcsitultak, a madár a rikácsolást, a tollai
tépését azonban folytatta, végül a Papagájvilág Alapítvány mentette ki a nyomorúságos körülményekből.
A tanulság? Ahogyan a fejfájás sokszor csak tünet,
amely a szervezet gyógyításával megszűnik, úgy viszonyul egymáshoz a birtokvédelmi panasz, mint tünet és
az állatvédelmi probléma, mint az ezt kiváltó betegség.
Amennyiben állattartással kapcsolatos panasz merül
fel, a jegyző, mint állatvédelmi hatóság eljárását közérdekű bejelentés keretében kérhetjük. A közérdekű
bejelentés illetékmentes és nincs kötelező formaisága.
Ezzel szemben birtokvédelmi eljárás kizárólag 3000
Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemre indul meg és
ebben olyan információt köteles a kérelmező megjelölni, amelynek hiánya a kérelem elutasításához vezet.

Ugyanakkor nem biztos, hogy a kérelmező ismeri a
kért adatokat (pl. a kérelmezett megnevezése, elérhetősége). Egy-egy írásban érkezett kérelem esetén,
amikor a panaszos nem jelenik meg személyesen a hatóság előtt, nincs lehetőség felvilágosítani az eljárásról
és más hiányosságok is előfordulhatnak, amelyek szintén a birtokvédelmi kérelem érdemi vizsgálata nélküli
elutasításához vezetnek. Egy 2015-ben érkezett bejelentésben a helyszínt a következő módon jelölték meg:
„a falu szélén van egy kis tanyánk” (a bejelentés szerint
ide jártak át másnak a kutyái csirkét lopni).
A pontatlan helyszínmegjelölés hátterében a település kis mérete áll, illetve az, hogy egy kis községben
mindenki mindenkit ismer, ezért a kérelmező azt feltételezte, hogy a neve alapján a hatóság rögtön azonosítja a panasz helyszínét. Amennyiben a panaszos
panaszát kizárólag birtokvédelmi vonalon lehetett
volna orvosolni, a kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el
kellett volna utasítani a pontatlan helyszínmegjelölés
miatt, hiszen a vonatkozó jogszabály nem tesz kivételt:
amennyiben a kérelmezett neve, lakcíme/székhelye
nem szerepel a kérelmen, mérlegelés nélkül el kell
utasítani – a hatóság eltekint az ügy feltárásától, ám a
probléma megoldatlan marad, sem a panaszos, sem
az esetlegesen rosszul, nem megfelelően tartott állat
helyzete nem javul. Amennyiben a birtokvédelmi kérelem hiánytalan és az eljárás megindul, a hatóságnak
a birtokvédelmi eljárás során nincs tényállás-tisztázási
kötelezettsége, nem gyakorolhatja hatósági jogköreit,
ezáltal nem tárhatja fel mélységében a problémát.
Ezzel szemben az állatvédelmi közérdekű bejelentés
alapján hatóság a panasz alapján hatósági ellenőrzést tart, és ha jogsértést észlel, hivatalból eljár. Az
eljárás során tényállás-tisztázási kötelezettsége van,
és különféle jogosítványokkal bír (pl. közigazgatási bírság kiszabása a szemle akadályozása esetén).
Az is előfordul, hogy a zavaró állattartás hátterében
nemcsak az állatvédelmi, hanem más jogszabály megsértése is fennáll. Konkrét példa erre az a 2016-ban
érkezett bejelentés, miszerint a szomszéd kecskéi a ház
falát nyalják. A mihaszna jószágok annak következtében kaphattak erre rá, hogy az állattartó nem tartotta be
a helyi rendeletben rögzített védősávot. Miután a hatóság kötelezésére az állattartással érintett terület és a
szomszéd háza között az állattartó védősávot létesített,
a nem-kívánt viselkedés (és annak hatása) megszűnt.
Az állattartás, birtokvédelem körében beérkező kérelmek egyik leggyakoribb panasza a nem-kívánt
szaghatás. Egy emiatt indított birtokvédelmi per során
kirendelt igazságügyi szakértő szerint a szaghatás megítélésénél három tényezőnek van döntő jelentősége: az
állomány korának, az uralkodó széljárásnak és az aktuális évszaknak. A bírói gyakorlat e körbe vette az állatállomány nagyságát is, még akkor is, ha az ebből eredő
hátrányok esetleg csak időszakosak. A szagvédelemmel
foglalkozó szakemberek által 2014-ben összeállított
Szagvédelmi Kézikönyv az állattartás esetén több mint
400 féle szaghatást okozó vegyületet különít el, ezen
szaganyagok keveréke, kölcsönhatása eredményezi a
szagforrásból kikerülő szagot, de nem ismert, hogy a
keverékek összetevői hogyan hatnak egymásra. A szaghatás érzetének két feltétele van: egy olyan szaghatás,

ami a környezeti levegőben súlyosabb egészségi korlátozás nélkül is rontja az ember közérzetét, ezzel kedvezőtlenül befolyásolja az élet minőségét, valamint
kell hozzá valaki, aki ezt érzi. A szagok élvezeti értéke
az emberben az első 5-10 életév során megszerzett
tapasztalatokkal és emlékekkel alakul ki. A szaghatás
erősségének több összetevője van: függ a kifejtés
időpontjától, az érzékelő korától, nemétől, szaglóképességétől, idegi állapotától. A legjelentősebb zavaró
hatásokat okozó szagok jellemzően olyan forrásokból
származnak, amelyeknél szerves anyagok bomlása
megy végbe. Ez történik pl. az állattartás során keletkező trágyával, vagy a jószágok romlandó eleségével
nem megfelelő tárolás esetén. Amennyiben egy-két
kutya előtt egy-két hétre ott marad egy-két romlandó
hús, ételmaradék, egyéb, már annak szaghatása is
hamarosan érzékelhető, főleg a forró nyári napokon.
Az utóbbi három évben egy olyan esettel találkoztam,
amikor a romlandó étel szaga miatt tettek bejelentést
a lakosok. A kutyatartó több, mint 90 nagytestű kutyát
tartott, és nekik mindennap csirkét főzött hatalmas
üstben, ez már önmagában szaghatást eredményezett.
Gyakori a trágya nem megfelelő, nem higiénikus, a
jogszabályoknak nem megfelelő tárolása. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szerint
„mind a mélyalmos, mind a rácspadozaton való tartás
elfogadható”, de „mélyalmos tartásnál rendszeres
felülalmozással biztosítani kell az állatok számára a
száraz pihenőhelyet.” Az FVM rendelet a jószágok higiénikus tartását kívánja elősegíteni, az önkormányzatok
a környező lakosok szagvédelme érdekében helyi rendeleteket alkotnak. Dunavarsányban az ún. együttélési
rendelet határozza meg a trágyatárolás formáját. E rendeletek többnyire a trágya zárt helyen történő tárolását
írják elő. A Szagvédelmi Kézikönyv szerint „természetes
módon is kialakulhat a szagkibocsátás jelentős mértékű
csökkenése (pl. hígtrágya esetén a természetes módon
a folyadékfelszínen kialakuló réteg esetén)”, ezen körülmény azonban az érintett panaszosokat aligha nyugtatja meg, így mindenképp indokolt a lakosság védelmében történő önkormányzati rendelet megalkotása.
A szaghatásra vonatkozó bejelentés megvizsgálható
birtokvédelmi szempontból, állatvédelmi szempontból és vizsgálható a helyi önkormányzati rendeletek
betartásának szempontjából is. Amennyiben az állattartási jogszabályok és a helyi rendeletek megsértésének esete nem áll fenn, a panaszos még mindig
bejelentheti birtokvédelmi igényeit.
Mindezek alapján, ha egy lakosnak sérelme származik
más állattartása miatt, az illetékes polgármesteri hivatalban (nálunk a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatalban) kérhet jogsegélyt. A megoldást elősegíti,
ha a panaszos az ügyfélfogadáson személyesen adja
elő a panaszát és fényképet is hoz. A jegyző, mint állatvédelmi hatóság ellenőrzi az állattartás körülményeit,
és amennyiben ezekre nem vezethető vissza a panasz,
kérelemre birtokvédelmi hatóságként is megvizsgálja
az ügyet. A jegyző birtokvédelmi eljárásáról a Dunavarsányi Napló 2016. decemberi számában olvasható
tájékoztatás.
dr. Nagy Csilla
igazgatási előadó
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„És ímé én ti veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.” (Máté 28:20)
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei
májusban
Május a Szűzanya hónapja. A Boldogságos Szűznek szenteltek egy-egy hónapot a
keleti és nyugati egyházak. A keleti egyház ünneplése a Boldogságos Szűz augusztusi
mennybevételéhez kötődött. Az ünnep előtt tizennégy napon át böjtöltek, utána az
ünnepet még tizenöt napig tartották. A nyugati egyház ünneplése az európai országok hagyományaihoz nyúlik vissza. Május a virágba borulás időszaka, ezt virágfesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye,
méltó arra, hogy tisztelet övezze és szeretettel forduljanak felé. Az Énekek éneke
vőlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletének. „Kelj föl, kedvesem, gyere
szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak”(2,12). A természet és a szeretet így
kapcsolódik egybe. X. Alfonz (+1284), Castiglia királya a Boldogságos Szűz Mária személyét és május hónapját először kapcsolta össze, magasztalva énekkel. A hónaphoz
kapcsolódó Mária tisztelet folyamatosan terjedt. Rómában Néri Szent Fülöp (+1596)
biztatta fiataljait, ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítették a Mária képeket,
szobrokat és énekekkel köszöntötték. Európa-szerte hangsúlyozták ennek lelki jelentőségét. A szeplőtelen fogantatás dogmája (1854) a XIX. században megerősítette
a tiszteletet. A pápák tanításaikkal, körleveleikkel szintén kiemelték a tiszteletet. Általánossá vált, hogy májusban a Máriát tisztelő hívek összejönnek a Loretói litánia
elvégzésére. Akkor is elvégzik, ha papjuk lelkipásztori szolgálat miatt nem tud velük
imádkozni. Ahol van lehetőség, kiegészítik a litánia megszólításainak értelmezését
szentbeszédben történő magyarázatával. Ez hazánkban is elterjedt szokás a mai napig. A litánia kifejezés a görög litaneuó – könyörgés szóból származik. Az V. századtól
könyörgő imádságok, különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században alakult ki
a mai formája: szándék - hívek válasza. A XVI: századtól ismert a mai formája. A loretói litánia Loretó városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol 1400-tól
minden szombaton énekelték a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve. Canisius Szent
Péter 1558-ban Loretóban járt, meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és
terjesztette. VIII. Orbán pápa 1691-ben dekrétumában a különböző Mária litániákat
megtiltotta és egységesítette, a loretói litániát rendelte el. XIII. Leó pápa 1886-ban ezt
megújította, azóta a pápák hangsúlyozták a litánia közös és egységes imádkozásának
jelentőségét. A loretói litánia részei: a bevezető ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt a mennyei Atyától kapunk. Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk
a Szentháromság titkát. A Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges
Szűz, Istennek Anyja, Szent Szűz. A következő csokorban szerepel, amelyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való,
Szűz virág, Szeretetreméltó, Csodálatos, Jó tanács, Teremtőnk és üdvözítőnk anyja. Az
ötödik részben Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztaljuk. A hatodik
részben a Szentírásból vett magasztalással ruházza fel, az Igazság tükre megszólítással kezdődik és a Hajnali csillag köszöntővel fejeződik be. Szűzanya Betegek gyógyítója – Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója, Keresztények segítsége. Küzdelmes
életünk résztvevője. Hozzá mindig bizalommal fordulhatunk. Eddig, mint küszködők
szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A litánia az
Isten Bárányához fordul, egy záró könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.
Május 1.: Munkás Szent József. XII. XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-jén,
Szent Józsefnek, a munkásnak, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, hitvallónak
és a munkások védőszentjének főünnepe. A József név jelentése: Isten magához
fűz. József Máriának, Jézus anyjának volt a jegyese. Foglalkozását nézve ács volt.
Igazságos és irgalmas volt. Egyszerű munkás és nevelőapa. Egyházunk a munkások védőszentjeként tekint rá. Kétkezi munkával teremtette elő mindennapi
kenyerét. Őt lássuk, amikor lázadnánk mindennapi feladataink miatt. József a mindennapok hallgatag szentje, benne tiszteljük a megbízható munkás példaképét.
Május 7.: Boldog Gizella. A Regensburg melletti Abbach kastélyban született 984ben. Nevelője Regensburgi Szent Wolfgang volt. Scheyerben István jegyese lett. 996ban az esküvőt Kölnben tartották. Gizella Veszprémbe költözött, ahol Székesegyházat
és apácazárdát alapított. Kötelességei közé tartozott, hogy környezetével liturgikus
textíliákat készítsen. Gizella szoros környezetéből származik a székesfehérvári Szűz
Mária templomnak adományozott miseruha, amelyből a XII. századi átalakítással
készült a magyar koronázási palást. Anyaga bizánci selyemszövet, amelyet aranyszállal hímeztek. Ottó és Imre halálával Gizella trónutódlási harcokba csöppent.

Húsvéttól a Föltámadásig
„Még nem értették ugyanis az Írást, hogy
fel kell támadnia a halottak közül.” Jn.20,9
A Húsvét valós megünneplése a keresztyén hit lényegét érinti, nevezetesen az Isten
hatalmas szeretetének teljes győzelmét minden rossz fölött, beleértve a halált. Ezt nem
könnyű megérteni azoknak sem, akik három évet személyesen Krisztussal töltöttek és
saját szemükkel látták a természet és a gonosz fölötti hatalmát.
Nekünk kétezer esztendő után ugyanazokkal a gyarlóságainkkal még nehezebb. Azt talán még megértjük, szomorúan tudomásul vesszük, hogy a bűnt büntetés követi, mert
így igazságos, de azt már nehezebben értjük, hogy a bűnt bűnbocsánat követi nem az
igazságosság, hanem az isteni szeretet okán. Ugyanakkor hiába értjük, hogy „a bűn
zsoldja a halál”, szívünk ebbe belenyugodni nem tud. Akiben még van a teremtett emberségnek bármilyen kis nyoma, az vágyik az örökkévalóságra, a beteljesedésre, a megbékélésre, a hazaérkezésre a teljes pusztulás, megsemmisülés és elfelejtettség helyett.
Húsvét ennek a belső teremtettségi vágyunknak a beteljesedését hirdeti. Krisztus föltámadásának lényege a túllépés, győzelem a halálon. Negyven napra Ő visszajött a földi
életbe, de ez csak a mi kedvünkért történt, azért, hogy tudjunk az élet győzelemről és a
halál bukásáról. A föltámadás igazi lényege nem a visszatérés, hanem az, hogy az élet előrehalad a halálon át is az örökkévalóság felé, a Krisztus által nekünk is kiérdemelt úton.
A hívő ember ezen az úton tudatosan akar járni, nem a halált elkerülve, hanem a halálon túllépve az örök életbe. Nem kis feladat ezt megérteni, sem az akkori, sem a mai
tanítványoknak. Mégis ez a húsvéti jó hír, ez az Evangélium, ez a hitünk lényege. Sok
vallási és néprajzi formaság gazdagította az idei húsvéti napjainkat is. Ezek bárcsak a
nagy megértést is szolgálnák, tehát a lényegre világítanának, és nem eltakarnák azt.
A tanítványok elhitték az asszonyok szavát, hogy Jézus nincsen ott, hanem föltámadt.
De még nem értették, hogy ez mit jelent az ő számukra. Ahhoz még kellett találkozni
a feltámadott Úrral. Adja a Mindenható, hogy ez a találkozás a mi életünkben is minél
sűrűbben megtörténjen templomban és templomon kívül, hogy a bizonytalan hitünk
bátor és boldogító megértésre is jusson!

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
Szent István király halála után az özvegy királyné szembekerült Orseolo Péterrel annak
kormányzati hibái miatt. Amikor Gizella testvére, II. Henrik 1024-ben elhunyt, a királyné elveszítette bajor politikai támogatását. Péter megfosztotta Gizellát hatalmától és
házi őrizetben tartotta. III. Henrik bajor lovagjainak segítségével sikerült megszöknie.
Élete utolsó szakaszát szerzetes nővérként Passauban töltötte. A niederburgi bencés
nővérek apátnője lett. Sírja a passaui Niederburgban található. 1996-tól a veszprémi
Székesegyházban őriznek egy csontereklyét Gizella sírjából.
Május 13.: Fatimai Boldogságos Szűz Mária. 1916. május 13. és 1917. október 13.
között Lúcia Santos, Francisco Marto és Jacinta Marto fatimai gyermekeknek három
angyali és hat Mária jelenése volt. Valistonban 1917. augusztus 13-án az elzárt gyermekeknek jelent meg a Szűzanya, Oroszországért imát, engesztelést és áldozatvállalást
kért. XII. Piusz pápa 1942-ben, VI. Pál pápa 1964-ben, Szent II. János Pál pápa 1984ben végeztek felajánló imát. 1918-ban egy kápolna épült, helyén 1928 és 1951 között
alakították ki a ma is látható kegyhelyet. A Világ Királynője ünnep is a fatimai jelenéshez kapcsolódik. 1946-ban rendelték el az ünnepet. A magyarok építettek Valistonban
kápolnát, amelyet 1956. augusztus 12-én szenteltek fel.
Május 23.: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. Segesváron született 1892-ben.
Nagyváradon 1915-ben szentelték pappá. Gyula plébánosa volt 1918-1941 között. Pártfogolta az üldözötteket, menekülteket. Győr megkímélése érdekében a német hadvezetésnél is eljárt. 1945. nagyhetében kb. 200 menekültről gondoskodott a győri püspöki
vár pincéjében. Március 30-án, Nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy
orosz katona lelőtte. Április 2-án halt meg. A győri karmelita templomban temették el. Földi maradványait 1988-ban helyezték el a székesegyházban, ezen a napon ünnepeljük.

Józsa Sándorné
hitoktató

A VÁLTSÁGDÍJ
George Thomas plébános volt New England egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze, mindenki meglepődve
nézte és kíváncsian várta, mi történik. A plébános elkezdte a prédikációt: „Amikor tegnap
végigmentem a főutcán, szembejött velem egy gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, amelynek alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől.
Megállítottam a fiút és megkérdeztem: - No, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Azután mit akarsz csinálni velük? - kérdeztem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat,
egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
- Előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem
őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz
dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt és odaadtam neki. A fiú letette a kalitkát a földre
és egy pillanat alatt eltűnt. Én azután felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe
kezdett: „Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött,
és így dicsekedett: - Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek lesznek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak
el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák
egymást; hogyan részegeskedjenek és kábítószerezzenek, hogyan találjanak fel fegyvereket és bombákat és hogyan öljék egymást. Nagyon fogom élvezni – sorolta fel a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megölöm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal
mondta: - A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt: - Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat...
Ez történt Húsvétkor, ezt ünnepeltük. Talán furcsa itt ez a szó, hogy ünneplés, hiszen valakinek - és nem is akárkinek, hanem az Isten Fiának - a halálára és feltámadására emlékezünk Húsvétkor. De mégis jó a szó, hiszen Jézus nem maradt halott, hanem feltámadt és
ráadásul az Ő áldozata árán a saját szabadságunkat is ünnepeltük. Jézus azért halt meg,
hogy mi a Mennybe mehessünk és életünkkel ne az ördögöt szolgáljuk. Sokan nem is
gondolják, hogy a pletykával, a csúfolódással, a kis füllentésekkel, a rosszindulatú gondolatokkal – nemcsak a tettekkel, hanem már csak a gondolattal – is az ördögöt szolgáljuk. Nem kell nagyobb bűnökre (lopás, gyilkosság) gondolni, mert már ezek a „kisebb”
bűnök is elválasztanak minket Istentől. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy az
életünket Isten kormányozza, hanem kiszolgáltatjuk magunkat a gonosznak. Ha Isten Fia
a szívünkben él, akkor ezeket nem tesszük meg, mert Ő erőt ad nap mint nap ahhoz, hogy
a bűnös természetünket – amit még a Paradicsomi első bűnbeesés rontott el – le tudjuk
győzni. De ehhez Isten Fiának be kell költöznie a szívünkbe. Nyisd ki az ajtódat és engedd
be Őt, hogy megváltoztathassa az életedet, amíg még van rá lehetőséged! De vigyázz,
mert az idő fogy, nehogy lemaradj a kegyelemről!

Mihály Zoltánné
baptista gyülekezet

SZIPORKÁZOTT A SZIPORKA TÁRSULAT
Április 7-én két egymást követő alkalommal láthattuk a Petőfi Művelődési Házban
a „Brémai muzsikusok” című mesét, amelyet a Weöres Sándor Óvoda dolgozóiból
alakult társulat vitt színre a Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért támogatása érdekében. Már az előadás kezdete előtt fél órával elkezdtek érkezni a családok,
a többgyerekes apukák, anyukák, mindkét előadásra szinte teljesen megtelt a nézőtér. Fergeteges, kb. 45 perces, egyéni sziporkázásokkal teli, színes műsor pergett
a színpadon, az ötletes rendezésnek köszönhetően sikerült bevonni a gyermekeket
is, hol válaszokra késztetve, hol jókat nevetve, a figyelmük az előadás végéig kitartott. A sikert, az általános tetszést az előadások végén mintegy 10 perces vastaps
jelezte. Az előadás után kérdeztem a Weöres Sándor Óvoda intézményvezetőjét:
Mikor fogalmazódott meg, hogy egy mesét vigyenek színre?
- Alapítványunk létrejötte, 2015 vége óta keressük a lehetőségeket a bevételek
növelésére. Körülbelül fél évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy összefogunk és egy
színpadi előadással próbálunk bevételre szert tenni, ugyanakkor folyamatosan
fejtörést okoz, hogy gyermekeinknek színvonalas programokat biztosítsunk. A két
feladat összekapcsolásával született meg az ötlet egy mese előadására.
Remekül sikerült, ezt bizonyítja a sok néző is!
- Igen, ez számunkra is kellemes meglepetés volt. Először csak egy előadást terveztünk, de a folyamatosan növekvő érdeklődés miatt felvetődött még egy megtartása, ezért egy plusz előadást is beterveztünk még aznapra. Külön öröm volt
számomra, hogy Dunavarsány minden részéről érkeztek vendégek, sőt, a hírünk
még Szigetszentmiklós, Szigethalom környékére is eljutott.
Mióta készültek a szereplésre?
- Már két hónappal ezelőtt megkezdődött a forgatókönyv írása, a szerepek kiosztása. A szövegek betanulása először az óvodában történt az olvasópróbán, majd következtek a próbák a művelődési házban. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Kun Ági néninek, hogy biztosította a helyet számunkra a próbákra és az előadásokra.
Milyen nehézségek akadtak menet közben?
- Nagyon szeretném megköszönni nemcsak az előadásban szereplő, hanem a háttérben segítő kollégáknak is az önfeláldozó munkát, hiszen több teher volt rajtuk a
helyettesítés miatt. Munka után, a szabadidejüket feláldozva, fáradtságot nem ismerve jöttek el a próbákra, miközben a szakmai megújítás is folyamatban van az intézményünkben. Még a hivatásos színészeknek is nagy munka egy előadás létrehozása – nálunk sikerült a mesét úgy színpadra vinni, hogy gyermek és szülő egyaránt
jól érezhette magát. A folytatást nem zártuk ki, nyitottak vagyunk a lehetőségekre.
További sok sikert kívánok mind az óvoda, mind az alapítvány életéhez!
Stroli Jenő
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IRODALMI EST A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN

Közösen a közösségért

GRATULÁLUNK!

Valószínűleg nincs olyan dunavarsányi lakos, akinek szükséges lenne külön bemutatni Gizi nénit és dr. Bóna Zoltánt,
vagy el kellene magyarázni, hogy merre található a településen a református templom, vagy a Soli Deo Gloria nevet
viselő Közösségi Ház. A házaspár és az intézmény mára olyannyira a város ünnepeihez és hétköznapjaihoz tartozik,
hogy szinte elképzelhetetlen nélkülük nem csak a református hitélet, hanem a közösségi vagy kulturális élet nagyon
sok rendezvénye - a cserkészettől a Nemzeti Fórum összejövetelén keresztül az Erdélyi Baráti Kör vagy éppen a Civil
Információs Centrum által szervezett találkozóig nagyon színes a paletta. Ma már mindez természetes – valamikor,
valakiknek, valahogyan azonban ezt is el kellett kezdeni. Rovatunk két lelkész-vendége erről is mesél.

Magyarországon újra a
dunavarsányi, klasszikus zeneművész
palánták az élen !
A zongoristák zajos sikere után, a törökszentmiklósi V. Nemzetközi Hegedű Fesztivál első helyezettje, korcsoportjában, a
kiemelkedő tehetségű, dunavarsányban tanuló Fülöp Csaba!

és a parókiára. A változások pozitív hatása hamar megmutatkozott, és az újabb lendületet, inspirációt adott.

Tanára: Dr.Szentkirályiné Huber Johanna
Zongorán kisérte: Zezula Tibor a Dunavarsányi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és tanára.
Szabó András Levente

Lelkésznő, hogyan osztották el a munkát egymás
között?
Mikor és hogyan kerültek ide, Dunavarsányba?
- Itt adódott lehetőség 1980-ban. Nekem akkor már volt
az egyházunk országos szervezetében egy hivatali állásom, itt egyrészt közel voltunk Budapesthez, másrészt
mindketten lelkészek lévén, gyülekezeti életet is élhettünk, tehát megfelelőnek látszott, ezért elfogadtuk.
Kedves Gizi néni, az otthont teremtő háziasszonyok
azért óvatosabbak. Nem félt attól, hogy egy ilyen
kis településen szó szerint az Isten háta mögött
lesznek, mindentől elvágva és eldugva?
- De mennyire, hogy féltem! Lelkész családban nevelődtem tizennégyezer hívő környezetében, gyönyörű kéttornyú templomunk volt – itt meg mutattak egy
nem túl szép épületet és azt mondták, hogy ez lesz a
templom, azután mutattak egy másik épülőfélben
lévő épületet és mondták, hogy ez lesz a parókia, ha
majd lakhatóvá teszitek. Ezzel együtt elfogadtam,
hogy itt kell szolgálnunk. Az akkori csöppnyi gyülekezet nagy szeretettel fogadott bennünket – még közöttünk vannak néhányan, akik az első látogatásunkkor
nagy buzgalommal vakolták a falakat, festették az
ajtókat-ablakokat, hogy minél előbb beköltözhessünk.

XV. Jubileumi Országos Cigány Vers- és Prózamondó Verseny
2017. április 8-án a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban
Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.
(Arany János)
A Cigány Írószövetség az idén már tizenötödik alkalommal rendezte meg cigánygyerekek számára a Vers- és
Prózamondó Versenyt, a Költészet Napja tiszteletére. Az
ország távoli településeitől is érkeztek a versenyzőink.
Megtisztelte jelenlétével Jubileumi rendezvényünket
Kuncze Gábor úr is. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Gergőné Varga Tünde Polgármester asszonynak, hogy
az idén is megnyitotta a Szavalóversenyt. Megnyitóbeszédében arra is kitért, hogy az idén ünnepeljük
Arany János születésének 200. évfordulóját. A zsűri
elnöke Ruva Farkas Pál volt, a zsűri tagjai: Antal Ágnes
és Ruváné Judit voltak. A hagyományainkat követve először a 6-12 éves korúak mutatták be az általuk
választott verseket, majd a nagyok, a 13-18 évesek
következtek. Az idén először külön próza kategóriában
is díjazhatott a zsűri. Nagyon szép, igen színvonalas
előadásokat hallhattunk, s ezért a zsűrinek, ahogy az
már ilyenkor lenni szokott, igen nehéz dolga volt. Amikor a zsűri visszavonult, hogy eldöntsék a helyezettek
sorrendjét, a különteremben a résztvevőket terített

asztal várta. Szendvicsekkel, finomabbnál–finomabb
süteményekkel, pogácsákkal, pizzákkal, üdítőkkel,
szörpökkel kínáltuk a jelenlévőket. A díjak átadása után
következett az óriástorta.
A verseny eredménye vers kategóriában:

Egy lelkész mit talált annak idején a mostani közösségi ház helyén?

6 -12 évesek:
I. díj Kónya Rómeó (Sarkad 11éves)
II. díj Szücs Gábor István (Füzesgyermat 10 éves)
III. díj Ignácz Vivien (Véménd 10 éves)
13-18 évesek:
I. díj Bandicz Bálint Barnabás (Véménd 14 éves)
II. díj Kónya Árpád (Sarkad 14 éves)
III. díj Mohácsi Dorottya (Dunavarsány 14 éves)
Próza kategóriában:
I. díj Szücs Gábor István (Füzesgyarmat 10 éves)
II. díj Kovács Attila (Sarkad 11 éves)
III. díj Orsós Ádám (Véménd 11 éves)
A zsűri különdíját kapta kiváló teljesítményéért:
Bandicz Bálint Barnabás (Véménd), Rácz Levente Ádám
(Sarkad), Zsufa Boglárka (Dunavarsány), legifj. Ruva Pál
a legfiatalabb versenyző (Budapest).
Versenyen kívüli előadásáért a zsűri elismerésében
részesült Kolompár Petra (Dömsöd 15 éves) és Farkas
Edina (Dömsöd 11 éves).
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak az
önzetlen segítségét, akiknek köszönhetően nem csak
a helyezést elérőket jutalmazhattuk meg, hanem minden résztvevőt. Virággal, szendviccsel, mézzel, süteményekkel, üdítőkkel, könyvekkel és ajándéktárgyakkal.

Támogatóink:
Gergőné Varga Tünde Polgármester asszony, Városgazdálkodási Kft. Dunavarsány, ÁSZ Kolbász Kft.
Szigetszentmiklós, Nemzeti Kulturális Alap, Dunavarsány, Aranynektár Kft. Dunavarsány, K&M Info Bt.
Dunavarsány, Coca Cola Beverages Magyarország
Kft, Rauch Hungária, Kuncze Gábor úr, GA-BÜ Palackozott Italok Boltja, Tilla-Virágbolt Dunavarsány,
Zöldség-Gyümölcs Dunavarsány, Gere Pékség Szigetszentmiklós, COOP-Élelmiszer Dunavarsány, Reál Élelmiszer Dunavarsány, IBROPÉK Kft. Dunavarsány, PÁR
100-asTIPP Dunavarsány, Virágkavalkád Dunavarsány,
Robi Cukrászda Dunavarsány, Bürger Józsefné Ép.ip.
szolg. Dunavarsány, Kuni-Red Trade Kft., Mev Fest Catering Kft., Szilágyi János Termelői Húsbolt Taksony,
Kotorka-bolt Taksony, Bak Szikvíz Szigethalom, Ruff
Hús Soroksár, Helena Divat Soroksár, Taskó István Vegyesiparcikk Dunavarsány, Friss Zöldség Trade Kft. Taksony, NBS FOOD Kft. Budapest, Darázsi Péter Soroksár
Ruva Farkas Pál
Magyar Arany Érdemkereszttel
kitüntetett Aranytollas újságíró
szociológus, író, költő
a Cigány Írószövetség elnöke
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- A település legkülső széle volt a terület, hordta a szél
a homokot. A Habitat utca és a lakótelep csak jóval később létesült. Arra gondoltam: ez az igazi kihívás, itt
lehet igazán nagyot alkotni. Itt az 1900-as évek eleje
óta volt gyülekezet, a jó Isten segítségével ezt lehetett
tovább fejleszteni. Már önmagában az vonzó volt sokak
számára, hogy mi nem messzebbről bejáró, hanem itt
lakó lelkészek voltunk: világosságot, mozgást, gyerekzsivajt, sok sok életes programot hoztunk a templomba

- A férjemnek mindig volt hivatali állása, be kellett
járnia Budapestre, én itthon tartottam a frontot. Fogadtam a látogatókat, jártam a hittanórákra – azért
a rendszerváltás előtt is jöttek a gyerekek, ha nem is
olyan nagy számban, mint napjainkban. Hosszú ideig
Délegyházára is át kellett járnom. Szóval, nem unatkoztam – de nagyon szívesen és örömmel végeztem ezt
a munkát, közben természetesen a háztartás vezetése
is az én dolgom volt. Amikor mentem bevásárolni
vagy fodrászhoz, az emberek megállítottak, kérdeztek
ezt-azt, beszélgettünk. Később, ahogy a férjem teendői sűrűsödtek, a gyerek és felnőtt konfirmációt, a
jegyes-oktatást, a keresztelést vagy a temetést is sokszor én végeztem. Nem titok, hogy az első években
szerettem volna elmenni innen, de azután mindig
jöttek olyan alkalmak, lehetőségek, amelyek újabb
utakat nyitottak meg előttünk. Megmondom őszintén, most már kezdek néha elfáradni – szívesebben
foglalkoznék csak az unokáimmal, az egyre idősödő
édesanyámmal, úgy érzem, eljött a nyugdíj ideje.
Bóna Zoltán előtt mikor rajzolódott ki a sívó homokon a majdani közösségi ház szerepe, feladata,
megannyi lehetősége?
- Az ötvenes évektől úgy gondolta a kommunista diktatúra, hogy az egyházakat be kell zárni a templomaikba, ott majd fény, fűtés és frisslevegő híján lassan
elsorvadnak. A rendszerváltáskor történelmi lehetőséget kaptunk – én is belevetettem magam a közéletbe,
képviselőségbe és így kerültem kapcsolatba a Habitat
for Humanity mozgalommal, aminek éveken át az országos igazgatója voltam. Ez kezdetben erősen vallási
alapú lakás-, közösség- és reménységépítő szerveződés
volt Jimmy Carter amerikai elnök támogatásával. A
Soli Deo Gloria központot a dunavarsányi Habitat közösségi házának terveztük, de azután jött egy új, fiatal

technokrata vezetőség a nemzetközi mozgalomban,
amelyik csak a lakásépítést tartotta fontosnak. Ezzel
nem értettem egyet, békességben elváltunk. Ugyanakkor mellettem állt itt, Dunavarsányban egy húsz-harminc tagú ökumenikus habitatos csoport, akik azt
mondták: építsük meg egyházi támogatással a mi közösségi házunkat, teremtsünk belőle élettel teli kulturális és spirituális központot. Így is lett – összefogtunk
és ma már sok család kötődik őszinte szívvel ehhez a
házhoz. Része van ebben a boltnak, a játszótérnek, a
jószágportának, de jelentős részben annak is, hogy itt
jól érzik magukat az emberek, létrejött és működik a
remélt közösség.
Gizi néni jelezte, hogy többet szeretne unokázni – a
közéleti szereplő, politikus, lelkész Bóna Zoltán milyen elképzelésekkel tekint a jövőbe?
- Nem dramatizálom, de tény, hogy „kifelé megyünk…”
mindketten minden tekintetben. Tizenkét év után nem
vállaltam újabb ciklusra a képviselőséget és a civil életben is visszavettem a tempót. Istennek hála, azok közé
a lelkészházaspárok közé tartozunk – nincs mindenki
így! -, akik gyermekeinek életútja úgy alakul és abba
az irányba tart, amelyet örömmel és hálával figyelünk.
Zoltán fiunk országgyűlési képviselő, Balázs a dunavarsányi képviselő-testület tagja és most nyitja meg városunkban részidős ügyvédi irodáját, miközben, egy jó
nevű, fővárosi ügyvédi irodában is dolgozik. Juditka lányunk hangját sokan szívesen hallgatják a médiában,
s bár fizikailag egy kicsit eltávolodott Dunavarsánytól,
amikor Izabellával, kis unokánkkal látogatóba jön, a
templomon keresztül vezet az ő útja is. Lélekben, hazaszeretetben, az egyház támogatásában a mi értékrendünket követik - mi bennük folytatódunk, s bőven elég
ez nekünk. És persze töretlen lelkesedéssel igyekszünk
végezni az Evangélium és a gyülekezet szolgálatát,
amely mindig is a primer szívügyünk volt. Ezen nem
tud változtatni sem a korosodás, sem semmilyen emberi vagy ördögi ármánykodás. Ez a Lélek munkája. Ezért
is legyen egyedül Istené a Dicsőség – Soli Deo Gloria.
Haeffler András

A Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Túl vagyunk az első negyedéven, ami nagyon mozgalmasan kezdődött a számunkra. Január 1-je és március
31-e között 59 alkalommal riasztottak bennünket különböző káresetekhez, többnyire gaz, avar és nádas
tűzre kaptunk jelzést. Dunavarsány területére 11, Délegyháza területére 6, Bugyi területére 11 alkalommal
kellett kivonulnunk, ezen kívül még 8 településen volt
ránk szükség lakástüzeknél és vízeltávolításoknál egyaránt. Február 7-én 21 óra 38 perckor kaptuk a jelzést
a dunavarsányi Kolozsvári utcába, ahol egy családi ház
egyik helyiségében csaptak fel a lángok, majd nem sokkal később felrobbant egy gázpalack is, a tűz pillanatok
alatt átterjedt az épület tetőszerkezetére. Az épületből
több gázpalackot kihoztunk. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókkal közösen négy vízsugárral megfékeztük a lángokat, de sajnos az épület lakhatatlanná vált.

A házban ketten tartózkodtak a tűz keletkezésekor,
egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Egy másik nagyobb kárestre
március 16-án 20 óra 14 perckor érkezett jelzés Délegyházából a Nomád partról. A bejelentő elmondása
szerint tőle pár száz méterre ég a kiserdő és az aljnövényzet (képünkön). A helyszínre érve szembesültünk azzal, hogy nem csak az erdő egy része, hanem
körülötte körülbelül másfél hektáron a száraz fű is
lángra kapott. A jelzett helyre 11 fővel érkeztünk ki
és kezdtük meg a tűz oltását. Hivatásos egység nem
vonult ki, ezt a káresetet is egyesületünk kezelte.
Az előző számban már említett szertárátadó ünnepség időpontja megváltozott, nem május 4-én, hanem május 6-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A május 13-ra meghirdetett Tűzoltóbál sajnos elmarad, egy
másik időpontban tartjuk meg, természetesen erről is
fogjuk Önöket értesíteni.
Aki szeretne velünk egy jót bulizni, azt szeretettel
várjuk május 6-án este a Tűzoltószertárban egy baráti
hangulatú összejövetelre. Májusban ismét részt veszünk a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű országos
rendezvényen, ennek keretein belül várhatóan reggel
8 és délután 4 között bárki meglátogathat bennünket
a szertárban, megnézheti eszközeinket, felülhet autóinkra. A pontos dátumot sajnos még nem tudjuk, de
valószínűleg a Gyermeknap környékén lesz. Kérjük,
kísérjék figyelemmel egyesületünk közösségi oldalát!
Majer István
titkár

12

— PRO G R A M OK

PRO G RA MO K —

EBOLTÁS
A kötelező veszettség elleni védőoltás
az alábbi időpontokban vehető igénybe.
Április 29., (szombat) 8.00-12.00: Kisvarsány Állatorvosi rendelő
Kolozsvári utca 1/A
Május 6., (szombat) 9.00-10.00: Erőspuszta
		
10.00-12.00: Nagyvarsány
			
Templom utca 23.
Május 11., (csütörtök) 13.00-16.00: Kisvarsány Állatorvosi rendelő
		
Kolozsvári utca 1/A
Az oltás díja: 4000 Ft.
Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is.
Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (microchip) megjelölt eb oltható”!
Microchip ára: 3500 Ft.
Az oltás és a chip behelyezése elvégezhető a Kolozsvári utca 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. Dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI INGATLANTULAJDONOSOK!
Megkérek minden Ingatlantulajdonost (és Bérlőt), hogy a levelet, valamint a füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban, amelynek súlya egyenként maximum 20 kg lehet, tegyék
ki az ingatlanok elé a közterületre úgy, hogy azok a gyalogos és gépjármű forgalmat ne
akadályozzák, veszélyeztessék és a közterületet ne szennyezzék. Az ágakat maximum 1,5
m-es darabokra vágják és kötözzék össze, majd a gyűjtést megelőző nap tegyék ki az inA települési szilárd hulladék gyűjtését hétköznapokon a következő járat- és ütemterv alapján végzi gatlanok elé a közterületre úgy, hogy azok a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozzák, veszélyeztessék és a közterületet ne szennyezzék. A Szolgáltató az ágas-bogas,
házhoz menő rendszerben a Közszolgáltató:
kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítja el.
HÉTFŐ: Árnyas utca, Csermely köz, Csermely utca, Domariba sziget, Duna sor, Ér utca, Erőspuszta,
Hídfő, Forrás sor, Fő utca, Gát utca, Ladik utca, Meder utca, Nyárfás sor, Patak utca, Ponty utca, Strand A zöldhulladék gyűjtés a fent megjelölt napokon reggel 5:00 órakor kezdődik. A Szolgáltató azon bejelentéseket, amik szerint az utcában a zöldhulladék gyűjtés látható megtörténte után,
utca, Sziget sor, Varsa utca.
KEDD: Ady Endre utca, Akácfa utca 1-10, Bem utca, Bethlen Gábor utca, Csorba Dezső utca, Gömöry elszórtan zöldhulladék marad, nem tudja figyelembe venni.
Tájékoztatom Önöket, hogy Dunavarsány Város közigazgatási területén, az alábbi rendben történik
a települési szilárd hulladék gyűjtési közszolgáltatás, a szelektív hulladék gyűjtési közszolgáltatás, a
házhoz menő lomtalanítási közszolgáltatás és a kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó Tavaszi
Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés.

Ferenc utca, Gyóni Géza utca, Habitat utca, Halász Lajosné utca, Honvéd utca, Hősök tere, Hősök útja,
Kölcsey Ferenc utca, Malmos József utca, Mártonyi Károlyné utca, Rózsa utca, Szent István tér, Tanítók
útja, Tömösvári Sándor utca, Vasút sor, Viola utca.
SZERDA: Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross utca, Bokréta utca, Búza utca, Eötvös utca, Erkel Ferenc utca,
Görgey utca, Határ utca, Jókai utca, Liget utca, Muskátli köz, Nagyvarsányi út, Petőfi Sándor utca, Rét
utca, Széchenyi utca, Temesvár utca, Tompa Mihály utca , Vasút sor, Vörösmarty Mihály utca.
CSÜTÖRTÖK: Akácfa utca 10-12, Arany János utca, Árpád utca, Attila utca, Damjanich utca, Deák
Ferenc utca, Diófa utca, Dózsa György utca, Epres köz, Epres utca, Erdőalja utca, Estike utca, Fenyves
Tanya, Gyöngyvirág utca, Homok utca, Hóvirág utca, Hun utca, Iskola utca, Kolozsvári utca, Kossuth
Lajos utca, Orgona köz, Ősz utca, Pozsonyi utca, Rákóczi utca, Szabadkai köz, Szabadkai utca, Tölgyfa
utca, Vasút sor.
PÉNTEK: Alkotmány utca, Árvalányhaj utca, Bajnok utca, Barátság utca, Bartók Béla utca, Béke utca,
Csenkesz utca, Domb utca, Erőspuszta, Fátyolvirág utca, Ifjúság utca, Imola utca, Kertész utca, Kikerics köz, Kökény köz, Lovas tanya, Naprózsa utca, Nyár utca, Petőfi lakótelep, Sport utca, Szabadság
utca , Szőlő utca, Tavasz utca, Templom utca, Völgy utca.
Az ünnepnapra eső települési szilárd hulladék gyűjtés rendje is változatlan, azaz, ünnepnapoktól
függetlenül mindig a fenti járat- és ütemterv szerint meghatározott napon szállítja el a Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot. Továbbra sem lettek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is lesz hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik.
A szelektív hulladék gyűjtése is házhoz menő rendszerben történik, minden páros héten, a fenti
járat- és ütemterv szerinti települési szilárd hulladék gyűjtési napokon.
A házhoz menő lomtalanítási közszolgáltatás az alábbi eljárásban és rendben vehető igénybe:
Lakosság esetében az ingatlanhasználó, társasházak esetében a társasház közös képviselője bejelenti a lomtalanítási igényét/megrendelését a Közszolgáltató illetékes ügyfélszolgálatán félfogadási
időben - hétfőtől-péntekig 800 és 1600 óra között - a +36-30-665-4021 telefonszámon, vagy
e-mailben az ugyfelszolgalat@multiszint.hu e-mail címen. Az igény bejelentéséhez szükség
lesz az Ön ügyfél azonosító számára, amely a számlán megtalálható. Természetesen lehetőség van
személyes bejelentésre is a 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. szám alatti ügyfélszolgálati irodán,
hétfőnként a 8.00 órától 16.00 óráig tartó ügyfélfogadási időben. A leggyorsabb ügymenet
érdekében az e-mailben történő megrendelést javaslom. A Közszolgáltató munkatársai tájékoztatást
kérnek Öntől, hogy milyen jellegű és mennyiségű lomhulladékot kíván elszállíttatni. Megrendelését egyeztetik a szállítást irányító logisztikai vezetővel a szabad időpontok tekintetében, majd vis�szahívják Önt a megadott elérhetőségén, vagy visszajeleznek e-mail-ben. A lomtalanítás időpontja
akkor tekinthető véglegesnek, amikor a közösen egyeztetett időpontot írásban visszaigazolják a Közszolgáltató munkatársai. Kérem, hogy a leegyeztetett napra és időpontra a szolgáltatást
igénybevevő a lomhulladékot készítse elő az elszállításra, úgy, hogy a nagydarabos lomok (pl. bútor)
kivételével a kisebb méretű lomok a hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása
érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek elhelyezésre az ingatlanján belül, a kapuhoz közel.
Felhívom a figyelmüket, hogy közterületre nem helyezhetnek ki lomhulladékot! A Közszolgáltató munkatársai a jelzett időpontban a megrendelő jelenlétében elvégzik a lomtalanítást, majd
ennek elvégzéséről, valamint a lomhulladék mennyiségéről szállítólevelet készítenek a helyszínen,
amelyet a megrendelő köteles leigazolni.
Fontos információ, hogy a szolgáltatás megrendelésének elengedhetetlen feltétele, hogy
a lomtalanítást igénybevevő ügyfél ne rendelkezzen díjhátralékkal, valamint, hogy ezen
szolgáltatás évente csak egy alkalommal, azon belül maximum 2 m³/ingatlan lomhulladék
elszállítására vehető igénybe térítésmentesen. A 2 m³-t meghaladó mennyiségű lomhulladék
elszállítása bruttó 4 335,- Ft/m³ áron történik. A Közszolgáltató a házhoz menő lomtalanítás során
nem szállítja el az alábbi - lomnak nem minősülő - frakciókat: elektronikai hulladék, gumiabroncs
hulladék, veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray flakon), ipari tevékenységből származó
hulladék, zöld hulladék, sík üveg,építési és bontási hulladék. Felhívom a figyelmüket, hogy a fent
ismertetett eljárás be nem tartásával, megrendelés nélkül történő közterületi lomhulladék
kihelyezés illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag
tilos és jogi szankciókat von maga után.
A kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó Tavaszi Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés 2017.május 6-a és 2017. május 7-e közötti időpontban az alábbi járat- és ütemterv szerit történik:
2017. május 6-a, szombat: Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső
terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)
2017. május 7-e, vasárnap: Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca
- Vasút sor által határolt terület)

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Testvérvárosi kapcsolat
Szalóc
IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK LESZNEK SZALÓC TELEPÜLÉSEN
2017. március 27-én kaptam a felvidéki testvértelepülésünk polgármester helyettesétől, Hurák Ottó úrtól egy hivatalos e-mailt, miszerint:
„Tisztelt Polgármester Asszony! Több megoldatlannak tűnő feladat közepette jelentkezem Szalócról. Hivatalosan tájékoztatlak Titeket arról, hogy a volt polgármesterünk,
Borzi Bálint ez év február 2.-án lemondott polgármesteri mandátumáról, hivatkozva a megromlott egészségi állapotára. Ezek után, ahogy ezt a törvényeink előírják,
mint kinevezett helyettes átvettem a hivatal irányítását teljes jogkörrel ellátva. Ez a
megbízatásom az 5-6 hónap múlva esedékes időközi választásokig tart. Szeretném,
ha a 2002.03.15-én megkötött és a mai napig fennálló testvértelepülési szerződés
folytonossága tovább tartana. Kapcsolatunk az előző évek bevált rendszerét és szintjét követné 2017-ben is. Kívánok Neked tartós egészséget a polgármesteri munkádhoz, üdvözletem küldöm az egész testületnek. Hurák Ottó polgármester helyettes”
Sajnálattal fogadtam Borzi Bálint lemondását, további életére jó egészséget, boldogságot kívánok. Természetesen folytatjuk, és megőrizzük a két település közötti
jó kapcsolatot. Szeretnénk az idén fennálló 15. éves együttműködésünket megerősíteni egy közös ünnepség keretein belül. Ezért a közeljövőben kiutazunk Szalócra,
ahol egyeztetjük a programot.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
A most látható nyolc épületből már csak öt szerepel az 1920-as térképen: az első, a második, a harmadik, a negyedik és a hetedik. Az ötödik, a hatodik és
a nyolcadik már vélhetően 1920 után létesült. Sajnos, a rendelkezésemre álló 1941-es térkép igen pontatlan, ezért a következő időszakban egyre inkább
az emlékezők kormeghatározására leszek kénytelen hagyatkozni, s ez tévedésekkel is járhat.
• Az első fényképen a Damjanich u. 11. számú Takács-házat láthatjuk jelentősen átépítve. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon az Iskola u. 13. számú ifj. Szabó Béla-ház szerepel, amelynek helyén ma már teljesen új áll. (Nagyné Szabó Mária archívumából)
• A harmadik felvétel a Kolozsvári u. 30. sz. Jelenik József-házat mutatja. Régi tulajdonosa, a kiváló asztalosmester és koporsókészítő 1917-ben
nyitotta meg itt a műhelyét, ahogy ezt a Pest vármegye adattára című 1939-ben megjelent kötetben olvashatjuk. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik képen a Rákóczi u. 10. sz. Deli-, majd Tamási-ház tűnik fel jelentősen átépített formában. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik a Baross u. 22. sz. Szelőczey-ház egy 1960-as belvíz idején. A víztükörben mintha önmagát csodálná a szerencséjére dombon álló
csinos házikó... (Fotó: Szatmári Rozália)
• A hatodik kép a Széchenyi u. 50. sz. Kardos-, majd Ullmann-házat örökítette meg. (Kardos István archívumából)
• A hetedik a Széchenyi u. 69. sz. id. Gáspár Pál-ház látható. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadikként bemutatott épület Nagyvarsányon található. A Templom u. 21. sz. Szutter Lénárd-, majd Lang Gárpár-ház így nézett ki eredeti
formájában. (Kreisz Györgyné archívumából)
Kohán József
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Szemétszedés a Naprózsa Lakóparkban
A hétvégén szemétszedés volt lakóparkunkban és annak környékén. A Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. felajánlott 100 db 135 l-s szemeteszsákot a szemétszedési
akcióhoz és ezek elvitelét is vállalta. Ezúton is köszönjük! Rengeteg szemét gyűlt
össze a legutóbbi szemétszedés óta. A lakópark környékén összeszedtük az illegálisan elhelyezett hulladékot is. A napunkat megszínesítette, hogy illegális hulladék
elhelyezőnek néztek bennünket a közeli tanya lakói.

Pulló Mariann

7.

8.
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TÁ JÉ KOZ TATÓ —
Legyen Ön is részese
versenyzőként, nézőként!

LABDARÚGÁS HÍREK
A FÉMALK-Dunavarsányi TE I. számú csapatának
tavaszi eredményei:

A Dunavarsányi TE II. számú csapatának tavaszi eredményei:

Örkény SE – FÉMALK-Dunavarsányi TE 1:1 (gólszerző: Krajnc
Balázs); FÉMALK-Dunavarsányi TE – Pereg SE 4:0 (gólszerző:
Kapocs Tamás, Bakó Richárd (2), Krajnc Balázs); Felsőpakony
KSE – FÉMALK-Dunavarsányi TE 1:0; FÉMALK-Dunavarsányi
TE – Táborfalva KSE 7:0 (gólszerző: Reményi Roland, Hegyvári Dávid, Tajti Krisztián (3), Kocsis Ferenc (2); Újhartyán VSE
– FÉMALK-Dunavarsányi TE 1:4 (gólszerző: Krajnc Balázs
(2), Kapocs Tamás, Kocsis Ferenc); FÉMALK-Dunavarsányi
TE – Dömsödi SE 1:0 (gólszerző: Krajnc Balázs); Ócsa VSE –
FÉMALK-Dunavarsányi TE 1:1 (gólszerző: Krajnc Balázs);
FÉMALK-Dunavarsányi TE – Bugyi SE 4:1 (gólszerző: Kocsis
Ferenc, Bakó Richárd, Krajnc Balázs, Kapocs Tamás)

Dunavarsányi TE II. – Érdi VSE II. 2:1 (gólszerző: Dávid
István, Balogh Viktor); Bugyi SE II. – Dunavarsányi TE II.
0:5 (gólszerző: Jónás Barnabás (2), Balogh Viktor, Dávid
István, Pöttendi József); Dunavarsányi TE II. – Délegyháza KSE 2:2 (gólszerző: Vörös Zoltán, Forgó Rajmund);
Dunavarsányi TE II. –Dabas III. 1:6 (gólszerző: Keresztes Márton)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA (I. számú csapat)
1. FÉMALK-Dunavarsányi TE

57 pont

2. Törökbálinti TC

55 pont

3. Bugyi SE

50 pont

4. Örkény SE

47 pont

5. Ráckeve VAFC

46 pont

6. Felsőpakony KSE

46 pont

7. Tököli VSK II.

35 pont

8. Alsónémedi SE

33 pont

9. Újlengyel DSE

28 pont

10. Pereg SE

27 pont

11. Taksony SE II.

27 pont

12. Dömsödi SE

22 pont

13. Újhartyán VSE

21 pont

14. Ócsa VSE

10 pont

15. Táborfalva KSE

5 pont

16. Gyáli BKSE

1 pont

A Dunavarsányi TE II. számú csapata két meccsel kevesebbet játszott. Az elmaradt Dunavarsányi TE II. – Tárnok
KSK mérkőzés 2017.04.19-én 19:00-kor kerül megrendezésre,a Sóskút SKE – Dunavarsányi TE II. mérkőzés
időpontja egyenlőre még bizonytalan.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA (II. számú csapat)
1. Diósdi TC

42 pont

2. Dabas III.

42 pont

3. Kiskunlacháza SE

39 pont

4. Tárnok KSK

37 pont

5. Érdi VSE II.

34 pont

6. Délegyháza KSE

28 pont

7. Dunavarsányi TE II.

23 pont

8. Szigetszentmárton

18 pont

9. Dunaharaszti MTK II.

17 pont

10. Sóskút SKE

17 pont

11. Bugyi SE II.

15 pont

12. Szigetbecse SE

11 pont

13. Dunafüred-Sz.halombatta

8 pont

13. DUNAVARSÁNYI FUTÓNAP

NÉNNYE LEVELEI

ULTRA 50 km, Maraton, félmaraton,
30 km, 10 km, 4 km-es futóversenyek

DRÁGA HÚGOMASSZONY!

2017. május 1. hétfő

Start-Cél: Vasút sor - Nagyvarsányi utca közötti terület
(Reál parkoló)
Versenyközpont: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Versenyszámok:
50 km maraton – rajt: 8 óra 30 perc,
nevezési díj: 4000 Ft
42,195 km maraton – rajt: 9 óra, indulás egyénileg és
3-7 tagú csapatban,
nevezési díj: 4000 Ft
500 m családi futás – rajt: 9 óra 30 perc
4 km – rajt: 10 óra 30 perc, ingyenes
30 km futás, egyéni – rajt: 10 óra 30,
nevezési díj: 3000 Ft
10 km futás, egyéni – rajt: 11 órakor,
nevezési díj: 1000 Ft
21,0975 km, félmaraton – rajt: 11 óra Egyénileg,
párban, 3-7 tagú csapatban a nevezési díj: 3000 Ft

•
•
•
•
•
•
•

„Rég a szónak súlya volt,
Ahogy mondom, ez csak volt.
Sok fájó tapasztalat
Íratja e szavakat.

Korcsoportok: 4 km, 10 km: 18 alatt lány, fiú, 18 felett női,
férfi 50 km, maraton, 30 km, félmaraton korcsoportok: 18
év alatt; 18-35 év között; 35-50 között; 50 felett; nyugdíjasok

Ígéretek hangzanak,
S elhiszem, mit mondanak.
Őszintének gondolom,
Ezért sokat csalódom.

Díjazás: egyéni női, férfi 1-2-3. helyezett: kupa; a korcsoportok
1. helyezettjei ajándékot kapnak. Csapatoknak: 1-2-3 helyezett
kupa, minden versenyzőnek befutócsomag! A versenypályán
2 km-ként víz, 4 km-ként frissítő, a kilométerek jelölve!

Nekem úgy természetes,
Mit ígérek, megteszem.
Van, kinek ez nem számít,
Felelőtlenül ámít.

Nevezés írásban, e-mailben, telefonon: 2336 Dunavarsány,
Béke utca 12. Herendi Péter +36/20/9382-774; e-mail:
peter54@indamail.hu;
herendi.peter54@gmail.com.
Online nevezés: http://dunavarsanyifutonap.inf.hu, eseménylap:
https://www.facebook.com/events/1184030588342611/

Megígéri, megteszi,
De a szavát megszegi.
Kibúvója van bőven,
Előadja nagy bőszen.

A verseny rendezői: Kis-Duna Natúrpark Egyesület,
Dunavarsányiak Független Köre,
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

Megígéri, erre kész,
Határidő? Az elvész.
Neki ez nem probléma,
Fel se fogja, nem téma.

Krasznai István

Hebeg-habog töretlen,
Még a szeme se rebben.
Nincsen gátlás, alázat,
És egy jó szó: Bocsánat.

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

„HA VAN EGY ÁLMOD, NE MONDJ LE RÓLA!”
Március 11-én izgulhattunk idén először az egyesület
gyerek és felnőtt versenyzőiért. Horvátországban versenyeztünk Samoborban, a 14. Domenica Kupa nemzetközi versenyen. A versenyre nevezett országok: Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Dánia, Magyarország, Olaszország,
Macedónia, Montenegró, Hollandia, Lengyelország, Szerbia, Szlovénia, Svájc, Ukrajna voltak. Erős mezőny, erős
indulókkal. Nehéz verseny volt, amely az elmúlt években
megerősödött, kinőtte magát. Ilyen mezőnyben nagyon
szép dolog bármilyen helyezést elérni. A szülőkkel együtt
utaztunk el, a támogatásuk nélkül nem tudtunk volna
ekkora csapattal menni a versenyre. Összesen 33-an indultunk útnak az egyesületből. Eredményeink: Balogh
Csaba aranyérem, Szél Dominika bronzérem, Gyovai
Gergely bronzérem, Eiben Vilmos bronzérem, Lenhardt
Csaba bronzérem, Fonyódi Noel 4. hely, Pongrác Gábor
4. hely. Ilyen hozzáállással még sok jó eredmény rejtőzik
ezekben a gyerekekben. Különleges élmény versenyezni.
Különleges, mert kell hozzá bátorság, hogy ha szólítják
a neved, belépj a pástra. Ott csak magadra számíthatsz,
én a páston nem segíthetek. Kevés a jó technika, kevés a
jó kondíció és erő. Ha van egy álmod, ne mondj le róla!

„Bezzeg az én időmben!” szoktam kezdeni, de mit tegyek, ha az én
időmben az is másként volt, hogy amit mi megígértünk valakinek, azt
komolyan lehetett venni. A Te korosztályod már nem így látja. Valamit
elvállal, megígér, majd egy vagy kettő hét múlva másként gondolja, s
már mást ígér… persze, amit elvállal – félvállról lemondja. Nem helyes ez, Húgomasszony! Mivégre lesz a világ, ha másként cselekszünk,
mint ahogy mondjuk? Mert hát lásd be, amit vállaltál, egy a sok kis
fogaskerék közül. De nélküle nem forog simán a nagy mű. Akadozik a
gépezet. Persze megcsináljuk, elvégezzük, kijavítjuk a hibát, de nem
lesz makulátlan a matéria… Elfogadom a kifogásokat, talán még meg
is értem, de akkor miért a vállalás? Akkor nem gondoltad át? De ha már
elvállaltál valamit, azt vállalni kell elejétől a végéig. Tudod, az adott
szónak súlya van!

Ha el akarsz valamit érni, tegyél érte, legyen az verseny, övvizsga. Legyen szó bármilyen harcról, mindig
az győz, aki mindent belead. Ha igazán nyerni akarsz,
benned kell lennie a vágynak, a tűznek, az elszántságnak. Az alap az, hogy edzett és jól felkészült legyél – de
az igazán komoly győzelem a pszichés felkészültségen is múlik. Mindig tisztában kell lennünk, hogy mi
döntünk: mi vagyunk a felelősek a felkészüléskor, a
versenyen, a küzdelemben vagy a kataban. Ha pszichésen nincs ott a versenyző, akkor a siker elmarad.
Ezért az edzőnek a versenyző lelkével is foglalkoznia
kell, ez minden sportágban így van. Magyarország figyelemre méltó a sport terén én is azért dolgozom sok

mesterrel együtt az országban, hogy ez az elismertség
megmaradjon, a ránk bízott sportolók útját egyengessük,
segítsük. Nagyszerű emberek tették elismertté a magyar
kyokushin karatét úgy a páston, mint az oktatásban. Furkó Kálmán neve sok nem karatézó ember előtt is ismerősen hangzik. A magyar kyokushin karate megalapítója.
Sosai Masutatsu Oyama igazi szamurájnak nevezte. Idén
70 éves lett Shihan Furkó Kálmán 7 danos mester, aki a
Magyar Honvédség és egyben a magyar harcművészeti
élet egyik élő legendája. Furkó Kálmán évtizedeken keresztül meghatározó volt a katonai közelharc-képzés terén
is. A honvédség oktatói a mai napig építkeznek az általa
lefektetett alapokra. Az ezredes ma is aktívan oktatja a
karate iránt érdeklődőket Szolnokon. Én katonai középiskolába jártam, majd tiszti főiskolára. A karatén kívül a
Honvédségen belül is többször találkoztam vele a 80-as,
90-es években és sokat tanultam, tanultunk tőle. A fekete
övet, 1. dant tőle vettem át 1996-ban Békéscsabán. Azóta
többször találkozunk a karate eseményeken. Boldog születésnapot, Shihan!
Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

Megígéri, hogy eljön,
Várom, várom, de nem jön.
De nem is telefonál,
Ez azért több a soknál!
Tanuld meg sok linkóci,
Bár e tény régimódi,
Ha a szavad hiteles,
Tekintélyes így lehetsz!
De ha felrúgod szavad,
Lenullázod magadat.
Ma rengeteg a gazság,
Ám ez örök igazság!”
Juhászné Bérces Anikó szépen összefoglalta, amivel szerettem volna
felhívni a figyelmedet mindezekre. – Szeretettel ölellek azzal a reménységgel, hogy a jövőben Te is jobban átgondolod, hogy mit tudsz vállalni
és csak akkor mondasz igent egy felkérésre, ha azt végig tudod csinálni.
Üdvözlettel: Nénnye (Dr. Kun Lászlóné)

A SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL
OSZTÁLYAINAK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Cím
E-mail
Telefon
Fax

E-mail
Telefon
Fax

Félfogadás

E-mail
Telefon
Fax

Félfogadás

E-mail
Telefon
Fax

Félfogadás

E-mail
Telefon
Fax
Félfogadás

E-mail
Telefon
Fax
Félfogadás

E-mail
Telefon
Fax
Félfogadás

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
(24) 887-500,(24) 887-440
(24) 887-405
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
kormanyablak.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
1818 (0-24 órában elérhető)
24/887-460; 24/887-470
Hétfő: 07:00 ‒ 17:00
Kedd: 08:00 ‒ 18:00
Szerda: 08:00 ‒ 20:00
Csütörtök: 08:00 ‒ 18:00
Péntek: 08:00 – 16:00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztály
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
(24) 887-500,(24) 887-440
(24) 887-405
Hétfő: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Szerda: 08:00 – 12:00, 12:30 - 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
(24) 887-500,(24) 887-440
(24) 887-405
Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 – 12:00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztály
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
(24) 887-500,(24) 887-440
(24) 887-405
Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Szerda: 12:30 – 18:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
nepegeszsegugy.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
(24) 887-440 - (24) 887-500
(24) 887-405
Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 9.30-15.00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
foglalkoztatas.szigetszenmtiklos@pest.gov.hu
(24) 887-440 - (24) 887-500
(24) 887-405
Hétfő: 8:00 - 14:00, Szerda: 8:00 - 16:00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.00 - 12.00
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2017. május 6-án, 20 órakor
az iskola sportcsarnokában megrendezendő

Árpád-bálra.

Műsor: nyitótánc (az iskola társastánc szakköröseinek előadása)
A belépőjegy ára vacsorával: 3000 Ft
Vacsora nélkül (asztalfoglalással): 2000 Ft
Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók.
A bál bevételét az Iskola a Gyermekekért Alapítvány részére ajánljuk fel.

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete és
szülői munkaközössége

MUNKAERŐT KERESÜNK
A DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA!!
GOMBASZEDŐNŐI MUNKAKÖRBE
FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES:
ÖNÉLETRAJZ, 20 – 40 ÉV.
JELENTKEZÉS: 9-13 ÓRÁIG.
DOFE KFT.
DUNAVARSÁNY, DÉRI MIKSA U. 6-8.
DOFE@INVITEL.HU, 06-70-342-9915

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

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

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

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erőspusztán: Cs:13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos
06-24-521-127
Egészségház I. em
Rendelés: K:12-16; Sz:8-12;
Cs:12-16; P:8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/24 473-054
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
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
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ Krízis telefon
06/70-671-4751
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
Doktor János
06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 24/473-630
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.
06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•
•
•
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Kertészeti munkára keresünk, azonnali belépéssel férfiakat
és nőket. 0630/393-8983
ELADÓ 570m2-es építési telek Dunavarsány (nagyvarsányi
rész) Ifjúság utcában. Érdeklődni lehet: 0670/338-0910

TELKET KERESEK DUNAVARSÁNYBAN!
KB. 280 NÉGYSZÖGÖL (KB 1.000M2)
TELKET KERESEK MEGVÉTELRE,
MAGÁNEMBERKÉNT.
AKÁR BONTANDÓ HÁZZAL EGYÜTT IS.
ÉRDEKLŐDNI: 06-20-349-9602

SZERETNE CSARNOK SZERELŐ
MUNKATÁRSUNK LENNI?
/LAKATOS, ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ –BÁDOGOS,
SZERELŐ.../
BIZTOS JÖVEDELEM, FIATAL CSAPAT.
HÍVJA KOLLÉGÁNKAT MOST: 06 70 256 7656,
MAJOSHÁZA, PROLAK KFT.
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

GONDJA VAN? SEGÍTÜNK!
HÍVJON!
A DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.
A következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfűkaszálás)
-fűnyírás (egyszeri, rendszeres)
-utcafront rendbetétele
-vízelvezető-árok karbantartása
(alkalmanként vagy általányért)
-gallyazás, metszés, sövény nyírása
-festés, mázolás
-kisebb kőműves, víz-villanyszerelési munkák
-zárak cseréje, javítása
-ereszcsatorna tisztítása, javítása
-üzletek, irodahelységek teljes vagy részleges takarítása
-kertek és épületek karbantartása
(fűnyírástól a villanyszerelésig)

Kapcsolat:

Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.hu (Multi-szervíz koordinátor)

BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
IRODA: 30/6178304
Nádházi Árpád: 30/9691124
Dusek Renáta: 30/3854385
Nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo.7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com
Web: www.dunad2010.hu

ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU
-MIXER BETON
-CKT
-FÖLDNEDVES BETON
-ESZTRICH BETON
-SÓDER,HOMOK
-TERMŐFÖLD,MURVA
-CEMENT,MÉSZ
-CSEMPERAGASZTÓ
-FALAZÓ,VAKOLÓ

BETONTERMÉKEK
-ZSALUKŐ
-PILLÉR ZSALUKŐ
-FALAZÓ ELEM
-TÉGLA
-ÁTHIDALÓ
-FÖDÉMGERENDA

ÁLLANDÓ TÉRKŐ
(Több mint 100 féle térkő)

KERTI ELEMEK

-KERTI SZEGÉLY
- KERTI DEKOR KÖVEK
-KERTI SÜTŐ
-JÁRDALAP
-GYEPRÁCSKŐ
-NÖVÉNYTÁMFAL

AKCIÓ!

KK Kertisütő akció:28.990/készlet erejéig!
ÚJ TERMÉKEK:

-BETONACÉL és ACÉLHÁLÓ
-TERRÁN és BRAMAC CSERÉP (kedvező áron)
-HŐSZIGETELŐ
-GV 3,5 LEMEZ

BETON (CKT/C-8/C-10/C-12/C-16/C-20/C25

SZOLGÁLTATÁS
-SZÁLLÍTÁS
-DARUZÁS
-GÉPI FÖLDMUNKA
-BETONPUMPÁLÁS

