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A TÉLI DUNA-PARTI SÉTÁNY

SULIFARSANG
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

A Városháza madártávlatból
Újra itt egy tél és mégsem olyan, mint amilyet
az elmúlt években megszoktunk – sokkal hidegebb, sokkal keményebb, sokkal veszélyesebb és
sajnos, sokkal hosszabb. Persze, nem a hónapok
állnak több napból, hanem a tavaszt várjuk egyre
türelmetlenebbül. A hosszú és rideg téli napokat elfeledtették és felmelegítették szívünket,
lelkünket a jól szervezett bálok, a színvonalas és
tartalmas rendezvények. Így van ez rendjén, hogy
a farsang időszakában mulassa ki magát mindenki: egyék, igyék bőséggel, mert az idén március 1-től elkezdődik a 40 napos böjti időszak.
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Önkormányzatunk életében is van évről-évre
visszatérő feladat ilyenkor: a költségvetés megtervezése és annak rendeleti megalkotása. A február 14-i testületi ülésen először Majosháza és
Dunavarsány képviselői külön-külön megszavazták a Közös Önkormányzati Hivatal idei bevételi
és kiadási összegeit. Ezután Dunavarsány képviselői egyhangúlag fogadták el és alkották meg
Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetési rendeletét. A 2,3 milliárdos költségvetés fő bevételeit továbbra is az adók biztosítják,
állami finanszírozást nem kapunk a működésre.
Adóerő-képességünk nagyságát jellemzi az az
összeg, amit ez évtől szolidaritási hozzájárulás
címén – mintegy 79 millió forint – vonnak el
tőlünk. A kötelező feladatokra megtervezett kiadási tételek, valamint az intézmények bevételi
és kiadási tételeinek a költségvetésbe építése
után a legizgalmasabb és a leglátványosabb a
felhalmozási kiadások, a beruházások és a felújítások megtervezése és azok számszerűsítése.

A sok egyeztetésben elhangzott véleményeket,
valamint az önkormányzat gazdasági programját is figyelembe véve állt össze a 2017. évre
egy bruttó 803 milliós terv. Ebből a legnagyobb
fejlesztési tételt (600 millió) a város szennyvíz
hálózatának felújítására és bővítésére használjuk fel. A közel húsz éve megtervezett és kivitelezett rendszer olyan napi gondokat okoz egyes
utcákban az ott élő családoknak és az intézményeinknek, hogy tovább nem halogatható ez
a nagy munka. A következő hónapokban több
helyen dolgoznak majd úgy, hogy kényszerűségből akadályozzák a közlekedést és a házakhoz autóval történő ki-bejárást. Már most kérem
a türelmüket és a megértésüket, ígérem, hogy
mindig minden lehetséges módon tájékoztatjuk Önöket a soron következő munkálatokról.
Kérem, kísérjék figyelemmel a helyi újság írásait, a média híradásait, az önkormányzat honlapját és az esetleges szórólapok információit.
Tervezünk még az idén útfelújítást, csapadékvíz-elvezetést, ingatlanvásárlást, további parkolók kialakítását. Szeretnénk a kerékpárút
megvalósításához területeket kiváltani, TAO
hozzájárulással új öltözőépületet építeni és híres magyar nagyjaink szobrával tovább bővíteni a szoborparkot. Többször említettem már az
előző évben beadott pályázatainkat, amelyek
pozitív elbírálása esetén energetikai felújítást
végezhetünk el az intézményeinken, valamint
sportparkok építésével járulhatnánk hozzá a város lakosainak egészségesebb, sportosabb életviteléhez. Továbbra is bekerülnek a kiadási tételek

közé a lakosságnak nyújtott szociális ellátásaink,
amelyből kiemelném a 70 éven felüliek többféle támogatását és a kisgyermekükkel otthon
lévő szülők GYES kiegészítését. A korábbi évekhez hasonlóan pénzeszközt adunk át a társult
formában ellátott feladatok finanszírozására
intézményeinknek, támogatjuk a sportegyesületeket, az egyházakat és a civil szervezeteinket. A
határon túli magyarok támogatására 2017-ben
is 3 millió forintot fogadott el a képviselő-testület. Nagy változás költségvetésünkben, hogy az
általános iskola és a zeneiskola vagyonkezelése
átkerült a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz. A Központ még nem tudta a közüzemi
szerződéseket átíratni, így az ezekkel kapcsolatos
számlák még hozzánk érkeznek, de tovább számlázás után ezeket az összegeket remélhetőleg
visszautalják. Működési kiadásaink közé tartozik
– és bízunk benne, hogy minél előbb láthatjuk
is már – a város virágosítása és a zöldfelületek
kezelése. Sokat költünk Dunavarsány szépítésére, virágosítására, de ezzel növeljük a magunk
szép- és komfortérzetét, valamint az ide látogatók tetszését és jó megítélését is elnyerhetjük.
A közelgő tavasz elhozza nekünk március 7-én
az első közmeghallgatást, amelynek helyszíne
a Petőfi Művelődési Ház. Ezután néhány nappal
ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, feltűzzük mellünkre a kokárdát és emlékezünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseire március
15-én. Mindenkit várunk rendezvényeinkre, ünnepeinkre.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

KÖZ M E G H A L LG ATÁ S

I. FOKÚ BELVÍZI VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017. február 8.-val 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.

Dunavarsány Város
képviselő-testülete közmeghallgatást tart.
A helyszín és az időpont:

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
2017. március 7. (kedd),
17.00 óra.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdéseket tegyenek
fel és javaslatokat fogalmazzanak meg a képviselő-testület számára.

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

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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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

A 2017. február 14-ei együttes képviselő-testületi ülés határozata
A képviselő-testület a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 267.708 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Dunavarsány
Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe beépítse.

A 2017. február 14-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület saját részéről változatlan tartalommal
elfogadta a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és Dunavarsány Város Önkormányzata között kötendő szerződést
a vagyonkezelésbe adott köznevelési ingatlanokat érintő
ingyenes és osztott használatról és a költségek megosztásáról. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására és
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Megállapították a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti,
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után az
adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve a fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő
három évben várható összegét.
Elfogadták a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A Weöres Sándor Óvodában a 2017. december 31-éig 3.
életévüket betöltő gyermekek óvodai felvételének időszakaként a 2017. április 24-28. közötti napokat határozták meg
és felkérték a jegyzőt a beiratkozási közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint a
helyben szokásos módon legkésőbb 2017. március 24-ig.
A Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a
2017/2018-es nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30 17.30-ig, az éves nyitva tartási időt 2017. szeptember 1.
- 2018. augusztus 31-ig határozták meg oly módon, hogy
az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az
óvoda valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart.
Felkérték az óvodavezetőt, hogy 2017. február 15-ig a nyári
nyitvatartásról tájékoztassa a szülőket.
Elfogadták a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2016-ban végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
A képviselő-testület kiírta „civil pályázatát” 2017-re a dunavarsányi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására és felkérte a polgármestert a pályázati felhívás
közzétételére.
Kiírták 2017-re a „sport pályázatot” is az országos sportági
szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében
résztvevő sportszervezetek támogatására és felkérték a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
A képviselő-testület egyetért a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala által összeállított, Dunavarsány város
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral és felkérte a polgármestert, hogy erről február 15-ig tájékoztassa a Járási Hivatalt.
Elfogadták a Media Technology Zrt.-vel kötendő műsoridő-vásárlási szerződést 2017. április 1-jétől 21 hónapos
határozott időtartamra 3.197.100 Ft + Áfáért, valamint a
helyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási
díjnak megfelelő összegért és felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására.

Február 15-től hatályon kívül helyezték Dunavarsány
Város Önkormányzatának 25/2016. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát és február 15-ei hatálybalépéssel elfogadták
Dunavarsány Város Önkormányzatának új közbeszerzési szabályzatát. Felhatalmazták a polgármestert a dokumentum aláírására.
Elfogadták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készült 2017. évi közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány, Epres utca és
térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat
rekonstrukciója” 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. Felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: A-Z
KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci u.121. 3. ép.); DUVIÉP 2000
Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.); Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.); Hegedüs és
Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna,
Bajcsy-Zsilinszky u. 33.); Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.)
Elfogadták a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú, a
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását. Megbízták a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t
(2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000 forintért a vásárolt
közszolgáltatás költséghely terhére. Felhatalmazták a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Meghívták ajánlattevőnek az alábbi cégeket: A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci
u.121. 3. ép.); DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony
u. 6.); Hegedűs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.); MO-MI BAU Bt. (2013
Pomáz, Kartal u. 145/2.); Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.).
A képviselő-testület hozzájárulását adta Dunavarsány Város
és közintézményei, valamint a közvilágítás vonatkozásában
a villamos energia szabadpiaci megvásárlásának érdekében
csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához. Felhatalmazta a polgármestert az eljárás lefolytatására és az egyedi
megbízási szerződés aláírására, továbbá a közbeszerzési
eljárás lefolytatására és a tagfenntartó nyilatkozat aláírására. Saját részéről jóváhagyta a csoportos energia beszerzési tagság fenntartására vonatkozó csatlakozási szándéknyilatkozatot. Felhatalmazta a polgármestert az eljárás
lefolytatását követően az energia kereskedelmi szerződés
aláírására és az egyéb szükséges intézkedések meghozatalára.
A képviselő-testület megismerte és elfogadta Dunavarsány
Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata (a továbbiakban: TSZT és ÉSZ) módosításának a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz
során beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót és a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. Felkérte a polgármestert,
hogy gondoskodjon az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, a TSZT és ÉSZ módosítása lezárult
véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a
partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő dokumentálásáról és közzétételéről, valamint a TSZT és ÉSZ módosítása Trk.
40. § szerinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről.
A képviselő-testület a 188/2016. (XI. 8.) számú határozatának
c) pontját az alábbiak szerint módosította: „a „Dunavarsány Város 2017-2019. évi útjavítási és útkarbantartási munkái” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések
teljesítésének műszaki ellenőrzésével megbízza az ÚTDOKTOR
Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51/A.) a 2017.
évben 450.000 forint + ÁFA, a 2018. évben 470.000 forint
+ ÁFA, a 2019. évben 490.000 forint + ÁFA összegben, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására”.
A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt szúnyog�gyérítések költségeire vonatkozóan bruttó 3.373.274,- Ft
összeghatárig kötelezettséget vállalt, a megbízási szerződés
alapján az elszámolást követően a díjat megfizeti. Felkérte
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési
eljárás haladéktalanul történő elindítására. Felkérte Szigetszentmiklós polgármesterét, hogy a költségek csökkentése
érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket.
Felhatalmazta a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására és a földi, illetve a légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére. Az
irtandó terület nagysága: légi irtásnál 160 ha, földi irtásnál
250 ha. Felkérte a polgármestert a 2017. évi Dunavarsány
településre eső szúnyoggyérítési feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület hozzájárult a saját tulajdonában lévő,
969/32 helyrajzi számú ingatlan megosztásához, 256 m²-es
buszöböl kialakításához. Felhatalmazta a NIF Zrt. képviseletében eljáró KRIVIK Ügyvédi Irodát (6000 Kecskemét, Rákóczi
út 16. II/5.) az a) pontban megfogalmazottak végrehajtására irányuló telekalakítási eljárás lefolytatására és az ahhoz
szükséges dokumentumok elkészítésére. Felhatalmazta a
polgármestert az eljáráshoz szükséges meghatalmazás és a
dokumentációk aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.
10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017. (II.
15.) önkormányzati rendeletét,
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.
15.) önkormányzati rendeletét és
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján
(www.dunavarsany.hu).

A jókívánságok közlése a személyes kapcsolatban és a közéletben egyaránt helyénvaló,
különösen az év első időszakában. Őszinte
örömre és bizakodásra ad okot, ha a jókívánság
nemcsak megszokásból jövő, felszínes udvariaskodás, hanem mögötte a pozitív irányú változás reális reménysége áll. A 2016. esztendő
eseményeinek és eredményeinek számbavétele komoly és alapot biztosít arra, hogy kön�nyelműség nélkül bízzunk Magyarország és
térségünk további fejlődésében, erősödésében,
és e bizodalommal a szívünkben kívánjunk
egymásnak boldog és sikerekben gazdag évet.
Meggyőződésem, hogy az elmúlt esztendő kormányzati intézkedései egy olyan átfogó program
részét képezik, amely nemcsak rövid és hos�szú távon egyaránt képes a bérből és fizetésből
élő polgárok, a hazai kis- és középvállalkozások,
valamint a nemzetgazdaság egyik fontos pillérét jelentő külföldi befektetések gyarapodását
és fejlődését szolgálni. Az elmúlt időszakban
a családi adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások a korábbinál is nagyobb körben és mértékben segítették a fiatal családok

boldogulását, ennek hatása a demográfia mutatók pozitív alakulásában is érezhető. A minimálbér
jelentős emelésével komoly lépést tettünk meg
abba az irányba, hogy hazánkban a munka visszanyerje méltó megbecsülését mindazok számára,
akik készek és képesek értékteremtő munkát
végezni, a tisztes megélhetés magától értetődő,
az életszínvonal folyamatos növekedése pedig
valós távlat legyen. Említésre méltó továbbá,
hogy nemcsak a versenyszférában tapasztalható
és várható a reálbérek emelkedése, hanem a pedagógusok, egészégügyi dolgozók, rendvédelmi
szervek tagjainak és más közalkalmazásban állók
jövedelme tekintetében valósítottunk meg régen
várt és megérdemelt növekedést, és ez a jövőben
is kiemelt helyet foglal el a kormányzati célok
között. Fontos megemlíteni még a munkáltatókat
terhelő járulék jelentős csökkentését, amely a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez
nyújt komoly segítséget a vállalkozásoknak. Térségünk sikereként értékelhető, hogy hosszú évek
kitartó munkájának köszönhetően – az EU-s pályázatok Pest megyei hiányára tekintettel – több
milliárdos kormányzati forrásból pályázhatnak jelenleg is az önkormányzatok útfelújításra, a kis- és
középvállalkozások pedig telephelyfejlesztésre.
Országgyűlési képviselőként mindent megteszek
annak érdekében, hogy senki se érezhesse azt,
hogy a körzetemhez tartozó települések között
bármilyen okból, bármilyen irányba különbséget tennék. Ennek ellenére olykor azzal illetnek,
hogy Dunavarsány mégiscsak különleges szerepet tölt be. Nem tudom és természetesen nem

is kívánom figyelmen kívül hagyni, hogy Dunavarsány nemcsak születésemtől fogva otthonom,
hanem közéleti munkásságom legfontosabb
helyszíne is. Büszkén vallom ugyanakkor, hogy
a kiemelt szerep leginkább csak érzelmi alapon
nyilvánul meg, hiszen Dunavarsány polgárainak
összetartásának és a vezetők elkötelezettségének
köszönhetően évről-évre képes a fejlődésre és az
itt élők életminőségének javítására. Elmondható,
hogy a látványos infrastrukturális fejlesztések,
jól működő vállalkozások és a magas színvonalú
hivatalok és intézmények mellett Dunavarsány
egyedülállóságát annak is köszönheti, hogy
példaértékű közösségi összefogás jellemzi.
Kívánom, hogy e település az előttünk álló feladatokkal és kihívásokkal az elmúlt évekhez
hasonlóan tudjon megbirkózni, és az itt élők egymás iránt érzett szolidaritása tovább erősödjön!
Ebből a közel sem teljes összefoglalásból is jól
látszik, hogy – a hazai és nemzetközi kommunikációs erőfeszítések ellenére – a magyarok összefogásának és kemény munkájának köszönhetően
a 2016. év komoly pozitív változást hozott Magyarországnak, és okkal bízhatunk abban, hogy
az idei év is a fejlődést és erősödést hordozza
magában.
Minden dunavarsányi polgárnak továbbra is állok rendelkezésére ismert elérhetőségeimen.
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A jövő érdekében az idén is fejlesztünk
Az idén is folytatódik Dunavarsányban az út- és
járdafelújítási program, ennek keretében egyes
makadám és aszfalt utak stabilizálása, illetve a
járdák felújítása történik majd meg.
Két új kamera kihelyezésével tovább bővül a
32 darabos arc- és rendszámfelismerő térfigyelő rendszer. A kamerák alkalmasak az előttük
elhaladó gépjárművek rendszámának automatikus rögzítését követően egy adatbázisban
azokat tárolni. Ez a technológia a rendőrség
bűnüldözési és bűnmegelőzési munkáját
nagymértékben elősegíti. Az Epres utca és térsége szennyvízhálózata tavaly megtervezett
bővítése az idén a kivitelezési szakaszba kerül.
Ennek keretében megtörténik a korábban megépült vákuumos rendszer felújítása, valamint a

szennyvízcsatornával el nem látott területeken
az új, gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A hálózatbővítési munkák vízjogi létesítési engedélyezési tervei elkészültek, hamarosan
kézhez kapjuk a szükséges iratokat. Ez lesz a
település legnagyobb beruházása 2017-ben. A
kivitelezési munkálatok során az érintett utcák
esetében forgalmi korlátozások lépnek életbe,
az önkormányzat mindenütt törekszik a legkisebb mértékű akadályoztatásra, ezért ideiglenes
parkolók kialakításával segíti majd az autósokat.
A 2016. évben a DTE a TAO pályázat keretében
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázatot nyújtott be pályaház építésére. Az elnyert
támogatásból, valamint a Dunavarsány Város
Önkormányzata által biztosított önerőnek kö

szönhetően, az idén megépül a Halász Lajosné
utcai sportpályán az új, modern pályaház. A 390
m² hasznos alapterületű, 2 szintes épület mindenben megfelel majd a mai kor igényeinek.
A csapadékvíz-elvezetést szolgáló hálózat egyes
kritikus részeit is felújítjuk az idén. A jövőbeni
belvízkárok elhárítása érdekében vízkárelhárítási tervet készíttet az önkormányzat szakemberek
bevonásával a település teljes közigazgatási területére kiterjedően.
Dunavarsány Város Önkormányzata a jövőben
is folytatja beruházásait, fejlesztéseit a lakosság
komfortérzetének további javítása érdekében.
Kérem Önöket, türelemmel viseljék el az esetleges kellemetlenségeket!
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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A 90 . életév betöltése alkalmából adta át
Bodnár Pál Györgynének és Teplánszki Józsefnénak
Gergőné Varga Tünde polgármester Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

2017. januárjában
születtek:
Sándor Benjámin István
Kaposi Miranda
Füzesi László Zoltán
Miskolczi Attila Gergő
Joó Bianka Katalin
Donáczi Patrik Dániel
Szász Kornél
Rigó Vivien
Bódis Máté
Boros Botond
Farkas Nóra

december 20.
december 29.
január 11.
január 13.
január 17.
január 19.
január 21.
január 24.
január 26.
január 26.
január 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

TÜDŐSZŰRÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2017. évre pályázatot hirdet dunavarsányi székhelyű,
vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Dunavarsányban működő – bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és alapítványok által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális,
művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek és az alapítványok működéséhez való hozzájárulásra.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. március 10-től március 27-ig
tüdőszűrést tartunk városunkban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban a
Kossuth Lajos utca 2. szám alatt.

A támogatás: 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok
között részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújt egyszeri, előre folyósított vissza nem térítendő támogatást. A részletes pályázati
felhívás és a pályázati űrlap beszerezhető a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 24. péntek
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet személyesen
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben,
illetve telefonon munkaidőben a 06-24-521-041-es telefonszámon.
Dunavarsány Város Önkormányzata

2017. januárjában
elhunytak:

In memoriam dr. Schäffer Mihály
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki nem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet,
Elfelejteni Téged soha nem lehet."
A gyász valakinek az elvesztése miatti lelki fájdalom, amely fokozottan eluralkodik az ember fiának
az érzésein, ha egy kolléga haláláról van szó. Mély fájdalommal a lelkemben kezdem tehát soraimat,
ugyanakkor megtisztelő érzés, hogy jómagam búcsúzhatok el Tőled a Dunavarsányi Napló hasábjain.
Tőled, aki megannyi szeretetet, odafigyelést adtál betegeid s kollégáid részére egyaránt, s akinek
több mint négy évtizedes, Dunavarsányban végzett háziorvosi munkájának emléke nem vész el az elmúlással. Tanúként őrzöm a betegeiddel való szüntelen törődés emlékét, hiszen Te voltál, aki mindig
mellettük álltál, Te voltál, aki nem kértél, csak adtál. 1968-ban kezdtél el Délegyházán, majd 1975ben Dunavarsányban praktizálni. A számtalan orvos-beteg találkozást, a fáradhatatlan segítségnyújtást követően 2015-ben nyugdíjba vonultál. Ez azonban egy orvos életében sohasem éles határvonal,
hiszen ez egy hivatás, s betegeid sorsának alakulását szem előtt tartottad nyugdíjba vonulásodat követően is, a közvetlen környezetedben élőknek továbbra is segítségére voltál. Jó szívvel gondolunk
vissza rátok, az általad vezetett praxisra, Teri nénire és Panni nénire egyaránt. Nagy űrt hagytatok
magatok mögött az Egészségházban, sokáig üresen állt a rendelő a szomszéd helyiségben. A minden
élők útján végigmentél, s ezen földi utadon, orvosi pályáddal kapcsolatos mindennemű nehézség
leküzdésében, bástyaként állt mögötted szerető családod. A Jóisten áldásának köszönhetően dédunokáid életének kezdeti napjait is figyelemmel kísérted. A Teremtő által kimért idő azonban lejárt
számodra, szívünkben, lelkünkben azonban örökké velünk leszel.
Isten nyugosztaljon, Doktor úr!
Mi pedig vigasztalódjunk hitünk reménységével:
„Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll”
dr. Békássy Szabolcs

Csizmadia Istvánné
Ujvári László Istvánné
Vámos Mihályné
Kerecsényi Ernő
Pintér Imréné
Kiss Sándorné
Fluger Józsefné
Tukacs Sándor
Szabó Jánosné

élt 96 évet
élt 84 évet
élt 54 évet
élt 77 évet
élt 75 évet
élt 85 évet
élt 100 évet
élt 83 évet
élt 89 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretet Édesanyám Kiss Sándorné temetésésn részt vettek, és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva mondunk tiszteletteljes köszönetet
mindazoknak, akik Dr. Schäffer Mihály
körzeti, háziorvos temetésén és búcsúztatóján részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban részvéttel osztoztak, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
özv. Dr. Schäffer Mihályné
és a gyászoló család

A szűrés időpontja:
hétfőn, szerdán 11.45-17.45 óráig,
kedden, csütörtökön, pénteken 7.45-13.45 óráig.
A TÜDŐSZÜRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. Munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz és 40 éves életkor
alatt a vizsgálat díja 1700 Ft, ez az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Kérjük, a személyi igazolványt, a TB kártyát, valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időbeni felismerésére - panasz nélkül is lehet valaki beteg.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében vegyen részt a szűrésen!

AZ EGÉSZSÉGÜNK RAJTUNK IS MÚLIK!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Február 4.: Rákellenes Világnap
Szinte már unalomig ismert, hogy a magyar népesség egészségi állapota nem kielégítő. A
teljes lakosságot tekintve a halálokok között a szív- és érbetegségek után a daganatos betegségek állnak a második helyen, a halálozás mintegy negyedéért felelősek. A betegség miatt
elvesztett életévek számát tekintve ez az arány megfordul: a daganatos betegségek miatt elvesztett életévek száma mintegy duplája a szív-és érbetegségek miatt elveszett életéveknek,
mert a rák fiatalabb életkorban „öl”. Az orvostudomány mai állása szerint, a betegségteher
mérséklésére hosszú távon a betegségmegelőzés, a halálozás mérséklésére közép- és rövidtávon a szűrővizsgálat a legígéretesebb stratégia.
Betegségmegelőzés
•a dohányzás mellőzése,
•zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozás,
•rendszeres fizikai aktivitás (legalább napi 30 perces tempós gyaloglás),
•a túlsúly, az elhízás megelőzése/megszüntetése,
•az alkoholfogyasztás mellőzése vagy mértékletes alkoholfogyasztás.
Szűrővizsgálatok
•a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevétele,
- emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente,
- méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább háromévente,
- vastagbélszűrés: háziorvos segítségével,
•testünk jelzéseinek észlelése, szükség esetén orvoshoz fordulás
- az emlő, here, bőr önvizsgálata,
- a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával (vérzés, váladékozás,
köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének megváltozása),
•a háziorvos felkeresése legalább kétévente még panaszok és tünetek híján is.
A ráckevei és a szigetszentmiklósi járás lakosai részére a szigetszentmiklósi Szakorvosi
Rendelőintézet mammográfiás egységében 2017. január 1-től lehetőség van a 45-65
év közötti nők szervezett emlőszűrésére, ezzel kiváltva a kistarcsai Flór Ferenc Kórházba
való utazást a felvétel elkészítéséhez. A szűrés a kórház által kiküldött meghívólevél alapján vehető igénybe, a felvételek kiértékelését szintén a kórház mammográfiás egysége végzi.
Amennyiben nem kapta meg esedékes meghívólevelét, a következő telefonszámon érdeklődhet: 06-1/465-3800/1823 mellék
PMKH Ráckevei Járási Hivatal

ÉRTESÍTÉS MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL
Szűrés helyszíne: a Habitat utcai Egészségház I. emelet,
időpontja: kedd, 16:00-18:00 óra között.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
mely történhet telefonon a 06/20-266-4332 számon,
vagy a dvvedono@invitel.hu e-mail címen.
Kérjük, hogy minél többen éljenek a térítésmentesen, helyben
igénybe vehető szűrés lehetőségével, mert az időben felismert
daganat kezelése az életét mentheti meg!
Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla védőnő
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„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,
mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek 4:23)
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei

„…higgyetek az evangéliumban.” (Mk1,15)

márciusban
Március 4.: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú. 1892. január 2-án született Hatvanban. 1915. október 28-án Innsbruckban szentelték pappá. 1917-től
érseki szertartó és levéltáros. 1920-tól érseki titkár. 1937. október 28-án püspökké
szentelték, püspöki jelmondata: Fidenter ac fideliter (bizalommal és hűséggel).
1950. június 17-én esztergomi káptalani helynök. Június 29-án, tizenkét nap múlva
elhurcolták. Kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én Kistarcsán, az
internálótáborban halt meg. Jeltelen sírjának holléte és halálának időpontja sokáig
ismeretlen volt. Hamvas Endre csanádi püspök már 1956. szeptemberében szerette
volna exhumáltatni és az esztergomi bazilika kriptájába földi maradványait áthelyeztetni, a forradalom eseményei azonban ezt meggátolták. Az egykori börtönlelkész
segítségével 1957-ben megállapították, hogy Meszlényi Zoltán a Rákoskeresztúri
Új Köztemető egyik sírjában nyugszik. Az esztergomi bazilika altemplomába végül
1966. június 23-án nyílt lehetőség koporsója átszállítására. Csak néhány paptársa
jelenhetett meg a szertartáson. Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor
az esztergomi bazilikában. Részlet 1945. július 8-án, pappá szentelése alkalmával
mondott beszédéből: „Az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás a földön, a
lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal és azoknak az embereknek
örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgálóinak. A világ az
ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem
tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot és ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitét, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek.”
Március 8.: Istenes Szent János szerzetes. Luzitániában, a mai Portugáliában született. Katonaélete után a betegek szolgálatának szentelte életét. Kórházat alapított és
társaival megszervezte az irgalmas rendet. Értelmi fogyatékosokkal foglalkozott, egészen modern pszichoterápiás módszereket alkalmazott. Tevékenységével felhívta rájuk azon közösségek figyelmét, akik a kirekesztetteket kiszorították volna a társadalom
életéből. Granadában halt meg 1550-ben. A Budai Irgalmas Kórházat ma is az általa
létrehozott rend működteti, gyógyulást és reményt nyújtva a szenvedő betegeknek.
Március 19.: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese. A nyugati egyház
legtöbb naptáraiban a X. századtól ezen a napon tartották Szent József ünnepét. A
római kalendárium 1479-ben vette át először, majd 1621-ben az általános naptárba
is bekerült. Karján a Kisjézussal ábrázolják. A haldoklók pártfogójaként tisztelik, mivel
Jézus és Mária álltak halálos ágyánál. „A Megváltó őrzője” (Redemptoris custos). II.
János Pál pápa apostoli buzdításában olvassuk: „József egész élete hitbeli zarándok
út volt. Amint Mária, ő is hű maradt Istentől kapott hivatásához. Mária élete tökéletes
beteljesítése annak az első fiat-nak (legyen), amelyet az angyali üdvözletkor mondott.
József, amikor az angyal hírül adta neki Isten üzenetét, egyetlen szót sem szólt. Úgy
tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.” (Mt. 1,24) Ez a „tett lett” József útjának
kezdete. Az evangéliumok egyetlen szót sem említenek, amit József mondott volna.
József hallgatása különleges jelentőségű, hallgatásából olvashatjuk ki az igazságot,
amit az evangélium tartalmaz róla: „Igaz ember volt” (Mt. 1,19). Szent József küldetéséről a mise hálaadó éneke (profáció) így tanít: „Mert őt, az igaz férfit az Istenszülő
Szűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai
gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Az édesapák fohásza: Szent József, könyörögj érettünk, légy segítségünkre!
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Annuntiatio Beatae Maria Virginis – megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. Jézus
születésének 9 hónappal előtti nap, amikor Gábor főangyal Názáretbe Máriának a
megtestesülés (angyali üdvözlet) örömhírét elvitte. Az ünnepet 692-ben említik először, amikor a trullai zsinat (III. Konstantinápolyi Zsinat) helyesnek ítélte nagyböjtben
történő ünneplését. A Jakab evangélium az ünnepet 150-200-ban az üdvtörténet
elgondolását készítette elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, a kereszthalál napján, III. hó 25-én történt. Az ünnep
pontos napja december 25-től számolva: március 25. Rómában a S. Maria Maggiore
Bazilikában körmenettel ünnepelték. I. Sergius pápa (687 - 701) honosította meg.
Annuntiatio Domini névvel. A keleti liturgiák is az Úr ünnepei között tartották számon
az ünnepet. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja ehhez tért vissza. Országszerte általános szokás, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kell oltani, szemezni a
fákat, mert Szűz Mária méhébe fogadta Jézust.

Józsa Sándorné hitoktató

A HÁZASSÁG HETE
Talán sokan átéltük már azt a pillanatot, amikor elmentünk egy programra,
vagy egy meghívásra, vagy egy hivatalos ügyintézésre és zárt ajtót találtunk. S
ekkor azon tűnődtünk, hogy vagy a hely, vagy az időpont nem megfelelő. Ennek a negatív élménynek a pozitív változata pedig az egyik politikus vagyoni
magyarázatának a kifejezése lett, amikor is azzal indokolta alig indokolható
vagyonát, hogy jókor volt jó helyen. Igen, tényleg fontos az ember életében,
hogy jókor legyen jó helyen, hogy létrejöjjön a fontos találkozás, hogy megoldódjon a megoldásra váró probléma, hogy megvalósuljon egy áldásos élmény. Sajnos, ez az állapot, amikor javunkra és épülésünkre van a hely is és az
időpont is, nem sűrűn fordul elő. Inkább érezzük azt, hogy máshol kellene lennünk, vagy máskor kellene élnünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hogy az
legyen, amit szeretnénk.
Ez a rossz érzésünk nemcsak emberi és mulandó világunk viszonylatában
igaz, hanem igaz olykor az Istennel való kapcsolatunkban is. Még a legismertebb imádságunk is elismeri, hogy nem vagyunk egy helyen az Istennel
akkor, amikor így imádkozunk „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”. Szóval
mi a földön vagyunk, Ő meg a mennyben, és ebből az következik, hogy az
igazi istenélmény, a szent találkozás, amely felemel, amely megment, amely
megnyugtat és megvált - elmarad. De ez még sincs így! S hogy máshogy van,
azt senki mástól, semmilyen bölcsességből és semmilyen tapasztalásból nem
tudhatjuk meg, csak Jézus Krisztustól.
A Márk szerinti Evangéliumban, amikor Jézus megkezdi küldtetését, nyilvánvalóvá válik, hogy a keresztségében és a pusztai megkísértésében az Atya
nemcsak elküldte, de Vele is van. Ezt az idő- és térbeli csodás egybeesést hirdeti meg a világ számára: „Betelt az idő és elközelített már az Isten országa.”
(Mk1,15). Tehát, itt van Isten most mindazokkal, akik Krisztusban fölismerik az
Ő szeretetét, kegyelmét és jelenlétét. Isten feltétlen szeretetével utánunk jön,
oda és akkor, ahol mi vagyunk. Megtalál bennünket. Eljött az ideje az Isten és
az ember újra találkozásának. Az Istenen nem múlik. Krisztusban azért lett emberré, hogy az emberrel találkozzon. Az ember viszont sok mindennel, mással
akar találkozni. Kérdezzük csak meg magunktól: mi mindenre és ki mindenkire vágyunk sokkal jobban, mint az Istenre? Fölajánlja Önmagát, hogy a javunkra, örömünkre, szabadságunkra, méltóságunkra legyen, de mi elfogadjuk ezt?
Vagy ragaszkodunk mindahhoz, ami kárunkra van, bánatot hoz, megkötöz és
megaláz? Ebből az állapotunkból csak az Evangéliumba vetett hit emelhet ki.
A tapasztalataink sokszor arról szólnak, hogy rossz helyen vagyunk, és hogy az
ördög van velünk. Az Evangélium üzenete, amiből a hitünk és a hittudatunk
táplálkozik, azt hirdeti, hogy az Isten országának közelségében, annak polgáraiként, hitben, reményben és szeretetben tudunk élni.
A hit hallásból van. Ezért szólnak a harangok, és ezért van sokfajta lehetőség
arra, hogy az érzékeny lelkű ember, aki már belefáradt a nosztalgiázásba és az
utópiák illúzióiba, meghallja Krisztus szavát. S ha meghalljuk az Ő hívó szavát,
akkor a bűnbánat alázatával tesszük magunkat képessé, hogy a győztes csatának méltóságával éljünk. S aki tudja, hogy a Krisztusban elvégzett győztes
csatának minden áldása vonatkozik rá időben és örökkévalóságban, az leteszi
a fegyvert és nem hadakozik sem önmagával, sem embertársával, sem a sorsával és főleg nem a Jóistennel.
Az ilyen ember az Evangéliumban él, élettapasztalatait ezzel a jóérzéssel,
ezzel a méltósággal tudja elhordozni. Ez a legnagyobb kiváltság, amit ember
átélhet. Isten nélkül sosem vagyunk jókor, jó helyen. Vele pedig mindig és
mindenhol jó helyen vagyunk. S hogyan lehetünk Vele? Úgy, hogy meghalljuk Krisztus szavát: „Betelt az idő és elközelített már az Isten országa. Térjetek
meg és higgyetek az evangéliumban.”
A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu

A mai világban, ha valamit védeni kell, mert kihalófélben van vagy valami miatt veszélyeztetett, akkor egy világnapot adnak neki. Akkor csak arra figyelünk, a megmentésén fáradozunk, szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy az emberek, vegyék komolyan és törődjenek
vele! Ötven évvel ezelőtt nem gondolta volna senki, hogy ez így lesz a házassággal is. Nem
is csak egy napot, hanem egy egész hetet kapott a téma. Februárban van a házasság hete,
amit hazánkon kívül sok más országban is megtartanak. Nem is kell feltennünk azt a kérdést, hogy van-e ennek létjogosultsága, hiszen napjainkban nemcsak hogy felbomlanak a
házasságok, hanem meg sem kötik őket. A mai felelősséget, elköteleződést nem vállaló világunk egyik következménye ez is, hogy kihalóban van a házasság és a család intézménye.
A mai ember úgy gondolkozik, hogy ha nem kötjük meg, nem kell felbontani. Így indulunk
neki, eleve így, hogy úgysem egy életre szól, mert nem is biztos, hogy a megfelelő személyt találtuk meg és különben is, ha jön egy probléma, akkor gyorsan elmenekülhetünk.
Ha nincs házasság, nem kötelez bennünket semmi arra, hogy maradjunk és birkózzunk
meg a problémával, vállaljuk a társunkat, kitartsunk mellette jóban-rosszban. A régi időkben sem mindig szerelemből házasodtak, sőt a legtöbb esetben a szülők választottak társat
gyermeküknek, mégis leéltek egy egész életet egymás mellett, tisztelve a másikat. Nem a
hatalmas életfogytig tartó szerelem miatt maradtak együtt, hanem mert akkor még volt
súlya a szavaknak, az ígéreteknek, létezett a becsület, a kitartás fogalma. Akik nem házasodnak, nem is tudják, mit vesztenek. A házasságot Isten találta ki, amikor Ádámnak megteremtette Évát. Évát, egy asszonyt, és csak egyet! Isten Évát Ádám oldalbordájából alkotta,
kifejezve ezzel azt a bensőséges kapcsolatot, ami a házastársakat kell, hogy jellemezze.
Isten azt is mondja a házastársakról Mózes könyvében, hogy „és lesznek ketten egy testté.”
A továbbiakban ők ketten lesznek EGY. Ebben a közösségben nincs benne az anyós vagy a
barátok, akik a házasságot irányítani akarják, vagy akiknek meg kellene felelnünk.

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

A házasság Isten ajándéka, amelyben az ember átélheti a feltétel nélküli szeretetet, a hűséget, az őszinte megbocsátást. A házastársak egymást bátorítják, segítik, védelmezik egy
életen át. Ilyen módon a házasság egy felelősségteljes, biztonságos és meghitt kapcsolat.
Nincs eleve boldogságra és sikerre ítélve, de ha fontos nekünk és törődünk vele, akkor az
lehet. Egy házasság kezdődhet jól, de ha nem ápolják, elromlik. Épp ezért folyamatosan
figyelni kell egymásra. Húsz évnyi házasság után bátran kijelentem, hogy nekem a férjem
a legjobb barátom és életem második legjobb döntése volt, hogy hozzá mentem feleségül.
(Az első az volt, amikor Isten mellett döntöttem és a döntéseimben a sorrend is nagyon
fontos volt.) A férjemet Istentől kaptam, de ez nem azt jelenti, hogy nem voltak nehéz
napjaink, ám mindig mind a ketten arra törekedtünk, hogy megoldjuk a problémákat és
megbeszéljük a nézeteltéréseket, mert fontosnak tartjuk a házasságunkat, küzdeni, dolgozni akarunk érte. A mi házasságunkban Isten is benne van, és ahogy a Biblia is mondja a
Példabeszédek könyvében: „A hármasfonál nem szakad el egyhamar.”

a Soli Deo Gloria Közösség szervezésében Puhr Ferenc karnagy
vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen énekel
egy nemzedékeken átívelő városi vegyeskarban, amely egyrészt
mindenki előtt nyitott, másrészt széles ölelésű repertoárral tervezi
munkáját.

Most pedig következzen a házasságról szóló kedvenc történetem, ami nagyon jól kifejezi
az egy életen át tartó ragaszkodást és tiszteletet egymás iránt, mint ahogy Jézus is mondta,
hogy: „A másikat magadnál többre tartsd.” Egy 80 éves bácsi öt éve mindennap együtt
reggelizik az Alzheimer kórban szenvedő öregek otthonában lakó feleségével. Egyik nap a
nővérke megkérdezi tőle, hogy miért hoz a feleségének mindennap reggelit, hiszen évek
óta a felesége már fel sem ismeri őt, nem tudja, hogy a férje jön hozzá minden reggel. A
bácsinak a következő a válasza: ”Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy Ő
kicsoda!”

E kezdeményezésre külön fölhívjuk a zenét és éneklést kedvelő
családok figyelmét azzal, hogy nagy öröme és értéke lesz a kórusnak, ha házaspárok, illetve szülők gyermekeikkel együtt vesznek
részt a közös éneklésben. Természetesen tudjuk, hogy városunkban magas színvonalon működnek énekkarok, akikkel nyilván
nem kívánunk versenyezni, sokkal inkább egy új összetételű,
többgenerációs vegyeskarral kívánjuk a helyi énekkarok sorát kiteljesíteni. Hisszük, hogy egyre nagyobb lélekszámú városunkban
sokan vannak, akikre ez az énekkari kezdeményezés számíthat.

Kívánok mindenkinek, aki már házasságban él, örömteli, szeretetteljes éveket, aki pedig
még előtte áll, annak azt kívánom, hogy találja meg azt a társat, akivel szeretetben, békességben tudja leélni az életét!

A jelentkezéseket Puhr Ferenc karvezetőnél a +36 30 789 9181 telefonszámon és a puhrferenc@xnet.hu e-mail címen, vagy az SDG
Közösség vezetőjénél a +36 20 943 5397 telefonszámon és a kisskatisdg@gmail.com e-mail címen várjuk.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

SDG Közösség
www.dunavarsanyireformatusok.hu

Városi énekkar alakul
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VOLT EGY FARSANG, ÁLLT A BÁL…
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában február 4-én az SZMK és a DÖK szervezésében fergeteges farsangi bált tartottunk. Közel 130 izgatott jelmezes gyülekezett a sportcsarnokban: a közönség csak ámult és bámult az ötletesebbnél ötletesebb jelmezek láttán. A zsűri 11 kategóriában hirdetett eredményt. Az egyébként
is izgalmas délutánt még színesebbé tették a fellépők: a Your Body, a Your Rules, a DMTSE és a SENSDANCE csoportjai, a Sziget DSE, a Willpower TSE táncosai.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a farsangi bál sikeréhez hozzájárultak munkájukkal, felajánlásaikkal. Beszéljenek tovább a képek helyettünk!
Az iskola vezetősége

További képek megtekinthetőek Dunavarsány Város Facebook oldalán:
www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos
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ÚJ KITÜNTETÉS: DUNAVARSÁNY KULTÚRÁJÁÉRT

FARSANG AZ ÓVODÁBAN

Kedves Marika, az olvasók nevében is köszöntöm a kitüntetés átvétele alkalmából. Miért jó a népdalkörbe tartozás?
Összehozza az embereket. A határon innen és túl a magyar
kultúrát visszük tovább. A különféle csapatok, csoportok
összeismerkedése, a dalok cseréje mind ezt szolgálja. Ha
valahova elmegyünk énekelni, igyekszünk számunkra új
dalokat felfedezni és megtanulni – azután ezeket másutt a
műsorunkba illesztjük. Persze, mi sem vagyunk irigyek – ha a
vendégszerepléskor a háziaknak megtetszik valamelyik nóta,
szívesen megtanítjuk rá őket. Ma már a technika olyan, hogy
mi, az idősebb korosztály tagjai is tudjuk kezelni az eszközöket
– mi is készítünk hangfelvételt, bennünket is felvesznek itt-ott.
Nem számoltam, de biztosan összegyűjtöttünk már több száz
dalt. A citerások valamikor különálló csapatot alkottak, most
már „összenőttünk”, természetes, hogy együtt lépünk fel.
Marika életében mit jelent a népdalkör?
Az életem nagyon fontos része. Emlékszem, valamikor a
hajdani anyósom szólt: alakult a művelődési házban egy

Meglepődve és meghatottan vette át Szikora Ferencné, Marika, a Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar vezetője a Magyar Kultúra Napján a város önkormányzata által alapított új díjat. Gergőné Varga Tünde polgármester elmondta: tulajdonképpen már régóta
fontolgatták egy ilyen, eddig még hiányzó kitüntetés létrehozását. A negyven esztendeje megalakult népdalkör jubileumához közeledve a képviselőtestület úgy döntött: megszavazza a díjat és első birtokosa Szikora Ferencné lesz. Hála Istennek, a varsányi polgárok
pezsgő kulturális életet élnek, ezt sok rendezvény és szervezet bizonyítja, mégis egyhangú volt a döntés. Ezt az indokolta, hogy ez
az együttes működik a leghosszabb ideje a városban, ők tették tehát a legtöbbet a település kultúrájáért, a több, mint húsz éve
munkájukat irányító és összefogó vezető elhivatottsága, fáradhatatlan szervezőmunkája pedig már régen megérett az elismerésre.
A Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címet ezentúl minden esztendőben a Magyar Kultúra Napja alkalmával adják majd át. Sok
kulturális hagyományunk van, sokan érdemesek a díjra, ezért örülök annak, hogy legközelebb már biztosan nem lesz ilyen könnyű
a választás – vázolta a jövőt Gergőné Varga Tünde polgármester.

népdalkör, nincs kedvem elmenni? Persze, hogy volt, mentem és nagyon jól éreztem magam, férjemmel együtt azóta
is tagok vagyunk. Amikor huszonhét évvel ezelőtt az alapító
vezető, Rácz Edit családi okok miatt lemondott, a csapat
engem választott elnöknek, azóta is büszkén viselem a
címet. Nem könnyű a feladatom: összehozni a próbákat,
szervezni a fellépéseket, gondoskodni a meghívásunkra
érkezett vendégegyüttesek ellátásáról – a kívülálló nem is
gondolná, mennyi munka van egy-egy jól sikerült műsor
mögött. Számunkra ez nem csak szórakozás, hanem keményen dolgozunk, hogy mindenki tetszésére összeálljon az
előadás. Nem könnyű egyben tartani a csapatot, mert a legtöbbjük dolgozik vagy tanul, kevés a nyugdíjasunk. Persze,
ez azt is jelzi, nem csak az idős korosztály alkotja a társaságot, ezzel együtt főként a citerásoknál elkelne az utánpótlás.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy fölöttem is múlik az idő,
fáradt vagyok, nyűgös vagyok, ráadásul még dolgozom is.

A kitüntetés átvételekor is említette az időt, de a többiek
rögtön lehurrogták: szó sem lehet arról, hogy más vezesse
a csapatot. Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
A magyar népzene, népdalkincs ápolása és terjesztése, ezzel
együtt a magyarságtudat továbbvitele, erősítése volt a cél az
alapításkor és nekem is ez a legfontosabb mind a mai napig.
Szeretnénk folytatni, annyi csodálatos hagyományunk, értékünk van, hogy lehetőségeinken túlmutatóan is bőven tudunk
meríteni. Sok díjat, oklevelet gyűjtöttünk már össze, a térségi
minősítő versenyeken elért helyezésektől kezdve országos
versenyeken is nyertünk, van két aranyérmünk és Arany Páva-díjunk is. Amit még az én vezetésemmel szeretném, ha elérnénk: az Arany Páva Nagydíj. Népzenei együttesnél ez a pálya csúcsa. Persze, addig még nagyon sokat kell dolgoznunk
– bízom benne, hogy Isten segítségével elérjük a célunkat.
Haeffler András

„EMLÉKEZZ RÁNK!”
A Magyar Kultúra Napján Dunavarsányban, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Gulág Emlékbizottság jóvoltából egy országosan is kiemelkedő jelentőségű, szomorúan egyedülálló könyv jelent meg ezzel a címmel két kedves fiatal hölgy, Makra Mónika és
Gárdonyi Adrienn kitartó és szerteágazó gyűjtőmunkájának köszönhetően. Egy pályázat megnyerése után kezdtek bele abba a tényfeltárásba, amelynek még korán sem látják a végét. A térségünkből Málenkij robotra hurcoltakról van szó, az ő életútjukat kutatták
részben Dunavarsányban és Taksonyban, részben a szovjet haláltáborokban. Bár hirtelen erősnek tűnhet a haláltábor kifejezés ebben
az összefüggésben, de ahol az emberek számolatlanul pusztulnak bele a kényszermunkába és az éhezésbe, azt így nevezték el a történészek a nácizmus esetében – ma már egyre többen merik kimondani, hogy nemcsak Hitler, hanem Sztálin is létrehozta ezt az embertelen intézményrendszert, sőt, az övé az elsőség. A könyv bemutatója után találkoztam a szerzőkkel, akik többek között azt is elmesélték, hogy őket hogyan formálta át, edzette keményre az a sok borzalom, amit a túlélők vagy a túlélők családtagjai elmeséltek nekik.
és ha már mást nem is tehetünk, de abban egyet értettünk,
hogy legalább egy könyv formájában igazságot kell szolgáltatnunk a számukra, hogy megnyugvásra leljenek.

A KANTÁTIKA FÉRFIKAR ÚJABB SIKERE
A felkérést nem hagyhattuk ki: január 8-án délután
Rákoskeresztúron telt házas, belépődíjas, TV- felvételes
rendezvényre kaptunk meghívót. Gémesi Boglárka karnagyunk még az óévben megemelte a „limbó lécet”: a
két adventi hangverseny után jöjjön egy teljesen más
stílusú, fél órás előadás január elejére. Beleegyeztünk,
úgy döntöttünk: elvállaljuk, bármilyen megterhelő
lesz. Volt néhány különóránk a gyakorlásra, de felkészültünk. A rendező a Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete
volt. A helyszínen értettük meg, miért volt zsúfolásig
tele a terem: a meghívónk kb. 50 tagú, több évtizedes
hagyományra visszatekintő, világjárta fúvós együttes.
Két részre osztott műsorunkban az első részben főleg
Kodály Zoltán darabjaiból válogattunk, utána pedig
bordalokat énekeltünk a koreográfiánk szerint kezünkben boros pohárral, amelyet Hirbik Ferenc támogatónk
ténylegesen is megtöltött borral. Illik, nem illik – a színpadon éneklés előtt belekortyoltunk, hátha még szebb
lesz hangunk.... A közönség derűsen fogadta a jelenetet. Befejezett műsorunkat vastapssal köszöntötték,

ezért Boglárka ráadást kért tőlünk. Egy sör-dal volt félretéve, azt is elénekeltük. Újabb vastaps kíséretében
vonultunk a terem hátuljához, hogy ott hallgassuk
meg a fúvósok előadását.
Próbáltuk értékelni a nagy sikert. Azon kívül, hogy
jól énekelhettünk, beszélni kell az időjárásról: aznap
hajnalban voltak a tél leghidegebb órái. Már megérkezésünkkor gyanúsan alacsony hőmérséklet volt a
próbateremben. Nem baj, gondoltuk, az előadóterem
fűtve lesz. Hát nem: délelőttre elfagyott a fűtőrendszer.
Nem kellett senkinek a ruhatárba tolakodni, mi nem
feltűrt ingujjban énekeltük a bordalainkat, mint szerettük volna, hanem zakóban. A hallgatóság hálásan
vette a bor- és sördalainak megjelenését, mi tartottuk
bennük a lelket, együtt melegítettük a termet. Következett a „RÁZENE” együttese - 50 zenész, majdnem
mindannyian rézfúvósok! Felejthetetlen élmény lett
volna még szabadtéren is, nem hogy színházteremben. Vezetőjük, Dely Csaba erősen látáskorlátozott,

kistermetű, 60-as éveiben járó férfiú olyan rutinnal
és lendülettel szólaltatta meg a „rezes bandát”, hogy
a műsor vége felé, a Radetzky-marsnál már szinte
látni lehetett a hangokat. Végére beleheltük a termet
is. A hangulat egy percig sem volt fagyos, mindnyájan pirosra tapsoltuk a tenyereinket. A műsor utáni
beszélgetés során nagyon sokan gratuláltak Gémesi
Boglárkának, hiszen mégiscsak Ő játszik a hangszeren,
vagyis felkészíti és vezényli az énekkarunkat. Felkértek
bennünket további közös szereplésre is. Ahogy az újévköszöntő előadás reklámszövege – „új év, új remények,
új helyszín, új műsor” – a Kantátika Férfikar 2017-es
programját vetítették előre. Kórusunk fennállásának
20. évét június 3-án a kisvarsányi római katolikus
templomban ünnepeljük majd egy hangversennyel.
Jogosultak vagyunk a személyi jövedelemadó 1%-nak
elfogadására, köszönettel várjuk a következő számlaszámra: 18213733-1-13
Lovász Zoltán

Az emlékezet a rosszat igyekszik elfelejteni.
Kedves Adrienn, egyáltalán miért fogtak bele ebbe a szó
szoros értelmében embertelen kutatásba?
Taksonyban nőttem fel, és amikor jártam az utcákat, nem az
új, hanem mindig a régi, szépen megmaradt sváb házakat nézegettem és azon töprengtem: vajon kik lakhattak ott, milyen
lehetett az életük. Mindig érdekeltek a múlt emlékei, gyűjtöttem a családi fényképeket, fennmaradt leveleket– úgy éreztem: tudnom kell, ki vagyok, honnan jöttem. Fájó emlékem
a gyermekkoromból, hogy nem ismerhettem a dédszüleimet,
elkezdtem kérdezősködni utánuk: nekem miért nincsenek
másokhoz hasonlóan jóságos, ősz hajú nyolcvan-kilencven
éves felmenőim? Kiderült: azért, mert őket is elhurcolták Málenkij robotra. Hazatértek ugyan, de a szovjet lágerben szerzett
betegségek miatt korán meghaltak. Ez csak megerősített abban, hogy feladatom van: ki kell derítenem, mi történt velük.
Mónika szintén érintett?
Nemrég tudtam meg, hogy igen. Az ük-nagypapámat vitték el és kint fejbe lőtték, mert szökni akart. Kisgyerekkorom óta a történészi pályára készültem. Az egyetemen, Dr.
Bognár Zalán óráján feladatul kaptam, hogy Taksonyban,
ezen a jórészt sváb településen, kutassam a Málenkij robot történetét és segítőként rögtön Adrienn elérhetőségét
kaptam meg – egymásra találtunk. Feladatomnak éreztem
a kutatást, emberként és leendő történészként egyaránt sarkallt az indulat: ki kell deríteni, mi történt az elhurcoltakkal,

Való igaz: a hivatásos történészek közül sokan még mindig csak felszabadításként tekintenek a német megszállást felváltó orosz megszállásra. Ketten az elsők között
vannak Magyarországon, akik idézik az egyik korabeli
kommunista főideológus kifakadását: „Sztálin ugyanazt
csinálja, mint amit Hitler csinált a zsidókkal!” Mónika ön
hogy érzi, ennyi évtized elmúltával lassan lehet már nyíltan beszélni az egykori eseményekről?
Lassan, de gyarapodik egy új történész-nemzedék, akiket nem
kötnek a múltból származó rossz beidegződések. Szerencsés
vagyok, hogy olyan tanáraim vannak, akik ki merik mondani a
szovjet rendszer gaztetteit. Ha nem erre az egyetemre kerülök
be és nem ezek az impulzusok érnek, akkor nem mertem volna ilyen könnyedén felvállalni a véleményem.
Adrienn ön, hogy látja mindezt?
Sajnos többször tapasztaltuk a beszélgetések során, hogy az
emberekben még ma is él a félelem, volt, aki túlélőként egyszerűen becsukta előttünk az ajtót, mert még mindig tart a
következményektől. Igaz, arra is volt példa, hogy amint megtudták, másokkal már elkészítettük az interjút, egyre jobban
terjedt a kutatásunk híre, utólag megkerestek bennünket és
mégis vállalták emlékeik megosztását az utókorral. Bevallom:
egy-egy „súlyosabb” történet vagy családi sors leírása után
sokszor tanácstalan voltam, hogy benne hagyjuk-e ezeket a
megrázó sorokat a könyvben. Móni volt mindig az, aki meg

győzött, hiszen minden esetben gondolkodás nélkül rávágta:
de ezt le kell írnunk, erről az embereknek tudniuk kell. Így végül minden történet mondhatni, cenzúra nélkül helyet kapott
ebben a kötetben. Úgy éreztük, legalább ennyivel tartozunk
mindazoknak, akik átélték a borzalmakat. Amikor befejeztük
a könyvet, már tudtuk: itt még nincs vége, folytatnunk kell a
munkát. Most már szinte állandóan vannak új és új jelentkezők, akik bátran mesélnek a családjukat ért szörnyűségekről.
Rengeteg új anyagunk gyűlt már össze, dolgozunk egy következő, bővített kiadáson.
Mónika végzős hadtörténész hallgató a Károli Gáspár
Református Egyetemen, Adrienn pedig az Árpád Fejedelem Általános Iskola német-nemzetiségi szakos tanítója,
jelenleg kisbabájával van otthon. Akit érdekel akár ez a
mostani, akár a majdani újabb könyv, vagy csak szeretné
megosztani önökkel családja történetét, hol érdeklődhet?
Dunavarsányban és Taksonyban a helybéli könyvtár lehet a kiindulópont, ahol a könyvet meg lehet vásárolni, illetve nagyon
szívesen postázzuk, vagy a két településen belül személyesen
eljuttatjuk bárkihez. Ha valaki szeretné segíteni munkánkat
emlékei megosztásával vagy hozzátartozójától fennmaradt
írásos anyaggal, naplóval, szintén a könyvtáron keresztül
érhet utol bennünket, illetve az emlekezzrank@gmail.com
e-mail címen írhat nekünk. A második kötethez még csak
most fogunk hozzá, ezért bátorítunk mindenkit, keressen fel
minket családja történetével. Közös érdekünk, hogy minél
igazabb, alaposabb legyen az eltagadott múltra való emlékezés! Hiszen ez nem csak a kettőnk könyve, ez mindannyiunk könyve! Emlékezzünk Rájuk együtt, hiszen nem győzzük
hangsúlyozni, míg emlékezünk, ők élnek, közöttünk élnek!
Haeffler András
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SZÁLLT AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA AZ ERDÉLYI BÁLON
Január 21-én este a Soli Deo Gloria Közösségi Ház
ismét zsúfolásig megtelt azokkal a vendégekkel, akik
a Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete és a SDG Közösség hagyományos újévi jótékonysági báljára érkeztek.
Veres Enikő, a Dunavarsányi Erdélyiek Egyesületének elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a hagyományokhoz híven, a támogatói díjakból és az
adományokból származó összeget az Egyesület idén
is a határon túli magyarság megsegítésére fordítja,
ezúttal a Torockói Kis Szent Teréz és a Holtmarosi Tulipán gyermekotthonok javára. A kulturális műsor első
részében Kacsó Hanga Borbála, a 2014-es Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató
versenyének győztese kápráztatta el a közönséget
csodálatos énekhangjával. Száll az ének szájról szájra
címmel erdélyi népi és egyházi énekeket adott elő,
brácsán kísérte Tóth Adorján Márton, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatója, a zenekari kategóriában Páva-győztes kolozsvári Tokos zenekar bőgőse.

VÉDŐSÁV KONTRA HASZONÁLLAT-TARTÁS

A vendéglátók által biztosított ízletes vacsora után kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság, a változatos talpalávalót ezúttal is a Siculus együttes biztosította a tőlük
megszokott színvonalon, és bizton állíthatjuk, hogy
mindenki remekül szórakozott. A számtalan nagyvonalú felajánlásnak köszönhetően tombolatárgyak sokasága is gazdára talált a bál során.
Szeretnénk tovább éltetni a hagyományt, reméljük,
hogy jövőben sem lesz hiány lelkes szervezőkből és
értékes szórakozásra, baráti együttlétre vágyó vendégekből.
Találkozzunk a 2018-as Erdélyi Bálon, de addig is várunk minden érdeklődőt a 2017. évi további rendezvényeinken!
Ezt követően a jó hangulatot Sebestyén Attila fokozta,
akinek ízes székelységgel előadott Széllyes Sándor
monológjából megtudtuk, hogy miként is lett saját
magának a nagyapja.

Zári Csilla
Dunavarsányi Erdélyiek Kh. Egyesülete

BANYABÁLI BESZÁMOLÓ
Immár 22. alkalommal rendeztük meg városunkban
a nevezetes Banyabált. Lobogott a máglya az iskola
udvarán, szorgos banyák üstben rotyogtatták a jóféle
borocskát. Világító szarvú ördögök seprűnyélen táncoltatták az érkező hölgyek jókedvű csapatát. Tele tálca,
tele kosár, így érkeztek a jelmezes banyák. Az ajtóban
fekete macska, boszorkány, ördög kalauzolta a vendégeket, akik jóízűen szürcsölték a hegyek forralt levét.
Bent a teremben szólt már a zene, táncolt is, aki már
megtalálta a helyét.

által vásárolt faliórát, amely nem csak szépen kongat minden órában, hanem alkalmanként zenével is
szórakoztatja az arra járókat. A Szív Hangja és az Érző
Lélek alapítványok rendszeres adakozói közé tartozunk. A majosházi Hospice Ház alapítvány és a református egyház is a „kegyeltek” névsorát gyarapítja.
Karácsonykor egyedülálló időseket látogattunk és
ajándékoztunk meg. Részt vettünk a Művelődési Ház
fenyőünnepén, sült krumplit, szalonnát, kolbászt és
forralt bort kínáltunk a velünk együtt ünneplőknek.

Ácsi! A zene megállt, bevonultak a dunavarsányi
banyák. A Lányok Asszonyok Klubja 22. Jótékonysági
Banyabálján teljes létszámmal megjelent és köszöntötte a kedves közönséget. Díszvendégünk és fővédnökünk Gergőné Varga Tünde tagtársunk és polgármesterünk. Védnökünk és barátunk dr. Kun László, Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő és b. neje, Kern Tamás
helyettes államtitkár úr és b. neje, valamint Keresztesi
Balázs alpolgármester úr. Képviselőink, Surányi Tibor,
Csobolyó Eszter, Kun László, dr. Bóna Balázs. Köszönjük, hogy megtisztelték bálunkat! A klub elnöke, Ullmanné Király Edit üdvözölte a jelenlévőket és elsorolta, mi mindenre használták fel tavaly a bál bevételét.
Elmondta azt is, hogy az önkormányzat szép új épületének homlokzatára felszerelték a Lányok Asszonyok

Gratulálunk a jelmezeseknek! Első helyen, mint a legtöbb esetben, Cserekleiné és csapata vitte el a fődíjat,
a kakast. a „Csengetett, Mylord ?” szereplőinek megjelenítésével. Remek volt! A második lett Délegyháza
boszorkánycsapata fergeteges banyatáncával. Köszönjük! Harmadik helyezést ért el „Szulejmán szultán”.
Gratulálunk a győzteseknek! Első tombolahúzásunk
fődíja a FÉMALK ajándékaként egy edénysorozat, a
második tombolahúzás főnyereménye a banyaklub
ajándékaként egy 30 ezer forint értékű nyaklánc volt
banyamedállal. Köszönet és hála a tombola adományozóinak, akiknek köszönhetően kisorsolhattuk a
szép ajándékokat. Banyatársaink ugyan már 60 és
80 év között vannak, mégis vállalták a Kun Lacika
által betanított retro számokat, a twisztet, a rokit, a
limbót. Le a kalappal előttük! Röpült a pöttyes szoknya, ütemre járt a fáradt öreg láb, mert a tűz még
mindig ott ég a bokájukban, főleg ha Lacika hozza a
fiú partnereket! Aznap semmi se fájt, majd másnap,
mikor elmúlik a szombat esti láz. Éjfélkor vendégművészek is felléptek: Vágó Bernadett és Miller Zoltán
retro slágerekkel örvendeztették meg a bálozókat.
Remek volt a hangulat, mindenki átkelt a limbóléc
alatt, beindult a nagyvonat, önfeledten mulatott az as�szonycsapat!Hajnalra elfáradtak, szállingóztak haza…
Jó volt hallani: „jövőre jövünk újra”!

Tehát bálunk bevételét – már ami megmarad a kiadások levonása után – mindig jó célokra fordítjuk.
Köszönet illeti Ács Sándor urat, a Városgazdálkodási
Kft. vezetőjét, Vas Zoltán urat és csapatát, akik berendezték számunkra a sportcsarnokot. Köszönet Druhár
Sándor tűzoltóparancsnoknak a sok papírmunkáért és
szakmai útmutatásaiért. Köszönet Szűcs Attilának és
kollégáinak, hogy megvédték a banyákat és vendégeiket. Köszönet Agárdi Erzsikének, aki büféjével emelte
az est fényét. Szólt a zene, de a rossz hangosítás miatt
nem élvezhettük igazán. A zenekar lehetett volna jobb
is! Ezért elnézést kérünk, ígérjük, jövőre másként lesz.
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A lányok asszonyok nevében:
Ullmanné Király Edit elnök

A haszonállat-tartás települési jogi szabályozása

Ma már mindenki számára köztudomású, hogy az önkormányzat nem határozhatja meg az egy ingatlanon
élő, ún. kedvtelésből tartható állatok (p. kutya, macska) számát. Lássuk, hogyan alakul a szabályozás!
A haszonállat fogalmát a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.)
FVM rendelet határozza meg. Ezt idézve haszonállatnak nevezzük „az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához
vagy egyéb mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott
állat, beleértve a halakat, kétéltűeket, hüllőket és a Magyarországon nem vadászható, vadon élő fajok mezőgazdasági
haszon céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, valamint
a Magyarországon vadászható, vadon élő fajok élelmiszer
előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, továbbá
a fogoly, fácán, tőkés réce zárt térben, szárnyasvad állomány utánpótlás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit.”
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (Éltv.) alapján „állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve
természetvédelmi indokkal lehet korlátozni”, és 2012. október 1-től „mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati
rendeletben nem korlátozható.” Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (OTÉK) alapján „az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit – a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – a helyi építési szabályzat állapíthatja meg.”
A Pest megyei városok helyi rendeleteit vizsgálva megállapítható, hogy az országnak e területén fekvő városok
élnek az OTÉK-adta felhatalmazással, és a témakörben
szabályozott legfőbb kérdés az állattartó épületek, építmények, valamint a trágyatárolók elhelyezése, ezzel
kapcsolatosan pedig az ún. védőtávolságok megállapítása. A szabályozás sokféle módon alkalmazható, és az sem
egységes, hogy mindezt mely rendeletben rögzítik az önkormányzatok: állattartási rendeletben, vagy az OTÉK alapján a
helyi építési szabályzatban, vagy mindkettőben, ahogyan pl.
Abony városában teszik. Az állattartási rendeletek és a helyi
építési szabályzatok változatosan határozzák meg a védőtávolságokkal védendő létesítményeket, ilyenek pl. a gyermekintézmények, az egészségügyi intézmények, az egyéb
közintézmények, az élelmiszer előállító vagy értékesítő egységek, a hivatali, egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési
és művelődési, hitéleti és kegyeleti helyek, a lakóépületek,
pihenőépületek, a fúrt és ásott kutak. Haszonállattartó épületek, építmények és trágyatárolók kizárólag a védőtávolságon
túl létesíthetők. A védőtávolságok mértékének megállapításánál nem egyedi szabályozás, hogy a védősáv mérete a
tartott haszonállat méretével egyenesen arányosan nő (pl.
Abony város állattartási rendelete, Budaörs és Dunaharaszti
városok helyi építési szabályzata).A helyi építési szabályzatok a védősávok felállításán túl gyakran határoznak meg
olyan építési övezetet, ahol állattartó épület egyáltalán nem
állítható fel (ilyen tilalmazott terület pl. Albertirsa város helyi
építési szabályzata szerint az üdülőterület, Budakalász város
helyi építési szabályzata szerint a beépítésre szánt területek).
A helyi építési szabályzatok olyan övezeteket is kijelölnek,
ahol létesíthető állattartó épület, azonban megkötésekkel:
pl. az abonyi helyi építési szabályzatszerint van olyan építési övezet, ahol kizárólag az utcavonali telekhatártól kijelölt,
a helyi építési szabályzatban pontosan, méterre meghatározott távolságon túl létesíthető állattartó épület, illetve

pl. az aszódi helyi építési szabályzat kijelöl olyan övezetet, ahol kizárólag „nem jelentős zavaró hatású nagyszámú állattartást szolgáló épületek” helyezhetők el. Akad
nem egy olyan település is, ahol az állattartási rendelet
védősávról nem szól, azonban a trágyatárolás módját
részletesen előírja (pl. Aszódon, Dabason, Szentendrén).

Mint látjuk, Pest megye városaiban, köztük Dunavarsányban
is jellemző, hogy rendeleteivel az önkormányzat a haszonállat
tartásával foglalkozó létesítmények (épületek, építmények,
trágyatárolók) elhelyezését befolyásolja és egyéb követelményeket is megfogalmaz a higiénia és az élhető környezet
megtartása érdekében.

Dunavarsányban a honlapunkon közzétett, 2016. június
10-től hatályba lépett 12/2016. (VI.10) sz. helyi építési
szabályzat is kötelez védőtávolságok betartására. A helyi
építési szabályzatunk tilalmazza Dunavarsány teljes területén nagyüzemi állattartó- és nagyüzemi komposztálótelep
létesítését és kijelöli azon övezeteket, ahol nagy létszámú
állattartó telep, illetve állattenyésztés céljául szolgáló építmény helyezhető el. Nagy létszámú állattartó telep a kijelölt
övezetben is kizárólag a vízfolyásoktól, tavaktól számított
150 m-en túl létesíthető, és ugyanezt a védőtávolságot kell
megtartani komposztáló telep, valamint meglévő állattartó telephez trágyatároló létesítése esetén is (a házikerti,
illetve kiskerti komposztáló létesítmények kivételével).

A kérdés az, hogy befolyásolhatja-e rendeletében az
önkormányzat az OTÉK alapján a haszonállatok tartását,
vagy az Éltv. minden korlátozást kizár?

A helyi építési szabályzat nem nagyszámú haszonállattartás
céljára szolgáló új épület (állattartó épületek, helyiségek és
melléképítmények: istálló, ól stb.) létesítését a következő
előírások betartásával engedélyezi: ilyen céllal épület a természetes és természetszerű vízfelület, bányató partvonalától
számított 50 m-en túl létesíthető, amennyiben az állattartással érintett telek mérete eléri az övezetenként előírt minimális
nagyságot, és a telken belüli és a szomszédos telek beépítésétől is biztosíthatók az övezetenként az alábbi védőtávolságok: „a) lakó-, üdülő-, rekreációs és bármilyen intézményi
rendeltetésű főépülettől: aa) kis haszonállat (tyúk, kacsa, liba,
pulyka, gyöngytyúk, galamb, nutria, nyérc, ezüst és kékróka,
nyúl, stb.) tartása esetén 8 méter, ásott és fúrt kúttól 6 méter,
kerti csaptól 2 méter; ab) közepes haszonállat (juh, kecske,
strucc, sertés, stb.) tartása esetén 10 méter, ásott és fúrt kúttól 8 méter, kerti csaptól 4 méter; ac) nagy haszonállat (ló,
szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, stb.) tartása esetén 15
méter, ásott és fúrt kúttól 10 méter, kerti csaptól 6 méter.”
Fontos kitétel, hogy „az állattartás céljára használt terület nem
csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, annak
telekhatárától, illetve kerítésétől 1 m-es védőtávolságot kell
megtartani, ezt sövénnyel kell beültetni” és „állattartó épület,
melléképítmény beépítésre szánt területek építési övezeteiben csak legalább a főépülettel azonos építészeti igényű
műszaki megoldásokkal és minőségben (tömegformálás,
anyaghasználat, homlokzati és tető kialakítás, homlokzati
megjelenés, stb.) létesíthető.” A helyi építési szabályzatunk
a védősávok szabályozását az állattartási rendeletünkből
vette át. Az egyetlen rendelet, ami a helyi építési szabályzat
mellett a haszonállat tartásával foglalkozik, a trágyatárolás módját a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek szabályzó, 15/2013. (IX.11.) sz., elmulasztásáról szóló
önkormányzati rendelet. Ez kötelezővé teszi a szilárd trágya szalmával keverését, a híg trágya zárt csöveken történő
aknába vezetését, hézagmentesen fedett, zárt trágyatároló
kialakítását, szagtalanító anyagok használatát, ezeken túl
pedig az állattartásra szolgáló létesítményének tisztaságának
biztosítását, a fertőtlenítést, a rovarok és rágcsálók irtását,
belterületen szagtalanító anyagok használatát. Az együttélési rendelet is rögzíti, hogy „állattartás céljára szolgáló terület
nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz”.

Az alkotmánybíróság és a Kúria döntéseivel támogatja az
önkormányzatok szabályozási lehetőségeit. Több határozatával rámutatott, hogy a lakók közötti jogviták megelőzése
a helyi szintű jogszabályalkotás hagyományos szabályozási
köre. Az önkormányzat az alkotmánybíróság gyakorlata értelmében, dönthet úgy, hogy a lakosság békés együttélése
és a későbbi jogviták elkerülése érdekében szabályozza az
állattartás helyi kérdéseit, megállapíthat körülhatárolt területi
kiterjedtséggel tilalmakat, korlátozásokat, ugyanakkor amen�nyiben valamely magatartást országos szintű jogszabályok
kifejezetten megengednek, akkor azt az önkormányzat teljes
illetékességi területére kiterjedő hatállyal nem tilthatja meg,
a Kúria gyakorlata értelmében pedig nem definiálhat olyan
fogalmakat, amelyet más, magasabb szintű jogszabály már
meghatározott. Mit jelent ez? Az önkormányzat meghatározhatja a védősávot pl. a kistestű haszonállatok tartási helyét
illetően, de nem rögzítheti, hogy kistestű állat kizárólag a
csirke, galamb, fácán lehet. A Kúria állásfoglalása szerint nemcsak technikai előírás, hanem garanciális jelentősége is van
annak, hogy a helyi építési szabályzatnak kell rendelkezni az
állattartó telepeket érintő védőtávolságokról, és amennyiben
kormányrendelet és ennek a kormányrendeletnek megfelelő
önkormányzati rendelet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, nem az önkormányzati rendelet jogszabály-ellenessége, hanem a kormányrendelet törvénytelensége merül fel.
Felmerülhet-e jelen esetben az OTÉK törvénytelensége?
Mint látjuk, az OTÉK önkormányzatokat rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezése nem felel meg a vele csak
közvetetten, a haszonállat tartása kérdésében kapcsolódó
Éltv.-nek, ugyanakkor megfelel a vele azonos szabályozási
körű, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek, amelynek célja többek között
„a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosítása” és
pártolja „a település területének, telkeinek felhasználására
és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok” kialakítását.
A minden jogszabály felett álló Nemzeti Alaptörvény szerint
„feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére
(…) önkormányzati rendeletet alkot.” Mint látni, ebben a
szabályozási körben az Éltv. a kakukktojás. Az alapvető
jogok biztosa egy döntésében rámutatott, hogy a helyes út
nem az építési jogszabályi rendszer teljes átformálása és
nem is a kakukkfiók kipottyantása az általa megbolygatott
jogszabályi fészekből, a valódi megoldás az Éltv. az építési
jogszabályokkal, az önkormányzati jogalkotással koherens,
és a bírósági-kúriai gyakorlatnak megfelelő módosítása.
Az önkormányzati rendeletek rendelkezéseit a haszonállat-tartók továbbra sem kerülhetik meg: a szomszédokat
az önkormányzat által megszabott védősáv óvja.
dr. Nagy Csilla
állatvédelmi előadó

16

— PROG RA M OK

N E MZ E T I ÜN N E P —

17

18

— TÖ RT É N E L E M

SPO RT —

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
A most megtekinthető nyolc épület közül öt vasúti építmény, északról dél felé haladva következnek egymás után. A maradék három közül az első szintén
Kisvarsány északi részén, a második a délin, a harmadik pedig Nagyvarsányon áll - vagy állt.
• Az első felvételen a 17-es számú Dienes-őrház épületegyüttese (lakó és szolgálati) látható. Sajnos, már lebontották. (Szatmári Rozália fotóalbumából)
• A másodikon a 17/A jelű elhagyatott Cserna-őrház a taksonyi út bal kanyarjával szemben. (Fotó: Horváth László)
• A harmadikon a 17/B jelű, már szintén lebontott Hidas-őrház. A helyén a ,,kis” sorompó mellett ma játszótér található. (Fotó: Márki Katalin)
• A negyedik képen a sorompóőr hajdani kis szolgálati őrháza látszik a ,,nagy” sorompónál. (Fotó: Egy 1914-es képeslap részlete)
• Az ötödiken a Vasút sor 13. számú Rakó-ház. Egy 1914-es MÁV-helyszínrajz műtrágyaraktárként tünteti fel. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik fénykép a régi Kisvarsány legészakibb pontján, a Taksonyra vezető műút éles bal kanyarja előtt álló Határ út 51. számú Sárközi-házat
örökítette meg. (Fotó: Százados István)
• A hetedik a hajdani falu déli részén, az akkor még nem létező Hősök terén ma 1. számmal jelölt Tömösváry-ház. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik Nagyvarsányon a Templom utca 27-es számú Hesz János-házat ábrázolja. Ez későbbi időszakban, 1927-ben épült. Ma már új áll a helyén.
(Pártl Mátyás és felesége, Hesz Mária fotóalbumából)
Kohán József

1.

4.

2.

3.

5.

19

Bemutatkozik a Dunavarsányi Úszó Nemzedék Akadémia (DUNA)
Városunk első úszó egyesülete, a Dunavarsányi
Úszó Nemzedék Akadémia 2016 őszén alakult meg.
Alapító tagjai többnyire úszás-oktatói vagy edzői
végzettséggel és sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek, elnöke Zubor Attila, olimpiai
5. helyezett (4x100 m vegyes-váltó, 2000), kétszeres
világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes, ifjúsági Európa-bajnok, valamint örökös
magyar bajnok élsportolónk. Az egyesületet azzal
a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget teremtsünk
a dunavarsányi és környékbeli gyermekek, fiatalok
számára a Dunavarsányi Olimpiai Központban szakszerű úszás-oktatásra, a tehetségek kiválasztására és
továbbgondozására, versenyszerű szint elérésére.
Egyesületünk a tehetséggondozás biztosítása érdekében szorosan együttműködik a DMTK- KVSE-vel,
lehetőséget biztosítva ezzel a versenyszerű úszásra is.

A résztvevő gyerekek többsége nem indult úszóversenyen ezt megelőzően, a felkészülés rövid (2 hónapos)
ideje alatt kellett elsajátítaniuk a rajtkőről indulást, a
szabályos rajtolást, a szabályos fordulási és célba érkezési technikákat a különböző úszásnemekben. A kitartó
és fegyelmezett edzések eredménye, hogy a versenyt
minden gyerek hibátlanul teljesítette, saját szintjének
megfelelően, mindenki megúszva egyéni legjobb
idejét. Nagyon büszkék vagyunk az alábbi számokban
elért helyezésekre:
100 m női hát Szulovszky Petra 5. hely
50m női mell Szulovszky Petra 2. hely, Pólai Petra
3. hely, Szulovszky Csenge 5. hely
4x50 m női gyors váltó 3. hely (Vneck Larina,
Szulovszky Petra, Pólai Petra, Szulovszky Csenge)

Szervezetünk tevékenységének első lépéseként a
Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolával
együttműködve, iskolánk tanulóinak egy csoportját
készítette fel a Pest megyei úszó diákolimpiára. A 11
tagú amatőr csapat (nincs köztük igazolt úszóversenyző) a dunavarsányi edzőtáborban, Tökölön, Százhalombattán, valamint Budapesten, az újonnan épült
Tüske Uszodában készült lelkesen a megmérettetésre.

Ezúton is köszönjük Folláth Viviennek, iskolánk testnevelő tanárának és a szülőknek a segítőkész együttműködést. Egyesületünk nyáron két alkalommal
egyhetes úszó-, valamint úszó- és labdarúgó tábor
rendezését tervezi a Dunavarsányi Olimpiai Központban. Az elképzelések szerint a reggeltől délutánig tartó
táborban napi két edzés, úszás, vagy úszás és labdarúgás, szabad játék, csendes pihenő és napi kétszeri
étkezés biztosítaná a szünidei szabadidő hasznos és
egészséges eltöltését. A tábor részleteiről a későbbiekben tájékozódhatnak a Dunavarsányi Naplóban.

Szeretnénk munkákkal és tudásunkkal hozzájárulni a
dunavarsányi gyermekek egészséges fejlődéséhez, az
úszás, mint sportág megismertetéséhez és megszerettetéséhez, továbbá lehetőséget biztosítani a tehetséges gyermekek számára a versenyzéshez - minél több
sportágban öregbítve ezáltal Dunavarsány hírnevét.

Takács Diána
úszás oktató, az egyesület alelnöke

6.

ASZTALITENISZ VERSENY
Tavaly karácsony másnapján rendeztük meg a 10. dunavarsányi asztalitenisz versenyt. A korábbi irányzat most sem szűnt meg, egyre több és magasabb osztályban játszó versenyző tisztelte meg rendezvényünket. Ehhez nekünk is alkalmazkodni kellett, a hobbi játékosok mellett még két kategóriában indítottunk csoportokat az igazolt játékosoknak.
Nem feledve a hagyományokat, hogy minél több meccset játsszon az ide érkező sportember, az asztalitenisz szövetség szabályai szerint bonyolítottuk le a mérkőzéseket. A 6-7
tagú csoportokból 4-4 játékos jutott a főtáblára, ahol kieséses rendszerben alakult ki a győztesek sorrendje. Az első helyen végzőket pezsgővel, éremmel és persze kupával
díjaztunk, a második, harmadik helyezettek pedig egy üveg bort és érmet vihettek haza. Az egész termet kihasználva hét asztalon volt idő a páros verseny lebonyolítására is.
Összesen 14-en neveztek, már igen fáradt emberek küzdöttek meg egymással. Végül a győztesek egy-egy pezsgővel lettek gazdagabbak. Köszönjük a DTE és Gergőné Varga Tünde polgármester támogatását a terem biztosításáért és köszönet spotbarátainknak a sok segítségért, a jelenlevő embereknek a szokásos jó hangulat megteremtéséért.

7.

8.

Perényi Péter

Az A kategória győztesei

A B kategória győztesei

A C kategória győztesei

20

— TÁJ É KOZ TATÓ

H I RD E T É S —

Rendőrkézen a dunavarsányi gépkocsifeltörő
Lopás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya M. Lajos 29 éves érdi
lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a
gyanúsított 2017. január 10. és 2017.
január 23. között nyolc esetben tört
fel olyan Suzuki típusú személyautókat, amelyeket a dunavarsányi MÁV állomásnál, illetve a dunaharaszti HÉV megálló melletti parkolóban hagytak
tulajdonosaik. M. Lajos 2017. január 10-én a hajnali órákban két személyautó ablakát törte be és ellopta a járművek pótkerekét, valamint különböző
szerszámokat. Néhány nappal később – 2017. január 18.-án a kora délutáni
órákban - a MÁV állomás parkolójában négy autót tört fel. A 29 éves férfi
2017. január 22-én egy, másnap pedig két autó ajtaját feszítette ki, hamutartót és rádiót lopott el a járművekből. A dunavarsányi MÁV P+R parkolóban
elhelyezett térfigyelő kamerák rögzítették a gépkocsifeltöréseket és lopásokat. A dunavarsányi rendőrök a gyors és szakszerű munkájuk eredményeként rövid időn belül azonosították és 2017. január 23-án az esti órákban
elfogták a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
férfit. Előállították, majd őrizetbe vétele mellett a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. M. Lajos a bűncselekmények elkövetését elismerte. Az
illetékes bíróság 2017. január 26-án elrendelte az előzetes letartóztatását.
Kovácsné Szabó Márta c.r.alezredes

MEGHÍVÓ
Babák, bábok bálja
kezdődik itt nemsokára.
Figyeljetek, gyerekek!
Meghívómat kikiáltom,
vegyetek részt
mind a bálon.
Uccu! Ott a helyetek.
Velünk együtt legyetek
az év utolsó farsangi hétvégéjén
2017. február 26-án, vasárnap 15 órától
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
Lesz felvonulás, kiszebaba égetés,
karaoke verseny, zene és fánk!
Gyertek és búcsúztassuk közösen a telet!
SDG Közösség és a Cserkészcsapat vezetősége
További információ: dr. Csobolyó Eszter 0630/287-0283 számon
vagy a drcsobolyoeszter@gmail.com címen

FELHÍVÁS

3.000.000 forint alatti törzstőkéjű kft.-k részére
A gazdasági társaságok működését is szabályozó új Polgári Törvénykönyv elfogadása és
hatályba lépése óta a vállalkozások körében időszerű a korlátolt felelősségű társaságok
(Kft.) minimális törzstőkéjének 500.000 forintról 3.000.000 forintra történő emelése. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2014. március 15. óta egy Kft. alapításához a cég tulajdonosainak legalább 3.000.000 forint törzstőke nyújtására kell kötelezettséget vállalniuk.
Azon cégek esetében, amelyek a Ptk. hatálybalépésekor már működtek és törzstőkéjük
nem érte el a 3.000.000forintot, a jogalkotó 2017. március 15. napjáig adott haladékot
a törzstőke felemelésére, illetve ezzel egyidejűleg az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló létesítő okirat elfogadására. Fontos, hogy a törzstőke megemelése nem jelenti
okvetlenül azt, hogy ezen összeget készpénzben és haladéktalanul kell a társaság rendelkezésére bocsájtani, hiszen lehetőség van természetbeni vagyoni hozzájárulás (közismert nevén: apport) szolgáltatására, illetve a törzstőke későbbi befizetésére is. A jövőbeni
kellemetlenségek és következmények (pl. törvényességi felügyeleti eljárás, bírság stb.)
érdekében felhívom a tisztelt társas vállalkozások figyelmét a fenti kötelezettségekre.
Dr. Bóna Balázs ügyvéd

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
A „MISA” Alapítvány által szervezett ÁLLÁSKERESŐK KLUB-ja február
7-én megtartotta soros foglalkozását Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Bár mos kevesebben voltunk, de jöttek új álláskeresők, ezért először néhány általános tudnivalót beszéltünk meg.
Ezután a klubvezető a környékbeli munkaadók ajánlatait ismertette, majd az álláslistából és a budapesti munkalehetőségeket tartalmazó Hírlevélből válogattak a jelenlévők. A következő foglalkozás
március 2-án, kedden 14 órai kezdettel lesz a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

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)

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

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
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Eladót keresünk dunavarsányi építőanyag kereskedésbe.
Szakmai gyakorlat és számítógép ismerete előnyt jelent.
Jelentkezni önéletrajz küldésével lehetséges a
dunagipsz@invitel.hu e-mail címen.

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

21 éve folyamatosan bővülő német cég magyarországi leányvállalatához felvételre keresünk dunaharaszti gyárunkba,
betanított munkára férfi munkatársakat két műszakos munkarendbe.
A bejáráshoz céges buszt biztosítunk
(Kiskunlacháza, Délegyháza, Dunavarsány térségből)!
Jelentkezni, személyesen, önéletrajzzal
hétfőtől – péntekig 10:00 – 12:00-ig a következő címen lehet:
Carl Stahl Hungária Kft.,
Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 26.
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN? SEGÍTÜNK!
HÍVJON!
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS,

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

EREDETISÉG VIZSGA
(
-

HELYBEN, AZONNAL 3,5t-ig!

Várjuk szeretettel ismerőseinket,
barátainkat valamint meglévő
és új ügyfeleinket!

-

2336 Dunavarsány, Sport u.1.

-

-

Tel: 06 20 243 5258

HAVI

-

-

AUTOM ELENA KFT.

06 70 234 5313

Kapcsolat:

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

4 890
FORINTÉRT

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel,
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra.

DUNAVARSÁNY, VASÚT SOR 46.
TEL.: 06 24 473 825 | MOBIL: 06 70 426 04 61

AKCIÓ
KOMPLETT
SZEMÜVEG
14.990 Ft
+ / - 6 dioptriáig egyfókuszú lencsékre

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1.
(Centrál Üzletház) Tel.: (06 24) 446 746

KERETEK 50 % ENGEDMÉNNYEL
NYUGDÍJASOKNAK KÉTSZERI
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH,
VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik.
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt
az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A díjak az áfát tartalmazzák.
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ÚJ KERET MODELLEK ÉRKEZTEK!
Egészségpénztári Kártyát,
Szép Kártyát elfogadunk!
NYITVA: H - P: 10-17 SZ: 9-12
SZEMVIZSGÁLAT: SZOMBAT: 9-12

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

SZOLGÁLTATÁS
-SZÁLLÍTÁS
-DARUZÁS
-GÉPI FÖLDMUNKA
-BETONPUMPÁLÁS

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

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)

