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Műjégpálya - a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán A JÖVŐ TERVEI 

ÖNKORMÁNYZAT —

Dunavarsány 2017. évi rendezvényprogramja a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében  

2017.01.22.: a Magyar Kultúra Napja.

2017.03.02.: szavalóverseny Arany János születésének 200. évfordulójára.

2017.03.15.: Nemzeti Ünnep - megemlékezések a város különböző pontjain,                                  
        koszorúzások.

2017.04.11.: a Költészet Napja.

2017.05.04.: Szent Flórián Napja alkalmából tűzoltószertár avató ünnepsége.

2017.05.15-16-17.: Térségi Kamarazenei Találkozó.

2017.05.28.: a Magyar Hősök Napja.

2017.05.29-06.04.: Dunavarsányi Napok - operatúra, komolyzenei est,  megemléke-
zés Trianonról, a zeneiskola tanévzáró koncertje, a Közalkalmazottak napja, Amatőröké 
a színpad, kispályás labdarúgó vándorkupa, helyi szervezetek és meghívott vendégek 
fellépései, újszülöttek polgárrá fogadása, III. Varsányi Táncláz.

2017.08.19-20.: Summerfest és Államalapítás ünnepe - városi ünnepségek,  
               az új kenyér megáldása és szentelése. 

2017.09.23.: a DTE pályaházának avató ünnepsége. 

2017.09.30.: szüreti felvonulás és mulatság.

2017.10.06.: az Aradi Vértanúk Napja.

2017.10.23.: Nemzeti Ünnep - városi megemlékezések, koszorúzások.

2017.10.30.: a reformáció 500. évfordulója.

2017.11.26-tól  Adventi vasárnapok és gyertyagyújtás (nov. 26., dec. 3., 10).

2017.12.17.: Karácsonyi koncert.

2017.12.21.: városi karácsony.

2017. december: évzáró sportesemények.

Felemás állapotban vannak a települési önkormányzatok az év elején: a szilveszteri vigalmakon túl vagyunk, megkezdődött újra a hétköznapi élet; januárban már 
javában formálni kell az új évre vonatkozó terveket, melléjük kellene rendelni a megvalósításhoz szükséges fedezetet – de még nincs költségvetés. Ezt általában 
februárban fogadják el mindenütt, miután megérkeznek a központi költségvetés adatai arról, hogy milyen juttatásokra, címzett és szabadon felhasználható tá-
mogatásokra lehet számítani, mindezek hogyan alakultak át az ország előző évi gazdasági teljesítménye alapján, illetve a jogszabályok változása következtében. 
Például azzal, hogy az oktatási intézmények működtetését január elsejétől átvették a tankerületek, megváltozik a korábban erre fordított pénzügyi keret, de a 
pontos számokat ilyenkor még nem ismerik a pénzügyi szakemberek. Úgy kell tehát a terveket megalkotni, hogy nem tudható: mennyi jut a megvalósításukra. Az 
ebben a helyzetben megszületett elképzeléseket tekintettük át Dunavarsány polgármesterével, Gergőné Varga Tündével. 

A 2017-es esztendő tennivalóinak számbavételével 
hol tartanak most, január második felében?

 - Folyamatosan kérjük be az intézményeinktől a 
különféle elképzeléseket, a bérigényektől kezdve 
a felújításokig. Persze, ennek a bonyolult és nehéz 
munkának vannak előzményei: általában szeptem-
berben szervezünk egy bejárást az önkormányzat 
pénzügyi, gazdasági, műszaki szakembereivel és az 
intézményvezetőkkel közösen és már akkor elkezdjük 
gyűjteni a következő esztendő feladatait. Ezeket az 
év hátralevő részében sorba állítjuk a sürgősség és 
fontosság figyelembevételével, és ilyenkor már ezt 
a listát módosítjuk, ha kell. Időközben ugyanis vál-
tozhatnak a körülmények, például a kemény hideg 
miatt a fokozott igénybevétel során derül ki a fűtési 
rendszer valamilyen hibája, tehát előbbre kell venni 
a sorrendben. Biztatjuk is a vezetőket: jelezzenek min-
dent, később úgy is kiderül, mire, mennyi pénz jut. 

Milyen állapotban vannak a város közintézményei, 
főként az oktatási intézmények?

 - Olyan épületeket tudtunk vagyonkezelésbe átadni, 
amelyekhez jelen pillanatban és még egy-két évig egy-
általán nem kell hozzányúlni. Sokat pályáztunk és köl-
töttünk az általános iskola, az óvoda és a gyermekjóléti 
szolgálat épületeinek a fejlesztésére, a nyílászárók cse-
réjén túl a fűtésrendszer megújításáig, napelemek fel-
szereléséig, a belső csőhálózat hibáinak kijavításáig sok 
mindent elvégeztettünk. A művelődési házban néhány 
kisebb munka még hátravan, de ezzel együtt elmond-
hatom: a város közintézményei jó állapotban vannak.

Tavaly nagy beruházásba nem kezdtek bele – mi 
lesz 2017-ben?

- Ebben az évben nagy fába vágjuk a fejszénk. 
Több, mint tizenöt évvel ezelőtt építettük ki a városi

szennyvízelvezető hálózatot és egyrészt eljárt felette az 
idő, másrészt – Istennek hála – szépen gyarapodott a 
lélekszám. Sok új ház épült, új utcák alakultak ki, sokan 
már most sem tudnak rákötni a hálózatra, mert nem 
bírja a terhelést, ráadásul a tervek között további építke-
zések is szerepelnek. Elodázhatatlan a teljes felújítás és 
bővítés még akkor is, ha a tervezett bevétel majdnem 
teljes összegét erre kell költeni. A munka nem lesz látvá-
nyos, sőt, időnként közlekedési kellemetlenséget okoz 
majd néhol a gerinchálózat építése miatt az útfelbon-
tás, ezért már előre elnézést kérek az érintett lakosoktól. 

Milyen hosszú ideig tart majd mindez és milyen 
más, nagyobb beruházást terveznek még?

 - A szakemberek három szakaszra bontották a mun-
kálatokat, igyekeznek majd mindenütt a legrövidebb 
idő alatt kiásni az árkot, letenni a vezetéket, betemetni 
az árkot. Részben azért kerül sokba a felújítás-bővítés, 
mert a nagy részén még ebben az esztendőben szeret-
nénk befejezni azért, hogy a lehető legkevesebb kel-
lemetlenséggel kelljen szembesülniük a lakosoknak. 
Igaz, az is kellemetlenség, ha valahol – mint például 
a gyönyörű új városházánk környékén – nem folyik le 
a szennyvíz. Ha marad pénz a költségvetésben, akkor 
a kerékpárút-rendszer megteremtése a következő. 
Persze, a teljes hálózatot nem lehet megépíteni egy 
év alatt – amennyit tudunk, megteremtünk, de itt is 
gondolunk a jövőre: egyeztetünk, tárgyalunk a szük-
séges területek megszerzése érdekében azokkal a 
földtulajdonosokkal, akiknek a földjein majd átvezet 
a kerékpárút. Összességében valamennyi tervünk 
esetében elmondható, hogy az elképzelések nem csak 
2017-re, hanem a következő esztendőkre is szólnak.

Sok település irigyelheti Dunavarsány remekül mű-
ködő és szép összegű iparűzési adót biztosító ipari 

parkját. Vannak-e már hírek a cégek idei gazdasági 
terveiről, várható bevételeiről? 

 - Való igaz, hogy sikeres az ott levő cégekkel az együtt-
működés. Rendszeresen találkozom a különféle cégek 
vezetőivel, karácsony előtt sok rendezvényükre kaptam 
meghívót. Ahogy a tájékoztatókból, beszélgetésekből 
kiderült: mindegyik cég további bővítéseket tervez, 
szeretnék emelni a bevételüket is – ez pedig azzal jár, 
hogy a város bevételei is gyarapodnak. Összességében 
megnyugtató módon alakul ilyen szempontból a jövő, 
az idei terveink között legalább a tavalyi bevételeket 
szerepeltethetjük. A legnagyobb cég, a japán Ibiden 
külön is elküldte a 2017-es elképzeléseit, ez is alátá-
masztja a mi információinkat.  

A decemberi összegző-visszatekintő interjúban úgy 
fogalmazott, hogy 2016-ra a csöndes, nyugodt fej-
lődés volt a jellemző. Mit mondhatunk ilyenkor, az 
év elején 2017-ről?

 - A csöndes, nyugodt tervezés az idén is meglesz – de 
most nem több kisebb, hanem inkább kevesebb, de 
nagyobb munkába kezdünk bele, részben a már ko-
rábban kidolgozott elképzelések alapján. Amikor egy 
város vezetői új létesítmények megteremtését kezdik 
meg, egyúttal megteremtik a távolabbi évek pénzköl-
tési feltételeit is. Ami ma új, az az évek alatt elhasz-
nálódik és költeni kell a korszerűsítésre, bővítésre, jó 
példa erre a dunavarsányi szennyvízelvezető-hálózat. 
Összességében azt mondhatom, hogy az idei esztendő 
erőforrásait nem csak a mostani, hanem az utána kö-
vetkező esztendők fejlesztései érdekében is szeretnénk 
felhasználni.

Haeffler András
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2 0 1 6 .  d e c e m b e r é b e n  
s z ü l e t t e k :

Kis László december 3.
Miklósi Marcel december 13.
Tóth Angelika december 16.

2 0 1 6 .  d e c e m b e r é b e n 
e l h u n y t a k : 

Szeghalmi Károly élt 63 évet
Póka László élt 73 évet
Rím György élt 86 évet
Tyukodi Balázs  (október)  élt 75 évet

2 0 1 6 .  d e c e m b e r é b e n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Marton Attila - Ertl Szabina Cintia 

A 2017. január 17-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai

KÖZÉRDEKŰ ——  ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztatás zártkert besorolású ingatlanok  
művelés alóli kivonásáról

 A zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról 
szóló 2016. évi CLXXXVII. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította az ingatlannyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-át. Egy évvel meghosszabbította a rendelkezésre álló határidőt, így 2017. decem-
ber 31-ig lehet a Földhivataloknál a zártkerti ingatlanokra a művelési ág alóli kivételt ingyenesen kérelmez-
ni és átvezettetni. A Földhivatali Portálról (http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/) le lehet tölteni az erre 
irányuló kérelem nyomtatványt, amit postai úton is be lehet adni a területileg illetékes földhivatalhoz. Az eljárás 
illetékmentes, így csak a megfelelő adatok kitöltésével és a tulajdonosok aláírásával, vagy meghatalmazásával 
lehet rendelkezni a zártkerti ingatlanról.

Dunavarsányon két tömbben találhatóak zártkerti ingatlanok:

- a Petőfi lakótelep  közelében lévő, nagyrészt erdő területek, a Z/2201-2220 hrsz-ú ingatlanok,

- a  Mézüzemtől Nagyvarsányig vezető út mentén, szántó és kert területek, a Z/2101-2114 hrsz-ú és a Z/2401-2438 
hrsz-ú ingatlanok.

Amennyiben Ön, vagy családja rendelkezik zártkerti ingatlannal, úgy éljenek a lehetőséggel 2017. december 
31 –ig.

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

 Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási 
Program megvalósítása. Dunavarsány a szennyvízel-
vezetési agglomerációt alkotó településként (tagjai: 
Áporka, Délegyháza, Majosháza, Taksony, Szigetszent-
márton) pályázatot nyújtott be KEHOP-2.2.2 azonosító 
számon, amelyben megvalósult a beruházás mérnöki 
tervezési szakasza.

Az elsődleges cél az, hogy az említett települések 
szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú 
távon megoldja egy jól működő, az elvárt tisztítási 
hatásfokot elérő, a hatóságok által elfogadott, üze-
meltetési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító 
telepen. A szennyvíztisztítási technológia gondos 
üzemeltetése eredményezze a jelenlegi környezeti 
állapot mérhető javulását, az öntözőterületek talaj, 
talajvíz szennyezésének megszüntetését, valamint 
a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védel-
mét, továbbá hosszú távon megoldott legyen a tisztí-
tott szennyvíz elhelyezése a belvizes időszakokban is. 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

A dunavarsányi szennyvíztelep technológiai korszerűsítése jó ütemben halad

A tisztított szennyvíz befogadását szolgálja a belvizes 
időszakokban a felszíni tározó, amelynek kapacitása 
a technológiai korszerűsítés során megnövekszik, 
illetve szintén ezen időszakban a Duna-Tisza-csa-
tornába, mint felszíni vízbe történő, jó minőségű 
tisztított szennyvíz kivezetése az épülő új, nyomóve-
zetékeken keresztül. Nagy kihívás elé állítja a szakem-
bereket a szennyvíztelep technológiai kiépítése során 
is megfelelően működő szennyvíztelep üzemeltetése. 

A kivitelezés és a próbaüzem tervezett időtartama elő-
reláthatóan 1,5 év. Az agglomerációt érintő települések 
számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen 
feltétele a további településfejlesztési elképzelések 
megvalósulásának, a települési környezet minőségé-
nek javítása. Fontos gyakorlati cél, hogy a még nem 
ellátott településrészek figyelembe vételével épüljön 
ki a szükséges szennyvíztisztító kapacitás, illetve az, 
hogy az ellátott területen a lakossági bekötések kiépí-
tésére ösztönözze a szolgáltatás minél nagyobb arányú 
igénybevételét. 

A pályázatban jelenleg konzorciumvezetőként vesz 
részt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft..  A tervek 
szerint 2017 januárjában a közbeszerzési eljárás lezárá-
sával kiválasztják a beruházás kivitelezőjét, ezzel 2017-
ben a beruházás már a megvalósítás szakaszába lép.
    

 Keresztesi Balázs
alpolgármester

 Mint köztudott, a fák koronájának alakítására legalkalma-
sabb a lombhullatás utáni időszak. A villamosmű biztonsá-
gi övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet szerint 
a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait 
az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezete 
határát elérik. 

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:

• Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a veze-
téktől mért 1 méteres távolság.
• Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélső 
vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetőleg 2,5- 2,5 
méter, belterületre, ha a vezeték fokozott biztonsági előírá-
sok betartásával létesült.
• Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalom-
ban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számí-
tott 13 - 13 m-es távolság. 

Amennyiben szükségét érzik a munkálatokkal kapcsolatos 
megbeszélésnek - feszültségmentesítés, felügyelet kérése 
stb. –, az ELMŰ Nyrt. készséggel áll rendelkezésre. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kö-
telességét nem teljesíti, az elosztói engedélyes (ELMŰ Háló-
zati Kft.) a közcélú villamosmű működtetésének törvényben 
előírt kötelezettsége miatt (2001. évi CX. törvény 72.§) a ve-
szélyt a saját költségén  kell elhárítania, a munkálatok elvég-
zését pedig az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles.

Annak ellenére, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. kellő gya-
korlattal, szaktudással (kertészeti, botanikai ismeretek) 
rendelkező, szakképzett alvállalkozókat foglalkoztat, a 
munka kimenetele nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt 
az ingatlan tulajdonosa maga végezné, hiszen az elosztói 
engedélyes fő szempontja érthető módon a biztonságos 
üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás. Ezért célsze-
rű, ha a gallyazási munkát a fa tulajdonosa maga végzi el.

Mikor van a vezetékhez túl közel a növényzet?

Kisfeszültségű csupasz hálózat esetén 1,25 m, középfeszült-
ségű (1-35 kV-os) 2 m, nagyfeszültségű (120 kV-os) vezeték 
esetében 4 m távolságot kell tartani a legkedvezőtlenebb 
esetben is (pl. az ágak szélviharból vagy jegesedésből szár-
mazó lehajlásánál). A növényzetet olyan állapotban kell tar-
tani, hogy a következő gallyazásig - a növekedést is figyelem-
be véve - ezek a távolságok biztonságosan meglegyenek.

Mire ügyeljünk fatelepítéskor?
 
Fontos tudnivaló, hogy a biztonsági övezetben tilos olyan 
fát telepíteni, amely a vezetéket veszélyezteti. Ha fát ül-
tetünk, mindig gondolni kell a fa végleges formájára, 
méretére, tehát arra, hogy a fa néhány év múlva sokkal 
nagyobb lesz. Inkább olyan helyre telepítsük, ahol hosz-
szabb távon sem zavarja a vezetéket, illetve: ahol a veze-
ték hosszabb távon sem fogja a fa életét megnyomorítani. 

A szabadvezeték alá csak olyan fafajták ültetése célszerű, 
amelyek kifejlett koronamagassága nem éri el a vezeték 
biztonsági övezetét. Ebben az esetben a gallyazás gyako-
risága és mértéke jelentősen csökkenthető, esetlegesen 
teljesen elhagyható.

Gyümölcsfa fajták telepítése szabadvezeték alá:

Gyümölcsfák közül vezeték alá nem javasoljuk a magasra 
növő diót, mandulát, cseresznyét, meggyet, szilvát, almát, 
körtét, sárgabarackot. Ezek közül törpe alanyra oltott válto-
zatban ültethető például az alma, a körte, a meggy. Fajtától 
függetlenül választható az őszibarack, birs, illetve a cserjék: 
ribizli, köszméte, josta, stb. A mogyoró nem javasolt, mert 
ugyan bokor alakban ismert, de szerencsés körülmények 
között akár 6-7 méter magasra is megnőhet.

ELMŰ Nyrt.

A fák és a villanyvezetékek

A képviselő-testület felülvizsgálta a 2016. február 26-
án kelt, Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatával, valamint Dunavarsány Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműkö-
dési megállapodást, és azt saját részéről változatlan 
tartalommal hatályában tartja. Felhatalmazta a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány integrált 
településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan 
elkészített hat tematikus projektcsomag (gazdaság-
fejlesztési, intézményfejlesztési, turizmusfejlesztési, 
megújuló energia-, illetve közműhálózat-fejlesztési 
stratégia, valamint „Csillagváros”-projektcsomag) 
államigazgatási véleményezés során beérkezett ész-
revételeket és az azokra adott tervezői válaszokat. Az 
integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez 
kapcsolódóan felülvizsgált településfejlesztési kon-
cepciót. Dunavarsány integrált településfejlesztési 
stratégiája és a kapcsolódóan elkészített hat tematikus 
projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesz-
tési, turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve 
közműhálózat-fejlesztési stratégia, valamint „Csillag-
város”-projektcsomag) végleges változatát. Elfogadta 
az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez 
kapcsolódóan felülvizsgált megalapozó vizsgálatot. 
Felkérte a polgármestert az elfogadott dokumentumok 
közzétételére Dunavarsány város honlapján; valamint 
arra, hogy – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek 
megfelelően – öt napon belül ér tesítse az államigaz-
gatási véleményezési folyamatban részt vett szerveze-
teket, valamint az állami főépítészi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalt a településfejlesztési koncep-
ció módosításának elfogadásáról és az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia elfogadásáról és közzétételéről.

A képviselő-testület „Az Epres utca és térségének 
szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának há-
rom ütemre és dokumentációra történő szétbontása” 
tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban 
állapította meg: A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, 
Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes és a Terv-Consult 
Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.) ajánlata érvényes. 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonat-
kozó érvényes ajánlatot a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 
Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette. Az eljárás eredmé-
nyes volt. Nyertese a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Agg-
telek, Hunyadi utca 7.) Az ajánlatkérő nem határozta 
meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánla-
tot benyújtó ajánlattevőt. A szerződés teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezetet, a képviselő-testület a 
2017. évi költségvetés számlázott szellemi tevékeny-
ségek soron megtervezett rovat átcsoportosításával 
biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a 3.500.000 
forint + ÁFA összegben tervezési szerződés aláírására.

A képviselő-testület a „Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca 
és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelveze-
tési problémáinak rendezése” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiakban állapította meg: A Hydro-
Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánla-
ta, a DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony 
u. 6.) ajánlata, a VITÉP’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő 
utca 1/A) ajánlata és a A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, 
Váci út 121.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb ösz-
szegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot

a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.)  
tette. Az eljárás eredményes volt. Nyertes a Hydro-Ag-
ro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.). Az aján-
latkérő nem határozta meg a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. A szerző-
dés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a képvi-
selő-testület a 2017. évi költségvetés egyéb építkezés 
felújítások között megtervezett költség terhére bizto-
sítja. Felhatalmazta a polgármestert 12.500.000 forint 
+ ÁFA összegben vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület Dorogi Lajosné (a továbbiakban: 
Tulajdonos) kérelmére elfogadta  a változási vázrajz 
alapján a Dunavarsány, 861/3 helyrajzi számú ingatlan 
megosztását, és elfogadta a tulajdonos részéről fel-
ajánlott újonnan kialakuló 861/4 helyrajzi számú kivett 
közút ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adását, 
valamint felhatalmazta a polgármestert kivett közút in-
gatlan ajándékozásáról szóló megállapodás aláírására, 
valamint más szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban Mötv.) 71.§ (2), (4) és (6), és az Mötv. 
80.§ (1), (3) bekezdéseiben foglaltakra – döntött a 
polgármester és az alpolgármesterek illetményéről.

A képviselő-testület csatlakozott az elektronikus köz-
igazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által megva-
lósuló ASP központ fejlesztési rendszeréhez és úgy 
döntött hogy a „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton 
indulni kíván. A részvételhez szükséges előkészítő 
munkákkal, valamint az ASP szolgáltatáshoz való 
csatlakozás szempontjából szükséges egyes munkák 
elvégzésével, az ajánlatban foglaltak szerint, meg-
bízza a Gov-Info 2000 Informatikai Szolgáltató Bt. 
–t (cím: 1213 Budapest, Mária kiráyné útja 141.) az 
ajánlatában szereplő 1.050.000,- Ft díjért, a 2017. évi 
költségvetés terhére. Felhatalmazta a polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására, és arra, hogy az ASP

rendszerhez történő csatlakozás és a pályázat benyújtá-
sa érdekében a szükséges dokumentumokat és nyilat-
kozatokat aláírja, valamint a szükséges intézkedéseket 
megtegye.

A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § -ában, illetve 
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 
(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak sze-
rint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, fel-
hatalmazta Dunavarsány település, mint a közös ön-
kormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
polgármesterét, hogy a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti köte-
lezettségeket és jogokat gyakorolja Dunavarsány Város 
Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata, 
mint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tag-
ja nevében és javára.

Zárt ülés:

A képviselő-testület a Dunavarsány Kultúrájáért kitün-
tető cím adományozásáról szóló 1/2017. (I. 17.) önkor-
mányzati rendelete alapján Dunavarsány Kultúrájáért 
kitüntető címet ítélt meg a 2017. évben. A rendelet 
alapján a cím a Magyar Kultúra Napja alkalmából ren-
dezett ünnepi műsor keretében kerül ünnepélyesen 
átadásra a kitüntetett részére.

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány 
Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló 
1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendeletét. A rende-
let megtekinthető Dunavarsány Város honlapján. 
 (www.dunavarsany.hu).
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Tájékoztatjuk Dunavarsány Város és Majosháza 
község lakosait, hogy a 2017. évi  

kéményseprőipari sormunka ideje

Dunavarsányban július 1. és augusztus 30.,
Majosházán április 15. és május 30. között van. 

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy 
kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett 
ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlan-
hoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének el-
vezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalék-
kémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, 
valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szük-
ség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki 
felülvizsgálatára. 2016. július elsejétől ez a tevékeny-
ség a kéménytulajdonosok részére – a természetes 
személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó 
égéstermék-elvezetők esetében – a kéményseprő 
által megajánlott első két időpontban ingyenes. A 
tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel 
az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítést kap. 
Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület 
esetén kapualji hirdetmény, laza beépítésű – családi 
házas – lakóterületeken, jól látható módon elhelyezett 
hirdetmény útján történik. 

Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés 
nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába 

helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos
értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt 
legalább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi 
feladatokat végzi el:

• az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség 
szerinti tisztítását;
• az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
• a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez 
szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, 
figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló 
műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozá-
sok hatását is;
• az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
• az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerin-
ti tisztítását;
• a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének 
ellenőrzését; 
• a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatko-
zó műszaki követelmények teljesülését, valamint 
az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szem-
revételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberen-
dezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az 
égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-mo-
noxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a

fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyez-
tetés, átlagosan húsz percnyi időt igényel. Ha a ké-
ményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását 
szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig 
tart. A tervezett sormunka jogszabályban meghatáro-
zott általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szi-
lárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égés-
termék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és 
a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcso-
lódó kémények vagy kéményrendszerek esetén 
kétévente, és a kémények teljes nyomvonalának 
műszaki felülvizsgálata négyévente kötelező.

Az előírtnál gyakoribb – a tervezett sormunka keretén 
belüli – ellenőrzés és tisztítás szükségességét az égés-
termék-elvezető használati és műszaki állapota alapján 
a kéményseprőipari szakember állapítja meg. Ennek 
eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi 
hatóságot is értesíti. A tervezett sormunka elvég-
zéséről és annak eredményeiről a kéményseprő 
tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az 
ügyfélnek igazolt módon átadja.

További információ a www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu oldalon található. 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

HIRDETMÉNY A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

 Ha hihetünk Gandhi azon állításának, miszerint „egy 
nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tük-
röződik abban, ahogyan az állatokkal bánik”, bátran 
állíthatjuk, hogy egy település nagyságát és erkölcsi 
fejlettségét is meghatározza, ahogyan lakói az állatok-
kal bánnak.

Az állatvédelem minden településen, így Dunavar-
sányban is különböző szinteken van jelen. Megjele-
nik elsősorban a helyi lakosság körében: mi vagyunk 
azok, akik az állatokat tartjuk, és mi vagyunk azok, 
akik a bejelentéseket tesszük. A mi bejelentésünk jut 
el egy-egy állatvédő szervezethez, illetve a Gyömrői 
Kutyamentsvár Állatotthonba, amellyel városunk ön-
kormányzata gyepmesteri szerződésben áll. A lako-
sok, illetőleg az állatvédelmi szervezetek bejelentést 
tehetnek az állatvédelmi hatóságokhoz: a jegyzőhöz, 
a kormányhivatalhoz, a rendőrséghez. A jegyző, mint 
legfőbb állatvédelmi hatóság jár el az állat hanyag tar-
tása miatt, a kormányhivatal akkor, ha pl. az eb sérülést 
okoz, a rendőrség pedig az állatkínzás gyanúja esetén.

Dunavarsányban az elmúlt három évben a jegyzői 
állatvédelmi hatósági feladatkörben közel 100 állat-
védelmi eljárásra került sor, nagyjából három esetben 
haszonállatok (szarvasmarhák, sertések stb.) tartása 
körében, a többi esetben pedig kutyák nem megfe-
lelő tartása miatt. Az utóbbi esetben a legtöbbször a 
mikrochip és az oltások hiánya, a kutya hanyag tar-
tása (túl kevés élettér, túl kevés táplálék), kiszökése, 
a kiszökött kutya általi sérülés jelentette a gondot.

Bár ebben a számításban nincsenek benne a más ha-
tóságoknak, állatvédelmi szervezeteknek jelzett prob-
lémák, első ránézésre talán így is úgy tűnhet, hogy a 
város közel nyolcezres lélekszámához képest elenyésző 
az állatvédelmi problémák száma. Egészen addig így is 
látjuk, ameddig nem a mi kutyánk szökik ki, nem a mi 
portánkon zörget — az állatvédelmi bírság damoklészi 
kardjával fenyegetve a hatóság —  nem a mi gyerekün-
ket harapja meg másnak a szökős kutyája. A kiszökött 
kutya hazakerülésében hatalmas segítség a mikrochip. 
Az eb mikrochippel való ellátása 2013-tól kötelező min-
den kutyatulajdonos számára. A chipet és az eb kötele-
ző oltásait elektronikusan, a pet vet data rendszerben, 
valamint a tulajdonosnál őrzött oltási könyvben rögzíti 
az állatorvos. A vonatkozó jogszabályok - a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet és a veszettség el-
leni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet szerint „az állattartónak rendel-
keznie kell a kötelező immunizálásra és az állat azo-
nosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal 
is. Az állattartónak az oltási könyv megrongálódása, 
elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc na-
pon belül az oltási könyv pótlását kell kérni. Amennyi-
ben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumen-
tumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat 
fajáról (fajtájáról), amennyiben ismert, az egyed nemé-
ről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges 
minimális ismeretekről, a tulajdonosváltozást pedig 8 
napon belül be kell jelenteni állatorvosnál. A bejelen-
tést az előző és az új tulajdonosnak is meg kell tennie. 

Az adatmódosítás díjmentes. A bejelentésnek tartal-
maznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás 
helyszínét, időpontját, továbbá az immunizálást végző 
állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A 
bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.” 
Az állatorvosnak továbbá be kell jelenteni, ha az állat a 
három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt. 
A három hónapos kort elért eb chippel való ellátásá-
ról a tulajdonos a 4. hónapban köteles gondoskodni. 
Ebben a 4. hónapban, a mikrochip elhelyezésével egy 
időben vagy azt követően, de még a 4. hónapban ke-
rül sor az eb első, kötelező oltásának beadására is. A 
következő oltásra az első oltást követően 6 hónapon 
belül, majd ezt követően évenként sor kell kerülnie.

A mikrochip és az oltások jelentősége akkor nő meg, 
amikor a kutya kiszökik. Az elmúlt időszakban nem 
egy esetben fordult el, hogy a gazdi kereste a kiszö-
kött kutyát, amelyet időközben valaki befogadott, 
chip hiányában azonban az eb tulajdonosának felku-
tatása nehézkessé és időigényessé vált, sok esetben 
nem is járt sikerrel. Egy olyan esetről tudunk, ahol 
a jószívű, ám hanyag befogadó nem vitte állator-
voshoz a befogadott kaukázusi juhászkutya keveré-
ket, és a befogadást követően, hónapokkal később 
egy véletlen során derült ki, hogy a kutya chipes 
és nagyon várják haza. Előfordult az is, hogy valaki 
jelentkezett egy-egy utcán befogott kutyáért, tulaj-
donosi minőségét bizonyítani azonban nem tudta.

Míg a mikrochip a kutya azonosítását teszi lehetővé, az 
oltások az ebek és az emberek védettségét is biztosítják. 
Egy-egy kiszökött kutya a kinti, idegen térben könnyeb-
ben kaphat el fertőzést, összeverekedhet más, nem ol-
tott kutyával vagy egyéb állattal és attól is elkaphat be-
tegségeket. Másrészről az eb az idegen környezetben 
könnyen frusztrálttá válhat, és még a nem harapós eb 
is támadhat pusztán félelemből. Sok kutya egyébként 
is tart a gyerekektől (úgy érzékelik, túl hangosak, kiszá-
míthatatlanul mozognak), viszont a gyerek ösztönösen 
vonzódik a kutyákhoz, így egy frusztrált kutya és egy kí-
váncsi gyermek találkozása akár végzetes következmé-
nyekkel is járhat, de mindenképp magában hordozza 
a gyermek sérülésének veszélyét. Ha a harapás bekö-
vetkezett, a sérült kezelése, a beadandó oltások szem-
pontjából is fontos a kutya azonosítása, mert a sérült 
más kezelést kap, ha oltott a kutya, és mást, ha nem. 

Nagyon fontos ezért, ha valaki az utcáról magához vesz 
egy kutyát, azonnal vigye el az állatorvoshoz. A bevett 
gyakorlat szerint ezt teszik az állatvédő szervezetek, 
köztük a hivatalosan az önkormányzattal szerződésben 
álló Gyömrői Kutyamentsvár Állatotthon munkatársai 
is. A befogáskor azonnal chipet olvasnak, és ha van 
regisztrált chipje a kutyának, értesítik a tulajdonost, 
az ebet pedig hazajuttatják. Ha nincs chip, a kutyát 
a gyömrői menhelyre (más szervezetek a saját befo-
gadóhoz) viszik, a tulajdonos pedig a tulajdonjoga 
bizonyításával a szervezetnél jelentkezhet a kutyáért 
az oltások, a chip és a szállítás díjának megtérítése 
ellenében. Nincs két ugyanolyan eset, a tulajdonlás jo-
gosságát mindig esetileg kell vizsgálni. Egy-egy kutya 
kiszökése megalapozza a jegyzői állatvédelmi eljárást,

ami a kutya állapotának, oltási könyvének, tartási he-
lyének ellenőrzését célzó szemlével valósul meg. Ilyen-
kor azt kell megvizsgálni, miért szökhetett ki a kutya. 
Az ivartalanítás hiánya nagymértékben fokozza a kutya 
szökési kedvét. A kiszökött, nem ivartalanított szuka ku-
tya többnyire már nem „egymaga” kerül haza, és külön 
gondot okoz pár hónap múlva a kiruccanásból szüle-
tett kiskutyák elhelyezése. Az sem egyedi eset, hogy 
az ingatlanon tartott, nem ivartalanított szuka kutyát 
látogatják más szökős kutyái, és a tulajdonos hiába tar-
totta a saját kutyáját az ingatlanon, az bizony „bekapja 
a legyet.” Rendkívül fontos tehát, hogy ivartalanítsunk.

Más szökési indokot jelent, ha nem a kutya fajtájának 
megfelelőek a tartási körülmények, ideértve azt az 
esetet is, ha a kutya unatkozik. Ez a probléma könnyen 
kiküszöbölhető még akkor, amikor kutyát veszünk ma-
gunkhoz. Gondoljuk át, hogy milyen körülményeket 
tudunk a kutyának adni, mennyi időnk lesz a kutyával 
foglalkozni, majd ennek megfelelően és megbízható 
helyről válasszunk kutyafajtát. 

Amennyiben később kiderül, hogy az új családtag 
több foglalkozást, fárasztást igényel, mint ami-
re számítottunk – pl. rombol, szökik vagy annyira 
„elkanászodik”, hogy már nem tudunk rá hatni –, 
megoldást jelenthet a kutyaiskola, vagy kutyakikép-
zéssel foglalkozó szakember megkeresése. Ennek 
hatékonyságát támasztja alá egy tavaly ősszel az 
utcán talált németjuhász kutya esete: amikor ráta-
láltunk, többen alig tudtuk megfogni. A gazdi tréner 
segítségét kérte, és az eb három hónap múlva behív-
ható, az utcán póráz nélkül szépen sétáló kutya lett.

Vannak esetek, amikor a kutya az életfeltételek (hi-
ánya) miatt indul útnak, pl. az élelemszerzés ösz-
tönétől hajtva. Ugyanígy a mozgástér hiánya is azt 
eredményezi, hogy az eb, amint lehetősége van rá, 
meglép. Gyakori jelenség, hogy az eb mozgásterét 
lánccal korlátozzák, magyarán megkötve tartják. So-
kan hivatkoznak a láncon tartásra, mint hagyományra. 
A láncon tartást dédapáink abból a célból tudatosan 
alkalmazták, hogy ezzel a kutya agresszivitását fo-
kozzák, így a vagyonukat védjék az egymástól távoli 
tanyákon. A körülmények azóta megváltoztak, s az 
utódok a láncon tartást hanyagságból hagyják, nem 
számolva annak negatív hatásaival. A lánc ugyanis 
minden gátlást felszámol a kutyában, és aztán, amikor 
mégis kiszabadul, beláthatatlanok a következmények. 

Mint látjuk, tudatos odafigyeléssel mindezek a prob-
lémák megelőzhetők. A legfontosabb átgondolni, mi-
lyen célra szeretnénk kutyát, tudunk-e számára megfe-
lelő életfeltételeket biztosítani, majd ne mulasszuk el a 
kiskutya chippelését és oltásait, ivartalanítását és meg-
felelő mozgatását biztosítani. Adjunk számára életteret 
és szökésbiztos (ha kell, alábetonozott, ultrahangos, 
elektromos vagy hengertetejű) kerítést. És ha belevág-
tunk a kutyatartásba, ne feledjük: egyszer s minden-
korra felelősek vagyunk azért, amit megszelídítettünk!

Dr. Nagy Csilla
állatvédelmi előadó 

ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK AZ ÁLLATVÉDELEMBEN

 Tájékoztatjuk a 70 éven felüli Tisztelt Lakosságot, 
hogy a szennyvíz- és hulladékszállítási díjkedvezmény 
igényléséhez szükséges kérelmi nyomtatványokat 
azok részére, akik 2016-ban jogosultak voltak a támo-
gatásra, a Hivatal kipostázta. A támogatás iránti kérel-
meket 2017. január 31. napjáig lehet benyújtani a 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 
Osztályán (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 
18.) ügyfélfogadási időben. 

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 13 :00 - 17:00,

szerda: 8:00 - 12 :00,  13:00 – 16:00,
péntek: 8:00 - 12:00  óra között. 

Azon lakosnak, akik 2017. február 1. után töltik be 70. 
életévüket, a nyomtatványokat a Hivatalban kell igé-
nyelniük.

Szennyvízdíj-kedvezmény: 

Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsá-
nyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét 
betöltött egyedül élő személy, akinek jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének tízszeresét (285.000.- Ft).  
A díjkedvezmény mértéke a mindenkor hatályos csa-
tornahasználati díjat szabályozó helyi rendeletben  

meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási alap-
díj és havonként a fogyasztott, de legfeljebb 3 köbmé-
ter szennyvíz alapul vételével számított szennyvízdíj 
együttes összege. A jogosultság kérelem alapján, a 
70. életév betöltését követő hónap első napjától a 
tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. A ké-
relemhez csatolni kell a szolgáltatás utolsó számláját 
és a jövedelemigazolást. A megállapított kedvezmény 
jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre 
való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév ja-
nuár 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet 
sor. A tárgyév folyamán vagy késedelmesen benyújtott 
kérelem esetében a jogosultság a kérelem benyújtását 
követő hónap első napjától állapítható meg.

A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már 
megállapított támogatás tovább nem folyósítható, 
amennyiben a népességnyilvántartó adatai szerint a 
kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingat-
lanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 
A megállapított kedvezményt a szolgáltató a számla el-
lenében havonta megkapja és az összeggel csökkenti 
a jogosult számláját.

Hulladékszállítási díjkedvezmény: 

Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a duna-
varsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét 

betöltött egyedül élő személy, aki önálló háztartást ve-
zet és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének tízszeresét (285.000.- Ft) nem halad-
ja meg, valamint a 70. életévüket betöltött házaspárok, 
ha a háztartáson belül csak ketten élnek, és az egy főre 
jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének nyolcszorosát nem haladja meg.

A díjkedvezmény mértéke:
a)  az egyedül élő személy esetén a 60 literes rendsze-
resített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási 
díj 100 % -a,

b) házaspárok esetén a 120 literes rendszeresített gyűj-
tőedényre megállapított hulladékszállítási díj 50 %-a.

A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már meg-
állapított támogatás tovább nem folyósítható, ameny-
nyiben a népességnyilvántartó adatai szerint a kérel-
mezőn, kérelmezőkön kívül más személy is rendelkezik 
az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel. A megállapított kedvezményt a szolgáltató 
részére számla ellenében negyedévente megkap-
ja és az összeggel csökkenti a jogosult számláját.

Dunavarányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

TÁJÉKOZTATÓ
a szennyvízdíj- és a hulladékszállítási díjkedvezmény igényléséről 
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
februárban

Február 2.: Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony. Az ünnep bibliai 
alapjait az egyház Lukács evangéliumából meríti. (Lk. 2,22 – 32). A S. Maria in Tra-
stevere egyik mozaikja az evangéliumban leírt eseményt ábrázolja hexameter kí-
séretében. „A gyermeket elhelyezték a templomban és Simeon ölébe fogadta, aki 
megnyugvást kapott, mert szolgai szemei meglátták Istent, a mindeneknek támadt, 
ragyogó világosságot.” Kiemelkedőek az ünnep zsolozsmáinak tételei, a Nocturnale 
Romanum válaszos énekei – a responsoria prolixa – végigelmélkedik, az evangélium 
elbeszélését, válaszként az ószövetségi olvasmányokra (Kiv. 13,1 – 3.11 – 13,  Lev. 
12,1 – 8), Szent Ágoston (Sermo 13), valamint Szent Ambrus (Commentarium in Lu-
cae evangélium II. 2) írásaira. A keleti egyház számára ez a nap a találkozás (hüpap-
ante) ünnepe. Nem Jézus bemutatására helyezik a hangsúlyt, hanem Simeon, Anna 
és az üdvözítő találkozására. A rómaiak hiedelme szerint Februus, az alvilág istene 
elrabolta Ceres lányát, Proserpinát, az édesanya fáklyával a kezében, könnyezve keres-
te lányát. Ez római szokássá vált, az édesanyák fáklyákkal kezükben járták az utcákat, 
keresték elveszett lányaikat. Ezt a szokást a kereszténység vállalta át, a fájdalmat és a 
gyászt a megtalálás ünnepévé alakította. A keresztények már az V. században gyer-
tyákat szenteltek és körmenetben vonultak végig a városon ezen a napon, a Krisztus 
születésével felragyogott új fényt elvitték otthonaikba.

Február 3.: Szent Balázs püspök és vértanú. Szent Balázs (Barszech) életének történe-
téből hiteles adat a szenvedéstörténetéből ismert. Az Örmény Apostoli és az Örmény 
Katolikus Egyház tisztelettel övezi Szent Balázst, nem tartozik a legnagyobb szentjei 
közé. Szent Balázs az akkori Armeniában született. Miután a nép megválasztotta püs-
pöknek, a hagyományoktól eltérően egy hegyi barlangba visszavonult és aszketikus 
remeteéletet élt. Licinius császár rendeletét megszegve Agricola helytartó Szebaszte 
városában a keresztényüldözést folytatta. Helytartói bíróság elé állították a püspököt 
és hittagadásra szólították fel. Vasfésűvel kínozták, majd vízbe fojtás általi halálra ítél-
ték, végül a kivégzés módját megváltoztatták és lefejezték. A VI. századtól tisztelete a 
keleti egyháztól nyomon követhető. A középkortól a tizennégy segítő szent közé so-
rolták, gégedaganat és torokfájás elleni bajban felismert közbejárása miatt. A szarvas-
marhák megbetegedésekor az állattartók Őt hívják segítségül. Az állatorvosok védő-
szentje. Az örmény keresztények január 16-án, az ortodox keresztények február 11-én 
ünneplik. Földi maradványait a képrombolás korában Marateába, Olaszországba szál-
lították, a városnak védőszentje lett. Fejereklyéjét Raguzában (ma Dubrovnik) őrzik.

Február 5.: Szent Ágota szűz nagyvértanúnő. Ágota a szicíliai Katanában, vértanú 
története szerint Palermóban született. Gazdag, előkelő szülők gyermekeként. Decius 
keresztényüldözése idején Quintianus helytartó itélőszéke elé hurcolták. Ágota szép-
sége és gazdagsága megigézte és Aphrodisia asszonyra bízta, aki örömtanya vezetője 
volt. Az asszonyok semmilyen módon nem tudták rávenni Ágotát az élete megváltozá-
sára és a hittagadásra. A helytartó ezért kegyetlenül megkínoztatta, levágatta melleit. 
Szent Péter apostol orvosként sietett Ágota segítségére, aki másnap gyógyultan állt a 
helytartó előtt. Ezután a helytartó más kínzásokat alkalmazott és kivégeztette. Ágota 
vértanú-története kiemeli: gazdag, előkelő származása ellenére nem élte a kor arisz-
tokráciájának kicsapongó életét, a Krisztusban nyert szabadságot választotta, szenve-
dései közepette tanúságot tett a női méltóság iránti tiszteletről. Az Etna kitörésekor a 
lávafolyamot a lakók a vértanúnő sírjánál lévő pajzs segítségével térítették el. A haran-
göntők, a mell- és méhrákban szenvedő asszonyok védőszentje. Régen hazánkban a 
tűzvész ellen kérték oltalmát.

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

Józsa Sándorné 
hitoktató

A kérések kölcsönössége   

 
Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentisz-
teletként szánjátok oda magatokat élő, szent Istennek tetsző áldozatul, és ne 
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes.” 
(Róm 12, 1-2)

Pál apostolnak ez a tanítása a reformátusok 2017-es kalendáriumának 
vezérigéje. Ennek alapján a dunavarsányi gyülekezet istentiszteletén min-
den vasárnap a templomjárók elmondják ezt az idézetet, amely Újév napján 
szolgált az igehirdetés alapigéjéül. Az újévnapi istentiszteletet könyörgésnek 
hívja a köznyelv, amely nyilvánvalóan utal arra, hogy az év első napján a hívek 
az Úr áldását kérik az előttük lévő ismeretlen jövendőre. Az imádkozásban sok-
szor kérünk valamit Istentől. A kérések, amelyek olykor kívánságlistává is fajul-
hatnak, messze felülmúlhatják az Istent dicsőítő, neki hálát adó szavainkat. Pál 
apostol tanítása azonban megfordítja a szerepeket. A Rómában élő hívekhez 
fordul egy nagy összetett kéréssel, méghozzá „az Isten irgalmasságára” hivat-
kozva, amely azt sugallja - egyébként így értendő minden prófétai és apostoli 
szó -, hogy ez nem az ő kérése, hanem maga Isten fordul hozzánk arra kérve, 
hogy másképpen gondolkodjunk, másképpen értékeljünk, másként igazod-
junk, hogy értelmileg is megújuljunk, hogy helyesen ítéljünk, s érdekeljen az 
Isten akarata. Érdekeljen, hogy  mi az, ami tetszik Neki és mi az, ami tökéletes 
abban az értelemben, hogy örök távlattal bír. S ez az isteni kérés bizonyára 
érvényes mindenkire nézve. Érdemes az imádkozni kész és imaéletet gyakorló 
embernek az esztendő elején is végig gondolni, hogy vajon mekkora figyel-
met fordít Isten elvárására, összehasonlítva azzal, hogy ő milyen elvárásokkal 
mondja el imáit. Az eredmény kiegyensúlyozatlan lesz. Kérjük az Istent, hogy 
segítsen, gyógyítson, mentsen, üdvözítsen és áldjon, s az már nem annyira 
érdekel, hogy Ő vajon mit kér tőlünk. Pedig helyén való lenne a kölcsönösség. 
Emberi viszonylatban is visszatetsző, ha valaki állandóan kér, (el)vár, de azzal 
nem törődik, hogy tőle mit várnak. Kérhet az jogosan, akitől nem lehet kérni 
semmit? Elvárhatja az akár emberi, akár isteni figyelmet és nagyvonalúságot 
az, aki nem figyel sem Istenre, sem emberre, és különösen nem az Isten elvá-
rására és embertársainak szükségeire? Bátran mondhatjuk, hogy aki ad, aki 
meghallgat, aki törődik mással, az kérhet és remélheti környezete érzékeny-
ségét dolgai iránt.

De mit is kér, vár tőlünk az apostolon keresztül az Isten? Például, hogy  ne 
csak istentiszteletre járók legyünk, hanem okos istentiszteletként éljük az Is-
tennek tetsző, Érte áldozatot is hozó életet! És azt is kéri, hogy az életvitelünk-
höz a mintát ne a világ adja, ne majmoljuk a divatot, a trendit, a másik embert, 
hanem törekedjünk a saját értelmünk megújulására, s ez által változzon az 
életvitelünk jobb irányba! És azt is kéri, hogy akarjuk tudni az Isten akaratát 
és azt kövessük, mert az a jó nekünk is, ami Neki tetszik és az a tökéletes. A 
„tökéletes”-t az Újszövetség görög eredetijében a „teleion” szó fejezi ki, ami a 
távlatokra utal. Ez azt jelenti, hogy ha a világhoz igazodunk, akkor előbb vagy 
utóbb minden a végesség, az elmúlás áldozatául esik. Ha azonban az Istenhez 
igazodunk, akkor az Ő örök távlata nyílik meg előttünk. Persze, most is Krisztus 
érdeméért és nem az emberi teljesítményünkért.

Az új esztendő küszöbén vannak vágyaink, terveink, céljaink, fogadalmaink, s 
ezeknek megvalósulásához Istentől segítséget kérünk. Ez önmagában helyén-
való dolog, de csak akkor, ha tudjuk, hogy Neki is vannak velünk céljai, tervei, 
és Ő is ezeknek a céloknak, terveknek a megvalósulásához kéri a mi odaszánó 
készségünket. Az új esztendő hívő érzéseit, gondolatait tehát ne a kívánság-
listáink lobogtatása adja az ég felé, hanem sokkal inkább legyünk nyitottak 
afelé az ég felé, ahonnan ránk száll minden jó adomány és tökéletes ajándék.

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu

A SZÜRKESÉG MÖGÖTT

 Itt van újból a január, az év első hónapja. Egy új év, tele új lehetőségekkel, örömökkel. Az ember 
mégsem annyira örül. Decemberben annyi ünnep, annyi program, annyi élmény van, hogy ezek 
után a január szürke, jelentéktelen és ráadásul nagyon hideg. Megszűnnek a karácsonyi fények, dal-
lamos zenék, meleg szavak. Legszívesebben átaludnánk ezt a hónapot és csak akkor kelnénk fel, ha 
újból meleg van és élettel teli minden. Persze, a dolgok sem úgy sikerülnek, mint ahogy szeretnénk, 
ilyenkor nehezebben viseljük el a kudarcokat is. Egy kicsit mi is kezdünk Max Lucado Pancsinelló-
jára hasonlítani. Pancsinelló egy kis foltmanó volt, akit Éli mester készített még sok más manóval 
együtt. A manók nem voltak egyformák sem kinézetre, sem ügyességre, ezért folyton minősítgették 
egymást. Volt, aki nagyon ügyes volt, ezért sok csillagot kapott a többiektől. Voltak olyanok is, mint 
Pancsinelló, akiknek soha nem sikerült semmi, ezért csak szürke pontokat kaptak. Pancsinelló na-
gyon szomorú volt a sok szürke pont miatt, hogy társai rossz foltmanónak tartják, mígnem egy nap 
találkozott Lúciával, akinek nem voltak sem csillagai sem pontjai. Megtudta tőle, hogy ő mindennap 
meglátogatja Éli mestert és ezért nem tapadnak rá a matricák. Pancsinelló elhatározta, hogy ő is 
meglátogatja Élit, mert nem akarta, hogy mások továbbra is jeleket rakhassanak rá. Nagy izgalommal 
a szívében elindult a mester műhelye felé. Amikor beért meghallotta, hogy valaki a nevén szólítja.

– Pancsinelló! – hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinelló megállt. – Pancsinelló! Örülök, hogy 
látlak! Gyere közelebb, hadd nézzelek meg! 
– Te tudod a nevemet? – kérdezte a kis manó. 
– Persze, hogy tudom! Én alkottalak! Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot! 
– Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó lenni! 
– Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad 
a foltmanók. 
– Tényleg? 
– Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyan-
olyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít. Csak az számít, amit én gondo-
lok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy! 
Pancsinellót megdöbbentette a válasz, így Éli megmagyarázta: 
– Az enyém vagy! Ezért vagy értékes nekem.  Minden nap vártam, hogy eljössz!
– Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák – mondta Pancsinelló. 
– Tudom. Mesélt rólad. 
– Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? 
– Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A mat-
ricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet 
aggódsz a matricák miatt. Érted? 
– Hát, még nem nagyon… 
– Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz 
hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. És ezt soha ne felejtsd el – mond-
ta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé –, hogy azért vagy fontos nekem, mert én alkottalak! És 
én sohasem hibázom! 
Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondolta: azt hiszem, komolyan mondja. 
És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont. 

Ez a kis történet nagyon jól rávilágít arra a kapcsolatra, ami Isten és ember között van vagy lega-
lább is kellene lennie. Mi is ilyen kis jóravaló foltmanócskák vagyunk, akik szeretnénk a jót tenni, 
de valahogy mindig elrontjuk. A végén mi magunk is elhisszük, hogy nem vagyunk jók semmire. 
Isten ellensége, az ördög pontosan ezt szeretné elhitetni velünk, pedig ez nem így van. Mi hall-
gassunk Istenre, aki azt mondja, hogy igenis, értékesek vagyunk, nem azért, amit tettünk vagy 
tenni fogunk, nem azért, ahogy kinézünk, nem a tudásunkért, hanem azért, mert Isten alkotott 
minket és Ő csak jó munkát tud végezni. De ahhoz, hogy ezt észben tartsuk, minden nap meg kell 
látogatnunk a Teremtőnket egyrészt azért, hogy biztatást, szeretetet kapjunk tőle, másrészt, hogy 
ne váljunk beképzeltté, önzővé. Ha szeretnél Vele kapcsolatba kerülni, olvasd a Bibliát, beszélgess 
vele és hidd el, válaszolni fog. Meglátod, már az első alkalommal legurul rólad egy szürke pont.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efezus 2:8-9)

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét.” /2Tim 1,9/

FELHÍVÁS ——  ÚTRAVALÓ

"A jövő egy méternél kezdődik"

 - vallja Csukás István, akinek 80. születésnapja tiszteletére a Mű-
velődési, Oktatási és Sport Alapítvány alkotói pályázatot hirdetett. 

A beérkezett értékes művek készítői révén biztató irányba halad 
Dunavarsány jövője. A Városháza díszterme a karácsonyi ünnep-
ség keretében megtelt a több, mint 60 pályamunka értékelésekor. 

Terveink szerint az alkotások az újságban, valamint a Soli Deo Glo-
ria Közösségi Házban egyaránt a közönség elé kerülnek. Reméljük, 
hogy az ünnepség megnyitóján Csukás István is jelen lesz. Az idő-
pontról később adunk tájékoztatást. 

A kuratórium nevében:
dr. Csobolyó Eszter elnök

Városi énekkar alakul 
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.

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

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

SDG Közösség
 www.dunavarsanyireformatusok.hu
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Az emberek az új évre fogadalmakat szoktak tenni – nekem is meg kéne fogadnom, hogy többé nem tévedek, de ez reménytelen vállalkozás lenne. 
Inkább egyszerűen beismerem, hogy három alkalommal igencsak mellétaláltam az 1920 előtt épült házak bemutatása során: egy-egy mellettük álló, 
később létesültet „sikerült” helyettük lefényképeztetnem...

• A 2016. áprilisi számban a 3. képen látható Halász Lajosné u. 7. sz. Makra Imre-ház helyett a most az első képen látható Halász Lajosné u. 5. sz. régi   
    Karafiáth-ház fotóját kellett volna közölnöm. (Fotó: Osadcow Éva albumából)
• A 2016. májusi számban az 1. képen látható Kossuth L. u. 9. sz. Jakus-ház helyett a most második képen látható Kossuth L. u. 7. sz. Moóri Károly-ház  
    bal oldali szárnya (vagy egy a helyén régebben álló) lett volna a helyes ,,találat”. (Fotó: Horváth László)
• A 2016. szeptemberi számban vétettem a legnagyobb hibát, mert az akkor a 4. képen látható Deák F. u. 33. sz. Maklári Klekner-ház teljesen  
    új építésű, a régi a Deák F. u. 31. sz. most a harmadik felvételen látható. (Fotó: Százados István)  A 2016. decemberi számba egy téves képaláírás került.  
    A 6. fotó aláírása helyesen: Fercsik-, majd Fenyvesi-ház.
• Most jöjjön a  -  remélhetőleg  -  pontosabb folytatás. A negyedik képen az Árpád u. 1. sz. Molnár Tamás-ház kissé átépítve. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödiken az Árpád u. 23. sz. hajdani Boross-, majd Szilágyi-ház. Ma már új épület áll a helyén. (Fotó: Sáska Mária archívumából)
• A hatodik fényképen az Árpád u. 35. sz. Faragó István-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• A hetediken az Árpád u. 39. sz. Csaplár-ház átépített formában. (Fotó: Horváth László)
• Végezetül a nyolcadik fotográfia Nagyvarsányon a Szabadság u. 9. sz. Winkler Ádám-, majd Winkler Antal-ház megmaradt régi részét örökítette meg.   
   (Fotó: Horváth László)

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

TÖRTÉNELEM ——  TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

 Immáron második évét tudhatja maga mögött a 
Testvértelepülési Bizottság: tartalmas, kulturális 
programokkal gazdagított, elmélyülő testvérba-
ráti kapcsolatokban bővelkedő esztendő jelle-
mezte a tavalyi munkáját. 

Nagy várakozással tekintettünk a pünkösdi test-
vértelepülési és nemzetközi kulturális napok elé, 
amelyet a 2015-ben elvégzett hosszas előkészítő 
munka után egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tően 2016 tavaszán megrendezhettünk. Testvér-
településeink mellett egy norvég kórus is képvi-
selte magát a rendezvényen. Egymást váltották a 
német fúvós hangszerek erőteljes szólamai, vala-
mint a norvég énekkar lágyabb dallamai, mind-
ezeket szalóci és kárpátaljai barátainkkal együtt 
élveztük. A rendezvény keretén belül adtuk át 
Gemmingenben élő barátunk, Kleineisel Gyuri 
bácsi részére a Dunavarsány Díszpolgára elisme-
rő címet. Gyuri bácsi ikonikus alakja a közel két 
évtizedes német kapcsolatnak, amelynek létreho-
zásában hatalmas szerepet vállalt, s azóta is min-
den energiájával arra törekszik, hogy ezt a kapcso-
latot tartalommal, barátsággal töltse meg. Ezúton 
emlékezünk Gutyán Imrére is, aki a közelmúltban 
hunyt el, s szintén oroszlánrészt vállalt a testvérte-
lepülési kapcsolat megszületésében, ápolásában. 

Tartalmas programokkal folytatódott a nyár is, 
meghívtak bennünket a hagyományos gemmin-
geni Parkfest elnevezésű rendezvényre. Az elmúlt 
évek gyakorlatához hasonlóan, idén is szívélyes 
fogadtatásban volt részünk, Timo Wolf polgármes-
ter személyesen is vendégül látta küldöttségün-
ket, amelyben szép számmal képviselték magu-
kat bizottságunk és képviselő-testületünk tagjai. 
A baráti beszélgetések mellett a szórakozásnak is 
teret adtunk, hiszen egy ilyen típusú rendezvény 
valójában a vígasságról szól. Hagyomány immá-
ron a Parkfest történetében, hogy a helyi kuliná-
ris élvezeteket nyújtó árusok mellett egy magyar 
küldöttség is szerepel, idén a Willpower Tánc és 
Sport Egyesület szorgos tagjaira esett a választás,

VISSZATEKINTŐ A TESTVÉRTELEPÜLÉSI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRA

mindenki nagy megelégedésére. Soha nem lá-
tott számban fogyott a lángos, rotyogott a gulyás, 
megismertetve ezáltal a német közönséget a ma-
gyar konyha ezen étkeinek ízvilágával. A nyár után 
következett az ősz, amikor egy új tanév is kezdetét 
vette. Városunk küldöttsége utazott Csetfalvára, 
ahol polgármester asszonyunk köszöntő szavai in-
dították az új tanév útjára a kárpátaljai nebulókat. 

A Testvértelepülési Bizottság hathatós munká-
jának, valamint egy újabb pályázati lehetőség-
nek, a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán 
nyert támogatásnak köszönhetően valósult meg 
októberi programunk: testvéri kapcsolatunk, 
valamint a közös történelmi gyökereink jegyé-
ben útnak indultunk Felvidékre, s közös főhajtás 
mellett emlékeztünk meg szalóci barátainkkal 
1849. október 6-án hősi halált halt mártírjaink-
ról. A megemlékező pillanatok mellett kulturális 
töltettel is felvérteztük kirándulásunkat, több 
helyen elhelyeztük emlékező koszorúinkat, s 
megismerhettük a környék épített és természeti 
szépségeit is. Nem szeretnék megfeledkezni a 
híres szalóci vendégszeretetről sem, amely ezút-
tal is végigkísérte háromnapos kirándulásunkat. 
Tavaly, mindannyiunk nagy örömére, egy testvér-
települési együttműködésben gyökerező szemé-
lyes kapcsolat elmélyülésének is tanúi lehettünk: 
városunk polgára, Gyurasics Gábor nőül vette a 
csetfalvai Kósa család lányát, Ágotát. Isten áldását 
kérjük ezúton is az ifjú párra!

Megelégedettséggel tekinthetünk vissza a mö-
göttünk álló esztendőre, mivel jól látható módon 
sikerült azt gazdag tartalommal megtölteni. Min-
den igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az idei 
esztendő is bővelkedjen testvértelepülési progra-
mokban, mert a barátságok fenntartásának a sze-
mélyes kapcsolattartás is a záloga. Idén ünnepel-
jük kapcsolatunk 15 éves fennállását Szalóccal, 
ennek a nyár végén szeretnénk ünnepélyes ke-
retet adni. Az előkészületek már lázasan folynak, 
nagy segítségünkre vannak a civil szervezetek

tagjai is a bizottság munkája mellett. Tevékenysé-
güket köszönöm, s bíztatom minden polgártársa-
mat, a civil szervezetek képviselőit, hogy a baráti 
kapcsolatok ápolásában legyenek továbbra is a 
segítségünkre!

dr. Békássy Szabolcs elnök
Testvértelepülési Bizottság

Testvérváros i kapcsolat
Szalóc GemmingenCsetfalva 

Dunavarsány - Szalóci barátság!

Dunavarsány már 14 éven át,
Úgymond testvér és kebelbarát,
Német, magyar na és a szlovák
Azt hirdetik három határon át

Vallásaink is azt éneklik
Reményünk a szeretet és a hit

Sorsunk közös már ezer éve
Álmaink megértés és a béke

Nyugalom és türelem lengje be

Szeressük egymást gyerekek mondja a nóta
Akkor fog szebben zengeni a strófa
Létünk s életünk az tőlünk is függ
Óvjuk értékeink, az is fegyverünk

Céljaink legyenek merészek
Isten velünk s hitünk felvértez

Becsülettel álljunk a gáton
Azonban senki senkinek se ártson

Révbe érünk segítsünk baráton
Árulóvá senki ne válljon,

Történelmünk legyen nékünk szent
Sorsunk mellett áldjuk az Istent

Áradjon ki ránk a szentlélek
Gazdagabb és szebb lesz így életed 

Bokros Gyula „örökbarát”
volt alpolgármester
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 Az elmúlt esztendő is sok munkával, edzéssel, kalanddal, programmal telt a Willpower TSE életében. Tartottuk táncóráinkban az eddigi szintet, miszerint 7 
csoport, összesen heti 14 órában, korcsoportbeli és tudás alapján szintekre osztva gyakorolja a modern táncok mozdulatait, koreográfiáját, az újabb és újabb 
előadásokat. Tagságunk egy kisebb része folyamatosan cserélődik, de az ún. állandó mag továbbra is kb. 110-120 tagból áll.

Sikeresen lezajlott 2016-ban is az összes állandó programunk. Volt négy tábor, ebből egyet télen, hármat nyáron tartottunk meg, a Petőfi Művelődési Házzal 
karöltve megszerveztük a Varsányi Tánclázat, rendeztünk farsangi, húsvéti, halloween, mikulás családi napokat, több hónapos készülődést megelőzően első 
alkalommal utazott ki csapatunk testvérvárosunkba, Gemmingenbe, ahol főztünk, táncoltunk, életre szóló kapcsolatokat építettünk. Az évet karácsonyi gálaes-
tünkön zártuk, ahol mindig értékeljük a múltat, számba vesszük a jelent, és megálmodjuk a jövő évi terveket. Sikerült ismételten telt ház mellett bemutatnunk 
a családoknak, szülőknek, barátainknak egész éves munkánk gyümölcsét, majd együtt örülhettünk többéves álmunk beteljesedésének, amikor is a karácsonyfa 
alá „begurult” saját, egyesületi kisbuszunk. Hálával és köszönettel tartozunk minden kedves támogatónknak, segítőnknek, táncosainknak, köszönjük az elmúlt 
csodálatos évet, reméljük, a soron következő, immár nyolcadik esztendő is hasonlóan tartalmas, vidám és mozgásban gazdag lesz. 

Boldog új évet kívánunk!

WILLPOWER - VISSZATEKINTÉS

PROGRAMOK ——  BESZÁMOLÓ



1 4 1 5

NEKED KELL ODAÁLLNI!

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, 

ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

ATI KUPA

Január 4-én volt a délegyházi karate 23 éves! 
Sok idő egy ember életéből - én személy szerint 23 
éve teszem meg ugyanazt az utat az iskola bejára-
tától a tornacsarnokig és vissza. Ez az idő rendkí-
vül gazdag volt eseményekben: bemutatóztunk, 
versenyeztünk nagyon sokszor, nagyon sokfelé; 
edzőtáboroztunk minden nyáron és télen; évzáró 
vacsorára, jótékonysági bálra, karácsonyi össze-
jövetelre mentünk minden évben. Persze, ami a 
legfontosabb: ennyi idő alatt nagyon-nagyon sok 
edzés zajlott le. Öröm számunkra a mögöttünk 
álló évek eredményeit összegezni, mert mára 
a hajdani kisgyermek karatésaink huszonéves 
emberek, akiknek az életfelfogása erőt ad tö-
rekvéseink folytatásához. Ma már tudjuk, hogy 
jó célokat tűztünk ki magunk elé, mert törekvé-
seinket igazolják a sikerek. Visszagondolva a 23 
év szép pillanataira, az emberben újabb tervek 
szövődnek, ismét van energia, kedv a folytatásra. 
Mert amíg élünk, „a shownak folytatódnia kell”. 
Méltó módon igyekeztünk megemlékezni az 
évfordulóról január 3-án, vasárnap az Erdei Ven-
déglőben. Elfogadta meghívásunkat dr. Riebl 
Antal, Délegyháza polgármestere, Keresztes 
Balázs, Dunavarsány alpolgármestere, dr. 
Hegyi Anna, egyesületünk megalapításának 

segítője, szervezője. Vendégünk volt még 
Sensei Horváth Lajos 4 Danos, Szecsei Szi-
lárd 2. Danos mester, valamint Mészáros 
Endre és Kurucz László. Jó hangulatban elre-
pült a hat óra, amit 145-en együtt töltöttünk. A 
jó hangulatú beszélgetésen, a sok közös emlék 
felidézésén túl megnéztük a 2016-ról készült 
filmet, ez a facebookon, illetve a www.sensei-
marossy.hu oldalon is megtekinthető. Izgalmas 
dolog versenyezni, mert lemérheted, mennyire 
vagy felkészülve fizikailag és mentálisan. Izgal-
mas, mert kell hozzá bátorság, hogy ha szólítják 
a neved, belépj a pástra, ahol csak magadra 
számíthatsz, egyedül kell megoldanod a felada-
tod. Az életben is így van: segítenek a szüleid, a 
testvéreid, a barátok, de neked kell megtalálni 
a megoldást. Senki nem mehet helyetted ki-
járni a 8 osztályt, a középiskolát, az egyetemet. 

Senki sem ismerkedhet lányokkal, fiúkkal a 
nevedben, senki nem köthet házasságot helyet-
ted… Neked kell odaállni, és a karate megtanít 
erre.  Az egyesület 2016-ban 5 arany, 15 ezüst és 
15 bronzérmet szerzett országos bajnokságokon 
és nemzetközi versenyeken, az év versenyzője: 
Lenhardt Csaba! Szeretnék biztatni mindenkit, 
hogy idén is sokat fogunk versenyezni. Most, 
az év elején át kell gondolnunk az előttünk álló 
feladatokat - versenyek, vizsgák, edzések, edzé-
sek, edzések, edzések…. A versenyidőszak a 
Domenica kupával kezdődik Horvátországban.

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult oldalon, 
hátha Ön/Te is kedvet kapsz, hogy ennek a bará-
ti társaságnak a tagjává válj! A következő címen 
vagyunk megtalálhatók: www.senseimarossy.hu. 
Várjuk 6 éves kortól a jelentkezését annak, aki 
szeretné kipróbálni a kyokushin karatét!

Mindenkinek egészségben, sikerekben gaz-
dag Új Esztendőt kívánok az egész egyesület 
nevében! 

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

SPORT ——  PROGRAMOK

 A január 7-én megtartott első ATI Kupán  6 csapat vett részt közel 60 fővel: Royal SC, Túlkorosak, Bútorvilág (Dunaharaszti), DTE II csapata, Majosháza és a ren-
dező Feláldozhatók. Minden csapat megküzdött egymással. A mérkőzések barátságos, sportszerű hangulatban teltek, ebben nagy szerepe volt Juhász Ákos bíró 
sportársnak, kiválóan végezte a munkáját. A kupa győztese a Royal SC lett, második a Túlkorosak (helyi öregfiúk) és a dobogó képzeletbeli alsó fokára a Bútorvilág 
csapata állt. A legjobb kapusnak járó címet Munder János (Bútorvilág) nyerte el,  a gólkirály Lázár Róbert (DTE) lett.

Ezúton szeretnénk megköszönni Dunavarsány Polgármesteri Hivatalánák, illetve Gergőné Varga Tünde polgármesternek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a 
sportcsarnokot. A mérkőzések végén vendégül láttuk a résztvevő csapatokat egy finom pörköltre, az elkészítését ezúton is köszönjük Kreisz Mihálynak. Ha lehe-
tőségünk lesz rá, szeretnénk évente legalább egyszer megismételni a kupát, ám a terveink között szerepel egy nyári forduló is. Éljen a mozgás!

 
Tisztelettel: Molnár Attila és Zsibrita Tibor
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04:45  05:26
06:32  07:10
07:32  08:10
08:32  09:10
09:32  10:10
10:32  11:10
11:32  12:10
12:32  13:10
13:32  14:13
14:32  15:10
15:32  16:10
16:32  17:10
17:32  18:10
18:32  19:10
19:32  20:10
20:32  21:10
21:32  22:10
22:32  23:10
23:32  00:10 

03:47  04:26
04:45  05:26
05:16  05:56
05:51  06:31
06:14  06:56
06:44  07:26
07:21  08:01
07:44  08:26
08:44  09:26
09:44  10:26
10:44  11:26
11:44  12:26
12:44  13:26
13:44  14:26
14:44  15:26
15:44  16:26
16:44  17:26
17:44  18:26
18:44  19:26
19:44  20:26
20:44  21:26 

04:08 04:56
04:38 05:26
05:08 06:00
05:38 06:30
06:08 07:10
06:23 07:25
06:38 07:40
07:08 08:10
08:08 09:10
09:08 10:00
10:08 11:00
11:08 12:00
12:08 12:56
13:08 13:56
14:08 14:56
14:38 15:30
15:08 16:00
15:38 16:30
16:08 17:00
16:38 17:26
17:08 17:56
17:38 18:26
18:08 18:56
19:08 19:56
20:38 21:26

05:05 05:52
05:40 06:27
06:40 07:27
07:40 08:27
08:40 09:27
09:40 10:27
10:40 11:27
11:40 12:27
12:40 13:27
13:10 13:57
13:40 14:27
14:10 15:02
14:25 15:17
14:40 15:32
15:10 16:02
15:40 16:32
16:10 17:02
16:40 17:32
17:10 18:02
17:40 18:32
18:10 18:57
18:40 19:27
19:10 19:57
19:40 20:27
20:40 21:27
22:40 23:27

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

 NÉPLIGET AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR

05:30 05:52
06:50 07:17
10:00 10:22
11:30 11:52
13:35 13:57
15:15 15:37
17:05 17:27

05:00 05:22
06:25 06:47
07:10 07:32
07:50 08:12
10:45 11:07
13:05 13:27
14:25 14:52
16:25 16:52

07:03 07:21
11:23 11:41
14:43 15:01
16:03 16:21
16:55 17:13

14:15 14:34
15:35 15:54
16:30 16:49

ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

 SZIGETHALOM, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS
ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY, VASÚTI ÁTJÁRÓ
-

MAJOSHÁZA, MŰVELŐDÉSI HÁZ
ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY - KŐBÁNYA KISPEST
ODA VISSZA

DUNAVARSÁNY

TISZTELT HÖLGYEM!

A Dunavarsány Város Önkormányzata által  szervezett, ingye-
nes méhnyak-szűrővizsgálatra szóló meghívót tartja a kezében. 
A vizsgálat célja a méhnyak olyan elváltozásainak a felisme-
rése, amelyekből kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhetne ki. 

A szűrés során a védőnő ismerteti Önnel a kenetvétel me-
netét és lehetőség van arra is, hogy válaszoljon kérdéseire. 
A vizsgálat során a méhszáj felszínéről és a méh nyákcsator-
nájából történik a mintavétel. Az eljárás fájdalommentes és 
egyszerű. A levett kenetet laboratóriumba küldjük sejtvizsgá-
latra. A vizsgálat eredményéről 3 hét múlva kap visszajelzést.

A szűrés eredményessége érdekében a szűrővizsgálatot meg-
előző 24 órában ne végezzen hüvelyöblítést, ne használjon 
tampont és tartózkodjon a szexuális élettől. A szűrővizsgálat 
Önnek ingyenes. A költségeket részben Dunavarsány Város 
Önkormányzata, részben az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár fedezi. Vizsgálatra jelentkezhet telefonon és e-mail-
ben is.

Telefon: 06/20-266-4332;  
E-mail: dvvedono@invitel.hu

A vizsgálat helyszíne:  Egészségház, I. emelet

Kérjük, hogy vegyen részt a szűrésen, mert az időben fel-
ismert daganat kezelése az életét mentheti meg!

Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

A „MISA” Alapítvány értesít mindenkit , hogy az általa szervezett ÁLLÁSKE-
RESŐ KLUB a következő foglalkozását február 7-én, kedden tartja meg 14 
órai kezdettel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Lesznek ál-
láslisták és munkaadó is várható. Minden érdeklődőt szeretettel varunk. 

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

22. DUNAVARSÁNYI BANYABÁL

Újra itt a január, kezdődhet a Banyabál!
2017. január 28-án este 7 órakor  

újra zeneszó hallatszik a sportcsarnokból.

Jótékonysági banyabálunk fővédnöke banyatársunk és egyben  
polgármesterünk, Gergőné Varga Tünde.

Védnökünk és egyben erénycsőszünk a nőgyógyász Kun László doktor úr.

A Fúzió zenekar húzza a talpalávalót.
Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni és innivalót!

A belépő jegy ára 1800 Ft. 

Jótékony cél a tét, ne sajnáld rá a pénzt!
Jelmezes felvonulás és éjféli meglepi, gyere közénk, mulassunk reggelig!

A tombola fődíja: aranylánc banyamedállal. 
Ölts jelmezt és szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az idejében felfedezett emlődaganat gyógyítható

 A nőknél leggyakrabban előforduló rosszin-
dulatú daganatos megbetegedés az emlőrák, 
amelyre szintén igaz a megállapítás: minél 
korábbi stádiumban fedezik fel, annál eredmé-
nyesebb a kezelés, a gyógyulási esélyek pedig 
jelentősen növekednek. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan csomó 
képében jelentkezik, ezért elengedhetetlen 
továbbra is az emlő tapintással végzett önvizs-
gálata, amely 20 éves kortól havonta ajánlott, 
különös tekintettel azokban a családokban, ahol 
emlőrák női ágon korábban már jelen volt. A 
mammográfiás vizsgálat a nem tapintható daga-
natok észlelésére is alkalmas, ezért a mai napig 
az emlőrák szűrésének alapvető vizsgálata. Az 
országos kiterjesztésű szűrővizsgálat keretében 

a 45 és 65 év közötti nők kétévente névre szóló 
meghívót kapnak postán arról, hogy mikor és 
hol kell megjelenniük a szűrővizsgálat elvég-
zésére. A dunavarsányi nők esetében eddig 
problémát okozott, hogy a szűrővizsgálatokat 
a kistarcsai Flór Ferenc kórház végezte, amely 
a közlekedést illetően nagyon nehezen volt el-
érhető a veszélyeztetett korcsoportba tartozó 
nők számára. A szűrővizsgálaton megjelentek 
száma az elmúlt években elenyésző volt, ez 
feltehetően betudható a szűrőállomás nehéz 
megközelíthetőségének is. 2017. január 1-től 
a szigetszentmiklósi szakrendelő a Flór Fe-
renc kórház kihelyezett szűrőállomásaként 
működik, így a meghívólevéllel rendelkező 
páciensek részére elérhető közelségbe kerül

az emlőszűrés elengedhetetlenül fontos eleme. 
Háziorvosi beutalóval a szervezett szűrés ezen 
formája továbbra sem vehető igénybe, azon csak 
a meghívólevéllel rendelkezők vehetnek részt. 
Klinikai tünetekkel járó elváltozás (tapintható 
csomó, emlőfájdalom, emlő aszimmetrikus elvál-
tozása) esetén a háziorvosi vizsgálatot követően 
a szakrendelő emlődiagnosztikai (mammográfia 
és emlő ultrahang) szakrendelése továbbra is 
elérhető. Bízom benne, hogy a változások kö-
vetkeztében a szűrővizsgálaton való részvétel 
jelentősen javul. Kérem, éljenek a lehetőséggel, 
hiszen az idejében felismert elváltozás valóban 
életet menthet! 

dr. Békássy Szabolcs

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

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 06-24-521-127
 Egészségház I. em
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K: 9-12; 
 Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
 10-12 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági 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,
 ifj úsági 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, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági 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, 
 ifj úsági 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 Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
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.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t 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

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• 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
• JAZMINE KUTYAKOZMETIKA! Szombaton és vasárnap is  
 nyitva! Tel:06-30-219-2997

SZÜLŐK, FIGYELEM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 

szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 
gyermekét/gyermekeit másfél évestől 

három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, 
az óvoda szomszédságában működő otthonos, 

gyermekközpontú, az óvodára 
felkészítő intézményünket. 

Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján 
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta 

intézményvezetőnél.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19. 
(Arany János utcánál)

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK A  
DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA

Gombaszedő  munkakörbe

Felvételhez szükséges: 
  

önéletrajz, életkor : 20 - 40 év.

Jelentkezés: 9-13h-ig, DOFE Kft.

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8
dofe@invitel.hu
06-70-342-9915

—  HIRDETÉS HIRDETÉS —

JANUÁR 30. JANUÁR 31. FEBRUÁR 1. FEBRUÁR 2. FEBRUÁR 3. FEBRUÁR 4. FEBRUÁR 5.
HÉTFő KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Tojásleves Kertészleves Gyümölcsleves Csontleves Korhelyleves Tavaszi zöldségleves Burgonyaleves

Csirkepörkölt Burgonyafőzelék Párizsi szelet Temesvári tokány Szilvásgombóc Csirkemáj rizotto Húsos tészta
Főtt tészta Pipi-ropogós Rizi-bizi Párolt rizs sajtttal
Savanyúság Savanyúság
Rántott sajt Sertésszelet Óvári Zúza pörkölt Brassói
Párolt rizs parasztossan sertésborda Főtt tarhonya aprópecsenye

Tartármártás Burgonyával Párolt zöldség Savanyúság Savanyúság

Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert
FEBRUÁR 6. FEBRUÁR 7. FEBRUÁR 8. FEBRUÁR 9. FEBRUÁR 10. FEBRUÁR 11. FEBRUÁR 12.

HÉTFő KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP
Frankfurti leves Zöldbableves Erőleves Csirkeaprólék leves Legényfogóleves Paradicsomleves Francia hagymaleves

Gombás szelet Grízestészta Székelykáposzat Tarhonyáshús Napközis piskóta Lencsefőzelék Lecsós szelet
Párolt rizs Savanyúság Sült virsli Tarhonya

Csáki rostélyos Rántott csirkemáj Édes-savanyú Sajttal töltött Töltött csirkecomb
Nokedli Krokett csirkemell karaj Majonézes 

Savanyúság Párolt rizs Steak burgonya kukorica
Savanyúság

Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert Leves + Desszert

5.hét   
"A" menü

5.hét   "B" 
menü

6.hét   
"A" menü

6.hét   "B" 
menü

Facebook   elérhetőség:   FERR-a Konyha Ebéd házhozszállítás  FERR-a Konyha - ferr-a.simplesite.com 

Dunavarsány, Arany J.u.37 
 

Megrendelés előző nap délután 16 óráig akár már másnapra! Tel:06-20/563-1596   

„A” menü ára 780.-Ft      „B” menü ára 990.-Ft                         Az „A” menü és a „B” menü levese megegyezik.                             A házhozszállítás ingyenes! 
A csomagolás +100.-Ft, 3 részes ételhordót tudunk biztosítani 800-ft-os áron. 

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)

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK!
HÍVJON! 

A DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, 

EREDETISÉG VIZSGA 

HELYBEN, AZONNAL 3,5t-ig! 

Várjuk szeretettel ismerőseinket, 
barátainkat valamint meglévő 

és új ügyfeleinket! 

Tel: 06 20 243 5258 

 06 70 234 5313 

AUTOM ELENA KFT. 
2336 Dunavarsány, Sport u.1. 
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK! 

HÍVJON! 
DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 

MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

Kapcsolat:
Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.h u (Multi-szervíz koordinátor)

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.


