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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

A III. Varsányi Táncláz párosai  „A város mindenkié!” - hirdette az idei Dunavarsányi 
Napok rendezvénysorozata. A mögöttünk álló kultu-
rális eseményekkel gazdagon megtöltött ünnepi hét 
főleg a dunavarsányi embereknek, az itt élőknek szólt. 
Minden évben sokan együtt, aprólékosan tervezzük a 
programokat, hogy minden korosztálynak és a más-
más érdeklődésűeknek is élvezhető legyen. Már nem 
csak egy hétvégére korlátozódik a „városnap”, az idén 
már több mint egy héten át tartott.  

A Hősök Napja alkalmából összejött kis létszámú kö-
zönség méltó helyen, a Népdalkör és Citerazenekar 
szép dalaival emlékezhetett hőseire. Szomorú apropó-
ja volt annak a hétnek a manchesteri terrortámadás, 
amelynek 22, többnyire fiatal áldozata is hőssé vált. 
Az emlékezés virágait Őrájuk is gondolva helyeztük 
el a Hősök tere katonaszobrának talapzatán. Mosolyt, 
de egyben rosszallást is kiváltott az ünneplőkben a 
kb. 3 méter magasan lévő, éppen a halálos lövéstől 
összeeső katona kezébe helyezett sörösüveg. Vicces 
fiatalok morbid cselekedete, amelyet természetesen a 
téren elhelyezett kamera fölvett. Több tiszteletet kérek!

Mindig örömömre szolgál, ha valamelyik helyi civil 
egyesületünket ünnepelhetjük. Így volt ez az idén is, 
a hétfő esti ünneplés a 20 éves Kantátika Férfikarnak 
szólt. Mindig megörvendeztetnek bennünket meg-
jelenésükkel, hangjukkal és színvonalas műsorukkal. 
A születésnapi ajándékok sorát gazdagította neves 
művészünk, Kun Ágnes Anna kimondottan az ünne-
pelteknek átírt kedves dala. Vastapssal köszöntötte 
őket a hálás közönség, a Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár pedig még egy - a kórus tagjainak képével 
díszített - tortával is meglepte az aranytorkú fiúkat 
és karnagyukat. Isten éltesse őket és még sok zenei 
élményt nyújtsanak nekünk! Ettől az évtől már az ál-
lam fenntartásában működik az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola, de a tanévzáró hangverseny a miénk, 
és a mi tehetséges gyerekeinkről szól. Különösen szép 
volt a műsor, hallható volt az a tudás, amelyet ebben 
a tanévben több díjjal is jutalmaztak. Gratulálok a 
gyerekeknek és a felkészítő tanároknak! Megnyílt a 
Falumúzeum szabadidős kiállítása, amelyen nosztal-
giázhattunk a régmúlt idők tábori felszerelései láttán. 
Mivel is lehetne egy szabadidős programot kelleme-
sebbé tenni, mint egy piknikkel - erre a slambucot 
és a pásztortarhonyát, valamint a kellemesen frissítő 
fröccsöt a Kézimunka Szakkör lelkes tagjai biztosítot-
ták. Ha csütörtök, akkor Pedagógus- és Közalkalmazotti 
Nap! Fontosnak tartjuk évről évre, hogy azokat, akik 
gyermekeink életét, fejlődését, értelmük és tudásuk 
fejlesztését születésüktől kezdve nyomon kísérik, 
megünnepeljük egy szál virággal és egy tartalmas 

estével. Kevés ez azért az áldozatos munkáért, ami in-
kább a hivatásuk, és nem a sok fizetésért, nem a sok 
elismerésért végzik szeretettel és teljes odaadással. A 
Weöres Sándor Óvoda Maci csoportja kedves kis előa-
dásával köszöntötte a pedagógusokat, majd folytató-
dott a meglepetések sora. Mindig kételkedünk abban, 
hogy lehet-e titkot tartani, amikor azt több ember már 
tudja. Az idei „Dunavarsány Közszolgálatáért Díj” váro-
mányosát talán sikerült meglepni. Kun Lászlóné, Ági 
elől – a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója – 
aki a legkörültekintőbben és legaprólékosabban kidol-
gozza, percről percre összeállítja a műsorokat, nehéz 
eltitkolni valamit. Felborítottuk a gondosan felépített 
műsorát azzal, hogy leánya, Ágnes által egy szép dal elé-
neklésével, majd a köszöntés elmondásával nyilvános-
sá tettük, hogy idei kitüntetettünk az igazgató asszony. 
A meghatódás és a díj átadása után felkonferálhatta 
Kunné a meglepetésvendéget, aki szó szerint elvará-
zsolta az ünnepelteket. Juhász Marcell bűvész kedve-
sen, a közönséget bevonva mutatta be szemfényvesztő 
trükkjeit és nagy élményt jelentett mindenki számára. 
Gratulálok Kunné Ágnesnek a díjhoz, jó egészséget és 
további kitartó munkát kívánok a köz szolgálatához!

   
Már harmadik alkalommal vált a városnapok gerincévé 
a Varsányi Táncláz eseménye. Ez évben a helyi cégek 
és vállalkozások vezetőit, képviselőit táncoltattuk meg. 
Három napon keresztül érezhette magát 12 lelkes, 
és állítom, nagyon tehetséges táncospár profinak és 
ünnepeltnek. Óriási érdeklődés kísérte a fellépésü-
ket, büszkék lehetnek a munkáltatók és a kollégák 
választottjukra. Ami ennek a show műsornak mégis a 
legnagyobb és legnemesebb célja minden évben, az a 
JÓTÉKONYSÁG! Az idei szavazójegyek vásárlásából be-
folyt összeget a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda 
működésének támogatására ajánlottuk fel. Az óvoda 
a központi idegrendszeri sérült, testi és értelmi fejlő-
désükben akadályozott gyermekek mind sokoldalúbb 
fejlesztésében segít. Szigetszentmiklós és vonzáskör-
zetéből, így Dunavarsányból is foglalkoznak gyerekek-
kel. Több mint 1 millió 100 ezer forintot adhattunk át 
Somogyi Sándorné intézményvezetőnek. Köszönet a 
szervezőknek, a táncban résztvevőknek és mindenki-
nek, aki szavazatvásárlással növelte a felajánlott ösz-
szeget! Péntek estétől a Pünkösd hétfő estéjéig szinte 
mindennap reggeltől vehettek részt különféle kultu-
rális, kulináris és egyházi eseményeken városunk pol-
gárai. A szombati hagyományos főzőversenyre megér-
keztek a németországi Gemmingenből is vendégeink, 
ők először vettek fakanalat a kezükbe itt nálunk. Nép-
szerű volt a nekünk új ízélményű mäultasche hideg 
krumplisalátával. Szívesen kóstolgatták a finomabbnál 

finomabb ételeket a másik testvértelepülésünkről, 
Csetfalváról érkező barátaink is. Itt szeretnék köszö-
netet mondani a Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak, 
akik két napon keresztül sütötték a sláger édessé-
get, a palacsintát és ingyen adták mindenkinek, aki 
megkívánta. A helyi fellépők között örömmel láttuk a 
gemmingeni Street Dance fiatal táncosokból álló csa-
patát, akik tüzes hangulatot teremtettek a színpadon. 

Külön öröm, ha településünkön ünnepelhetünk vala-
kit, valakiket. A 2016-2017-es labdarúgó szezonban a 
férfi focistáink bajnoki címet nyertek 30 év után. A csa-
pat az utolsó mérkőzése után egyenesen a nagyszín-
padra jött fel a DTE vezetőségével együtt, ahol a nya-
kukba akasztottam az aranyérmeket, a csapatkapitány 
pedig átvette a győztesnek járó serleget. Ősztől már a 
megyei első osztályban játszhatnak. További sikereket 
és eredményes sportolást kívánok mindnyájuknak! 
Minden év legkedvesebb programja számomra az 
újszülöttek polgárrá avatása. Idén 83 kisgyermeket 
köszöntöttünk és ajándékoztuk meg arany medállal. 
Boldogságot és jó egészséget kívánok itt Dunavarsány-
ban minden új kis polgárunknak és családjaiknak! 
Egybeesett a Dunavarsányi Napok idejével a Nemzeti 
Összetartozás Emléknapja. A Trianon Emlékparkban 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr mondta el 
gondolatait. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ta-
nulói egy szép műsorral tekintettek vissza a 97 évvel 
ezelőtt történt szégyenletes eseményre. A Kárpátaljáról 
érkezett vendégeink már nem először könnyezték vé-
gig velünk együtt a trianoni visszaemlékezést, most a 
német delegáció is meghatódva hallgatta a majdnem 
száz évvel ezelőtt történteket, amelynek lelki sebei 
soha nem gyógyulnak be a magyarok szívében. A sok 
színvonalas program közül erre a napra tekintettel 
emelem ki a vasárnap esti MagyaRock Legendák két 
órás élő koncertjét, amelyen a közel kétezres közön-
ség egymást átölelve, együtt énekelte Varga Miklós 
előadóművésszel a „Vén Európa” és Vikidál Gyula Liszt 
Ferenc-díjas énekessel a „Szegény Magyarország” 
című örökérvényű dalokat. Óriási élmény volt, méltó 
befejezése a Nemzeti Összetartozás Napjának. Véget is 
érhettek volna a városnapok, ha nem a Pünkösd hét-
fő következett volna. Német vendégeinkkel még egy 
meleg, tóparti fürdőzés és egy igazi magyaros ebéd 
elfogyasztása közben megbeszéltük a két település so-
ron következő eseményeit. Sven Christ új gemmingeni 
bizottsági elnökkel már egyeztetéseket folytattam a két 
év múlva 20 éves kapcsolatunk és a testvértelepülés 
1250 éves évfordulójának megünnepléséről. A záró 
estén a Soli Deo Gloria Közösségi Házban egy kiváló 
orgonaművész, Fekete Nándor még kiválóbb koncert-
jét hallgathattuk végig. 

Öröm és megelégedés van a szívemben, amiért ismét 
nagyon sokszínű, élményt nyújtó napokat tölthettünk 
el együtt. Mindig el kell mondani, hogy van mit ün-
nepelni Dunavarsánynak, ebben az évben is tudunk 
fejlődni és fejleszteni. A beruházásokról folyamatos 
tájékoztatást kapnak minden lapszámunkban.

A nyár beköszöntével minden kedves dunavarsányi 
lakosunknak és főleg a szünidőt töltő gyerekeknek bol-
dog és tartalmas nyarat, kellemes időtöltést kívánok!

Gergőné Varga Tünde
polgármester 
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2 0 1 7  m á j u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Gazdag Vivien május 6.
Orosz Bercel május 16.
Rafael Sándor József május 24.
Lukács Luca Lenke május 30.
Márton Petra május 31.

2 0 1 7  m á j u s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Tuboly Istvánné élt 69 évet
Kovács Erzsébet élt 47 évet
Pap Antal élt 88 évet
Ile Regina élt 71 évet
Venczel Sándor Mihály élt 65 évet
Délczeg László  Csaba élt 61 évet
Hajdú László élt 73 évet

2 0 1 7  m á j u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Petőházi Krisztián - dr.Vanka Edina
Takács Mihály - Csoma-László Kinga

Zimmermann Lőrinc - Fábián Zsuzsanna
Petrovics Imre - Tálas Tímea

Kocsis József - Száger Mónika
Ciocan Miklós Alin - Vass Brigitta Petra 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Weöres 
Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 
12 csoportot indíthat a 2017/2018-as nevelési év-
ben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú mellékle-
te alapján valamennyi csoportban engedélyezte a 
maximális létszámtól való eltérést, és a csoporton-
kénti maximális létszámot 30-ban határozta meg.

Felkérték az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy ké-
szítsék elő és szervezzék meg a dunavarsányi gyerme-
kek számára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást. Fel-
hatalmazták a polgármestert, hogy kössön megbízási 
szerződést az iskola által javasolt személyekkel a 2017. 
július 10. és 2017. július 28. közötti időszakra, összesen 
bruttó 148.000 Ft megbízási díj ellenében. Fedezetül a 
2017. évi költségvetés önkormányzat megbízási díjak 
költséghelyet jelölték meg. Felkérték a Dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a megbízott 
gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.

Megszünteti a testület a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségében való tagsági jogviszonyát. Felhatalmazta 
a polgármestert a megszüntető nyilatkozat aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület Mihálcsa Norbert kérelmére, vál-
tozási vázrajz alapján elfogadta a Dunavarsány, 786/1 
helyrajzi számú ingatlan megosztását. Elfogadta a ké-
relmező részéről felajánlott újonnan kialakuló 786/15 
helyrajzi számú kivett közút ingatlan ingyenesen törté-
nő átadását azzal a feltétellel, hogy a telekalakítással 
és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolato-
san felmerülő költségek, illetékek és díjak, valamint a 
kialakuló új közút birtokbaadás előtti kitűzése, illetve 
annak szükséges és indokolt járhatóvá tétele a ké-
relmezőt terhelik. Felhatalmazta a polgármestert az 
ajándékozásról szóló megállapodás aláírására, vala-
mint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a szerinti Tér-
képkivonatok alapján a 3700 hrsz-ú kivett közterület 
művelési ágú ingatlannak a Kertekalja utca elnevezést 

adta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a közterü-
let elnevezéshez kapcsolódó egyéb szükséges intézke-
déseket tegye meg.

Elfogadták a 2015. évi LVII. törvény 11/A. § szerin-
ti Közintézmények energiahatékonysági intézke-
dési tervének elkészítését. Megbízták a Sourcing 
Hungary Kft.-t (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 
47-49.) az energiahatékonysági intézkedési terv és 
kapcsolódó feladatainak elvégzésével nettó 50.000 
forint/hó + ÁFA értékben. Felhatalmazták a pol-
gármestert a feladatok elvégzésére és a Sourcing 
Hungary Kft.-vel a megbízási szerződés aláírására. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsányi 
Torna Egylet kérelmére az "Öltöző és Klubház építése" 
tárgyában 2017. május 25-én indított közbeszerzési el-
járás eredményes és érvényes lezárásához a 92/2016. 
(IV. 27.) számú határozatában biztosított önrészen fe-
lül további bruttó 50.952.614 forint összeget biztosít 
a 2018. évi költségvetés terhére, és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a felsőfokú 
oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi 
támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormány-
zati rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján a 
2017/2018-as tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000 
Ft összegű ösztöndíjban részesíti Rovó Virágot és Wág-
ner Kingát. Felkérte a Polgármestert a Tanulmányi szer-
ződések megkötésére.

Rendeletek: 

A képviselő-testület megalkotta: 

- az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 11/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét 

és

- a fenntartásában lévő intézményi helyiségek bérleti 
díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (VI. 14.) ön-
kormányzati rendeletét. 

A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu 
honlapon. 

TÁJÉKOZTATÁS
a belvízvédelemi készültség  

megszüntetéséről

A 2017.02.08-án elrendelt I. fokú belvízvédelmi ké-
szültség, illetve a 2017.03.22.-én elrendelt II. fokú 
belvízvédelmi készültség 2017. június 1-jén, 8.00 
órától megszünt. 

Gergőné Varga Tünde  
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS 
szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhív-
ja a tisztelt szülők/törvényes képviselők figyelmét, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiak-
ban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, 
vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei gyerme-
kétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részé-
re ingyenesen biztosítja. Az óvodás gyermekek 
részére a szünidei étkezés az óvodában van, mert 
a szünidőben az óvoda nyitva tart, illetve ügyeletet 
tart. Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünet-
ben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül 
(2017. június 16. – augusztus 31.) az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. 
szám alatti Napközi épületének konyhájáról 11.30 - 
12.00 óra között történő elvitellel vehető igénybe.

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes kép-
viselő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba 
ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása 
alapján más személy is átveheti.

dr. Szilágyi Ákos sk.
jegyző

 Mozgalmasan folytatódott az év egyesületünk szá-
mára, az április és a május egyaránt bővelkedett kár-
esetekben. A két hónap alatt kb. harminc alkalommal 
riasztottak bennünket. Április elején a hatalmas zivata-
rok adtak munkát szivattyúinknak és önkénteseinknek, 
több helyen kellett a felgyülemlett esővizet eltávolítani 
családi házak pincéjéből és a közutakról. Nem marad-
tunk híján a gaz- és avartüzeknek sem. Húsvétra a nyu-
szikától egy hatalmas tüzet kaptunk: Délegyházán a 
Jet-ski tó környékén gyulladt meg kb. 1500 szénabála. 
A helyszínre rajtunk kívül a szigetszentmiklósi hivatá-
sos tűzoltók is megérkeztek, de sajnos akkora területen 
égtek a bálák, hogy az oltása értelmetlen volt, ezért a 
parancsnok úgy döntött, hogy az egyesületünk fel-
ügyeletével hagyni kell a leégésüket. Végül Délegyhá-
za önkormányzata biztosított számunkra egy erőgépet, 
amelynek segítségével szét tudtuk borítani a bálákat és 
így megszüntettük az izzást. Fiaink egymást váltva kö-
zel 72 órát töltöttek a bálák árnyékában, mire eloltották 
a tüzet. Sajnos, több balesetünk is volt az 51-es úton 
és Bugyi területén is. A jó idő meghozta a nyárfapihét, 
ami rengeteg gondot okoz. Több alkalommal kellett 

kivonulnunk, mert a könnyen égő pihe meggyulladt 
és sok helyen lángra lobbantotta az erdők aljnövény-
zetét. Délegyházán egy tehervonat egyik kocsijának 
fékje elromlott, szaknyelven befogott. A kerekek túl-
hevültek, meggyújtották a vasúti töltés növényzetét, 
a tűz Délegyházától egészen az 51-es út vasúti felül-
járójáig továbbterjedt. A káresethez összesen hat szer 
érkezett Szigetszentmiklósról, a fővárosból és persze 
tőlünk. A tűz oltását a Katasztrófavédelmi Műveleti 
Szolgálat felügyelte. A májust szintén a szivattyúk já-
ratásával kezdtük, sok volt az egyszerre lezúduló eső. 
Május 12-én Dunavarsányban teljes terjedelmében 
égett egy kb. 70 nm-es nyaraló. A helyszínre mi ér-
keztünk ki elsőként és kezdtük meg az épület oltását 
három vízsugárral. Nem sokkal később már ott voltak 
a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók is, akik szin-
tén három vízsugárral avatkoztak be. Az épületben 
senki sem tartózkodott, személyi sérülés nem történt. 
Ebben a hónapban is sok volt az erdőtűz. Többször 
égett az erdő aljnövényzete a Méhes kavicsbánya       

környékén és egy alkalommal Délegyházán is. A hóna-
pot egy 10 hektáros erdőtűzzel zártuk Dunaharasztin, a 
Tesco mögötti területen. A tűzhöz Szigetszentmiklósról, 
Budapestről és Gödöllőről érkeztek hivatásos tűzoltók, 
valamint rajtunk kívül a dömsödi önkéntes tűzoltók is 
részt vettek az oltásban. A tüzet végül kilenc vízsugárral 
és kézi szerszámokkal sikerült megfékezni. Az eset so-
rán egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szál-
lították. Összesen négy, egyenként két-három négyzet-
méteres építmény leégett. Május 6-án hivatalosan is 
átadták az új szertárunkat, mint azt az előző számban 
olvashatták. A hónap végén, a Gyereknap alkalmából 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ismé-
telten kihirdette a ”Nyitott szertárkapuk” elnevezésű 
rendezvényt, amin az egyesületünk is részt vett. Jöhet-
tek a kicsik és nagyok, megnézhették az autóinkat, fel-
szereléseinket. Azt is láthatták, hogy gépjárműparkunk 
megszaporodott egy Renault S180-as fecskendővel. A 
nap végéig több, mint negyven család látogatott meg 
bennünket. 

Majer István

TŰZ, VÍZ, PIHE

titkár, Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 Dunavarsányban az idén folytatódnak a be-
ruházások, fejlesztések. Megkezdődött a 
2017. évi út- és járdafelújítás, a Vörösmarty 
utca járdája, a Vasút sortól a Búza utcáig, a 
Honvéd utca járdája, valamint a Sziget sor út-
burkolata és a Domariba-sziget behajtója fel-
újításával. A csapadékvíz elvezetését szolgáló 
hálózat egyes kritikus részei is megújulnak. 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szennyví-
zelvezetési problémáinak rendezése júniusban 
fejeződött be, folyamatban van a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
hasonló gondjainak megoldása. Tovább bővült 
a mostanáig 32 db-os térfigyelő kamerarendszer 
2 db új, rendszámfelismerő kamera, valamint 
3 db eseménykövető kamera kihelyezésével. 

A tavalyi évben megtervezett Epres utca és térsé-
ge szennyvízhálózat bővítése, a meglévő vákuu-
mos rendszer rekonstrukciója 2017 májusában 
kivitelezési szakaszba lépett, ez 2018 májusáig 
tart. A kivitelezési munkálatok során az érintett 
utcák esetében forgalmi korlátozások lépnek 
életbe. A tervek összeállításakor az önkormányzat 
törekedett a legkisebb mértékű akadályoztatásra 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

ideiglenes parkolók kialakításával. A kivitelezés-
sel kapcsolatban felmerült kérdéseik megvála-
szolásával a kivitelező által az Epres u. 845 hely-
rajzi számú ingatlanon egy ún. ügyfélszolgálati 
ponton, illetve a 06-70-253-3298-as telefonszá-
mon, munkanapokon 7:00-9:00 és 16:00-18:00 
órai időszakban állnak a lakosság rendelkezésére. 

Tavaly a DTE (Dunavarsányi Torna Egylet) a TAO 
pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövet-
séghez pályázatot nyújtott be pályaház építésé-
re. Az elnyert támogatásnak és a Dunavarsány 
Város Önkormányzata által biztosított önerőnek 
köszönhetően az idén megépül a Halász Lajosné 
utcai sportpályán az új, modern pályaház. A 390 
m² hasznos alapterületű 2 szintes épület a mai 
kor igényeinek megfelelően alakították ki, így az 
automata öntözőberendezéssel ellátott meglévő 
labdarúgópályával és műfüves pályával egy mo-
dern sportkomplexum bővíti városunk infrastruk-
túráját. A nyár folyamán a 6 méter magas labdafo-
gó háló 8 méter magasra növekszik, a szomszédos 
ingatlanok védelmének biztosítása érdekében.

A jövőbeni belvízkárok elhárítása érdekében 
vízkárelhárítási tervet készíttet szakemberek 
bevonásával az önkormányzat a település teljes 
közigazgatási területére. Ennek célja felmérni a 
külvizek általi terheléseket, belvízveszélyes bel-
területi településrészeket, lefolyástalan területe-
ket. A város oktatási és nevelési intézményeinek 
közelében sárga "Vigyázz! Gyermekek" feliratú 
figyelemfelhívó táblákat helyeztünk ki. Az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola elemi iskolája parko-
lóinak száma további kettővel bővül, valamint 
helyreállítjuk a napközi épülete előtti parkolót. 

Dunavarsány szoborparkjának új tagja, a Deák 
Ferenc mellszobor októberben kerül felállításra.
Az idén Dunavarsány Város Önkormányzatának 
régi terve valósult meg azzal, hogy megvásárol-
ta a Kossuth Lajos utca 22. szám alatti, az óvoda 
és az iskola közé beékelődött ingatlant, mely a 
jövőbeni óvodai fejlesztésekben meghatározó 
szerepet tölt be. Tovább szépül az óvoda, hiszen 
a nagyvarsányi telephelyen a tavaly felszerelt új 
kerítéslécek mellett az idén a kerítés lábazata 
újul meg, a kisvarsányi telephelyen pedig zárt 
hulladéktároló megépítésére kerül sor. Tavaly 
adott be pályázatot önkormányzatunk a Weöres 
Sándor Óvoda Árpád utcai épületére, a Duna-
varsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
épületeinek energetikai felújítására, az elbírálás-
ra várhatóan ezen év nyári hónapjaiban kerül sor.

Reméljük, városunk fejlődése mindenki megelé-
gedését szolgálja.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Vörösmarty utca

Habitat utca

Nagyvarsányi iskola, óvoda

Epres utcai ügyfélszolgálati pont
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 Annak ellenére, hogy egyre többen és egyre szíveseb-
ben tartunk az otthonukban különféle kígyókat, póko-
kat, kevés szó szokott esni ezen állatok tartásának jogi 
szabályozásáról. Sokan nem is gondolják, hogy a laká-
sukban élő terráriumlakó a jog szerint ún. „veszélyes 
állatnak” minősül, s csak mosolyognak, ha rákérdezek: 
tudják-e, hogy Kipling A dzsungel könyve című regé-
nyéből ismert Ká rokonának befogadásával veszélyes 
állat gondozását vállalták? Dehogy veszélyes, vágják rá, 
hiszen be van zárva, és egyébként is szelíd. A jog szerin-
ti „veszélyes állat” meghatározás azonban nem az állat 
természetét jelzi. Egyes kígyók, pókok, egyéb állatok 
fajuknál fogva veszélyes állatnak minősülnek, ame-
lyek fogalmát és körét a 2016. január 16-tól hatályos, 
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabá-
lyairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet határozza 
meg. A rendelet az alábbi kategóriákba sorolja a veszé-
lyes állatokat: különösen veszélyes állatok köre (ide 
tartozik pl. a fekete özvegyek összes faja, a viperafélék 
összes faja); közepesen veszélyes állatfajok köre (pl. a 
skorpiók, a mérgesgyík-félék összes faja, a tigrispiton, a 
viperák bizonyos faja, az uhuk összes faja); az elővigyá-
zatosságot igénylő állatfajok köre (pl. a strucc). A rende-
let pontosan meghatározza az állatok azon csoportját 
is, amelyre nem terjed ki a hatálya (pl. a Magyarorszá-
gon őshonos állatfajok visszatelepítésre engedélyezett 
egyedei, a szirti sas solymászati célból tartott egyedei).

A veszélyes állatok tartásának általános feltételeit az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XX-
VIII. törvény, speciális feltételeit a rendelet írja elő. A 
különösen veszélyes állatfaj egyedét néhány kivételtől 
eltekintve kizárólag állatkertben, a hatóság engedé-
lyével szabad tartani. A közepesen veszélyes állatfaj 
egyedével kapcsolatos minden eljáráshoz szintén a 
hatóság engedélye szükséges. Az elővigyázatosságot 
igénylő állatfaj egyedével kapcsolatos igényeket szin-
tén a természetvédelmi hatóságnak kell bejelenteni. 
Veszélyes állat kizárólag akkor tartható, ha az állat 
fizikai tulajdonságaira és képességeire figyelemmel 
kialakított tartási hely az állat szökésének vagy közte-
rületre jutásának megakadályozására alkalmas, de a 
rendelet differenciálva külön feltételeket szab a külö-
nösen veszélyes állatfajok, a közepesen veszélyes állat-
fajok és az elővigyázatosságot igénylő állatfajok tartása 
tekintetében is. Például a tigrispiton, mint közepesen 
veszélyes állatfaj egyede, tartása kizárólag olyan jogi 
személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek engedélyezhető, amely cselekvőképes, 
a rendeletben meghatározott képesítéssel vagy szak-
mai tapasztalattal rendelkező személyt alkalmaz az 
állat gondozására; biztosítja az előírt biztonsági felté-
teleket; igazolni tudja, hogy az állat marása, szúrása 
esetére biztosított az állatfaj mérge ellen használható 
antidótumhoz való hozzáférése; rendelkezik a köz-
vetlenül szomszédos lakóingatlanok tulajdonosaitól 
vagy - amennyiben a tulajdonosnak nem az érintett 
lakóingatlan a lakóhelye - az ott életvitelszerűen tar-
tózkodók hozzájáruló nyilatkozatával. A méreggel ren-
delkező közepesen veszélyes állatfajok, pl. a mérges-
gyíkok tekintetében ezen feltételek még szigorúbbak.

A hatóság nyilvántartása alapján országos adatbázis lé-
tezik a veszélyes állatokról és az egyedi azonosítóval ellá-
tott veszélyes állatokról, a veszélyes hüllőket, madarakat 
és emlősöket ugyanis egyedi azonosítóval kell ellátni.

A VESZÉLYES ÁLLATOK TARTÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSA

Az engedély beszerzése, illetve a bejelentés rendkívül 
fontos, ennek hiányában az állat tartásával akár két 
évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható bűncse-
lekményt valósítunk meg. Ugyanígy két évig terjedő 
szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekményt való-
sítunk meg, amennyiben bármilyen, a veszélyes állat 
tartására vonatkozó jogi szabályozást nem tartunk be. 

Lássuk, mire kell figyelni, az állatvédelmi törvény (az ál-
latok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény) alapján! A törvény szerint az állattartó köteles 
a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, faj-
tájának, élettani szükségleteinek, korának, nemének 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Biztosítani 
kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalaní-
tó állatok elkülönített tartását. Gondoskodni kell az ál-
lat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi 
egyszeri ellenőrzéséről, az állat megfelelő és biztonsá-
gos elhelyezéséről, az állat szükségleteihez igazodó, 
megfelelő mozgástér kialakításáról, az állat szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A 
szabadban tartott állatok számára - azok természetes 
viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan 
területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, 
valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre 
ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az 
állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, 
szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani, 
tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan meg-
terhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal 
vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a 
továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal-
ban való bármilyen közreműködés. Tilos az állat elűzé-
se, elhagyása, kitétele, valamint a felhasználása a nemi 
vágy kielégítésére. Tilos az állat életének elfogadható 
ok vagy körülmény nélküli kioltása. A törvény meg-
határozza ezen okokat, s ha ezek valamelyike fennáll, 
az élet kioltásának módját is. Az állaton minden olyan 
beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása 
az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak 
sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.

Amennyiben otthonunkban vállalkozunk egy-egy ilyen 
jószág tartására, fontos ismernünk a veszélyes állatok 
tartásáról szóló rendeletet is. A rendelet szerint a ve-
szélyre felhívó, jól látható, az állat faját megjelölő tartós 
jelzést kell elhelyezni a veszélyes állat tartási helyéül 
szolgáló ingatlanon, ingatlanrészen. Az állat tartási he-
lye nem maradhat az állat tartója vagy az állat felügye-
letét ellátó természetes személy felügyelete nélkül 
úgy, hogy annál - az állat tartójával egy háztartásban 
élők kivételével - más természetes személy tartózkodik. 
Az állat tartási helye kizárólag zárt eszköz lehet, és csak 
ilyen módon szállítható. Az állat közterületen csak át-
menetileg, közvetlen és állandó felügyelettel, ember 
és állat életét, testi épségét nem veszélyeztetve tar-
tózkodhat. A különösen veszélyes állat és a méreggel 
rendelkező közepesen veszélyes állat szállítása során 
legalább két fő együttes jelenléte szükséges a szállítás 
teljes időtartama alatt, a szállítóeszköz külső felületére 
jól látható, a veszélyre felhívó jelzést kell elhelyezni. 
A méreggel rendelkező állatok tartására a rendelet 
egyéb, biztonsági szabályokat is előír, pl. az ezen álla-
tokkal kapcsolatos bármilyen közvetlen beavatkozást

(különösen a takarítást, etetést, itatást, áthelyezést) 
kizárólag az állat tartója, illetve gondozója végezhet 
a sérülést megakadályozó szúrásbiztos védőkesztyű 
használatával, egy másik cselekvőképes természetes 
személy jelenlétében. 

Az állatvédelmi jogszabályok rendkívül következe-
tesen és szigorúan rendelkeznek az állat zárt tartását 
illetően. A zárt tartás elmulasztása, továbbá a veszélyes 
állat elűzése, elhagyása vagy kitétele vétség, amely 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Ugyanez a büntetési tétele a veszélyes állat engedély 
nélkül tartásának, szaporításának, elidegenítésének, 
vagy az ország területére történő behozatalának. A 
büntetésen kívül a hatóság - a tulajdonos költségére, 
a jogszabályi feltételek teljesítéséig - a veszélyes állat 
állatkertbe vagy más megfelelő helyre való szállítását 
rendelheti el. Ha az állattartó a hatóság által előírt 
időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási 
feltételek biztosításáról, úgy az elszállított állatot részé-
re vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben a hatóság 
az állatot elkobozza és gondoskodik annak végleges 
elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak 
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a ko-
rábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől 
függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizeté-
sére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén az állat élete megengedett módon kioltható. 

Mit tehetünk, ha felelős állattartók vagyunk, a jog-
szabályi feltételeket biztosítjuk és az állat minden 
odafigyelésünk ellenére mégis kiszökik? A veszélyes 
állat eltűnését haladéktalanul, elhullását 30 napon 
belül köteles a veszélyes állat tartója bejelenteni a 
hatóságnak. Különösen és közepesen veszélyes állatfaj 
egyedének eltűnésekor a rendőrséget is értesíteni kell.

A veszélyes állatok különleges csoportját képezik az ún. 
veszélyes ebek. Az állatvédelmi törvény meghatározá-
sa szerint „veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által 
egyedileg veszélyesnek minősített eb”. Az állatvédelmi 
hatóság az ebet egyedileg minősíti veszélyesnek, pl. 
amennyiben az eb fizikai sérülést okozott, vagy az eb 
fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhe-
tő, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez 
a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minő-
sítésével hárítható el. Ez azt jelenti, hogy attól még, 
hogy egy kutya pl. bull típusú keverék, nem minősül 
automatikusan „veszélyesnek”, tartására ugyanazon 
jogszabályi előírások érvényesek, mint bármely más 
fajtára. Amennyiben az ebet a hatóság veszélyesnek 
minősítette, tartása kizárólag hatósági engedéllyel, 
külön jogszabályban meghatározott feltételekkel 
és módon, ivartalanítva lehetséges.  Szaporítása, te-
nyésztése kiállítása, versenyeztetése, őrző-védő fel-
adatokra való tartása, képzése és alkalmazása, az 
országba való behozatala, az országból történő kivi-
tele tilos. Polgári jogi szempontból vadállatnak kell 
tekinteni, ami azt jelenti, hogy a veszélyes eb által 
okozott károk megtérítésének szabályaira a fokozott 
veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért való 
felelősség szabályait kell alkalmazni, amely alapján 
az állattartó a felelősség alól csak annak bizonyításá-
val mentheti ki magát, hogy a kárt olyan elhárítha-
tatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó 
tevékenység – a veszélyes eb tartása - körén kívül esik.

dr. Nagy Csilla
jogász, állatvédelmi előadó

 Ahogy azt a Dunavarsányi Napló című lap legutóbbi 
számában megjelent közleményünkben is hang-
súlyoztuk, társaságunk elkötelezett a tekintetben, 
hogy az Epres utca környékét érintő komplex szeny-
nyvízhálózat-bővítő és -korszerűsítő beruházás során 
folyamatos és hatékony kommunikáció legyen a 
megrendelő Önkormányzat, a kivitelező vállalko-
zások és a fejlesztéssel érintett területeken élő pol-
gárok között. Ezen célkitűzés jegyében, a beruhá-
zás eddigi alakulásáról és tapasztalatairól, várható 
menetéről, valamint az előttünk álló feladatokról 
az alábbi tájékoztatást adjuk a Tisztelt lakosságnak.   

A beruházó Önkormányzat gondos, mindenre kiterje-
dő előkészítő tevékenységének és a munkálatokban 
érintett vállalkozások igyekezetének köszönhetően 
elmondhatjuk, hogy a kivitelezés a terveknek megfe-
lelő időben megindult, és alapvetően – a felmerülő 
nehézségek ellenére is – a legutóbbi közleményhez 
csatolt ütemterv szerint zajlik. Sikerként könyvelhető 
el az is, hogy legtöbb esetben a szennyvíz csatorna ár-
kok kiásása és betemetése ugyanazon a napon történt 
meg, így az érintett ingatlanok megközelíthetőségé-
nek akadálya minimális szintre korlátozódott. Szintén 
örömmel nyugtázhatjuk, hogy a kivitelezés során si-
került elérnünk, hogy a közutak állaga a lehető legki-
sebb mértékben sérüljön. Társaságunk és partnereink 
mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez 
a tendencia a projekt teljes időtartamára érvényes le-
gyen, ugyanakkor továbbra sem zárható ki, hogy adott 
esetben – a kivitelezők tevékenységétől függetlenül
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– olyan körülmények merüljenek fel, amelyek miatt az 
ingatlanok személyautóval történő elérése néhány na-
pig korlátozva legyen. Ilyen esetre kérjük szíves meg-
értésüket, és továbbra is a projekt keretében kialakított 
(díjmentes) parkoló igénybevételét javasoljuk. Konkrét 
kihívásként említhető a tény, miszerint az érintett terü-
letek nagy részén jelenleg a talajvíz olyan magas szin-
ten áll, amely jelentősen megnehezíti a csőrendszer 
szakszerű lefektetését. Annak érdekében, hogy ez a ne-
hézség ne akadályozza érdemben a projekt határidőre 
történő befejezését, egyes szakaszokon csak folyama-
tos szivattyúzás mellett tudjuk a kivitelezést folytatni, 
amely az árkok kiásása és betemetése közötti idő el-
húzódását, illetve az ütemterv módosulását okozhatja.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a beruházással érintett 
utcákban lakó polgárok alapvetően készek a konst-
ruktív együttműködésre, amely jegyében a lenti elér-
hetőségeken, és a személyes kapcsolattartást biztosító 
információs ponton is fordulnak hozzánk kéréseikkel, 
problémáikkal és észrevételeikkel. A projekt megfelelő 
haladását igazolja ugyanakkor, hogy viszonylag ritkán 
érkezik ilyen jellegű megkeresés, ahogy az is, hogy 
ezidáig az esetek túlnyomó többsége rövid időn belül, 
minden fél számára elfogadható megoldással zárult. 
Eddigi pozitív tapasztalataink alapján, ismételten arra 
bíztatunk mindenkit, hogy amennyiben a projekt 
alakulásával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy 
észrevétele van, bátran lépjen velünk kapcsolatba. Az 
Önkormányzat és a kivitelezők közös célkitűzése, hogy 
azokon a területeken, ahol a szennyvízhálózat jelen

projekt keretében kerül kiépítésre, az építési telkeken 
belül a csatlakozási pontok olyan módon és olyan 
helyre kerüljenek elhelyezésre, hogy az leginkább 
megfeleljen az ingatlan jelenlegi, illetve tervezett mű-
szaki adottságainak. Ennek érdekében azon beépített 
ingatlanok esetében, ahol a lakosok már életvitelsze-
rűen élnek, a kivitelező társaságok igyekeznek meg-
keresni az ingatlan tulajdonosát, annak érdekében, 
hogy a csatlakozási pont elhelyezkedésével kapcsolat-
ban konzultálni tudjanak. Azon ingatlanok esetében, 
amelyen egyelőre nem áll épület, az Önkormányzat 
illetékes kollégái (Műszaki és Beruházási Osztály) 
az egyeztetés érdekében, levélben keresik meg a 
tulajdonosokat. Fontos hangsúlyozni, hogy ameny-
nyiben ezen egyeztetés valamilyen oknál fogva nem 
valósul meg, akkor is kiépítésre kerül a csatlakozási 
pont az ingatlanon belül, a telekhatártól egy méterre. 

Biztosíthatjuk Önöket, hogy a jövőben is azon leszünk, 
hogy a beruházás legalább olyan gördülékenyen 
folytatódjon, mint a mögöttünk álló időszakban. Kö-
szönjük a Tisztelt lakosok eddig tanúsított konstruktív 
hozzáállását, valamint továbbra is ajánljuk magunkat 
az együttműködésre és folyamatos egyeztetésre. 
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Testvérváros i kapcsolat
Gemmingen Csetfalva 

Együtt vigadtunk, emlékeztünk, ünnepeltünk 

 Már-már hagyomány, hogy a Dunavarsányi Napok 
programsorozatunkat testvértelepüléseink képviselői 
is megtisztelik jelenlétükkel. Csetfalva küldöttsége 
pénteken érkezett városunkba, s köszönhetően annak, 
hogy a két település kapcsolata már jóval túlmutat a 
testvértelepülési kapcsolatokon, hiszen a közelmúlt-
ban egy házasság mélyítette el a kötődést, fogadásuk 
meghitt családi körben történt. Lázasan készültünk 
időközben német barátaink szombat reggeli fogadá-
sára, akiket a rendezvénysorozat szervezői bősége-
sen terített asztalokkal vártak, hogy a hosszú utazást 
követően egy közös reggelivel ünnepeljük meg ér-
kezésüket. A köszöntő gondolatokat követően mind-
annyian jóízűen láttunk hozzá a falatozáshoz. Együtt 
vigadtunk, mert a Dunavarsányi Napok alapvetően a 
jó hangulat színtere. Tovább emelték testvértelepü-
lésünk képviselői a rendezvény színvonalát, hiszen 
az immáron hagyományossá vált szombat délelőtti 
főzőverseny zsűrijébe egy-egy tagot delegáltak. Kü-
lön öröm volt számunkra, hogy idén Gemmingen 
tánccsapatát, a Street Dance formációt is a fellépők 
körében is üdvözölhettük, a színvonalas bemutató-
ért ezúton is gratulálunk és köszönetet mondunk. 

Együtt emlékeztünk, mert a Dunavarsányi Napok ke-
retében emlékeztünk meg a trianoni békeszerződés 
számunkra oly fájdalmas következményeiről s büszkén 
mondhatjuk, hogy a nemzeti összetartozás napját kár-
pátaljai barátainkkal együtt ünnepelhettük. Ők a mai 
napig a saját bőrükön érzik a területi szétszakadás ká-
ros következményeit. Gemmingenből első alakalom-
mal Magyarországra látogató barátaink pedig döbbent 
rácsodálkozással ismerkedtek meg az európai történe-
lemben példátlan döntés súlyos következményeivel. 
Együtt ünnepeltünk, mert erre a hétvégére esett pün-
kösd ünnepe is. A keresztyén Európa jövőjéért érzett 
folyamatos félelmünk szellemében jó érzés volt közö-
sen hálát adni a Szentlélek eljöveteléért, s imádságban 
megélni testvérbaráti kapcsolatainkat. További közös 
ünneplésre adott okot a 20 éves Kantátika Férfikar 
jubileumi koncertje a katolikus templomban.  Tartal-
mas, jó kedveben megélt közös programjainkat Fekete 
Nándor orgonaművész koncertje zárta a Soli Deo Gloria 
Közösségi Házban. Jó szívvel, szép emlékekkel gazda-
godva gondolunk vissza a közösen eltöltött napokra.

dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júliusban

Július 2.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Sarlós Boldogasszony.  Nyu-
gaton ez az ünnep a gótika korában honosodott meg. A lelkiséghez hozzá-
tartozott az Úr élete egyes kiemelkedő eseményeinek megünneplése. Kons-
tantinápoly 1204-ben nyugati uralom alá került, az V. századból származó 
Mária ünnepet új tartalommal töltötték meg. 1263-tól a Kisebb Testvérek 
július 2-án ünnepelték, ez volt Keresztelő Szent János születése nyolcadát 
követő nap. VI. Orbán pápa terjesztette ki az egész Egyházra, mint a Visita-
tio - Látogatás ünnepét. IX. Bonifác 1389-ben vigiliával és nyolcaddal egé-
szítette ki. Az ünnep szövegét Adam Easton bíboros, Raimundus de Vineis 
OP generalis és Johannes Jenstein prágai érsek írta. IX. Piusz pápa május 
31-re helyezte az ünnepet. Hazánkba továbbra is július 2-án ünnepeljük. 
Ezen a napon emlékezünk meg a Magnificat születésnapjáról (Lk. 1,39-56). 

Július 11.: Nursiai Szent Benedek apát - Európa fővédőszentje. A Ciszte-
rek és Bencés rend templomaiban főünnep. Benedek, Skolasztika testvére 
az umbriai Norciában született (480 - 547). Benedek édesapja Eutropius 
konzul és főkapitány volt a tartományban. Rómában nevelkedett, Subi-
aco környékén remetéskedett. Tanítványait összegyűjtötte, Monte Cassi-
óra ment, itt megalapította híres kolostorát. Regulát állított össze, amely 
gyorsan elterjedt. Ő a nyugati szerzetesség atyja. 547. március 21-én halt 
meg. Már a VIII. századtól a mai napon tartották ünnepét. Alapelve: Ora 
et labora (Imádkozzál és dolgozzál). Európa megtérítésében és kulturá-
jának kialakításában Szent Benedek fiainak jelentős szerepe volt. A rend 
gyorsan elterjedt, és számos kolostort alapítottak. III. Honoriusz pápa avat-
ta szentté 1220-ban Benedeket. Az ortodox keresztények március 14-én 
ünnepelik. VI. Pál pápa 1964-ben Európa fő védőszentjévé nyilvánította.

Július 18.: Szent Hedvig királynő. Hedvig Magyarországon született 
1374. február 18-án, 1399. július 17-én Krakkóban halt meg. Édesapja 
Nagy Lajos magyar király, édesanyja Boszniai (Kotromaniae) Erzsébet volt. 
1384-ben Lengyelország királynőjévé koronázták. Férje a litván Jagello 
Ulászló volt. A litván nép keresztény hitre való nevelése nevéhez fűző-
dik. Az állam életében tevékenyen részt vett. Gondoskodott, mint Litvánia 
apostola megfelelő személyekről, akik értették a megkeresztelt nép nyel-
vét, lelkületét, jellemét és adottságait. 1397-ben Prágában kollégiumot 
alapított litván teológusok számára, ezzel segítve a litvánok vallási életét. 
Leánya Erzsébet Bonifácia szülésébe halt bele. II. János Pál pápa 1997. jú-
nius 8-án szentté avatta. A Dunakanyar védőszentjeként 2006 óta tisztelik.

 

Józsa Sándorné
hitoktató

A Szentháromság titkáról
 

csak a legpallérozottabb teológusok beszélhetnek méltó módon, nekünk 
azonban megmarad az, ami ennél fontosabb: a Szentlélek dicsérete és a ben-
ne vetett bizalom élvezete. Erről néha szükséges beszélnünk, mert bár a hívek 
és papok könnyedén emlegetik az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, de nem biztos, 
hogy mindig elevenen él bennünk, hogy ez mit is jelent a számunkra?
 
Ezt a kérdést válaszolta meg egy egyszerűnek tűnő, de nagyon igaz áldás, 
amelyet a pünkösdi konfirmáció alkalmával egy idősebb vendég-igehir-
dető mondott a templomunkat zsúfolásig megtöltő ünneplő gyülekezet 
előtt: Áldjon meg minket az Atyaúristen, Aki az életet adta, a Fiúúristen, Aki 
az életét adta, és a Szentlélekúristen, Aki az életünket megújítja. Ez a szép 
áldás kifejezi, hogy a Szentháromság belső élete titok marad számunk-
ra, de nyilvánvalóvá lesz a Szentháromság áldása a mi életünkre nézve:

- Hiszen a teremtő Atyától, az élet Urától jön minden élet. Nemcsak az em-
beri élet, hanem minden élet fűben, fában, bokorban, minden élő állat-
ban és az emberi élet is. Az élet azért tiszteletet parancsoló, mert nem a mi 
alkotásunk, hanem Istené. Az embernek egyebek mellett azért nincs joga 
a halálbüntetést gyakorolni, mert az élet fölötte van a jogrendnek. Termé-
szetesen az élet Urától kaptunk arra szabadságot, hogy a teremtett világot 
műveljük, de arra nem, hogy pusztítsuk, főként nem a másik ember tekin-
tetében. A környezetvédők, a természetvédők, az életvédők és az emberi 
jogok védelmezői olykor tudatosan, olykor más filozófiai/morális alapon, 
de végső soron az életet, és az azt adó Atyát tisztelik tevékenységükkel. 

- Hiszen az embernek sikerült úgy elrontani a természetet és a társadalmat, 
hogy azt helyrehozni nem tudja. A teremtett világ, az emberrel az élen meg-
váltásra szorul. Ezt az áldozatot meghozni nem tudja. Ezt az áldozatot hozza 
meg a Fiúúristen a názáreti Jézus Krisztus születésében, életében, halálában, 
pokoljárásában és feltámadásában. Az Ő áldását, kegyelmét kérik, veszik és 
élvezik azok, akik tudatosan megkeresztelkednek, gyermekeiket megkeresz-
telik, hitoktatásban részesítik, akik konfirmálnak, bérmálkoznak, házasságuk-
ra, mindennapjaikra, egész életükre Krisztus kegyelmét kérik, vasárnaponta 
pedig hálásan ennek áldását veszik, mert Ő életét adta, hogy mi élhessünk. 

- Hiszen az Úr ezt mondja „Magasságban és szentségben lakom, de a meg-
törttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a 
megtörtek szívét.” (Ézsaiás 57,15b) Bár a Szentháromság Isten nem szorítható 
be sem anyagba, sem időbe, sem térbe, tehát magasságban és szentségben 
lakik, de mégsem hagy el bennünket. A Szentlélek formájában van velünk. 
Vígasztal, erőt ad, meggyógyít, felüdít, más szavakkal ösztönöz, irányít. Aki az 
életet adó és az életet megváltó Úristenben hisz, az bizonyára hisz az életün-
ket irányító Úristenben is. A hívő ember nem a gyarló ösztöneire és nem is 
a hasonlóan hiányos tudására, még csak nem is az agyongyötört érzelmeire 
akar hallgatni, hanem a Szentlélek vezetését akarja követni és ebből lesz a 
krisztusi élet hitben, reményben, szeretetben és sok-sok jócselekedetben. 

Az egyházi naptár szóhasználata szerint az Adventtól mostanig tartó úgynevezett 
ünnepes félév után az úgynevezett ünneptelen félév következik Adventig. Szívből 
kívánjuk, hogy e szerencsétlen szóhasználat sugallata helyett ünnepes legyen 
ez a félévünk is, mert annak minden napján az életet adó Atya, a bűnbocsánatot 
és megváltását adó Fiú, és az életünket jóra ösztönző Szentlélek áldása kíséri. 

A Presbitérium.
dunavarsanyireformatusok.hu

LÉTEZIK-E ISTEN?

 Úgy veszem észre, hogy nagyon sok ember hisz Isten létezésében, mert valami-
lyen formában már érezte azt az érzést, hogy kell valakinek lennie odafönt, aki 
segít nekünk. Fontosabb és nagyobb kérdés az, hogy engedelmeskedsz-e neki? 

Úgy szeretnénk Istent megtapasztalni, mint egy segítőkész jóbarátot, aki min-
dig velünk van, mindig azt csinálja, amit mi mondunk, és úgy segít rajtunk, 
ahogy mi azt elterveztük. Persze, a rosszat soha nem engedi meg az életünk-
ben és megvéd minket minden negatív hatástól. Mi sokszor nem tudjuk, 
hogy mi a jó nekünk, szeretnénk elkerülni a nehéz helyzeteket, a küzdelme-
ket, a kudarcokat - pedig a terhek alatt formálódunk és kezdenek bennünk 
olyan tulajdonságok is kifejlődni, mint amilyenekkel Jézus is rendelkezett. 
Így tanulunk meg például alázatosnak lenni, örülni minden apróságnak, 
értékelni a másik embert is, nemcsak önmagunkat és még sorolhatnánk. 

Jakab levelében azt írja, hogy az ördögök is hisznek Istenben és rettegnek tőle. 
Isten nem azt akarja, hogy az emberek is rettegjenek Tőle és nem egy megkö-
zelíthetetlen valaki akar lenni az ember számára, hanem a barátod akar lenni, 
segíteni akar neked, de úgy, ahogy Ő ezt jónak látja, nem pedig úgy, ahogy te. 
Az első lépés az engedelmesség útján, hogy be kell látnod: bűnös ember vagy, 
nem csak azért, amit már elkövettél, hanem mindazért, amiket elkövethetsz 
bármikor a benned lakozó „ádámi” természet miatt. Ez nehezen szokott menni, 
mert általában sérti az emberek önérzetét, ha bűnösnek titulálják. Mindenki 
jónak tartja magát. Az Ige pedig azt mondja a római levélben, hogy: „Mindenki 
vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének.” A mennybe mindenki szeretne 
bekerülni. Isten lényéhez viszont nem férhet hozzá a bűn és a mennyországba 
nem engedheti be a bűnös embert. Egy pici bűn sem megengedett. Sem egy 
pici lódítás, sem egy kis csalás. Gondoljunk arra, hogy készítünk egy 10 tojás-
ból álló rántottát, amiből kilenc jó tojás, de egy záp. Megennénk a rántottát? 
Inkább kidobnánk az egészet, mert az az egy az egészet megfertőzi. Így van ez a 
pici bűnökkel is: ha megengedjük, az egész lényünk megfertőződik tőlük. Mit 
lehet tenni? Magunktól nem tudunk jók lenni. Magunkat nem tudjuk megsza-
badítani, sőt a másik embert sem tudjuk megváltani a bűneitől. Ezt csak Isten 
tudta megtenni, amikor emberi alakban lejött a földre és feláldozta magát ér-
tünk, hogy „ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. 
Ha hiszünk abban, hogy Jézus Isten fia, a bűneinket megvalljuk neki és kérjük, 
hogy irányítsa az életünket, akkor Isten Jézuson keresztül lát minket és nem 
látja a mi bűneinket, csak az Ő tisztaságát. Honnan ismerhetjük meg Jézust? 
Hogy lehetünk kapcsolatban Istennel? Imádkoznunk kell, ezáltal beszélgetünk 
Vele, és olvasnunk kell a Bibliát, hiszen a Biblia Isten szava.

Egyszer egy kislány meglátta a polcukon porosodó Bibliát és azt kérdezte az 
anyukájától:
- A Biblia az Isten könyve?
- Igen – válaszolta az anyuka.
- Akkor szerintem adjuk neki vissza, mert mi úgysem olvassuk soha – mondta 
a kislány.
Az anyuka úgy elszégyellte megát, hogy attól a naptól fogva mindennap ol-
vasták a Bibliát.

Olvassuk mi is és legyünk Isten engedelmes, megváltott gyermekei, hogy be-
juthassunk a mennyországba.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

„Ő jóságával vesz körül engem, és édes  
kegyelmével. Jóval tölti be életemet.” (Zsolt 103:3-5)

BESZÁMOLÓ ——  ÚTRAVALÓ

Derűre hangszerelve

Ezzel a címmel teltházas délelőttel zárult a Művelődési, Oktatási és Sport Alapít-
vány Csukás-pályázatának ünnepségsorozata a Soli Deo Gloria Közösségi Házban 
a Városnapok keretében. A jó hangulatot a dunavarsányi Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola 2. a. osztályának zenés-táncos bábjátéka, a Fabula zenekar, valamint 
Csukás István írásos köszöntője biztosította. 

Ismételten köszönetet mondunk a rendező/felkészítő Weinhardt Csaba tanítónő-
nek, valamint a Pom Pom, a Gombóc Artúr, a bátor Tintanyúl és kedves társaik 
szerepébe bújt ügyes kisiskolásoknak.  

A kuratórium megbízásából:
dr. Csobolyó Eszter elnök

Szent Hedvig királynő
Forrás: Wikipédia
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MOZGÁSSAL A MOZGÁSÉRT 

Mint arról lapunk más oldalain beszámolunk, nagy sikerrel zajlott le ebben az esztendőben is 
a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozata. A jó hangulatú rendezvények egyike volt a Varsányi 
Táncláz – ennek keretében harmadik esztendeje profi és amatőr táncosokból alkotott párok mu-
tatják be összecsiszolt tudásukat a közönségnek. Nemcsak a jókedv megőrzése a fontos, hanem 
a jótékonyság is: a támogatójegyekből összegyűlt pénzből valamilyen nemes, igazán emberi cél 
megvalósítását támogatják. Tavaly az egész járás ellátását szolgáló, Majosházán lassan elkészülő 
hospice-ház kapta a bevételt, az idén pedig a Szigetszentmiklóson működő konduktív óvoda, 
ahová természetesen varsányi gyerekek is járnak. Gergőné Varga Tünde polgármester elmondta: 
több, mint 1 millió 100 ezer forint gyűlt össze, amelyet a képviselő-testület döntése alapján 
adnak majd át az intézmény vezetőjének, rovatunk mai vendégének, Somogyi Sándornénak. 

Kezdjük az óvoda bemutatásával – milyen 
munka folyik itt, kik járnak ide?

 - Nagyon változatos, túlnyomó többségben 
olyan mozgássérült gyerekek, akiknek a központi 
idegrendszer valamilyen működési zavara vagy 
hibája akadályoz a mozgásban. Az ő ellátásukkal, 
gondozásukkal, óvodai nevelésükkel, a moz-
gásállapot javításával foglalkozunk. A gyerekek 
– hivatalosan fogalmazva - korai fejlesztésűek, 
tehát megelőzően már részt vettek valamilyen 
gondozásban, mi a másutt lerakott alapokat 
igyekszünk tovább építeni. A hozzánk jelentkező-
ket megvizsgálja egy szakértői bizottság és az ál-
taluk alkotott diagnózis alapján vehetjük fel őket.

Mennyiben más, mennyivel nehezebb a fog-
lalkozás ezekkel a gyermekekkel? 

 - Nem mondom, hogy nehezebb, mert mi, akik 
itt dolgozunk, ezt a hivatást választottuk. Nem ér-
zek semmilyen nehézséget, inkább a szépségét 
látjuk valamennyien. Nem a gyermek betegsé-
gét, hanem a személyisége alakulását, fejlődését 
figyeljük, ezek alapján szeretjük őket. Arra törek-
szünk, hogy a lehetőségekhez igazodva a normál 
társakkal megegyező életet éljenek, örömökben 
részesüljenek, hasonló módon fejlődjenek.

Hogyan fogadták a hírt, hogy a Varsányi Tánc-
láz, tehát egy mozgásra alapult rendezvény 
idei bevételét egy mozgássérülteket gondozó 
intézmény, vagyis ez az óvoda kapja?

 - Nagyon örültünk, nagyon örültem, amikor 
Szabó József polgármester úr felhívott és beszá-
molt a dunavarsányi képviselő-testület elhatá-
rozásáról. Köszönjük nekik, továbbá a varsányi 
vállalkozóknak, az esemény szervezőinek, a 
közönségnek – mindenkinek, akinek része volt 
abban, hogy összegyűlt ez az összeg. Mondhat-
nám, hogy soha jobbkor nem érkezhetett volna 

az adomány, mert reményeink szerint szeptem-
bertől még egy csoporttal bővül az óvodánk, te-
hát szükségünk van újabb fejlesztő eszközökre. 

Eldöntötték már, hogy elsősorban mit szerez-
nek be, mi a legfontosabb?

 - Beszéltünk róla a kollégákkal és arra jutottunk, 
hogy mindenképpen vásárolni kellene egy új, 
úgynevezett „mozgás-kotta” nevű berendezést, 
amely a mozgás összehangolását, az egyensúly 

és a ritmus-érzék javítását szolgálja. Az ára négy-
százezer forint körül van, a fennmaradó összeg-
ből további fejlesztő eszközöket veszünk majd. 

Minden épkézláb ember szívesen játszik a 
gyermekekkel – miért választotta hivatásául a 
sérült gyermekekkel való törődést?

 - Ápolónőként, mégpedig csecsemőápolóként 
kezdtem a pályámat. Az egyik este bent, az osz-
tályon az ágyban egy mozgássérült kislányra 
figyeltem fel, aki a kezére támaszkodva meg-
próbált odébb lépdelni. Mint kiderült, állami 
gondozott volt és a Pető Intézetből hozták orvo-
si kezelésre. Nagyon megfogott a kisgyermek 
igyekezete és éreztem, nekem másutt van a 
helyen. Néhány hónap múlva már az iskolapad-
ban ültem és tanultam a Pető Intézetben. A 
magyar fejlesztésű konduktív módszer ma már 
méltán hungarikum és világhírű – négy évig 
minden nap délelőtt az elméleti oktatás volt, 
délután pedig gyakorlati foglalkozás. 1991 óta 
dolgozom Szigetszentmiklóson, kezdetben csak 
egy csoport voltunk, azután úgy felfejlődtünk, 
hogy 1994-ben az akkori önkormányzat támo-
gatásával létrehozhattunk egy önálló konduktív 
óvodát, ennek azóta is én vagyok a vezetője. 

Ha újra kezdené a pályát, ugyanígy cseleked-
ne?

 - Igen. Nagyon szeretem ezt a pályát, nagyon sze-
retek sérült gyerekekkel és a családjukkal foglal-
kozni, nekik segíteni. Ha valakiben egyszer meg-
születik az elhivatottság, akkor az élete végéig 
megmarad. Ezzel én is így vagyok, a kollégáim is 
így vannak. Ezért is nagyon-nagyon örülünk vala-
mennyien annak, hogy bennünket választottak ki 
a Dunavarsányban – ígérem, sok örömet szerzünk 
majd a hozzánk járó gyerekeknek az adomány fel-
használásával. 

Haeffler András 
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További fotók az eseményekről www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.

HÚSZ ÉVES A DUNAVARSÁNYI KANTÁTIKA FÉRFIKAR

AZ ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYE

FALUMÚZEUMI KIÁLLÍTÁS ÉS PIKNIK
A KÉZIMUNKA SZAKKÖR SZERVEZÉSÉBEN

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

FEKETE NÁNDOR ORGONAMŰVÉSZ KONCERTJE 
A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
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Máté Mira Miklósi Marcell

Molnár Petra Molnár Sára Orbán Alíz Papp Marcell Tibor

Péter Hajna Zsófia Rácz Eszter Léna Sándor Benjámin István

Sikó Gellért Szűcs BalázsSponga Erik Cézár Szabó Zsombor Kálmán

Tamás Bence Tibor Tar Ákos Tillinger Zsófia

Tóth Noel Balázs Vanya Kristóf László

Reszler Bende

Tompos Lola Dorina

A P O LGÁRRÁ FOGADOTT ÚJSZÜLÖTTEK

Bokodi Julianna

Földes Kata Luca Gesztesi Máté Botond

Hanzel Petra Horváth-Kiss Panna

Egresi Levente

Högerl Petra Jaksa Bendegúz Sándor - 
Jaksa Bálint Lajos

Kabai-Herczeg Jázmin Kiss László

Botos Szonja Sára

Kovács Péter István Kronome Bence Lázár Fruzsina

Géró András

Klément Zsolt Dominik

Langó Panna

Csuti Dániel

Katona Jázmin

Vékony Noel Norbert Wágner Gergő Alex

Légrádi ZsófiLeel-Ősy Zsolt
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A DUNAVARSÁNYI   NAPOK  KÉPEKBEN

További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani kisvarsányi ,,nosztalgiatúránkat” a vasútvonaltól keletre fekvő, három, egymással párhuzamos utcában folytatjuk a régi házakat keresve, majd 
a szokásos módon egy korabeli nagyvarsányi épületet is láthatnak. 

• Az első kép számomra igazi meglepetés, mert már nem nagyon bíztam benne, hogy az 1910-es években készült épületek valamelyikéről még  
    előkerüljön dokumentum. És íme: id. Osadcow András 1911-ben épült házának egy része látható a háttérben! Ma már új áll a helyén.  
    (Osadcow Anna fotóalbumából)
• A második felvételen az  Árpád u. 26. számú Dobi István-házat láthatjuk, amely több visszaemlékező szerint az 1920-as évekből való.  
    (Fotó: Horváth László)
• A harmadik az Árpád u. 55/B számú Nimcsevics Jakab-házat láttatja, ez vélhetően szintén hasonló korú. (Fotó: Horváth László)
• A negyediken az állítólag ugyanebből az időszakból származó Árpád u. 57. számú Muhi Lajos-ház szerepel. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik felvétel a menet hátterében a 20-as évekbeli Deák Ferenc u. 12. számú Soltényi Péter-házat örökítette meg.  
    (Keresztesi Károly fotóarchívumából)
• A hatodik a hasonló korú Deák Ferenc u. 20. számú Flóbert-házat mutatja. (Szegediné Sáska Mária fotógyűjteményéből)
• A hetedik fénykép eredeti szándék szerint az 1956-os tornaünnepélyről készült, a gyerekcsoport mögött viszont fölsejlik a tárgyalt időszakbeli  
    Halász Lajosné u. 39. számú Boross Ferenc-ház jellegzetes kis tornyocskájával. A ház ma is áll - tornyocska nélkül... (Fotó: Százados István)
• A nyolcadik fotó Nagyvarsányon a Bartók Béla u. 23. sz. Kronome Sebő-házat örökítette meg, amely szintén a 20-as években épült a helybeli idősek    
    szerint.  (özv. Kronome Józsefné gyűjteményéből)

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

SPORT —

 Véget értek a Fémalk-Dunavarsányi TE nagypá-
lyás labdarúgócsapatai számára a 2016/17-es 
bajnokság küzdelmei. Az első számú csapat 
nagyszerűen teljesített, hiszen a 30 lejátszott 
mérkőzésből 24 győzelem, 3 döntetlen és 3 ve-
reség szerepel a tabellán, ezzel 75 ponttal és 90-
29 - es gólaránnyal megnyerte a Pest megyei II. 
osztály Déli csoportját, így ősztől 30 év után újra 
megyei I. osztályban szerepelhet a csapat! A házi 
gólkirály Krajnc Balázs lett, 18 találatig jutott el. 

Az első számú csapat névsora: 
Bakó Richárd, Bathó Ákos, Busa Bálint, Dávid 
Richárd, Győri Rajmond, Hajdú Máté, Hegyvári 
Dávid, Holczimmer Patrik, Jákó Csaba, Jónás 
Barnabás, Kapocs Tamás, Keresztes Márton, Ko-
csis Ferenc, Kollár Ádám, Koszta János, Kovács 
Norbert, Krajnc Balázs, Kreisz Viktor, Meiszter 
Márk, Mihályi Tamás, Nagy Adrián, Nagy Ta-
más, Németh Attila, Reményi Roland, Szili Zsolt, 
Tajti Krisztián, Tüske Roland, Zsolnai Tamás 
Edző: Szabados Tamás 

A második számú csapatunk a Pest megyei III. 
osztályú bajnokság Dél-nyugati csoportja 13 
csapatából a 7. helyet szerezte meg. A csapatból 
kiemelkedett a 18 találatig jutó Vörös Zoltán.

A második számú csapat névsora:
Antoni János, Balogh Viktor, Bathó Károly, Dávid 
István, Ernszt Roland, Ézsiás Barnabás, Farkas 
Tamás, Forgó Rajmund, Jónás Barnabás, Kal-
már Gergely, Kiss Gergő, Koterkó Viktor, Kuli-
mak József, Lázár Róbert, Nagy Miklós, Papp 
Csaba, Pöttendi József, Takács Dávid, Tóth Zsolt, 
Vámos Tamás, Venczel Sándor, Vörös Zoltán 
Edző: Juhász Richárd 

SIKEREINK ÖSSZEGZÉSE

Az U19 - es csapatunk a 7. helyen végzett a 14 
csapatból álló Pest-megyei bajnokságban. A csa-
patból több játékos is nagyszerűen játszott, de 
név szerint a 24 gólig jutó Botka Bence Attila az, 
akit külön kiemelnék. Megemlítem még Talapka 
Dominikot, aki sajnos az egyik hazai mérkőzésen 
súlyosan megsérült. Remélem minél előbb újra 
viszontlátjuk a pályán! 

Az U19 - es csapat névsora :
Balogh Béla, Bata Norbert, Bednárik József, Bot-
ka Bence Attila, Debreceni Roland, Farkas Sándor, 
Gyalog Zoltán, Habi László, Jurancsik Zsolt, Náhlik 
László, Németh Martin, Pintér Roland, Radics Ár-
pád, Talapka Dominik, Krasznai Krisztián, Mihály 
Gergely, Kollár Balázs, Kollár Ádám, Koterkó Viktor 
Edző: Ambrózy István 

Az U14-es csapatunk Kocsis Ferenc irányításá-
val az 5. helyen végzett. Kiválóan teljesítettek a 
Bozsik Tornákon résztvevő csapataink is, akiket 
edzőik (Prazsák Gábor, Keresztesi Ferenc, Pirisi 
Dániel, Pirisi Sándor) nagyszerűen felkészítet-
ték a tornákra. Szeretnék köszönetet mondani 
minden játékosnak, minden edzőnek, szülőnek, 
a gondnok Vámos Mihálynak, illetve ifj. Vámos 
Mihálynak, Nagy Miklósnak, Vanka Józsefnek, 
Bathó Károlynak,Papp Tibornak, Thauerl Tamás-
nak, Matló Attila masszőrnek, Daru Andreának 
és végül, de nem utolsó sorban Gergőné Varga 
Tündének, továbbá minden szurkolónak, illetve 
mindazoknak, akik bármilyen formában segítet-
ték a csapatokat, edzőket, vezetőket.

Krasznai István 
szakosztályvezető

HAJRÁ, HURRÁ!

 A Dunavarsányi TE Old boys (44 év felettiek) csapatának is lassan véget ér a bajnokság. Ez az első idénye a társulatnak, a tavalyi 90 éves DTE ünnepségen vetődött 
fel, hogy indulnának a Budapest bajnokság III. osztályában. Az első idény annyira jól sikerült, hogy a bajnokság vége előtt egy fordulóval már behozhatatlan az 
előnyünk, így a Dunavarsányi TE Old boys csapata is bajnoki címet ünnepelhet!! 

A csapat névsora:
Székely Attila, Kovács Ferenc, Pásztor László, Szentivánszky György, Kalácska Sándor, Posztos László, Krizsik Géza, Varga Ákos, Nagy János, Nagy István, Babinszky 
Péter, Hallai Tibor, Kocsis József, Vanka János, Vanka József, Lakatos György, Wilhelm Attila, Vankó Béla. 

Gratulálok a csapat minden egyes tagjának! 

Krasznai István 
szakosztályvezető
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MERKAPT-MEKLER LÁSZLÓ ITSE

Mozgalmas, eredményes hétvége

 A május utolsó hétvégéje kalandosan telt a Merkapt-Mekler László ITSE életében, mivel pénteken IV. Mekler Sulisárkány-kupát, szombaton pedig a II. RSD Open ver-
senyt rendeztünk a Dunavarsányi olimpiai központban és a két versennyel párhuzamosan a Merkapt-Mekler László ITSE rendezte a kajak-kenus eveztetést a sportág-
választón. Külön köszönet a Körmendi Bereki Bárkás Egyesületnek, akik 270 km távolságból eljöttek versenyezni hozzánk és növelték rendezvényünk színvonalát.

IV. MEKLER LÁSZLÓ SULISÁRKÁNY KUPA 

Az előző évekkel ellentétben szombat helyett pénteken rendeztük meg – jó döntés volt, mert 14 csapat nevezett a versenyünkre, amely 140 gyermek összecsapá-
sát hozta: Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Ráckeve,Dunavarsány, és Körmend küldte az indulókat. A versenyt a kis korosztályban (4-5-6. évfo-
lyam) és a nagy korosztályban (7-8 évfolyam) is a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola nyerte, ezzel ismét visszakerült mindkét vándorkupa az iskolába!

II. RSD OPEN VERSENY

Második alkalommal sikerült megrendeznünk a Dunavarsányi Olimpiai központban az RSD Open nevű kajak-kenu versenyünket, ennek célja az utánpótlás kor-
osztály versenyzési lehetőségeinek bővítése és a sportág népszerűsítése volt. A versenyre a várakozást felülmúlva 360 nevezés érkezett 16 egyesületből. A törpe 
korosztálytól kezdve egészen az U16-os korcsoportig rendeztünk futamokat. A nap nagyon jó hangulatban telt el, minden korosztály első 6 helyezettje érmet ka-
pott és  a Dunavarsányi Aranynektár Kft. jóvoltából az 1-3 helyezett egy üveg lépesmézzel térhetett haza, Városi István jóvoltából. A Merkapt-Mekler ITSE versenyzői 
nagyszerű teljesítményüknek köszönhetően sok éremmel térhettek haza. Gratulálunk mindkét nap versenyzőinek a kiemelkedő eredményekért! A két versennyel 
párhuzamosan segédedzőink és ifjúsági versenyzőink bevonásával több ezer gyereknek mutattuk meg a budapesti sportágválasztón a kajak-kenu szépségeit.

Németh Szabolcs
Merkapt-Mekler ITSE

szakosztályvezető

SPORT —

A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY HÍREI

 A 2016/17-es sportévben szakosztályunk 120 igazolt sportolóval vett részt a bajnokságokon és a kézilabda tornákon. Szivacs kézilabdásaink ismerkednek a sportággal, tavasszal 
ők is megmérették magukat egy gyermeknapi kézilabda kupán Paulné Simon Brigitta vezetésével.

Az U8 leánycsapat a III. helyen végzett. Az U9 fiúcsapat a IV. helyen végzett a kupán.

Az U13 leány- és az U14 fiúcsapat edzőik vezetésével a 4 napos KECEL KUPÁN képviselte egye-
sületünket, itt maratoni kézilabda mérkőzések folytak 4 napon keresztül. Ezen a tornán a ké-
zilabda akadémiák is képviselték magukat, összesen 168 csapat vett részt. Sportolóink kor-
csoportjukban LU13 a 9. helyen, az FU14 a 8. helyet szerezték meg. Gratulálunk a gyerekek 
teljesítményéhez! Junior leány csaptunk az NB II. Déli csoportjában versenyzett Csenki Balázs edző 
irányításával, a 9. helyen zárták a szezont. A csapat gólkirálya Grebenar Anikó Andrea 186 góllal.

A Dunavarsányi Torna Egylet és Árpád Fejedelem  
Általános Iskola szervezésében

Napközis Kézilabda Tábor
2017. augusztus 7–11 között. 
A tábor díja: 15.000 Ft. 
Jelentkezési határidő: 
2017.06.30.

2005-2010 korosztályban várjuk fiúk-lányok  
jelentkezését!

Napi 3 x étkezés, az edzések között szabadidős  
programok.

Tábor/edzések helyszíne:

Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka 
(2336 Dunavarsány, Arany János u. 12.)

Amit nyersz: 

Elsajátíthatod a kézilabda alapjait, játékelemeit,  
jó hangulatú edzések, új barátságok. 

A tábor után sem engedjük el a kezed, tovább ké-
zilabdázhatsz és versenyezhetsz egyesületünkben.

Jelentkezés: 

szivacskezi.dte@gmail.com

Paulné Simon Brigitta edzőnél  
+ 36 70 321 8230 

Herczeg Mariann, szakosztályvezető:  
+ 36 20 982 3808

U12 fiúcsapatunk Kovács Dorina edző veze-
tésével a korosztályos bajnokságban verseny-
zett, a csapat az V. helyen végzett. A csapat 
gólkirálya Kanyó Botond Zoltán 83 góllal.

U13 leánycsapatunk Paulné Simon Brigitta 
edző irányításával korcsoportjában  

a II. helyen zárta a bajnokságot.   
A csapat gólkirálya Babinszky Lara 69 góllal.

U14 fiúcsapatunk Márczy Gábor irányításával 
a bajnokságban a VI. helyen végzett.  

A csapat gólkirálya Zvada Botond 62 góllal.

Az NB II. junior leány korcsoportjában 225 verseny-
ző közül Grebenar Anikó Andrea, egyesületünk spor-
tolója lett a GÓLKIRÁLY 186 lőtt góljával! GRATULÁ-
LUNK, ANDI, BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD!

Felnőtt női csapatunk az NB II. déli korcsoportjában 
a 11. helyen végzett, edzőjük Buncsik László. A csapat 
gólkirálya Grebenar Anikó Andrea és Paulné Simon Bri-
gitta holtversenyben 66 góllal. Felnőtt férfi csapatunk

Szenior férfi csapatunk az országos II. helyen végzett.

Ezekből az eredményekből is látszik, hogy a sport 
nem korfüggő, mindenki érhet el sikereket - ha egy 
jó közösséghez tartozol, az mindig pozitív élményt 
nyújt. Junior és felnőtt játékosaink a nyáron sem sza-
kadnak el a sporttól, mert a nyarat a strandkézilabda 
bajnokságban sportolják végig. A nyáron kézilabda

Márczy Gábor vezetésével a megyei bajnokságban képviselte egyesületünket, ahol 24 csapat közül a 
18. helyen zárták a bajnokságot. A csapat gólkirálya Palyov Attila 112 góllal.

táborba várjuk a jövő sportolóit, hogy sporttal töltsék a nyarat is. Várunk minden labdát szerető fiút és 
leányt. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra! Augusztustól folytatjuk…

Sporttársi üdvözlettel: Herczeg Mariann
szakosztályvezető
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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.

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által szervezett 
Álláskeresők Klubja megtartotta soros foglalkozását június 6-án Duna-
varsányban a Művelődési Házban. A foglalkozás első részében a koráb-
biaknál nagyobb létszámú megjelenteknek először a GTG Hungary Bt. 
képviseletében Hollósy Károly, ezután a Peakston cégtől Roxin Attila 
ügyvezető adott részletes tájékoztatót a náluk lévő állásokról, munka-
körülményekről és kereseti lehetőségekről. A munkaadók oldaláról 
megjelent egy magángazdálkodó is. A második részben  a klubvezető 
által hozott álláslistákból válogattak a megjelent álláskeresők. A kö-
vetkező, hivatalos összejövetel augusztus 1-jén, kedden lesz 14 órától 
Dunavarsányban a Művelődési Házban. Nem hivatalosan július első 
keddjén is lesznek álláslisták. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.

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

„Talpon kell maradni„
Két karate verseny: 4 arany, 4 ezüst és 10 bronzérem!

 Kovács Tamás 2 aranyérem, Lenzsér Réka 2 ezüstérem, 
Lenhardt Gergő ezüst és bronzérem, Eiben Vilmos 
és Faragó Péter bronzérem, Simon Csenge 4. hely

Április 30. III. Rátót kupa. Vácrátóton harmadik al-
kalommal rendezték meg az országos utánpótlás 
karatebajnokságot, ide az idén is elutaztunk 21 ver-
senyzővel. Voltak első versenyzőink is és voltak már 
„veteránok”. A versenyen több mint 200 fő indult. 
Szép eredményeket értünk el, értek el a versenyző-
ink. Nagy harcok voltak, erős mérkőzések. „De nem 
az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést 
állsz ki, mikor talpon kell maradni és muszáj menni 
tovább!” Az egyesületünkben 3 aranyérem, 1 ezüsté-
rem és 10 bronzérem született. Aranyérmeseink: Szél 
Dominika formagyakorlat, Szirtesi Szonja küzdelem, 
Kovács Tamás küzdelem. Ezüstérmesünk: Lenzsér 
Réka formagyakorlat. Bronzérmeseink: formagyakor-
latban Biksi Dani és Eiben Vilmos, Simon Csenge 4. 
hely. Küzdelemben: Balogh Csaba, Berta Bence, Fa-
ragó Péter, Galambos Viktor, Gyovai Gergő, Lenhardt 
Gergő, Pap Szonja, Sáska Péter. Tadashii Kupán Kis-
kunmajsán 1 arany, 3 ezüstérem, kata 5. hely. Arany-
érmes küzdelemben Kovács Tamás, ezüstérmeseink: 

kataban Lenzsér Réka, küzdelemben Balogh Csaba és 
Lenhardt Gergő. Szép eredmény született, gratulálunk 
mindenkinek, ügyesek voltatok! Május 28-án a 3. Csalá-
di Sportnapunkat rendeztük meg Dunavarsányon, még 
Pomázról is érkeztek „versenyzők”. A tavaly nagyon jól 
sikerült rendezvény folytatása ismét remek volt. Ügyes-
ségi versenyek, akadálypálya formagyakorlat verseny, 
Gymstick bemutató, az utóbbit ráadásul kipróbálhat-
tuk. A karatés belépő egy tábla csokoládé volt, a szülők-
nek, nézőknek pedig egy darab bármilyen gyümölcs. 
Jó hangulatban telt a nap.  Június 4-én, vasárnap egy 
nyári övvizsga felkészítőt tartottunk a varsányi Sport-
csarnokban, majd bemutatóztunk a városnapokon. Re-
méljük, hogy minden néző karate-élménnyel távozott. 

A nyári edzőtáborunk júniusban Dunavarsányon, júli-
usban pedig ismét Szentendrén lesz. Ide több helyről 
érkeznek azok a karatésok, akiknek fontos a jó közös-
ség és az edzőtábori edzések, továbbá aki nyáron 
vizsgázik – a karate szempontból a június már a forma-
időzítés időszaka a vizsgákat illetően. Gyerünk, kedves 
karatésok, még a célegyenesben bele kell húzni!

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

LEGYÜNK TÖBBEN!
 Befejeződött az önkormányzat és a művelődési ház által szervezett ingye-
nes konzultációs,  6 x 2 órás számítástechnikai tanfolyam. A lelkes részt-
vevők nagyon hasznosnak ítélték a lehetőséget, bár nagyobb létszámra 
számítottunk. A "szépkorúak" számára is nagyon fontos lépést tartani a 
számítástechnika fejlődésével, s a két előadó ebben nagyon jó partnerünk 
volt. Köszönjük a lehetőséget, s bízunk benne, hogy a nyár elmúltával 
újabb továbbképzésre kerülhet sor, s reméljük, hogy lelkes csoportunk 
újabb érdeklődőkkel bővül. Jelmondatunk: "Ha kimaradsz, lemaradsz!"

Portik Katalin
portika12@gmail.com

Nemzetközi sikereink  
testépítésben

Gratulálunk Ésik Zoltánnak, aki a blade kupán Nyír-
egyházán 2., Ausztriában az Austria cup 1., majd Te-
nerifen az Európa bajnokságon 3. helyezést ért el.

Ésik Zoltán
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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 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
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
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
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
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Telkek eladók Délegyházán. Dunavarsány Halász Lajosné  
 utcától kétszáz méterre a kettes tónál. Üdülő sétány és Kéktó  
 sétány között. Érdeklődni Tel: 0612033018  
 E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net

 MUNKAERŐT KERESÜNK  
A DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA!!

GOMBASZEDŐNŐI MUNKAKÖRBE

FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES:  
ÖNÉLETRAJZ, 20 – 40 ÉV.

JELENTKEZÉS: 9-13 ÓRÁIG.   

DOFE KFT.
DUNAVARSÁNY, DÉRI MIKSA U. 6-8. 
DOFE@INVITEL.HU, 06-70-342-9915




