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Az utóbbi évek legkeményebb telén vagyunk túl.
Nincs olyan család, akiknek az elmúlt hónapok
nagy hidegei ne okoztak volna valamilyen kellemetlenséget. A megemelkedett fűtésszámlák az
első és mindenkit érintő negatívum. Több helyre
kellett fát kiszállítani szociális juttatásként, mert
nem tudtak már mivel fűteni az emberek. Folyamatosan figyelemmel kísértük az egyedülállókat,
az időseket és a nagycsaládosokat. Nyitva álltak
az intézményeink, ahol igény szerint melegedni
lehetett napközben. Mégsem ezek voltak a legnagyobb helyzetek, amelyeket meg kellett oldani!
Amikor a fűtést biztosító eszközök romlanak el
a mínuszokban, néha olyan alattomosan, hogy
a lakásban élők lesznek veszélyben, ezek a leghátborzongatóbb események. Sajnos, Dunavarsányban is megtapasztalhattunk ilyen helyzetet
és csak a gondviselés segített abban, hogy nem
követelt emberéletet a szerkezeti hiba. Tudjuk,
hogy a város közepére költözött Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
milyen sokrétű, fontos és nem ritkán életmentő
feladatokat látnak el szabadidejükben, helyben
és a környező településeken. Kiemelkedő számú
tűzesethez riasztották őket ezen a télen, ezzel is
alátámasztva, hogy a nagyon nagy és tartós hidegek sok bajt okoznak. Több épület vált a tűz martalékává kisebb vagy nagyobb mértékben. Február elején a Kolozsvári utca egyik családi háza
vált teljesen lakhatatlanná a tűz miatt. Örömteli
annak az összefogásnak a megtapasztalása,
amellyel az egyház, az önkormányzat, a civil szervezetek, helyi és idegen emberek a maguk módján segítették a mindenüket elvesztő családot.
Bízunk benne, hogy további anyagi és természetbeni támogatással újra fedél kerül a fejük fölé.
Ennek a témának a zárásaként csak azt tudom
mondani, hogy nem vehetjük félvállról a telet
és jövőre mindenki sokkal több figyelmet szenteljen a fűtési szezon előtt a készülékek átvizsgálására, a megfelelő tüzelőanyag beszerzésére!
Már hagyományos tavaszi eseményként tartom
számon a dunavarsányi cégek és partner vállalkozások vezetői számára megrendezett „üzleti
reggelit”. Örömömre szolgál a tény, hogy harmadik alkalommal is ugyanolyan érdeklődés
övezte az eseményt. Mindig látunk új arcokat
is, új üzletfeleket ismerhetünk meg a kedélyes,
jó hangulatú, kötetlen reggelin. Természetesen
nemcsak a helyi vállalkozók által készített termékek tesztelése ilyenkor az egyetlen cél, hanem

a partnerek és azok üzleti tevékenységének megismerése. Az önkormányzat nevében beszámoltam a tavalyi év eseményeiről, a beruházásokról,
valamint az idei költségvetési rendeletben elfogadott tervekről, feladatokról. Az üzleti reggelin
a különböző médiumok, mint a Duna-Média
Televízió és a Lakihegy Rádió is képviseltették
magukat, ők is a partnereink. Ilyenkor szívesen
kérnek interjút a megjelent üzletemberektől,
így is népszerűsítve a tevékenységüket. Vidám
színfoltja volt a délelőttnek, amikor dr. Kun
Lászlóné, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója táncba hívta a cégvezetőket. Persze
nem ott és nem akkor, hanem a következő Dunavarsányi Napok Varsányi Táncláz eseményére, ahol bemutathatják tánctudásukat a profi
partnerekkel. Reméljük, sokan vállalják a fellépést ezen a szintén már hagyományokkal bíró,
nagyszerű megmérettetésen, amelynek most
is, mint az előző években, jótékony célja is van.

Ha már a Művelődési Ház programjaiba tekintünk bele, akkor nem mehetek el szó nélkül az
Arany János térségi szavalóverseny színvonalas
megrendezése mellett. Születésének 200. évfordulója napján 12 település 15 iskolájából 99
versenyző adta elő szavalatait több korosztályból.
Köszönet a szervezőknek, a felkészítő pedagógusoknak és természetesen a szavalatokat előadóknak a munkájukért, hogy közösen ilyen színvonalas irodalmi rendezvénnyel emlékezhettünk meg
egyik legnagyobb költőnkről. Szintén a tavaszt
jelzi városunkban az első közmeghallgatás. Rendes képviselő-testületi ülés napirendi pontjaként

hallgattuk meg a lakosság kérdéseit, felvetéseit
és válaszoltuk meg azokat. Először Németh István, a Szigetszentmiklósi Járási Rendőrkapitányság megbízott kapitánya mutatkozott be, majd
beszélt a rendőrségi munkáról és a jövő terveiről.
A kapitány úr beszámolója után szokásos forgatókönyv szerint beszámoltam a 2016-os év költségvetésének teljesítéséről. Hosszú felsorolás következett a múlt évi fejlesztésekről, beruházásokról.
A 2017-es költségvetés ismertetése után vártuk a
megjelentek felszólalásait. Az elmúlt évi közmeghallgatásra nagyon sokan jöttek el, főleg az akkori belvízhelyzet miatt. Sajnos, most sokkal kisebb
volt az érdeklődés, de ezt pozitívumnak is gondolhatom, talán nincsenek olyan nagy gondok
a városban, hogy eljöjjenek a lakossági fórumra
az emberek. Most is felmerült a pincékben lévő
víz problémája, amit megértünk. Jelenleg is hatályban van az I. fokú belvízvédelmi készültség.
Amiben tudunk, segítünk a lakosságnak, de ez a
probléma sajnos túlnő az önkormányzat lehetőségein. Kérdés érkezett még a temetővel kapcsolatban, a sportpálya újra elállítódott világítására vonatkozóan, sokadszor a házszámok rendezéséről,
valamint a funkciójukat vesztett és a városképet
rontó telefonoszlopok kiszedéséről. Istenes Attila
üzemigazgató számolt be az idei nagy fejlesztésünk – az Epres utca és környéke szennyvíz-gerinchálózat felújítása és bővítése – megvalósításának körülményeiről. A tájékoztató megindította
a gondolatokat a szennyvíztelep korszerűsítésére
vonatkozóan. Csak azt reméljük, és erre vonatkozóan az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. is megerősített bennünket, hogy
ebben az évben megkezdődnek a munkálatok.
Örömmel tájékoztattam a kedves dunavarsányi
lakosokat, hogy megnyílt az új Szigetszentmiklósi
Igazgatási Központ. Az épületben helyet kapott a
Járási Hivatal, a Járásbíróság, a Járási Ügyészség
és a Szigetszentmiklósi Rendőrség is. Több mint
2000 féle eljárás elintézésére ad lehetőséget elérhetőbb közelségben a lakosaink (az Igazgatási
Központról bővebben olvashatnak még a lapban).
Közeleg a kereszténység legnagyobb ünnepe.
A Húsvéti Ünnepek alkalmából kívánom, hogy
béke és szeretet költözzön minden kedves dunavarsányi ember szívébe.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

3

— Ö NKO RM Á NYZAT

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

A 2017. március 14-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Megkezdődik az Epres utca és térsége szennyvíz-csatornázása

A képviselő-testület jóváhagyta a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város Önkormányzata Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány
Város Önkormányzata Weöres Sándor Óvoda, illetve a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
között létrejövő munkamegosztási megállapodásokat.
Szintén jóváhagyták 2017. március 15-ei hatállyal
a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda Alapító Okiratának 4. számú módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát. Felhatalmazták a polgármestert a dokumentumok aláírására és a Magyar Államkincstárnál
a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2017. szeptember 1-jétől 2022.
augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját.
A testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezett, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzata fenntartásában lévő Weöres Sándor
Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Megbízta
a Jegyzőt, hogy a képviselő-testületi döntést, valamint
a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerébe.
A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft.-vel kötött, a városi főzőkonyhára vonatkozó Üzemeltetési (feladat-ellátási) szerződést módosította; és
felhatalmazta a polgármestert az üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 472 helyrajzi számú,
természetben 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca
30. szám alatt található ingatlant a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület székhelyként bejegyeztesse a Budapest Környéki Törvényszéknél azzal, hogy az egyesület
az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni
jogokat nem gyakorolhat.

A képviselő-testület a Dunavarsány, 02 hrsz.-ú ingatlanra épített virágüzlet fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárásához, a dokumentációban bemutatott virágüzlet építéséhez a tulajdonosi hozzájárulását
nem adta meg, felkérte a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Bednárikné Zsigár Julianna kérelmezőt.
Saját részről elfogadták a jelzálog alapításával kötött,
076/33 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Településrendezési Szerződés közös megegyezéssel történt megszüntetését és felkérték a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a
Dunavarsány, 77/2 hrsz.-ú ingatlant, és az ingatlan jelenlegi tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés aláírásától számított legfeljebb 1 éves időtartamra visszabérelheti az ingatlant. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi és a bérleti szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület Piroska Gastro Kft. képviseletében
Bogárné Bálint Éva (a továbbiakban: Tulajdonos) kérelmére elfogadta a változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 5010/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását.
Elfogadta a Tulajdonos részéről felajánlott újonnan
kialakuló 5010/4 helyrajzi számú kivett közút ingatlan
ingyenesen történő átadását a meghatározott épületrészek és a kialakuló közúton lévő épületrészek elbontását követően azzal a feltétellel, hogy a telekalakítással
és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek, illetékek és díjak, valamint a
kialakuló új közút birtokbaadás előtti kitűzése, annak
szükséges és indokolt járhatóvá tétele, valamint meglévő kerítés elbontása a kérelmezőt terhelik. Felhatalmazta a Polgármestert a kivett közút ingatlan ingyenes
ajándékozásáról szóló megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Száger József
által felajánlott, Dunavarsány, 1991 hrsz.-ú ingatlan
vásárlási lehetőségével nem kíván élni.
Elfogadták az Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciós
munkák és az új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat
építési munkák műszaki ellenőrzési feladatai” tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Meghívták ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Bódi-Ép Kft.

(1078 Budapest, Marek József u. 11. fsz. 2.); ÉP-KERT
MÉRNÖKIRODA Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. utca
45.); Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A);
Impulsor Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 119.); KOBERACIO Kft. (2335 Taksony, Forrás sétány 26.). Felhatalmazták a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, az ajánlattevők részére a felhívás megküldésére,
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Döntöttek egyes utak elnevezéséről.
A képviselő-testület támogatta a 016/218 hrsz.-ú, a
016/220 hrsz.-ú, a 017/34 hrsz.-ú, a 017/37 hrsz.-ú
és a 017/43 hrsz.-ú egyedi ingatlanokra vonatkozó
kérelmeket, a Dunavarsány településfejlesztési és
településrendezési eszközeinek - Dunavarsány Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti
Terve és Építési Szabályzata - felülvizsgálatát és részleges módosítását. Tájékoztatta a kérelmezőket, hogy
a támogatás feltétele, hogy az érdekelt fejlesztők - az
érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, a fejlesztők által készíttetett telepítési tanulmánytervben mutassák be a kezdeményezést, mely
alapján az önkormányzattal kötött településrendezési
szerződésben a településrendezési eszközök módosításának, a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeit fejlesztési ütemterv szerint vállalják.
Tájékoztatta a kérelmezőket, hogy jelen támogató
döntése a telepítési tanulmányterv benyújtásáig, de
legkésőbb 2017. április 30-ig érvényes. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.
A képviselő-testület elfogadta a „Házhoz menő egyszeri zöldhulladék elszállítás” tárgyú ajánlattételi
felhívását. Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek az
alábbi cégeket: Biomassza Energy Kft. (1054 Budapest, Vécsey utca 4. 3. em. 3.), Jager Szolgáltató Kft.
(1029 Budapest, Ördögárok utca 3.), LÉ-MA Sped Kft.
(1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 75.), MERKON
kft. (1184 Budapest, Lakatos utca 61-63.), MULTISZINT
Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.). Felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2017. (III.
16.) önkormányzati rendeletét,

Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 71/2016 (IV.12.) számú határozatában döntött az Epres
utca és térségének szennyvízhálózat bővítés vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítéséről. A tervek elkészültek és a vízjogi létesítési engedélyek jogerőre emelkedtek. A 2017-ben az érintett területen már üzemelő, meglévő vákuumos rendszer rekonstrukciójára és új gravitációs üzemű szennyvízcsatorna-hálózat létesítésére kerül sor.

a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 11/2009. (IX. 09.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2017. (III. 16.) önkormányzati
rendeletét,

A lakosság részére a műszaki paraméterekről, az építés menetéről, valamint a kivitelezés ütemezéséről Dunavarsány Város Önkormányzat, az Üzemeltető DPMV Zrt.-vel együtt lakossági tájékoztatót tart 2017. április 20án 17 órai kezdettel, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.).

a 076/33 hrsz.-ú ingatlan lakóterület építési övezetű
területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2017. (III. 16.) önkormányzati rendeletét.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Dunavarsány Város Önkormányzata

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

Idén meghatározó csatornahálózat-építés kezdődik a településen, ennek során nemcsak az
érintett területen működő vákuumos rendszer
felújítására, hanem új utcák csatornázására is sor
kerül. A fejlesztésnek köszönhetően a vákuumos
rendszer nagymértékű tehermentesítése valósul
meg, továbbá számos utcában az építéseknek eddig gátat szabó csatornahálózat hiánya sem lehet
már akadály.
A Gyöngyvirág utcától a Homok utcáig terjedő
településrészen új, gravitációs üzemű szennyvízcsatorna-hálózat létesül. A rendszer sajátossága,
hogy az összegyűlt szennyvizek nem a vákuum
segítségével jutnak el a befogadó pontig, hanem a 1,5-4,5 méter mélységben elhelyezett
csatornacsöveken keresztül egy-egy térségi
szennyvíz-átemelőhöz folynak a csatornacsövek
lejtése által. Az átemelőkben szakaszos üzemű
szivattyúk dolgoznak, azaz az érkező szennyvízmennyiség arányában, illetve az átemelőakna
teltségének függvényében lépnek működésbe.

A szennyvizek útja így a szivattyúk nyomóvezetékén keresztül az Iskola utcai vákuumgépházból
kiinduló nyomóvezeték lesz, végpontja pedig
a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító
Telep. A meglévő vákuumos rendszert használó ingatlantulajdonosok szennyvízelvezetése
folyamatosan biztosított lesz, így fogyasztási
szokásaik nem lesznek korlátozva. A tervek szerint az új csatornahálózat megépülését követően kerül sor a meglévő fogyasztók házi
bekötéseinek átkötésére az új rendszerre. Ez
a munkafolyamat egy nap alatt megtörténik,
tényleges korlátozás csak ennyi ideig várható.

A gépjárművek tárolására a kivitelezőnek ideiglenes parkolókat kell majd létesíteni a területen
több helyen, ezeket az érintett ingatlantulajdonosok természetesen díjmentesen vehetik igénybe.
A lakosság részére a műszaki adatokról, az építés
menetéről, valamint a kivitelezés ütemezéséről
az önkormányzat, az üzemeltető DPMV Zrt.-vel
együtt lakossági tájékoztató tart 2017. április 20án 17 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Az építés terveink szerint 2017 tavaszán kezdődik
meg, teljes befejezése 2018 tavaszára várható. A
kivitelezés több ütemben, azaz több utcában is
zajlik majd egyszerre. A már említett csatornafektetési mélységek miatt jelentős földmunkával
jár majd a kivitelezés, ezért előfordulhat, hogy
a lakosok saját ingatlanának autóval történő
megközelítése 2-3 hétig nem lesz lehetséges.

Illusztráció
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Kutak fennmaradása és nyilvántartásba vétele

Dunavarsány csatlakozott a
Fatestvér programhoz

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivitételt
biztosító vízilétesítményekre (kutakra) 2018. december 31-ig vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni. Amennyiben valaki nem tesz eleget és nem kérelmezi a jogszabályban rögzített határidőig a kút fennmaradási engedélyezését, úgy vízgazdálkodási
bírság megfizetésére kötelezhető.

Tavaly csatlakoztunk a Fatestvér programhoz, amelynek alapvetése, hogy
"minden magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük".
Az önkormányzatok önkéntes részvétele a település közigazgatási területén biztosított ültetési hely kiválasztásában jelenik meg. A minden magyar újszülött számára ültetett fa évente hozzávetőlegesen kilencvenezer
facsemete elültetését jelentheti országszerte.
Dunavarsányban 100 db magyar
kőrist ültetettünk el a mézüzemmel párhuzamosan, 500 méter
hosszan. A magyar kőrist vagy
más néven virágos kőrist a Fatestvér programban ajánlott őshonos fajok közül választottuk ki
szakértő bevonásával, igazodva
a földrajzi adottságokhoz, figyelembe véve a fajok növekedési
idejét és tűrőképességét.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Illusztráció

Az önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges azon kutakra, amelyek 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek, magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálják és nem gazdasági célúak. A kút engedélyezésének feltétele a
víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon
való elhelyezése , fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén az illetékes vízügyi
hatóságnak szakértőként történő bevonásával annak megállapítása, hogy a kút nem
veszélyezteti a vízkészleteket. Mindezektől eltérő esetben a vízügyi és vízvédelmi
hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges. Ezt az építtetőnek kell kérelmeznie a
települési önkormányzat jegyzőjétől az "Adatlap a helyi önkormányzat jegyzőjének (a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
24. §) engedélyéhez kötött, de nem vízföldtani napló köteles kutak kivitelezéséről"
elnevezésű formanyomtatvány, 3000,- forint illeték (illetékbélyeg megvásárlásával),
tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentum, helyszínrajz, műszaki leírás, továbbá
a megvalósult állapotról készült tervdokumentáció benyújtásával. A megvalósult állapotról készült tervdokumentációt arra jogosult tervező készítheti el, a költsége kutanként várhatóan 50-60.000,- forint + Áfa. Kérjük legyenek figyelemmel a határidőre, és
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.!
Kérdéseikkel forduljanak a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és
Műszaki Osztályának dolgozóihoz.
Beruházási és Műszaki Osztály
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KÖZ É RD E KŰ —

ALAPVETŐ BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK SZÜLŐK SZÁMÁRA
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák
2017/2018-as tanévben induló első évfolyamára a beiratkozás ideje:
• 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
• 2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
• tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában) a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a
feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz.
melléklet)
• Az egyes iskolák további dokumentumok bemutatását is kérhetik a beiratkozáskor; erről,
kérjük, az adott intézmény honlapján tájékozódjanak!
Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles
bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91. §).
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben a beiratkozás két napján a szabadon választott iskolában jelennek meg beiskolázási szándékukkal, erről a megelőző hetekben-napokban mindenképp értesítsék a körzetileg illetékes iskolát telefonon vagy e-mailben!

2017. februárjában
házasságot kötöttek:

Zsoldos Máté - Schmidt Nóra
2017. februárjában
születtek:
Nagy Dorina
Sladky Noel
Rózsa Szófia
Juhai Bejke
Budai Tifani Szonja
Tuskán Benett
Becs Olivér János
Imre Hanna

február 1.
február 2.
február 7.
február 9.
február 9.
február 16.
február 21.
február 23.

2017. februárjában
elhunytak:

Szijgyártó Lajos
Dr. Schäffer Mihály
Opatovszki Pálné
Szabó Imre

élt 73 évet
élt 82 évet
élt 76 évet
élt 43 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

FELHÍVÁS
ÓVODAI BEIRATKOZÁSI KÖTELEZETTSÉGRE
Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisgyermek, aki 2017. december 31-éig betölti harmadik életévét.
Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:
2017. április 24-től 27-ig (hétfőtől csütörtökig): 8.00 órától-17.00 óráig,
2017. április 28-án, (pénteken): 8.00 órától-13.00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a részletes felhívás a www.dunavarsany.hu honlapon és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban találhatók meg.
Az intézményvezető kérésére az óvodai beiratkozás során a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében, amennyiben lehetőségük van, kérjenek időpontot az alábbi telefonszámon
hétköznap 10:00-14:30-ig: 06-24/472-464.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztozva, szeretett halottunkat,
Szíjgyártó Lajost utolsó földi útján elkísérték.
A gyászoló család

A CIGÁNY ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS
A NEMZETI (KÖZ) MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG

tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
2017. április 8. szombat de. 10 órakor kezdődő
XV. Jubileumi Országos Roma Vers- és prózamondó
versenyre
A rendezvény helyszíne:
2336 Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
(Kossuth Lajos u. 2.)
Ruva Pál Sándor
elnök, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett
Aranytollas újságíró, szociológus, író, költő
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Megkezdődött a munka a Szigetszentmiklósi Igazgatási Központban
Gyorsabb, korszerűbb, kényelmesebb
Ünnepélyes keretek között Orbán Viktor
miniszterelnök személyesen adta át a létesítményt, ahová már az összes hivatal beköltözött. Beszédében kiemelte; a kormány olyan
államot akar létrehozni, ami élvezi az emberek
bizalmát, és segíti a polgárok és a vállalkozások
boldogulását. A cél: alakítsuk át a közigazgatást
úgy, hogy méltó legyen egy 1000 éves államhoz,
és egyúttal korszerű is legyen. Hangsúlyozta, egy
digitális kor hajnalát éljük, és a közigazgatásnak
meg kell felelnie az új elvárásoknak. Az átadáson
részt vett Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter, Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő, Polt Péter legfőbb ügyész, Handó
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
Papp Károly rendőr altábornagy, országos
rendőr-főkapitány. Az egykori Csepel Autógyár
irodaépületére senki nem ismerne rá: a pincétől
a padlásig felújították, új homlokzatot és modern, kényelmes belső kialakítást kapott. Teljesen korszerű gépészeti és villamossági rendszert
alakítottak ki. Modernizálták a nyílászárókat, a
hőszigetelésnek és az épület tetejére telepített
111 napelemnek köszönhetően a 21. századi igényeknek is megfelel a megújult épület.
A közbeszerzési eljárások engedélyezési időszakát és a tulajdonba vételt leszámítva csaknem 17
hónap alatt újult meg a létesítmény. Rekord gyorsasággal folytak a munkálatok - 2015. augusztus
5-én kötötte meg a Pest Megyei Kormányhivatal a
közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel a szerződést és alig tíz hónap múlva már megkezdődhetett
az épület birtokbavétele. Az energetikai fejlesztések eredményeképpen csökken az állami szervek
mindennapi működési költsége, az állam egyszerre nyújt ügyfélközpontúbb és magasabb színvonalú kiszolgálást az ide érkezőknek, egyúttal
takarékoskodik az állampolgárok adóforintjaival.

A több mint 7500 négyzetméternyi területből
3650 négyzetméter az irodák területe, amelyben összesen 169 helyiséget alakítottak ki, és
661 négyzetmétert használhatnak majd irattárként az ide költöző intézmények. A területen 116 férőhelyes parkoló várja az autósokat
és több mint 2500 négyzetméter zöld terület
nyújt kellemes látványt. A beruházás zöldfelületi fejlesztése során 38 új fával és 2091 cserjével
gazdagodott a terület. Az új épületben napi
szinten mintegy 270 ember dolgozik: 120-an
a rendőrségen, 86-an a járási hivatalban, 54en a bíróságon és 10-en az ügyészségen. A
beruházás teljes egészében hazai költségvetési
forrásból valósult meg, a kormány határozatban
4,4 Mrd Ft összeget ítélt meg a kiemelt állami
beruházássá nyilvánított építkezésre, a munkálatokkal 111 cég 208 715 munkaórát töltött
el. Gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálást
biztosít az ügyeiket intéző polgároknak az
állam azzal, hogy ide költözött több állami
intézmény: itt működik a Szigetszentmiklósi
Járási Hivatal, amelyben 12 munkaállomásos
kormányablakot is kialakítottak, valamint a
Szigetszentmiklósi Járásbíróság, a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Az állampolgárok a
kormányablakokban jelenleg több, mint 1500
féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás
menetéről. Többek között a legjellemzőbb
ügycsoportok a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a jármű nyilvántartással és
a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok,
a kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás
nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és
a családtámogatással kapcsolatos feladatok.
A kormányablak elérhetősége a 1818-as
telefononszámon, nyitvatartása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7:00-17:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-16:00

Összességében több, mint 2000 féle ügyben fordulhatnak ide a dunavarsányi lakosok – minden
olyan esetben, amiben eddig Ráckevére vagy
a főváros valamelyik intézményéhez kellett elutazni, most elég az igazgatási központ illetékes
szervezetéhez fordulni, legyen az rendőrségi, népegészségügyi, környezetvédelmi vagy bírósági
eljárás. Érdemes előtte az internet segítségével
utánanézni, hogy hol, mikor van ügyfélfogadás.
Új szolgáltatások is megjelennek a központban,
a kormányablak területén Postapont működik,
ahol lehetséges az eljárási díjak befizetése, ezen
kívül teszt jelleggel készpénzes fizetésre alkalmas csekk-automatát is telepítenek a járási hivatal előterébe, továbbá állampapír értékesítési
pont nyílt az épület második emeletén és helyet
kap egy foglalkoztatásügyi és egy népegészségügyi kirendeltség is..
Az új központ a korábbi tapasztalatok alapján 11
ezer ügyfelet szolgál majd ki minden hónapban.
Haeffler András

ÉRTESÍTÉS
MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL
Szűrés helyszíne:
a Habitat utcai Egészségház I. emelet,
időpontja: kedd, 16:00-18:00 óra között.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, mely
történhet telefonon a 06/20-266-4332 számon,vagy a dvvedono@invitel.hu e-mail
címen.
Kérjük, hogy minél többen éljenek a térítésmentesen, helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével, mert az időben felismert
daganat kezelése az életét mentheti meg!
Várom jelentkezését:
Fonyóné Tóth Cecíla védőnő
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F E L HÍ VÁ S —

„A kedvesség olyan nyelv, melyet a süket is meghall,
s a néma is megért.” (Seneca)
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei

Az „ép testben ép lélek”

áprilisban
NAGYHÉT: Virágvasárnappal, Urunk messiási bevonulásának ünneplésével kezdődik
a nagyhét. Jeruzsálemben már a IV. században megtartották ezt az ünnepet. Az Olajfák hegyén összegyűltek a keresztények, szentírási szakaszokat olvastak, majd körmenetben végigkísérték a püspököt. A gyermekek olajfa és pálmaágakat vittek. A VIII.
századtól már nyugaton is ismerték ezt a szertartást. Nagy Leó pápa idején Rómában
Jézus szenvedése állt a liturgia ünneplésének középpontjában. Ez megmaradt a századok folyamán. Az ünnepi mise előtt a liturgiában van pálmaszentelés – nálunk barkaszentelés. Az evangélium helyén Jézus szenvedéstörténete – Passio – a liturgikus
évnek megfelelően. A nagyhét hétköznapjain – hétfő, kedd, szerda – az olvasmányok
a Messiásról szóló Ebed Jahve énekek Izajás prófétától. A húsvét előtti eseményeket –
az utolsó vacsora előkészítését és Júdás árulását – e három nap evangéliuma beszéli
el. A nagycsütörtök délelőtti püspöki székesegyházban az olajszentelési mise még a
nagyhéthez tartozik. Ekkor együtt misézik az egyházmegye papsága főpásztorával, és
megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. A főpásztor megáldja a katekumenek olaját – a keresztség kiszolgáltatásához –, a betegek olaját – a betegek szentségéhez –,
a krizmát – a püspök és papszentelés alkalmával, valamint a templomszenteléshez.
TRIDIUM – A húsvéti szent három nap. Nagycsütörtök: Az esti szentmisével kezdődik a húsvéti szent három nap ünneplése. Az Oltáriszentség alapítására emlékezik az
Egyház. Az esti – éjszakai órákban együtt virraszt az Egyház az Olajfák hegyén értünk
vérrel verejtékezett Krisztussal.
Nagypéntek: A délutáni órákban végigjárjuk Jézus szenvedésének útját, a keresztutat. Az esti liturgiában megváltásunkat ünnepeljük. Jézus szenvedéstörténetét
éneklik Szent János evangéliuma szerint, majd a kereszthódolat következik. A
szentáldozásnak a mai napon külön jelentősége van, megköszönjük a megváltás ajándékát Urunknak, Jézus Krisztusnak. XII. Piusz pápa rendelte el 1955-ben.
Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál virraszt. A hívek ekkor imádságban töltenek
el hosszabb időt a szent sírnál. Húsvéti Szent Idő: szombaton az esti – éjszakai órában
kezdődik a húsvéti vigília ünneplése – a húsvéti gyertya megáldása, a húsvéti örömnek - olvasmányok, a keresztség megújítása, liturgiája és a szentmise. Ezen az éjszakán
szolgáltatják ki a beavató szentségeket – keresztség, bérmálás, Eucharisztia azoknak,
akik végigjárták a katekumenátus útját. A mise után tartják a feltámadási körmenetet.
Húsvét vasárnap: Nyolc napon keresztül, ezen túl egész pünkösdig kiemelt módon ünnepeljük Urunk feltámadását, ez hatja át az Egyházat. A Húsvét nyolcada
fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság vasárnapjával zárul. A nagyböjti idő bűnbánati jellegéről a következőket kell betartani: Orgona csak az ének kíséretére szorítkozik.Vasárnap és hétköznap a Dicsőség elmarad. Alleluja helyett Tractust vagy
evangélium előtti verset olvasunk vagy énekelünk. Ezt énekelni is lehet a jelzett
tónusokban. A szentek emléknapjáról a megemlékezés úgy történhet, hogy a miséző pap a mise könyörgése helyett a szentekről szóló könyörgést imádkozza, a misét
viola színben végzi. A többi könyörgést és szentírási szakaszokat a nagyböjti napról
végzi. A nagyhét napjain a szentekről semmiféle megemlékezés sem lehetséges.
Az oltárokon nincs virágdíszítés, kivéve nagyböjt 4. vasárnapján. Nagyböjt időszakában hústilalom van a pénteki napokon. Épületes azonban, ha az előírásokon túl
több önmegtagadást és lemondást vállalunk. A jeruzsálemi keresztények példáját
követve végigjárjuk a templomunkban vagy a kálvárián Urunk szenvedésének útját, a keresztutat. A nagyböjti időt használjuk fel lelki felkészülésre, lelkigyakorlaton
való részvételre és a saját közösségünk felkészüléséről se maradjunk távol. Hangos mulatozást ne rendezzünk, ahol pedig tartanak ilyet, ne vegyünk részt rajta.
Záró könyörgés a népért:

Istenünk, tekints házad népére,
amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus
vonakodás nélkül a bűnösök kezére adta magát,
és vállalta a keresztre feszítés kínjait.
Aki él és uralkodik mindörökkön – örökké.

Józsa Sándorné
hitoktató

LÉTEZIK VAGY NEM LÉTEZIK?
A közismert és markáns állítás igazságát nem szoktuk kétségbe vonni. Többnyire azért
nem, mert nem szoktuk igazán megfontolni az értelmét. Ráadásul azt az igazságot a
modern orvoslás is elfogadja, amit a bibliai korban egyébként tudtak, később pedig
– részben filozófiai, részben politikai megfontolásból – tagadtak, nevezetesen, hogy
az ember egységes lény, akinek teste és lelke nem külön valóság, hanem egymással
„karöltve”, tehát együtt alkotják az embert. Így, ha beteg az egyik, az megbetegít(het)
i a másikat. Az olyan ellentapasztalatokat pedig, amelyek szerint látunk nagyon nyomorult fizikai állapotban élő embereket irigylésre méltó lelki, szellemi frissességben,
pozitív gondolkodásban és rendezett érzelmi állapotban, valamint látunk remek sportos megjelenésű embereket lelki, szellemi és morális torzultságban, szabályt erősítő
kivételeknek tekintjük.
Továbbá azt sem árt tudni, hogy a latin közmondásnak vélt mondás egy buzdításnak
a kiragadott része, ami így hangzik: „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano,”
vagyis: „Azért kell imádkoznunk, hogy ép lélek legyen az ép testben”. Tehát mindkettő
épségéhez isteni segítségre van szükség. Egyik épsége nem hozza automatikusan a
másik épségét, és mindkettő épsége meghaladja az ember képességét. E mondás az
ember épségét, egészségét – sem a testit, sem a lelkit – nem látja az ember igyekezetéből garantáltan biztosítva. Manapság pedig mintha ezt a jelentést erőltetnénk bele e
mondás-töredékbe. S ha ezt abszolutizáljuk, akkor a hagyományos, Húsvét előtti Nagyböjtöt könnyen összekeverjük a „wellness/fitness kultusz” szezonjával. Mert valóban
tavasszal eljön a méregtelenítés, a zsírtalanítás, a fogyókúra, a fokozottabb testedzés
ideje. És mindez nagyon jó dolog a maga helyén. Szinte garantáltan szolgálja testi
egészségünket. A kedvünk, a hangulatunk, a közérzetünk, a vérképünk, a testdimenzióink bizonyára jobbak lesznek. De nem több az ember ezeknél, elégséges mindez?
Ráadásul már tudjuk, hogy az ép test automatikusan nem hozza meg az ép lelket és
fordítva sem. Az ember teljessége, személyiségének, jellemének minősége és főleg
sorsának örök távlata ennél sokkal mélyebben van - nem itt a felszínen és sokkal bonyolultabb. Az igazi böjt ezt a mélyebbet, az időn és téren túlmutatót célozza meg.
A régiek nemcsak a spirituális célokat szolgáló helyes böjtöt ismerték, hanem a felszínes
böjt hiábavalóságát is. A csak külsőségekben böjtölőknek Joel próféta ezt írja: „A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat…” (Joel 2,12-18). Az ember javát a szívbéli terápia szolgálja igazán. Az az önvizsgálat, amely nemcsak a foncsoros tükör előtt találja soknak magát, hanem a jónak teremtett ember minőségéhez mérve találja kevésnek magát.
Ekkor vágyik arra a spirituális böjtre, amely nem csak testileg kisebbít, hanem lelkileg/
emberileg növel. Ez a belső önvizsgálat legalább olyan kényelmetlen, mint a legradikálisabb edzés vagy étkezésbeli önmegtartóztatás. Ennek része az őszinte önkritika, amit a
keresztyén hit nyelve bűnbánatnak és bűnvallásnak nevez, s amely megspórolhatatlan
a bűnbocsánat kegyelmének lelket gyógyító, embert felemelő élményéig. A ruhát kön�nyebb megszaggatni, mint a szívet és a gyomrot is könnyebb regulázni, mint a lelket,
gondolatot, érzésvilágot. Nagy áldás az, ha valaki ezt a nehezebb terápiát is fölvállalja,
ennek a szentélyébe is be tud lépni, és ennek a Mesterét is segítségül merészeli hívni.
A helyes böjt, bár a köztudat az étkezéshez köti, az ember egészét, teljes valóját, lelkét és
testét kívánja gyógyítva szolgálni, méghozzá nem az élet meghosszabbítása, hanem az
élet teljes és végső győzelmének elfogadása értelmében/érdekében. A Nagyböjt céljának nagysága abban van, hogy az élet titokzatos győzelme, a halál végessége, a Húsvét
csodája – amit az ember a legradikálisabb odaszánással és legbölcsebb praktikával sem
tud elérni – őt megérintően, megajándékozóan, megmentően és megváltóan érje el.
A pogány rómaiak Húsvétról, a halál haláláról és az élet győzelméről még nem tudtak.
De sejtették, hogy ami a testnek és léleknek igazán és végérvényesen szükséges, az kívül
van az ember képességén. A böjtben arra törekedhetünk, hogy tudjuk kérni és el tudjuk
fogadni azt, ami az egész emberségünknek ajándék, kegyelem és áldott húsvéti csoda.

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu

Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten nem létezik, mert ha létezne,
akkor nem lenne ennyi rossz dolog a földön – nem lennének háborúk, nem
lenne éhezés, nem lenne ennyi elvetemült ember. Isten még a paradicsomban szabad akaratot adott nekünk, mi választhattunk és mi a rosszat választottuk. Hallgattunk a kígyóra és bejött az életünkbe a bűn. Ennek nagyon sok
rossz következménye lett. Választhatunk ma is. Isten mellett vagy ellen. Isten
hagyja azt, hogy bármi rosszat tegyünk, legyenek háborúk és csináljunk azt,
amit akarunk. Ő nem szól bele az életünkbe, ha mi nem akarjuk. Isten csak arról az emberről gondoskodik, aki ezt hagyja. Ha nem akarod, nem kényszerít rá.
Valahol egy fodrászüzletben a fodrász és a vendég is ugyanerről beszélgetett.
„- Én nem hiszek Istenben. Hinnék, ha létezne. De Isten nem létezik! – jelentette
ki a fodrász.
- Miért mondod ezt? – kérdezte a vendég.
- Nos, elég annyit tenned, hogy kimész az utcára vagy bekapcsolod a híradót, és
egyből rájössz, hogy Isten nem létezik. Szerinted, ha Isten létezne, lenne ennyi
beteg ember? Történne ennyi szörnyűség a világban? Lenne ennyi elhagyatott
gyerek? Ha Isten létezne, nem lenne ennyi fájdalom és szenvedés. Nem tudom
elképzelni, hogy az a szerető Isten, akiről szoktak beszélni, megengedné ezt a sok
rosszat. Ezt a kérdést ilyen egyszerű megválaszolni. A vendég elgondolkozott egy
pillanatra, de végül nem mondott semmit. Amikor készen lett az új frizura és fizetés
után távozott a férfi, meglátott egy koszos, büdös, igénytelen, tetves hajú embert a
fodrász üzlete előtt. Hirtelen visszafordult az üzletbe és ezt mondta:
- Tudod mit!? Fodrászok nem is léteznek! – mondta a fodrászának.
- Te meg hogy mondhatsz ilyet? Szerinted akkor ki csinálta meg az előbb a hajadat,
ha nem egy fodrász?
- Nem! Ha létzenének fodrászok, akkor nem látnék koszos, ápolatlan és tetves hajú
embert az utcán, mint például az, aki az üzleted előtt álldogál.
- Jaj, ne fárassz! Persze, hogy látsz ilyeneket! De szerinted mit kezdjek vele, ha egyszerűen arra nem veszi a fáradtságot, hogy bejöjjön hozzám? Nem fogok kimenni
és beráncigálni, hogy levágjam a haját, és rendbe tegyem. Nem kényszeríthetem!
- Pontosan úgy, ahogy mondod! – vágta rá a választ a férfi – Ez itt a lényeg! Isten
létezik! De a legtöbb ember nem keresi, nem megy hozzá, hanem elzárkózik előle.
Legfeljebb kiált egy „Jaj Istenem!”-et és kész. Ezért van a világban sok szenvedés és
fájdalom, mert Isten senkit sem kényszerít arra, hogy őt kövesse!”
Akik viszont a gyermekeivé válnak – azáltal, hogy elfogadják kegyelmét –, azokról
gondoskodik, azokat megőrzi, azoknak bölcsességet, szeretetet ad, de feladatot is,
hogy beszéljenek másoknak Őróla és mutassák be Őt az életükkel.
Az egyik vasárnapi iskolán a tanító elmondta a gyerekeknek, hogy Isten milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Isten maga a jóság és a szeretet, Ő türelmes, megértő, minden problémáddal fordulhatsz hozzá, Ő
nem küld el téged. Az egyik gyerek megkérdezte: „Te most a szomszéd
utcában lakó Józsi bácsiról beszélsz?” Nem, a tanító nem Józsi bácsiról beszélt, hanem Istenről, de Józsi bácsi Isten gyermeke volt és hasonlított Istenre.
Isten létezik és neked is szabadságot adott arra, hogy válaszd a keskeny utat, ami a
mennybe visz vagy választhatod a széles utat, ami nem oda visz.
„Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik azt megtalálják.” Máté evangéliuma 7:13-14.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Gazdag lelki, kulturális és közösségi programokkal
készülünk Húsvét megünneplésére
Április 9. 10:00 óra Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református Templom
Április 9. 16:00 óra Kézműves családi délután – SDG Közösségi Ház
Április 10. 07:30 óra Nagyheti bűnbánati áhítat – SDG Közösségi Ház kápolnája
Április 11. 18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat – SDG Közösségi Ház kápolnája
Április 12. 18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat – SDG Közösségi Ház kápolnája
Április 13. 18:00 óra Nagycsütörtöki eucharisztikus it. – Református Templom
Április 14. 10:00 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet – Református Templom
Április 14. 18:00 óra Nagypénteki passiós istentisztelet – Református Templom
Április 15. 18:00 óra Nagyszombati bűnbánati istentisztelet – Református Templom
Április 16. 05:30 óra Hajnali feltámadási istentisztelet irodalommal, ételáldással,
szeretetvendégséggel – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 16. 10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – Református Templom
Április 17. 10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – Református Templom
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Télbúcsúztató
A Soli Deo Gloria Közösség és a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat az év utolsó farsangi vasárnapján, február 26-án rendezte meg mulatságát a Soli Deo Gloria Közösségi
Házban. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Széplaki, a Szilvay, a Portik és a Keresztesi
családnak, akik a lovas, fogatos felvonulásunk során ismételten bőségesen, finom falatokkal és minőségi italokkal megvendégeltek bennünket. Nagyon köszönjük Kobzik
József lovas kocsis és Zsüle István, valamint dr. Bóna Balázs hátas lovas kíséretét. A jó
hangulatot a karaoke, a talp alá való muzsika, valamint a farsangi fánk tették teljessé.
A professzionális zenei felszerelésért Czifra Attilának mondunk köszönetet. A kiszebaba elégetésekor mondott télbúcsúztató verssel köszöntsük együtt a várva várt jó időt!
Dr. Csobolyó Eszter
"Mi az?" - kérdezte Vén Rigó.
"Tavasz!" - felelt a Nap.
"Megjött?" - kérdezte Vén Rigó.
"Meg ám!" - felelt a Nap.
"Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó.
"Szeretlek!" - szólt a Nap.
"Akkor hát szép lesz a világ?"
"Még szebb, még boldogabb!"
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Keresztesi Balázs alpolgármester március 15-én elhangzott ünnepi beszéde
Jókai Mór a következőket mondta:
„ Míg magyar él,
míg szabad ember él e honban,
kegyelettel fognak visszagondolni ez évre,
annak történelmére s történetalkotó alakjaira.”
Ma, amikor 2017. március 15-ét ünnepeljük, átgondoljuk
elődeink tetteit, mert az a forradalom minden évben újra és
újra megszületik szívünkben.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
„A múlt a jövendőnek tükre.” – Ezt a mondatot Kossuth Lajos hagyta ránk örökségül 1848. március
idusán. Akkor, ott a polgári forradalom lehetőségét
az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták:
nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Hősök
ők, akik nem nyerték meg a harcot, leverték Őket,
de mégis győztek, mégis eredményeket értek
el Magyarország fejlődésében. Örökre kivívták a
nemzet tiszteletét és beírták nevüket a magyar történelembe. Két nappal a forradalom kitörése után

Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor azt büszkeséggel tes�szük, de nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik
szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor és ott,
abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Azon az esős délelőttön megszületett valami, egy erő, amely megrengette
az akkori Pest utcáit.
1848. március 15-én példaértékűen cselekedtek a márciusi
ifjak, mert mertek és akartak szabadságukért szembeszállni
az elnyomó hatalommal. Ezért a nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi
erőforrásunk – mert nemzetté váltunk, hazánk szeretete által.

A Délegyházi-Dunavarsányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016-os beszámolója
A tavalyi év nagy változásokat hozott egyesületünk
életében, több olyan fontos esemény történt, ami
nagy előrelépést jelentett. 2016. október 1-je nagy
nap volt számunkra, ugyanis elértük azt, ami szakmailag számunkra elérhető volt: I-es kategóriás Önálló
Beavatkozóvá váltunk, ami azt jelenti, hogy jelenleg
három település, Délegyháza, Dunavarsány és Bugyi
közigazgatási területein csak nagyobb káresetekre
vonul ki a hivatásos állomány, helyettük egyesületünk
látja el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Ahhoz, hogy ezt a bizalmat megkapjuk, egy vizsgán
bizonyítani kellett a tudásunkat. Erre 2016. szeptember 30-án került sor Délegyházán, a Civilek Házában,
ahol egy szituációs gyakorlatot szervezett számunkra
a Katasztrófavédelem Érdi Kirendeltsége. Az akadályt
sikerrel vettük, egyesületünk 16 tagja most már rendelkezik a megfelelő jogosultsággal az önálló munkavégzéshez. A kitüntető bizalom a tagságunk számára
lemondásokkal is jár, ugyanis legalább évi 4500 óra
készenléti időt kell vállalnunk a munka és a család mellett. Tavalyhoz képest káreseteink száma emelkedett,
2015-ben egyesületünket 55 alkalommal riasztották,
2016-ban már 112 káresethez kellett kivonulnunk.
Tűzeseteink száma 63, műszaki mentéseink száma 49
volt. Az elmúlt évben több gyakorlaton is részt vettünk
a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
szervezésében, ezek között volt szituációs begyakorló
és jégről mentési gyakorlat is. Az egyesületünknek
25 tagja van, ebből 16-a vettek részt a rendszerbeállító gyakorlaton, 18 tagunk rendelkezik 40 órás
vizsgával, 5 tagunknak van PÁV vizsgája, 4 tag rendelkezik tűzoltás vezetői jogosultsággal. Az egyesületünknek jelenleg 3 gépjármű áll rendelkezésére:

- Mercedes Metz 1019 - Délegyháza ÖTE/1.
- Mercedes Bachert 1626 - Délegyháza ÖTE/vízszállító,
- Mercedes Metz 1424 – Délegyháza ÖTE/létra.
A másik nagyon fontos esemény, hogy Dunavarsány
Város Önkormányzata, mint azt a novemberi számban
olvashatták, rendelkezésünkre bocsátotta a Dunavarsány, Halász Lajosné utca 30. szám alatti ingatlant
azért, hogy egyesületünknek szertára, a városnak
pedig saját tűzoltósága legyen. Az épület átalakítása
még tart, de a hivatalos átadó ünnepséget május 4-én,
Szent Flórián napján megtartjuk erre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt. Aki úgy érzi, hogy szívesen
csatlakozna hozzánk, hogy segíthessen bajba jutott
embertársain, azt szeretettel várjuk, folyamatosan keresünk új tagokat. Május 13-án Tűzoltóbált szervezünk
a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban,
itt téglajegyek vásárlásával támogathatják egyesületünket a szertár munkálatainak befejezésében. Jelenleg is több dunavarsányi polgár és helyi érdekeltségű
cég támogatását élvezzük, szívesen fogadjuk a további
esetleges segítséget is. Ahogy tavaly, úgy idén is sokat találkoznak majd velünk mind a három település
lakói a helyi rendezvényeken, óvodákban, iskolákban.
Végezetül szeretném felhívni a lakosság figyelmét,
hogy 2017. március 3-án a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el, amely
visszavonásig érvényes! A tilalom külterületekre, erdőkre, nádasokra vonatkozik, még a kijelölt tűzgyújtási
helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Tűzgyújtásra csak
és kizárólag zárt kertekben kerülhet sor az önkormányzatok által kijelölt időpontban.
Majer István
titkár

Tisztelt Ünneplő Közösség!
A mi hazánk Magyarország, közvetlen pátriánk
pedig Dunavarsány, s mi, akik itt élünk és közösen ünnepelünk – egyformán és egységesen
szeretjük ezt az országot, s e települést. Igen,
szeretjük városunkat, erdőinket, mezőinket,
megművelésre váró földjeinket, a városszéli halastavainkat… De ez nem elég! Csak úgy lehet
eredményeket elérni és tetteket véghezvinni,
ha a jobbító szándék mögé állva összefogunk és
annak véghezvitelében egységesek vagyunk. Tanulnunk kell őseinktől, mind elszántságot, mind
elhivatottságot, tanulnunk kell a múlt buktatóiból.
Meggyőződésem, hogy ebben segít minket minden évben a megemlékezés, amely értelmet ad a
koszorúzásnak, a közös és békés elmélkedésnek,
tiszteletet a bátraknak. Éljen hát bennünk is a tudás, hogy összefogva nagy eredményeket érhessünk el.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

Remekül szerepeltek
zongoraművész-palántáink
A IV. Kodály Zoltán Regionális Zongorahangversenyen taroltak a dunavarsányiak! A nagyon erős, száznál is több, magyar,
kínai és vietnami résztvevőkkel is indult, Dr. Hoppál Péter
államtitkár által védnökölt zongoraversenyről négyen, négy
díjjal tértek haza! Ki mondta, hogy a magyarok nem bírják a
kemény munkát!
Az eredmény: Szabó Fruzsina első helyezés I. korcsoport, Völgyi Dorka harmadik hely II. korcsoport, Szabó Patrícia dicséret
IV. korcsoport, Hara Lilla tanári különdíj.
Köszönjük! Gratulálunk a dunavarsányi zongoraművész palántáknak! Köszönjük, Hara Lilla tanárnő!
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Isten üzenete szerint
Magyarországon egyedülálló alkotás avatása lesz április 8-án Délegyházán, a nemrég épült templomban egy püspöki
szentmise keretében: a képen Szent István felajánlja a Magyarországot jelképező Szent Koronát Szűz Máriának – ezt a pillanatot már többen megörökítették. A mostani festmény annyiban különleges, hogy Szűz Mária ujjával fölfelé, egy keresztre
feszített Jézus alakjára mutat, jelezve: továbbítja a felajánlást. Az alkotás felfedezése, Délegyházára vezető útja, a püspöki
szentmise ugyannak köszönhető: a dunavarsányi római katolikus templom közismert plébánosának, Sándor atyának.

Mindenki Sándor atyának ismeri Dunavarsányban
és a környéken – kérem, árulja el a teljes nevét is!
- Kis R. Sándor a teljes nevem, az „r” betű valószínűleg egy ragadványnév, a „rabota” rövidítése, a pontos
eredetét és jelentését nem ismerem – megszoktam.
Sándor atyának szólítanak mindenütt, amerre megfordulok, maradjunk mi is ennél.
Hogyan került ez a különleges oltárkép Délegyházára?
- Régen kezdődött el a templom építése, 1990-ben. Tíz
esztendeig tartottak a munkálatok, ám a szentélyt nem
sikerült teljesen kialakítani, erre végre most kerülhet
sor pályázati lehetőségek, önkormányzati segítség és
egyéni adományok felhasználásával. Csodálatos oltárképet tudunk odavarázsolni a templomba, egy kecskeméti művész, Orosz Sarolta keze munkáját. Nagyszerűen sikerült a festmény, úgy tudom, ebben a formában
még nem örökítették meg Magyarország felajánlását.
A délegyházi Isten háza Magyarország Nagyasszonya
templom, de csak egy kisebb szobor ábrázolja a nevezetes eseményt – most végre ebben a gyönyörű festményben csodálhatják meg a hívek. A kép majdnem
két méter magas, egy méter széles, a Szent Korona festése valódi arannyal készült, teljesen élethű a beégetés
után. Püspök atyának is nagyon megtetszett, az első

hívásra örömmel vállalta el, hogy április 8-án délután
három órakor egy szentmise keretében megszenteli
az alkotást. Szeretném, ha 2020-ra, az Eucharisztikus
Kongresszusra a szentély teljes pompájában ragyogna,
kifejezve, hogy Szűz Mária vigyáz a magyarokra.
A világ más tájairól aggasztó hírek jönnek: kegyetlen módon erősödik a keresztényüldözés. Hogyan
fogadja ezeket a néha elborzasztó tudósításokat?
- A keresztény ember életébe be van kódolva, hogy
bármikor üldözhetik a hitéért és készen kell állnia a
megpróbáltatások elviselésére. Én is kérem az Istent,
hogy adjon erőt, tudjam vállalni mindazt, ami a hittel
járhat. Jézus sok szenvedést, fájdalmat vállalt az emberekért – ha nem is olyan mértékben, mint ahogy Ő
tette, nekünk is készen kell állnunk kiállni a hitünkért.
Magyarország ezen táján, ahol élünk, a hitéletet
illetően minden rendben van?
- Biztatóak a jelek: húsz elsőáldozó gyerek van és kilenc pár jelentkezett, hogy az idén templomunkban
szeretnék összekötni az életüket. Alakulóban van a
házaspárok közössége – szeretnének rendszeresen
összejárni, egymást erősíteni hitben, szeretetben és
elhozzák a gyerekeket is ezen alkalmakra, hogy minél
előbb megismerkedjenek a hitélettel. A Szent Anna Közösség nevet veszik majd fel, a tervek szerint húsvétkor
mutatkoznak be a hívek előtt. Nagyon örülök ennek a
kezdeményezésnek.

Épül Majosházán a Hospice Ház
A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 10 éve látja el
az otthoni hospice ellátást – a daganatos betegek ápolását – a
ráckevei és szigetszentmiklósi járás 17 településén. 2016-ban
ünnepelte működésének 20. évfordulóját és a hospice ellátás
mellett ápolási eszközök kölcsönzésének lehetőségével segíti
a betegeket, családokat. 2007 óta munkálkodunk azon, hogy
megteremthessük egy egészségügyi intézmény lehetőségét a Majosházai Hospice Ház beruházása 4 millió megtakarítással
indulhatott 2012-ben az alapkőletétel és a műszaki feltételek
megvalósulása után. Az építkezés kezdetén célként tűztük ki
olyan vállalkozók megbízását, akik nyereségük lemondásával
támogatták az intézmény felépülését, akár a munkadíj, vagy a
megvásárolt építőanyagok tekintetében, így a 150 millió értékre becsült hospice ház beruházását 70 %-ban sikerült megvalósítanunk 2016 végéig 59 millió Ft adományból. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi közünk nekünk ehhez az
intézményhez? Sajnos a rák, a daganatos betegség nem válogat, kevés olyan családdal, ismerőssel találkozunk, akiket nem
érint ez a kór. A 15 férőhelyes hospice ház a térség 20 településén élő felnőtt lakosságot, így Dunavarsány betegeit is fogja
szolgálni, felekezeti hovatartozás nélkül. Tévhitek és valóság a
hospice-ról: „A hospice-ra csak az élet utolsó néhány napján
van szükség.” A valóság: a hospice-ra a súlyos gyógyíthatatlan
betegség utolsó 6-12 hónapjában van szükség. „A hospice
egy ház, ahová beteszik a haldoklókat.” A valóság: a hospice
nem „csak” egy ház, hanem egy szellemiség, szolgáltatások
köre, egy gondozási modell – a betegek ápolása és a családtagok, gyászolók támogatása történik a lelkész és a hospice
team segítségével. Az építkezéssel kapcsolatosan a „Fogadj
örökbe egy helyiséget” programunkhoz szeretettel fogadjuk
az önkéntes felajánlásokat néhány szakipari munka elvégzésében – építőanyag biztosítása mellett – elsősorban a falak
festésében, tapétázásban és burkolásban várjuk a segítőket.

Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a hospice ház
építkezését és támogassák adománygyűjtő rendezvényeinket! 2017. május 20-21-én szervezzük a „III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokutat,” amely során két nap alatt felkeressük
a térség 20 települését. Kísérhetnek bennünket akár a település határáig vagy a legközelebbi településig, így bárki teljesítőképessége függvényében csatlakozhat hozzánk, kifejezheti
szolidaritását a daganatos betegekkel e rövid túra alkalmával.
2018-ban tervezzük az intézmény működését elindítani, ezért
kérjük, hogy az adó 1 % felajánlásakor támogasson bennünket, ebből az összegből az intézmény berendezéseit szeretnénk megvásárolni.

Beszéljünk Sándor atya életéről is – miért lett pap,
hogyan került Dunavarsányba?
- Gyerekkoromban mindig ministráltam és később
is vonzott a hívek közössége, a hitélet, az ima áhítata,
azután meghallottam az Úr hívását – későn, 36 éves
koromban szenteltek pappá Csongrádon. A másokon
való segítést tekintem hivatásom talán legfontosabb
részének – annak idején a Máltai Szeretetszolgálat alapítói közé tartoztam, sokat dolgoztam velük és örülök,
hogy napjainkra ilyen jól működő, hatékony szervezetté váltak. Mindig vannak segítségre szorulók – nemrég
például itt, a Kolozsvári utcában leégett egy többgyermekes asszony háza, megszereztem a püspök úrtól a
számukra a régi plébánia épületét, hogy legyen fedél
a fejük felett. Vannak közmunkásaim, szépítik a templom környékét, megjavítanak ezt-azt és ezért kapnak
egy kis pénzt – van tennivalóm. Majosházán Kis Gábor
polgármesterrel létrehoztuk a világ talán legkisebb
templomát – két konténerből. Lelkes közösségnek
misézhetek benne és elkezdtük a szervezését egy új
templom építésének. Igénylik a majosházi hívek. Nagyon jól érzem itt, Dunavarsányban magam, amikor
egyszer elhelyeztek innen, a hívek visszakértek és 11
nap után megint itt voltam. Célom, hogy Isten üzenetét minél hatékonyabban továbbítsam a hívőknek
– bízom benne, hogy meghallják és keresztény hitünk
szerint, egymást segítve munkálkodunk ennek a szép
városnak és környékének a további felvirágoztatásán.
Haeffler András

Két jótékonysági koncert egyetlen napon
Februárban elején megdöbbenéssel olvastam a népszerű
közösségi oldalon, hogy a Kolozsvári utcában leégett egy
családi ház. Az első gondolatom az volt, hogy valahogy
segíteni kéne. A gondolatot tett követte, felhívtam Kis R.
Sándor plébánost, hogy tudunk-e valamit tenni? Megbeszéltük, hogy szervezünk egy jótékonysági koncertet,
amelynek a bevételét a szerencsétlenül járt idős asszonynak ajánljuk fel. Menet közben vetődött fel, hogy a Majosházi Hospice ház építéséhez is jól jönne minden fillér, így
az a döntés született, hogy ugyan azon a napon, a két településen egymás után két jótékonysági koncertet is adunk.
Somos Csaba Liszt-díjas karnagy/karmester által 15 éve
alapított, több nemzetközi díjjal büszkélkedhető Budapesti Vass Lajos Kamarakórus tagjaiból álló „Bettybus Énekegyüttes” 10 taggal, valamint a „Festus Ensemble” – az
együttesnek az alapítói szintén a kórus tagjai – 4 taggal
vállalták a koncertet, lemondva a fellépési díjról és az útiköltségről. Majosházán a református templomban fél ötkor kezdődő műsorra szép számban érkeztek vendégek, az
egy órás műsor végén vastapssal jutalmazták a változatos
szép műsort. Az adományokból 102.000 forint gyűlt össze.

Adószámunk: 18673539-1-13
Betegeink nevében hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat és támogatásokat az adományozóknak, a történelmi egyházak gyülekezeteinek és mindenkinek, aki bármely módon
segítette közös ügyünket. A hospice ház építkezéséről, önkénteseink munkájáról és szakmai tevékenységünkről fényképes
összefoglalóinkat megtekinthetik a Facebook oldalainkon:
„Majosházai Hospice Ház” – „Hospice Diakónia Majosháza” és
a „Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút” Facebook csoportban.
Kontha Benőné diakónus elnök
Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKID)
Otthoni Hospice Ellátás- 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Telefon:06-20/584-4653
email: diakoniamajoshaza@gmail.com
Eszközkölcsönzés: 06-20/311-9242 (9-15 óra között)

Torokszorító, de egyben felemelő érzés volt látni, amikor a
leégett ház tulajdonosa meghatódva vette át az összeget
és elcsukló hangon, könnyek között köszönte meg a közreműködésünket. Az ilyen pillanatokért érdemes csinálni,
hogy mindenki érezze, fontosak vagyunk egymás számára és a segítő kéz akkor is megtalálja a másikat, amikor
nem is számítunk rá. Szeretném megköszönni mindkét
együttes valamennyi tagjának, hogy időt, pénzt nem sajnálva segítettek két ilyen nemes ügy mellé állni, és előadásukkal hozzájárultak az adománygyűjtésekhez, ezzel
valamelyest enyhítve az anyagi gondokat. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy ilyen jó emberekkel zenélhetek együtt.
Köszönet az együtt érző közönségnek, akik hozzájárultak
az esemény sikeréhez, és itt is megragadom az alkalmat,
hogy felhívjam a figyelmet: továbbra is mindkét esetben
szívesen fogadják az anyagi és egyéb támogatást. A későbbi felajánlásokkal kapcsolatban szívesen segítenek
Kis Gábor, Kis R Sándor, illetve én is az adományok címzettekhez történő eljuttatásában.

Innen a fellépők Dunavarsányba, a katolikus templomba, a kora esti koncert helyszínére indultak. Az együttesek sokszínűségének köszönhetően a kórusművek
mellett szopránszóló, orgonával, csellóval, trombitával,
blockflőtével kísért egyházzenei művek is elhangzottak a közönség örömére, az „a capella” tételek mellett
komolyzenei élményben is részük volt azoknak, akik
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Dunavarsányban több mint 92.000 forint adomány gyűlt össze.

Köszönet a szervezőknek, akik a koncert létrehozásában
segítettek: Kis Gábornak, Majosháza polgármesterének
és Kis R Sándornak, a dunavarsányi katolikus templom
plébánosának!
Papp József
a „Bettybus Énekegyüttes” alapítója.

TÁMOGATÁS KÉRÉSE
Néhány hete kigyulladt egy családi ház a Kolozsvári utcában,
üszkös szarufák meredeznek az égre, a használhatatlan ingóságok látványa az udvaron összeszorítja szívünket. Megsemmisült
minden, ruha, bútor, személyes használati tárgy. A házat el kellett
hagyni, a károsult ideiglenes szállást kapott a Karitász Halász
Lajosné utcai épületében, élelmiszer és ruhatámogatást a MÁLTAI helyi csoportjától. A tulajdonos saját erejéből nem tudná az
épületet újra lakhatóvá építeni. Sokan segítették élelmiszerrel,
használati tárgyakkal, ruhával, ígérettel, jótékonysági koncerttel,
köszönet mindenkinek. A ház újjáépítéséhez kérem a támogató segítséget, hogy minél előbb elkezdődhessen az építés. Szükség lesz
az építkezés megkezdése előtt tervezőre, statikusra, hatósági engedélyekre, építési anyagokra, sóderre, cementre, falazó, szigetelő,
vakoló anyagra, fára a tetőhöz, ajtókra, ablakokra, villanyszerelési,
vízszerelési, festési és burkoló anyagokra. , és még sok egyébre. Ha
meg van minden, akkor kezdődhetnek a kivitelezési munkák!!!
Kedves, jó szándékú, segíteni akaró Varsányiak, Varsányi vállalkozók! A Polgármesteri Hivatal titkársága fogadja a telefonon,
szóban, írásban felajánlott adományokat, és tájékoztatja az adományozót, hogy mikor lesz szükség az adományára, ami lehet
két-kezi munka is. Telefonszám: 06/24-450-041
Tárolásra korlátozottak a lehetőségek, építésre felhasználható
anyagokra van először szükség, felszerelési és használati tárgyakra később. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 100.000,- Ft-tal támogatja
a leégett ház újjáépítését. Folyamatban van a pénzadományok
fogadásának technikai előkészítése, melyet reményeim szerint a
Máltai tud fogadni, és kezelni!
Kérek MINDENKIT, hogy lehetőségeihez képest segítsen a leégett ház újjáépítésében!
Tisztelettel:
Surányi Tibor
képviselő, MÁLTAI önkéntes
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AZ ÁLLATKÍNZÁS, MINT BŰNCSELEKMÉNY
Ha azt mondom, állatkínzás, a legtöbben megtört lelkű,
agyonvert testű kutyákat, esetleg macskákat képzelnek maguk elé. Nem véletlen: a média annak függvényében karolja
fel ezeket az ügyeket, minél inkább elborzasztanak. A hírérték
növelésére törekvő tudósításoknak több járulékos hatása van:
abban a hitben tartanak, hogy állatkínzást kizárólag kutyával s
macskával szemben lehet megvalósítani, elhitetik, hogy az állatkínzás akkor valósul meg, amikor a kutya (macska) már alig
bírja magát vonszolni - a félretájékoztatott emberek így nem
tudják, hogy egy-egy, a hírekben nem hangoztatott tettükkel,
mulasztásukkal is állatkínzást követnek el, aminek igen komoly következményei lehetnek. Az állatkínzást kifejezetten két
jogszabály tilalmazza s bünteti: egyrészről a gerinces állatok
bántalmazását, a velük szemben alkalmazott nem megfelelő
bánásmódot, kitételüket és elhagyásukat tilalmazza a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), másrészről
minden állat kínzását tilalmazza az állatvédelmi jogszabályok
kódexeként használatos, az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.). Amennyiben valaki olyan
tettet követ el, amit mindkét jogszabály tilalmaz, mindkét jogszabály megszegéséért vállalnia kell a következményeket.
A Btk. 244. § (1) bekezdése szerint „aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz,
vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan
bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását
okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja
vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.”
A büntetőjogi tényállást megvalósító bántalmazás és bánásmód lehetséges áldozatának körét a jogszabály a fejlettség
legmagasabb szintjén lévő, belső szilárdító vázú állatokra
szűkíti. Az állat fogalmát sem a Btk., sem az Átv. nem határozza meg, azonban az Átv. hatályából kikövetkeztethető:
a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatok; a
kutatási-kísérleti célra, a diagnosztikai vizsgálat és az oltóanyag-termelés céljából tartott állatok, a génbankként kezelt,
a géntechnológiával módosított gerinces állatok, valamint a
tudományos ismeretterjesztés és az oktatási bemutató céljából, a verseny- és sportcélra tartott állatok; a pásztorebek, az
őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyák; a vadászatra alkalmazott állatok, a mutatványos
vagy bemutatási célra szolgáló állatok; a Magyar Honvédség,
a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatok; a kedvtelésből
tartott állatok; a veszélyes állatok, a háziasított állatok gazdátlan egyedei (kóborállat), az állatkertekben, a vadaskertekben
és a vadasparkokban élő (tenyésző) állatok, továbbá a vadon
élő fajok bármilyen célból fogva tartott egyedei.
A Btk. a lehetséges áldozatok körét a gerinces, illetve a veszélyes
állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben meghatározott veszélyes állatra szűkíti. Ennek indokoltsága akkor vált kétségessé, amikor az RTL Klub a 2016. november 7-ei Konyhafőnök c. műsorában bemutatta, ahogyan
a versenyzők kíméletet nem ismerve langusztákat ölnek meg.

A languszták az ízeltlábúak törzsébe tartoznak, nem rendelkeznek gerinccel, így ha emberileg meg is kérdőjelezzük, büntetőjogilag nem kifogásolható, hogy egy
versenyző bizonytalankodva többször az állatba szúrt egy
késsel, egy másik pedig a még élő állat fejtorát próbálta szétfeszegetni a potrohától. Ezek az eljárások ugyanakkor kimerítik az Átv.-ben meghatározott állatkínzást.
A gerinces állat bántalmazása és a jogszabálysértő bánásmód nem a fizikai fájdalom vagy egyéb következmény (maradandó károsodás, elpusztulás) bekövetkezésével valósul
meg. Amennyiben a cselekmény alkalmas arra, hogy az
állatnak maradandó károsodását, elpusztulását okozza, a
bűncselekmény befejezett, megvalósult. A bírósági gyakorlat szerint bántalmazásnak tekintendő minden erőszakos
ráhatás az állatra, még akkor is, ha testi sérülést nem okoz.
A jogalkotó a büntetőjogi szankcionálást így nem az állatban
elért fájdalomérzethez, eredményhez, hanem az elkövető
magatartásához köti. Az állatkínzás tehát nem akkor valósul meg, amikor a megkínzott jószágot, mint „eredményt”,
következményt látjuk, hanem amikor a még ép állat bántalmazását vagy a nem megfelelő bánásmódját megkezdik.
A maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás előidézésére alkalmas másik elkövetési magatartás, a bánásmód
fogalmába tartozik az állatra történő minden olyan fizikai
ráhatás vagy tartási, gondozási mulasztás, amely nem sorolható a bántalmazás körébe, mégis az állat szenvedését
idézi elő. Mi lehet ez? Az állat éheztetése, valamilyen orvosi
kezelés elmulasztása, amely mulasztás az állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozhatja. Tehát
nem feltétlenül okozza azt, de alkalmas annak okozására.
A jogalkotó megköveteli a fenti magatartások indokolatlanságát. A kérdés az, hogy az állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozó bánásmód mikor lehet
indokolt. A bírói gyakorlat szerint az indokoltságot pl. az
állat támadásának elhárítása jelentheti, ugyanakkor az indokoltságot mindig esetenként kell vizsgálni. Amennyiben
bántalmazás vagy a bánásmód alkalmas az eredmény kiváltására, és az eredmény – az állat pusztulása, vagy maradandó
egészségkárosodása – be is következett, ezen körülmény a
büntetéskiszabás során súlyosító körülményként értékelhető.
Speciális tényállás az állat elűzése, elhagyása, kitétele, tehát
minden olyan magatartás, amelynek eredményeként az állat
feletti birtokviszony megszűnik. Míg az állat bántalmazását
és a nem megfelelő bánásmódot bárki elkövetheti, az állat
elűzését, elhagyását, kitételét kizárólag az állattartó. Az Átv.
3. § 1. pontja szerint állattartó az állat tulajdonosa, illetve aki
az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. Ezen
magatartásokat mind a Btk., mind az Átv. tilalmazza, így az
elkövetőnek viselnie kell mind a Btk.-ban, mind az Átv.-ben
meghatározott következményeket. A jogalkotó szándéka az
állat kiszolgáltatott helyzetbe hozatalának, valamint az ezáltal okozott veszélyhelyzet megelőzése, így ez a tényállás
már nem kizárólag a gerinces, hanem a veszélyes állatokra
is vonatkozik. Az állatkínzás bűncselekménye kizárólag szándékosan, egyenes vagy eshetőleges szándékkal követhető el.
Az elkövető tudata kiterjed arra, hogy gerinces vagy veszélyes
állatról van szó, és a cselekménye alkalmas a törvényben tilalmazott következmény előidézésére, továbbá az elkövető a
következményeket (az állat elpusztulása, a maradandó egészségkárosodás) kívánja, de legalábbis belenyugszik. Belenyugvásnak kell tekinteni azt az esetet is, ha az elkövető talán
szívesebben venné, ha a következmények elmaradnának, de
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ezért nem tesz semmit, csak a szerencséjében, a véletlenben bízik, vagyis nincs alapja a bizakodásának. A büntetés
kiszabása során az is figyelembe vehető körülmény, hogy
előzetes megfontolásból származó szándék (pl. előre kitervelten elkövetettemberölés), illetve rögtönös szándék
(pl. erős felindulásban elkövetett emberölés) vezeti-e az
elkövetőt. Az állatkínzó tudatának s szándékának kizárólag a fentiekre kell kiterjedjen, nem szükséges, hogy azzal
is tisztában legyen, hogy tettével bűncselekményt valósít
meg. A jog nem tudása a felelősség alól nem mentesít.
A tényállás minősített eseteinek (Btk. 244. § (2) bekezdés)
megvalósítása esetén a jogalkotó nem követeli meg a szándékosságot. Mit jelent ez? Az állatkínzás minősített esetét
gondatlansággal is megvalósíthatja az elkövető, amennyiben
nem látja előre következményeit, tehát nem is viszonyul hozzá érzelmileg, de az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
legalább két állat maradandó egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza. A különös szenvedés fordulat az átlagosat
lényegesen meghaladó, rendkívüli brutalitással véghezvitt, illetve az állatnak testi épségében, szervezetében, viselkedésében az átlagosnál lényegesen nagyobb fizikai vagy pszichikai
gyötrelmet okozó cselekmények esetében állapítható meg, ez
a minősített eset. Ilyen például, amikor a bántalmazás hos�szan tartó, elhúzódó, vagy ha az állat szenvedése láthatóan
rendkívüli mértékű.
Állatkínzás elkövetése 2014 és 2016 között a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint állatvédelmi hatóság előtt közel 20-25 állat esetében fordult
elő, többségében ebek tartása során: ebek elhagyása, elűzése, kitétele, éheztetése, teljes elhanyagolása, egészségkárosítása, mérgezése. Ebben a számban nincs benne a macskák
sokszor tömeges mérgezése, amely sajnos településünkön
is jelen van, azonban a bizonyítása nem megoldott, és nincs
benne azon ügyek száma, amelyeket egyéb hatóságok,
vagy állatvédő szervezetek oldanak meg. A hatóságok és az
állatvédő szervezetek részéről is az a tapasztalat, hogy kevesebb az olyan eset, ahol az állatkínzót az ártás szándéka, a
kegyetlenség vezeti (ezeket az eseteket karolja fel a média),
az elkövetőket többségében a hanyagság jellemzi, és nem
is gondolják, hogy nemtörődömségükkel megvalósítják
az állatkínzás bűncselekményét. Mivel a jog nem tudása
nem mentesít, a felelősséget mindenképp vállalniuk kell.
Mit tehetünk az állatkínzások mennyiségének csökkentése érdekében? Amennyiben bárki is az állat elhanyagolt
tartását tapasztalja, azonnal jelentse be a jegyzőnek, mint
állatvédelmi hatóságnak, a szigetszentmiklósi rendőrkapitányságnak, mint állatkínzás bűncselekménye esetén eljáró
hatóságnak, vagy az önkormányzattal szerződésben álló
Gyömrői Kutyamentsvárnak, végső esetben egyéb állatvédő
szervezetnek. A hatóságok, szervezetek munkáját könnyíti, ha
a bejelentő fényképet is csatol. Amennyiben az esetet időben
kivizsgálják, megelőzhető, hogy a rossz tartási körülmények
az állatkínzás büntetőjogi tényállásába forduljanak át. Így
hamarabb kiemelhető a jószág a rossz körülményekből, és az
állattartó felelőssége az állatvédelmi jogszabályok megszegéséért ugyan fennállhat, de mentesül a büntetőjogi következmények alól. Gyakori probléma az is, hogy költözéskor az
állattartó további gondoskodás nélkül hátrahagyja a kutyáját.
Amennyiben valaki olyan helyre költözik, hogy az ebet nem
viheti magával és arról a jövőben gondoskodni nem tud, szintén a jegyzőhöz, illetve a Gyömrői Kutyamentsvár munkatársaihoz fordulhat, akik a kutyát elhelyezik, és így megelőzik,
hogy az állatkínzás megvalósuljon, az eb magára maradjon, az állattartó ellen pedig büntetőjogi eljárás induljon.
Nagy Csilla
állatvédelmi előadó

A most látható házakat két kisvarsányi és egy nagyvarsányi utcából válogattuk össze.
• Az első képen az Arany János utca 57-es számú Ormándi Mihály-ház látható. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon az Arany János utca 84-es számú Csernus András-ház. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvétel az Arany János utca 90-es számú Osadcow András-házat mutatja.
• A negyedik az Arany János utca 100-as számú Pfeifer-, majd Marosi Dénes-házat. Ez arról volt nevezetes, hogy állítólag az itt található agyagból
valaha cserepet gyártottak, égettek. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fotográfia az Arany János utca 80-as számú Kajos-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik az Árpád utca 51-es számú Hidegföldi Lajos-házat. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik képen az Árpád utca 64-es számú Pálfi-háznak csak egy kis része sejlik az eléje ültetett örökzöldek mögül. (Fotó: Horváth László)
• És most irány: Nagyvarsány! A nyolcadik fotón a Templom utca 29-es számú Winkler Pál-házat csodálhatjuk meg igen stílusosan felújított formában.
(Fotó: Danev György)
Kohán József
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LABDARÚGÁS

NB II. Női

FÉMALK-DUNAVARSÁNY TAVASZI SORSOLÁS:
2017.02.26 11:00 Örkény SE – Fémalk-Dunavarsány

1:1

junior

felnőtt

2017.03.04 14:00 Fémalk-Dunavarsány-Pereg SE

4:0

KSI

16:00

18:00

2017.03.11 14:30 Felsőpakony KSE-Fémalk-Dunavarsány

2017. március 4. szombat

junior

felnőtt

18:00

16:00

junior

felnőtt

2017.04.09 15:30 Ócsa VSE-Fémalk-Dunavarsány

16:00

18:00

2017.04.15 16:00 Fémalk-Dunavarsány-Bugyi SE

junior

felnőtt

2017.04.23 16:00 Gyáli BKSE-Fémalk-Dunavarsány

15:00

17:00

junior

felnőtt

16:00

18:00

2017.05.20 17:00 Ráckeve VAFC-Fémalk-Dunavarsány

junior

felnőtt

2017.05.28 17:00 Fémalk-Dunavarsány-Törökbálinti TC

16:00

18:00

2017.06.03 17:00 Taksony SE II.-Fémalk-Dunavarsány

junior

felnőtt

16:00

18:00

2017.03.05 14:00 Dunavarsányi TE II.-Érdi VSE II.

junior

felnőtt

2017.03.18 15:00 Dunavarsányi TE II.-Tárnok KSK

16:00

18:00

junior

felnőtt

14:00

16:00

2017.04.16 16:00 Dunavarsányi TE II.-FC Dabas III.

junior

felnőtt

2017.04.22 16:00 Dunaharaszti MTK II.-Dunavarsányi TE II.

14:00

12:00

2017.04.30 16:30 Dunavarsányi TE II.-Dunafüred-Százhalombatta

2017. február 25. szombat
Dunavarsányi TE

-

Gyömrő VSK

Dunavarsányi TE

-

2017. március 11. szombat
Dunavarsányi TE

Rákosmenti KSK

-

2017. március 25. szombat
EURONOVEX USE

Dunavarsányi TE

-

2017. április 1. szombat
Dunavarsányi TE

-

- Inárcs-Örkény KC

2017. április 9. vasárnap
Vecsés SE JUSEC

Dunavarsányi TE

-

2017. április 22. szombat
Dunavarsányi TE

Ceglédi Kék Cápák

-

2017. április 30. vasárnap
Szigetszentmiklós

Dunavarsányi TE

-

2017. május 6. szombat
Dunavarsányi TE

Duna-Pent NKSE

-

2017. május 21. vasárnap
VSK Tököl

Dunavarsányi TE

-

KÉZILABDA BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
Pest megyei FÉRFI
-

Dabas KC VSE II

-

Dunavarsányi TE

16:00
18:30

2017. február 11. szombat
Dunavarsányi TE

-

Bugyi SE

13:00

2017. február 19. vasárnap
Budai Farkasok NKFT -

Dunavarsányi TE

-

Aranyszarvas SE

18:00
13:00

2017. március 5. vasárnap
Vecsés SE II

-

Dunavarsányi TE

-

SZKSK II.

14:00
13:00

2017. március 19. vasárnap
Százhalombatta DKSK -

Dunavarsányi TE

-

Mogyoródi KSK II.

2017.05.14 16:30 Újlengyel DSE-Fémalk-Dunavarsány

Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya D. Zoltán 39 éves dunavarsányi lakos
ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2017. február 26-án hajnalban
egy dunavarsányi családi ház udvaráról egy gépkocsit lopott el. Az autón kívül az ingatlan pincéjéből egy füstölt sonkát, több pár szalámit és kolbászt vitt magával. A házban
található irodahelyiségből eltulajdonított egy válltáskát, amelyben két gáz-riasztó pisztoly és egy mobiltelefon volt. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozói az
adatgyűjtés eredményeként azonosították és 2017. március 9-én elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. Előállították és gyanúsítottként
hallgatták ki. D. Zoltán a bűncselekmény elkövetését beismerte. A rendőrök megtalálták a sértettől ellopott autót, amelyet lefoglaltak, majd visszaadták a tulajdonosának.

Tisztújítás városunk legidősebb civil szervezeténél

DUNAVARSÁNYI TE II. TAVASZI SORSOLÁS:
2:1

2017.03.26 17:00 Bugyi SE II.-Dunavarsányi TE II.
2017.04.01 15:30 Dunavarsányi TE II.-Délegyháza KSE
2017.04.08 15:30 Sóskút SKE-Dunavarsányi TE II.

2017.05.07 16:30 Dunavarsányi TE II.-Szigetszentmárton KSE
2017.05.14 14:30 Diósdi TC II.-Dunavarsányi TE II.

FÉMALK-DUNAVARSÁNY U19 TAVASZI SORSOLÁS:
2017.02.25 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Pereg SE

0:4

2017.03.05 10:00 Táborfalva KSE-Fémalk-Dunavarsány

0:5

2017.03.11 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Bugyi SE
2017.03.19 10:00 Újhartyán VSE-Fémalk-Dunavarsány

Városszerte köztudott, hogy szűkebb lakókörnyezetünk első civil szervezete a Kertbarátok Köre volt – 1972-ben alakult 30 taggal, Komáromi István vezetésével és azóta
töretlen lendülettel dolgozik a város érdekében. Az Országos Kertészek és Kertbarátok
Szövetségének helyi klubjaként működnek. Immár 45 éve a szövetség célkitűzése
alapján dolgoztak, amely szerint: védd a természetet, kertészkedj, művelődj, barátkozz. Alapító elnökként 45 éven át ebben a tisztségben vezette kis csapatát városunk
díszpolgára, mindenki Pista bácsija, Komáromi István. Bizonyára nem volt mindenki
előtt ismert községünkben, majd városunkban, hogy mennyi küzdelem, munka, aggodalom, harc volt a város jó minőségű ivóvizéért, a kavicsbányák terjeszkedésének
megakadályozásáért, természetvédelmi területeink megvédéséért, mennyi tiltakozás
a környezetet szennyező technológiák telepítése ellen, tiltakozás a volt bányatavak
rekultiválásakor a környezetre káros anyagok használata ellen stb. Ezekben a munkákban Komáromi István mindig az élen járt,úgy is, mint az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának tagja. Gondos figyelemmel mindig elraktározta a vonatkozó
dokumentumokat, leveleket, bármire volt szükség, mindig tudott segíteni. Az elmúlt
45 évben Komáromi István és a Kertbarát Klub segítségével közel 20.000 facsemetét
ültettek el a városban. Hazánk különböző tájaira kirándulásokat szerveztünk, borversenyeket tartottunk és vendégül láttuk a városunkba ellátogató társklubok tagjait.
Köszönjük Pista az elmúlt 45 évben a városunkért végzett munkádat és a Kertbarát Klub
vezetését! Sajnáljuk, de megértjük, hogy 2017. február 22-én tartott tisztújító gyűlésen
átadtad a klub vezetését. A megválasztott új tisztségviselők a következők. Elnök: Vargáné
Budafoki Katalin, elnökhelyettes: Faragó Péterné, tiszteletbeli elnök: Komáromi István,
tiszteletbeli titkár: Szabó Csabáné, pénztáros: Gartner Károly. Az ellenőrzési bizottság
tagjai: Rákosi Ferencné, Bálint László és Bálint Géza. A régi vezetőségnek ezúton is megköszönjük a munkáját. Az új vezetőségnek a fent említett célok megvalósításában jó
munkát kívánunk a város és a klub nevében és érdekében!
Szabó Csabáné

2017.03.25 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Dömsödi USE

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

2017.04.08 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Felsőpakony KSE
2017.04.22 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Örkény SE
2017.04.30 10:00 Alsónémedi SE-Fémalk-Dunavarsány
2017.05.06 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Halásztelek FC
2017.05.20 11:00 Fémalk-Dunavarsány-Gyáli BKSE
2017.05.28 14:00 Ócsa VSE-Fémalk-Dunavarsány
FÉMALK-DUNAVARSÁNY U14 TAVASZI SORSOLÁS:
2017.03.04 10:00 Halásztelek FC-Fémalk-Dunavarsány

14:00

2017. március 25. szombat
Dunavarsányi TE

2017.05.06 16:30 Tököli VSE II.-Fémalk-Dunavarsány

2017.05.14 13:30 Tököli VSK-Fémalk-Dunavarsány

2017. március 11. szombat
Dunavarsányi TE

2017.04.29 16:30 Fémalk-Dunavarsány-Alsónémedi SE

A szigetszentmiklósi rendőrök egy 39 éves férfit fogtak el.

2017.04.02 10:00 Ráckeve VAFC-Fémalk-Dunavarsány

2017. február 25. szombat
Dunavarsányi TE

2017.04.02 15:30 Fémalk-Dunavarsány-Dömsödi SE

2017.05.28 17:00 Kiskunlacháza SE-Dunavarsányi TE II.

2017. február 5. vasárnap
Csömör KSK II.

2017.03.26 15:00 Újhartyán VSE-Fémalk-Dunavarsány

2017.05.21 17:00 Dunavarsányi TE II.-Szigetbecse SE

2017. január 29. vasárnap
Dunavarsányi TE

2017.03.19 15:00 Fémalk-Dunavarsány-Táborfalva KSE

Gépkocsit lopott

2017.03.18 12:00 Fémalk-Dunavarsány-Bugyi SE
2017.04.01 10:00 Törökbálint LASE-Fémalk-Dunavarsány
2017.04.22 10:00 Bolha FTSE-Fémalk-Dunavarsány

13:00

2017.05.06 10:00 Taksony SE-Fémalk-Dunavarsány
2017.05.21 14:00 Fémalk-Dunavarsány-Ráckeve VAFC

4:6

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által működtetett Álláskereső Klub megtartotta soros foglalkozását március 7-én Dunavarsányban. Egy munkaadó érkezett, aki biokertészeti jellegű munkavégzésre keres
agilis, esetleg vállalkozásra is hajlandó munkaerőt. A klubvezető kétfajta
álláslistát hozott. Az egyik a Munkaügyi Kirendeltség megyei listája, a másik: a budapesti Hírlevél volt. FONTOS VÁLTOZÁS! Mivel tovább csökkent a
létszám, így a klubvezetőség úgy döntött, hogy nyártól - átmenetileg - kéthavonta lesz foglalkozás, méghozzá minden páros hónapban. Ez azt jelenti,
hogy a következő összejövetel, - mivel a 4. hónap következik, így április
első keddjén, vagyis 4-én 14 órai kezdettel lesz Dunavarsányban a Petőfi
Művelődési Házban. A másik újdonság: tervezzük az alapfokú számítógépes
oktatás megkezdését, amikor a szükséges feltételeket tudjuk biztosítani.
Kérjük, aki teheti, adója 1 %-val támogassa alapítványunk munkáját.
Adószám: 18721797-1-13 Köszönjük.
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.
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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
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amennyiben a helyi szám nem elérhető:

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

HAVI

4 890
FORINTÉRT

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel,
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1.
(Centrál Üzletház) Tel.: (06 24) 446 746
Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH,
VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik.
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt
az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A díjak az áfát tartalmazzák.

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

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ Krízis telefon
06/70-671-4751
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
Doktor János
06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 24/473-630
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.
Dunaharaszti, Fő út 152.
06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

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

Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Telket Keresek! Dunavarsányban kb. 280 négyszögöl
(kb 1.000m2) telket keresek megvételre, magánemberként.
Akár bontandó házzal együtt is. Érdeklődni: 06-20-349-9602

GAZDA ANDRÁS-ÉKSZERÜZLET
Ékszer Kiárusítás
Arany- Ezüst ékszerek kiárusítása
-35-60%
Arany csere: 10.000Ft
Arany felvásárlás: 6.400Ft/gr
Vállalunk javítást, készítést is.
Nyitva tartás: keddtől-péntekig: 13:00-17:00 óráig.
Telefonszám: 0670/319-9461
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

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

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

Kapcsolat:

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

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

+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

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

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

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

ÁLLANDÓ TÉRKŐ
(Több mint 100 féle térkő)

KERTI ELEMEK

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

AKCIÓ!

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
-SZÁLLÍTÁS
-DARUZÁS
-GÉPI FÖLDMUNKA
-BETONPUMPÁLÁS

