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Címlapfotó - Ünnepi megemlékezés a nagyvarsányi Petőfi szobornál

A március változásokkal indult, mégpedig olyan 
lényeges területen, mint a szociális ellátások 
rendszere. A szociálisan rászoruló emberek tá-
mogatása 2015-től a települési önkormányzatok 
feladatkörévé vált. Egyes ellátások átkerültek a 
járási hivatal hatáskörébe, például az aktív korúak 
ellátásának keretében a foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás, valamint az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás. Az eddig is a 
járásoknál intéződő ügykörök továbbra is ott ma-
radtak. A Képviselő-testület februárban fogadta 
el a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
új helyi rendeletét, amelyben szabályozza a rend-
szeres és rendkívüli települési támogatás formáit. 

A változások elsődleges célja a segélyekkel való 
visszaélések csökkentése, feltételezve, hogy az ön-
kormányzatok helyben jobban rálátnak az elesett 
emberek valós élethelyzetére. Önkormányzatunk 
továbbra is megkülönböztetett figyelemmel tá-
mogatja a 70 éven felülieket, az év végi egyszeri 
5.500.- Ft-os juttatással, szennyvízdíj és hulladék-
szállítási díjkedvezménnyel. Egyedi támogatási 
forma Dunavarsányban a GYES kiegészítés, amely 
a gyermekek 2 éves korától 3 éves koráig adható az 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülő-
nek, aki gyermeke után gyermekgondozási segély-
ben részesül. A képviselő-testület rendeletében 
megemelte az adható összeget havi 6.000 forint-
ra. Kérem, ahogy gyermekük betöltötte a 2. élet-
évét, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Igaz-
gatási Osztályán a GYES kiegészítés folyósításáért.

Egy új kezdeményezés, bár már régóta az elkép-
zeléseim között számon tartott terv valósult meg 
március elején. Üzleti reggelire hívtam Dunavar-
sány legnagyobb adófizető cégeinek és vállalko-
zásainak vezetőit. A meghívottak több mint a fele 
vett részt a helyi termékekből összeállított regge-
lin, ahol beszámolót hallhattak az előző év ered-
ményeiről és fejlesztéseiről, valamint az idei év 
terveiről és a költségvetés számairól. Sor került a 
bemutatkozásra és mindenki beszámolt cégének 
a tevékenységéről, eredményeiről és a jövőbeni 
tervekről. Információt kaptunk arról is, hogy hány 
helyi lakost foglalkoztatnak. Az esemény elérte cél-
ját, a dunavarsányi üzletemberek megismerhet-
ték egymást és a jövőben talán munkakapcsolat 
is kialakulhat közöttük. Az elismerő visszajelzések 
szerint a kezdeményezés jó ötlet volt és ezentúl 
minden év elején, a költségvetés elfogadása 
után elfogyasztunk egy üzleti reggelit és beszá-
molunk egymásnak az előző évben történtekről.

Ha március, akkor: közmeghallgatás. A képvise-
lő-testület munkaprogramjában elfogadott első 
lakossági fórum 10-én volt, ahol érdeklődéssel 
vártuk a résztvevők kérdéseit, felvetéseit. Az előző 
közmeghallgatások forgatókönyvéhez hasonlóan, 
először részletes tájékoztatást adtam a 2014-ben 
történt beruházásokról, fejlesztésekről. Az idei év 
költségvetésének fő számairól is beszámoltam, 
kihangsúlyozva a felhalmozási kiadásokra terve-
zett sorokat. Meghívott vendégünk dr. Öveges 
Kristóf, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezető-
je volt, aki beszámolt az elmúlt év rendőrségi 
eseményeiről Dunavarsány vonatkozásában, és 
megállapította, hogy az új rendőrőrs átadásával 
sokkal hatékonyabb bűnfeltáró és bűnmegelő-
ző munkát tudnak elvégezni az itt szolgálatot 
teljesítő kollégák. További tervekről is szó esett, 
amelyeket az önkormányzattal egyeztetve fogunk 
megvalósítani annak érdekében, hogy tovább 
növeljük városunk lakosságának biztonságát. 

A beszámolók után a szó a lakosoké volt, akik ak-
tívan kérdeztek. Az első kérdező a vagyonellenes 
bűncselekmények megelőzésének módjaira vilá-
gított rá, majd a szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatos problémákat vetette fel, mégpedig az új-
rahasznosítást és a fém hulladékok elszállítását. A 
magas víz alapdíjra is kérdés érkezett. Mindkét fel-
vetés a közszolgáltatókra tartozik, az előző év tör-
vényi változásai miatt nem emelhetnek díjakat, a 
hulladék lerakása pedig olyan terhet ró a szolgálta-
tóra, hogy nem éri meg elszállítani több hulladék-
fajtát. Kérdésként merült fel, hogy az önkormány-
zatnak vannak-e termőföldek a tulajdonában, ahol 
szociális kertek művelése folyhatna. Nincs jó mi-
nőségű föld a tulajdonunkban, ezt a kérést jelen 
pillanatban nem tudjuk teljesíteni. Felvetődött, 
hogy a hétvégi bevásárlásoknál és a reggeli iskolá-
ba menetelkor kaotikus a közlekedés és a parkolás.

Megválaszolva a kérdést, az utóbbi hetekben 
a polgárőrök és az itt szolgálatot teljesítő ren-
dőrök is segítik a közlekedést reggelente az is-
koláknál, és a jövőben a hétvégi bevásárlásokra 
is nagyobb figyelmet fognak fordítani. Minden 
évben az utak, járdák és parkolók minősége 
is téma szokott lenni. Most is felmerült, hogy 
keskeny némelyik járda, rossz minőségű az út 
és akadályok nehezítik a Hasutas étkezde előtt 
a közlekedést. A Beruházási és Műszaki Osztály 
megvizsgálja a felvetett problémákat és javas-
latot tesz a hibák kijavítására. Az utak és járdák 
javítására minden évben sok pénzt fordítunk. 
Több településsel összehasonlítva útjainkat, 
nem szégyenkezhetünk, hiszen a város minden 
részén egy-két kivétellel hibátlan útfelületeken 
közlekedhetünk. Az idén is több utunk felújul 
és járdák létesülnek a város több pontján. Di-
cséretet kapott a Dunavarsányi Városgazdálko-
dási Kft. lakossági szolgáltatásainak ötlete, a 
kérdező tapasztalata pozitív volt mind minőség, 
mind pontosság, mind pedig ár tekintetében. 

Szintén visszatérő elmélet, hogy az Ipari Park-
ban működő üzemek egészségkárosító hatá-
súak, miattuk a daganatos megbetegedések 
száma nagyobb a településen. Háziorvosunk, 
egyben alpolgármesterünk szakmai válaszában 
ezt cáfolta és ezt megalapozatlan kijelentésnek 
minősítette, hiszen sajnos országos jelenség 
a rákbetegek emelkedő száma. Hasonló fel-
vetés jött a város közepén felállított átjátszó 
torony miatt is, jegyző úr válaszában elmond-
ta, hogy az ügy jelenleg a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság kezében van. A hétvégén 
közlekedő mozgó árusok hanghatására is már 
több észrevétel érkezett. Véleményünk szerint 
az árusok hangszórói a megengedett zajszint 
alatt működnek, általunk kiadott engedéllyel 
végzik az árusítást. Az iskolai és óvodai menza 
kapott kritikát, hogy nem jó minőségű az ét-
keztetés. Ezt a véleményt cáfolom, mert sokszor 
tesztelem a menza ételeit. Az ebéd egészséges, 
változatos és ízletes. Sok előírásnak kell meg-
felelni a gyermek étkeztetésben, mind alap-
anyagban, mind fűszerezésben. Ezeknek igyek-
szik a konyha maradéktalanul eleget tenni.

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

(Folytatás a negyedik oldalon)
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Felhívás
Óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre

Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden 
bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisgyermek, aki 2015. 

december 31-éig betölti harmadik életévét.

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:

2014. május 4-én (hétfő): 8.00-17.00 óráig,
2014. május 5-7-ig, (kedd, szerda, csütörtök): 8.00-16.00 óráig,

2014. május 8-án (péntek): 8.00-14.00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a részletes 
felhívás a www.dunavarsany.hu honlapon és a 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban találhatóak meg.

Az intézményvezető kérésére az óvodai beiratkozás során a várakozá-
si idő minimálisra csökkentése érdekében, amennyiben lehetőségük 
van, kérjenek időpontot az alábbi telefonszámon április 20-30 között, 
10:00-14:30-ig: 06-24/472-464.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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A 2015. február 24-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozata

  A képviselő-testület saját részéről elfogadta a műsoridő vásárlási szer-
ződést, amelyet a Media Technology Zrt.-vel kötnek meg 2015. április 
1-től 1 éves határozott időtartamra 3.197.100 Ft + Áfa, valamint a he-
lyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási díjnak megfe-
lelő összegért, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület hozzájárulását adta Dunavarsány Város Önkor-
mányzata és intézményei összes 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű 
fogyasztási helye vonatkozásában a földgáz energia szabadpiaci meg-
vásárlásának érdekében csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
Felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására vo-
natkozó, egyedi megbízási szerződés módosításának aláírására. Saját ré-
széről jóváhagyta a csoportos energia beszerzési tagság fenntartására vo-
natkozó elfogadó nyilatkozatot. Felhatalmazta a polgármestert a csoportos 
energia beszerzési eljárás lefolytatását követően az energia kereskedelmi 
szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések meghozatalára.

A képviselő-testület saját részéről elfogadta a bérleti szerződést, amely 
szerint a Dunavarsány 1981 helyrajzi számú, természetben Dunavar-
sány, Sport u. 51. szám alatt található ingatlant 2015. április 1-től 6 
hónapi határozott időtartamra, települési közérdekből ingyenesen Oláh 
Krisztián rendőr törzsőrmester dunavarsányi körzeti megbízott hasz-
nálatába adja, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

  A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dunavarsány közigazgatási területére vonatkozó, 114/2010. (IX. 14.) számú Kt. határozattal jóváhagyott 
Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét (továbbiakban: TSZT) a 969/32, a 115, a 117/1 és a 152 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan az alábbiak 
szerint módosítja: A 969/32, 115, 117/1 hrsz-ú ingatlanok terület felhasználása részben Településközpont területben marad, részben Településköz-
pont területről Közúti közlekedési és közmű területre módosul. A 152 hrsz-ú ingatlan terület felhasználása részben Kertvárosias lakóterületben marad, 
részben Kertvárosias lakóterületről Közúti közlekedési és közműterületre módosul. A határozat hatálybalépésével egyidejűleg a TSZT a 969/3, a 115, 
a 117/1 és a 152 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan hatályát veszti. A hatálybalépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási ter-
veket, a településen folyó, illetve tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységeket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell készíteni.

A 2015. március 10-ei rendkívüli, zárt képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a saját részéről jóváhagyta a Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Schäffer Há-
ziorvosi Gyógyító Kft. között 2009. január 15-én – a III. számú 
háziorvosi körzet működtetésére és a háziorvosi területi ellátási kö-
telezettség vállalására - létrejött megbízási szerződés 2015. március 
31-ei hatállyal történő megszüntetését. A saját részéről jóváhagyta a 
CO-MEDI-CATUS Kft-vel kötött megállapodást a III. számú háziorvosi 
körzetben a betöltetlen praxis 2015. április 1-jétől 2015. szeptem-
ber 30-áig terjedő helyettesítéséről és felhatalmazta a polgármestert 
az egyéb szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.

R E N D E L E T E K :

A képviselő-testület megalkotta:
- az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.  

12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (II.  
25.) rendeletét.

- a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és ter  
mészetbeni ellátásokról szóló 6/2015. (II. 25.) önkormányzati  
rendeletét.

- a DUNAVARSÁNY ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 16/2013. 
(IX. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.  
(II. 25.) önkormányzati rendeletét.

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

A védőnői méhnyakrák-szűrés
2015. március 1-től kezdődik.

Helye: Egészségház, I. emelet
Időpont: Kedd, 16 - 18 óra között.

A várakozás elkerülése érdekében ajánlott az előzetes időpont- 
egyeztetés telefonon vagy e-mailben. 

A szűrésen azok a hölgyek vehetnek részt, akik személyes 
meghívóval rendelkeznek.

Ha Ön nem kapott levelet, 3 éve nem volt szűrésen, 25-65 év közötti 
és szeretne a vizsgálaton részt venni, megteheti. 

Kérem , hívjon a részletek megbeszélése miatt!

Fonyóné T. Cecília

Elérhetőségeim:
e-mail: dvvedono@invitel.hu

mobil: 06 20 266 4332
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at A közmeghallgatáson nem hangzott el, de kiegé-
szítve még ezt a témát, az idén a konyha korsze-
rűsítésére is sor kerül, ami tovább fogja javítani 
a főzés és az ételek minőségét. Felvetődött egy 
komposztáló és piac lehetősége, ezeknek a meg-
valósításán még nem gondolkodunk. A kerék-
párút visszatérő jogos igény. Több képviselőnek, 
köztük nekem is szerepelt a programomban, 
mint a jövőben megvalósítandó fejlesztés. Vizs-
gáljuk a lehetőségét, hogy ebben a választási 
ciklusban, ha nem is az egész várost, de egy-egy 
településrészt már összeköthessen kerékpárút. 
Egyik felszólaló lakosunk nehezményezte, hogy 
a fiataloknak nincs szórakozási lehetőségük, nem 
tudják a szabadidejüket hol eltölteni. Városunk-
ban többféle sport tevékenységet is folytathat-
nak a fiatalok, valamint a civil szervezetekben is 
találhatnak érdeklődésüknek megfelelő szaba-
didő  eltöltési lehetőséget. Divatosak manapság 
az úgynevezett felnőtt játszóterek, ahol különféle 
erősítő eszközök vannak közterületre kihelyezve. 
A jövőben tervezünk ilyen eszközöket telepíteni,

lehetőség szerint mindkét városrészbe. 
A könyvtár méltatlan helyzete is felvető-
dött, áttelepítése a Művelődési Házból már 
foglalkoztatta a képviselőket. Ha a jövőben 
egy olyan ingatlan megvásárlására kerül-
ne sor, ami alkalmas lenne erre a célra, ak-
kor a könyvtár önálló helyre költözhetne. 

A felújított MÁV-állomásnál újonnan kialakított 
buszmegállóval kapcsolatosan olyan gondot 
vetett fel egy busszal gyakran utazó lakosunk, 
hogy a csuklós autóbusz olyan hosszú, hogy a 
végén lévő leszálló helyről nem a megemelt jár-
dára tudnak az utasok leszállni, hanem a sokkal 
mélyebben lévő útra. Ez sajnos balesetveszé-
lyes. Mivel ezt a beruházás teljesen a MÁV vé-
gezte, ehhez hozzányúlni nincs lehetőségünk, 
de utána nézünk, hogyan lehetne segíteni.

A következő közmeghallgatás szeptemberben 
lesz Nagyvarsányban, a Petőfi Klubban.

Közeledik húsvét vasárnap, a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik 
mindenhol a templomokban. A húsvét a tavaszvá-
rás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.

Kívánok minden kedves olvasónak áldott, szép 
húsvéti ünnepet magam és a képviselő-testület 
nevében!

„Eljött  a szép húsvét reggele.
Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek

Virít  a virág.” 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

(Folytatás a harmadik oldalról)

  2013-ban megkezdett „Dunavar-
sányi szennyvíztiszító telep tech-
nológiai fejlesztése” című elő-
készítési projekt befejeződött. A 
támogatott szervezet Dunavarsány 
és Térsége Önkormányzati Szeny-
nyvíztársulás a Támogatói Okirat-
ban vállalt feltételeket teljesítette.

Az előkészítési munka a terve-
zési feladatok ellátását foglal-
ta megába a szükséges enge-
délyek beszerzésével együtt. 
A fejlesztés célja, hogy az érin-
tett települések szennyvizeinek 
korszerű tisztítása és a tisztított 
szennyvíz ártalommentes elhe-
lyezése hosszútávon megoldott 
legyen csökkentve ezáltal az ön-
tözőterületek túlterheltségét.

Tekintettel arra, hogy az érintett 
Önkormányzatok szűkös pénz-
ügyi forrással rendelkeznek, 
ezért a Dunavarsány és Térsége 
Önkormányzati Szennyvíztárulás 
még a 2007-2013 programozási 
időszakban Európai Uniós támo-
gatást igényelt. Erre Környezet 
és Energia Operatív Program 
– 7.1.0/11 Derogációs víziköz-
mű projektek előkészítése című 
konstrukció nyújtott lehetőséget.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A 2013. június 11-én aláírt Támo-
gatói Okiratban foglaltak szerint 
Dunavarsány és Térsége Önkor-
mányzati Szennyvíztársulás a KEOP 
előirányzatból egyszeri, vissza nem 
térítendő 36.635.000 forint támo-
gatásban részesült, mely előirány-
zat a Kohéziós Alapból támogatott.

A tervezett beruházás kivitelezé-
si szakaszának várható összkölt-
sége 3,1 milliárd forint. A költ-
ségvetés a szennyvíztisztító-telep 
korszerűsítésén kívül magába foglalja 
a Duna-Tisza csatornában történő el-
vezetés kiépítésének költségeit, vala-
mint az öntözőterületek bővítését is. 

Bízunk benne, hogy a 2014-
2020-as programozási időszak-
ban lehetőségünk nyílik a meg-
valósításhoz is igénybe venni 
az Európai Unió támogatását.

Térségünk folyamatos fejlődése 
elképzelhetetlen korszerű infra-
struktúra nélkül. A közös célunk 
egy dinamikusan növekvő, vonzó, 
élhető környezet megteremté-
se, mely egyúttal szolgálja az itt 
élők életkörülményeinek folya-
matos javulását, illetve lehetővé 
teszi munkahelyek teremtését 
és helyben tartja a lakosságot.

A szennyvíztelep korszerűsítésé-
vel tehát uniós színvonalú techni-
kák fognak őrködni a természetbe 
visszabocsátott vizeink tisztasága 
felett. Ezzel a fejlesztéssel pél-
damutató lépést teszünk a hala-
dó szellemű európai gondolkodás 
felé, remélve hogy a XXI. század 
kihívásainak megfelelő szenny-
víztelep épülhet Dunavarsányban.

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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Zöldhulladék gyűjtés 2015. 04. 20 - 2015. 10. 19.
zsák ára: 500 Ft + 27%ÁFA = 635 Ft/db

Egy háztartás/vállalkozás zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:
               Nettó ár    Bruttó ár

                  1 zsák: 9.100,-Ft. 11.557,-Ft.

Szolgáltatás igénylése: ügyfélszolgálat, 
ügyfélszolgálat telefonja: 06/30-665-4021, 

vagy e-mail: info@multi-dh.hu,
Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat 

Fizetés: ügyfélszolgálaton előre kp-ben
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at  A tavaly megépült körforgalommal kapcso-
latosan a mai napig jutnak el hozzánk olyan 
hírek, melyek téves információkon alapulnak, 
ezért fontosnak tartom, hogy néhány tényt a 
tisztelt lakosság figyelmébe ajánljak:

Ahogy azzal a dunavarsányi polgárok több-
sége tisztában van, az 51. sz. főút dunavarsá-
nyi kereszteződése sok éve jelentett komoly 
problémát az itt élő emberek, illetve a város-
vezetés számára. Sajnálatos módon nemcsak 
a mindennapi kényelmetlenségek, hanem 
több – emberéletet követelő – tragédia erősí-
tette folyamatosan az itt élőkben, hogy min-
dent meg kell tennünk a változás érdekében.

Az érintett útszakasz nem áll Dunavarsány 
kezelésében és nincs a területén, városunk 
vezetésének hosszú éveken át komoly erő-
feszítéseket kellett tenni annak érdekében, 
hogy e súlyos problémát az illetékes közút-
kezelő szerv is felismerje és arra megoldást 
keressen. A megvalósulás érdekében telepü-
lésünk vállalta, hogy a fejlesztés költségeihez 
83.574.128 Ft összeggel hozzájárul, hiszen 
épp Dunavarsány szorgalmazta a körforgalom 
kialakítását éveken át, és mi, dunavarsányiak 
vagyunk azok, akik a biztonságosabb és ké-
nyelmesebb közlekedés előnyeit élvezhetjük.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Hangsúlyozzuk, hogy a beruházást és az ahhoz 
kapcsolódó közbeszerzést az út tulajdonosa és ke-
zelője, és nem Dunavarsány Város Önkormányza-
ta folytatta le. Értelemszerű tehát, hogy nem volt 
ráhatásunk a beruházás költségeire, ütemezésre, 
sem pedig a kivitelező kiválasztására. Mindazonál-
tal elmondhatjuk, hogy a beruházást – a jogszabá-
lyoknak megfelelően – közbeszerzés előzte meg, 
valamint, hogy a kivitelezés az eredeti szerződés-
ben meghatározott határidőn belül valósult meg.

A lakosok hiteles információhoz való joga te-
szi indokolttá, hogy megjegyezzem, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján egy olyan út-
építő társaság adta be a legjobb ajánlatot és

nyerte el a megbízást, amely Dunavarsány-
ban rendelkezik székhellyel, a dunavarsányi 
költségvetésbe fizet iparűzési és súlyadót, to-
vábbá dunavarsányi embereket foglalkoztat.

Dunavarsány életében az egyik legnagyobb 
siker, hogy e körforgalom megépült, ami 
büszkeségre ad okot mindannyiunk számára. 
Bebizonyosodott, hogy ha a város vezetése 
meghallja és felismeri a lakosok jogos igé-
nyét, akkor – ha kell, hosszú küzdelem árán 
is – el tudjuk érni közös céljainkat. Természe-
tesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak 
olyanok, akik különböző okokból és érdekek-
ből nem tudnak örülni ennek az eredmény-
nek, ugyanakkor mégis bízunk abban, hogy 
ők is képesek értékelni a körforgalom előnyeit.

Elismerés és tisztelet jár mindazoknak, akik 
fáradoztak közös sikerünkért. Megköszönjük 
ismételten a tisztelt lakosságnak a türelmet 
és megértést, amelyet a körforgalom építése 
során tanúsítottak. Bízunk benne, hogy még 
sok hasonló beruházással fejlődhet városunk 
és közösségünk az elkövetkező időkben.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Tisztelt  Partnereink!

A heti rendszerességgel történő zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 
2015. április 20.  és  2015. október 19. között kínáljuk. A gyűjtőzsákok, 
az előző években rendszeresített erősebb anyagból készültek és 160 li-
ter űrtartalmúak, melynek ára 500 Ft/db + 27 % Áfa = bruttó 635Ft/db.

A szállítás megadott címről történik, kollégáink előfizetői lista alap-
ján végzik a szolgáltatást. Ha valakinek eltűnik, vagy megsérül, meg-
semmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton térítés ellenében pótoljuk.

A szállítás minden hétfőn reggel 5:00 órakor kezdődik, függetlenül attól, 
hogy esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. A kollégák 
kiürítik  a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) 
visszateszik. Kérem, a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé.

A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk 
elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új előfizetőként csatlakozik a 
hátralévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki, viszont szolgáltatásunkba 
augusztus 31.-től már nem lehet bekapcsolódni az október 19.-i zárásig. A zsák 
az ügyfélszolgálaton vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt.

Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés
Dunavarsány, 2015. tavasz reggel 5:00 órától

április 25., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vas-
út sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt 
terület) Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi 
utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)

április 26., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti 
üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca 
-  Vasút sor  által határolt terület)

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, valamint a füvet 
a gyűjtést megelőző nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. 

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az 
utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után, elszórtan zöldhulladék 

maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.

Hétfő: 12.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Az ügyfélszolgálat címe: 
2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

V i ss z a e s ő  t á s kat o l v a j

A Ráckevei Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást indított lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt G.Géza 22 éves dunavar-
sányi lakos ellen. A Ráckevei Rendőrkapitányságra bejelentés érkezett arról, hogy 2015.02.26-án reggel hét óra körül egy ismeretlen férfi a Kos-
suth Lajos utcán gyalogoson közlekedő 89 éves sértett kezéből kitépte a táskáját és a benne lévő pénzzel kerékpárján elhajtott. A városban kiépített 
térfigyelő kamerák segítségével az elkövető azonosítása rövid időn belül megtörtént. A gyanúsított – aki egy hónappal ezelőtt ugyanilyen jellegű 
cselekményt követett el – több napig ismeretlen helyen tartózkodott. A rendőrök kitartó keresésének eredményeként 2015. március 2-án elfogták. 

A gyanúsított ellen a további eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja,  előzetes letartóztatását a bíróság elrendelte.

                                                                                                                 Ráckevei Rendőrkapitányság
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h ó n a p b a n  s z ü l e t t e k  n é v s o r a

Ujvárosi Mia január 29.
Garamvölgyi Nóra Judit február 5.
Nagy Dorka Fruzsina február 13.

2 0 1 5 .  j a n u á r - f e b r u á r
h ó n a p b a n  e l h u n y t a k  n é v s o r a

Kocsis György élt 80 évet

Dr. Váczi János élt 75 évet

Tanács Kálmán élt 69 évet

Gogolák István élt 67 évet

Plészer János Mátyásné élt 63 évet

Ujvári Péterné élt 63 évet

Tóth Lászlóné élt 58 évet

Lang József élt 54 évet

Toldi Péter Zsolt élt 25 évet

Hogy a világot megszeressük, Isten szemével kell azt 
néznünk. 

/A. Schweizer/

Vegyes vásárok időpontjai a 
Petőfi Művelődési Házban

Április 01.    10.00-12.00-ig  Hallásvizsgálat

Április 03.       14.00-16.00-ig  Vegyes vásár

Április 08.  9.00-13.00-ig    Vegyes vásár

Április 14. 7.00-13.00-ig    Vegyes vásár

Április 17. 8.00-12.00-ig    Vegyes vásár

Április 20. 8.00 -13.00-ig   Vegyes vásár

Április 24. 8.00 -13.00-ig   Vegyes vásár

Április 30. 9.00-11.00-ig    Vegyes vásár 

ADÓJOGI VÁLTOZÁSOK

Tisztelt Lakosság!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai-
ról szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosult, ennek követ-
keztében a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulaj-
donú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében megváltozik.

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést köve-
tő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. ja-
nuár 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kellett bejelenteni a lakó-
hely szerinti önkormányzati adóhatósághoz az arra kijelölt nyomtatványon. 

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. ja-
nuár 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 
1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni 
adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tár-
gyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni az Adóirodához.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fenti bejelentési kötelezettség elmulasz-
tása az alábbi jogkövetkezményeket vonja maga után:

- bejelentés elmulasztása esetén a desztilláló berendezést törvényellenesen  
 birtokolja, ezért azt a NAV lefoglalja,
- az előbbi cselekmény a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  
 398. § (1) bekezdés értelmében, vétség miatt két évig terjedő szabadság 
 vesztéssel büntetendő,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés értel 
 mében 200.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Továbbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 50 literes korlát túllépé-
se esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a 
vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mel-
lett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, amely 
esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfize-
téséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. 

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatvá-
nyok elérhetők a www.dunavarsany.hu honlapon.
        

Helyi Adóhatóság
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A római katolikus egyház ünnepei,
szentjei, ünnepei március-április hónapban

  Március 19.  Szent József a boldogságos Szűz Mária jegyese. A 
Nyugati Egyházban a X. századtól ünneplik. Kis Jézussal a karján ábrázolják. 
A haldoklók pártfogójaként tisztelik, mivel halálos ágyánál Jézus és Mária 
álltak. Egész élete hitbeli zarándokút volt, hű maradt Istentől kapott hivatásá-
hoz. Úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.
 Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Az evangéliumi tör-
ténetet már a II. századi hitvallás megfogalmazta, a VII. században pedig a 
megtestesülés misztériumát különös ünnepélyességgel tartották meg. Ami-
kor a hittitokról imádkozunk, meghajlással fejezzük ki tiszteletünket.
 Az ünnep nagyböjti jelentőségéről XVI. Benedek pápa ezt tanítja: 
„A Szűzanya, aki a Kálvárián megpecsételte Názáretben kimondott igenjét. 
Jézussal, az Atya szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a 
lélek vértanúságát.”
 Húsvéti szent három nap (lat. Sacrum Triduum Paschale) az egész 
liturgikus év csúcspontja. Húsvétvasárnapot megelőző három nap, nagycsü-
törtök, nagypéntek, nagyszombat. Az Úr Jézus Krisztus szenvedésének és 
feltámadásának ünnepe.
 Nagycsütörtökön esti szentmisével kezdődik. Az ünnepi liturgia 
középpontjában az Eucarisztia és a papság alapítása, valamint a testvéri sze-
retet parancsa áll. A püspöki székhelyeken délelőtt együtt misézik a püspök 
papjaival, akik megújítják papi fogadalmukat. Ezen a misén a püspök olajat 
szentel, melyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak: keresztelők ola-
ja, betegek olaja, krizma. A krizmába illatos balzsamot kevernek. Krizmával 
végzik a felkenést a keresztség, bérmálás és az egyházi rend szentségében. 
Az esti misén, amikor a pap a Glóriát énekli megszólalnak a harangok, csen-
gők és az orgona, azután elnémulnak szombat estig. A mély gyász jeléül csak 
a kereplők szólnak.  A harangok „Rómába mennek.” Az evangélium elmondja 
hogyan mosta meg Jézus tanítványai lábát. Ez örök időre példaadás, hogyan 
kell egymást alázatosan szolgálni. A szentmise után következik az oltárfosz-
tás, mindent eltávolítanak az oltárról. Ez Jézus elfogatására és szenvedéseire 
emlékeztet.
 Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára em-
lékezik az Egyház. A templomoknál elvégezzük a keresztutat.  A szertartás 
keretében elhangzik a Passió Szent János szerint. Ünnepélyes könyörgést 
végeznek a pápáért, püspökökért, papokért, hívőkért, hitetlenekért. Ezután 
következik a hódolat a Szent kereszt előtt, majd elimádkozzuk a Miatyánkot 
és a szentáldozással zárul a szertartás. A hívek a szent sírnál csendben imád-
koznak. 
 Nagyszombaton a Római Katolikus Egyház az Úr Jézus sírjánál 
szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A húsvéti vigilia  - szombaton a sö-
tétség beállta után kezdődik. A liturgia első eseménye a tűzszentelés és a 
húsvéti gyertya megszentelése. A megszentelt tűzről meggyújtott gyertyák 
Krisztus világosságának elterjedését jelenti. A bűn és a halál sötétségét Krisz-
tus feltámadásának ereje megtöri és az egész emberiségre kiterjeszti. A hús-
véti gyertyán található öt tömjén csomó, Jézus öt sebét jelenti. Húsvét öröm-
hírét az Exultet fogalmazza meg, amely feltámadást, fényt és a megváltást 
jelképezi. A Glória éneklése során megszólalnak a harangok, csengők és az 
orgona. Istent dicsőítjük az Alleluja éneklésével. A keresztvíz megszentelése 
után az összes hívő megújítja a keresztségi fogadalmat. A szentáldozásban a 
feltámadt Krisztussal találkozunk. Mise után kezdődik a feltámadási körme-
net, a hívők ünneplése kilép a templom falai közül és hirdetik a világnak a 
feltámadás örömhírét.

Józsa Sándorné
hitoktató

Szeretném az Istent Nagyosan dícsérni...
                                                                                Olvasandó:János 12,42-43.

sóhajt fel Ady Endre Kis, karácsonyi ének című versében, amikor visszaem-
lékszik gyermekkori karácsonyi érzéseire. Felnőve pedig – élete minden el-
lentmondásossága közepette is – hitelesen és megrázóan dicsérte az Istent.
          
 A legtöbb ember azonban, még ha lelke mélyen nyiladozik 
is a hit csírája, az emberektől való félelme, a presztizsvesztés miatti ag-
godalma miatt, Isten-/Krisztushitét elrejti, megvallani, megélni nem kí-
vánja. A véka alá rejtett lámpás azonban értéktelen, mert fénye nem 
világít senkinek, miként az ízetlen só is értéktelen, mert nem ad jó ízt 
semminek sem. A meg nem vallott hit, a meg nem élt hit olyan, mint az a 
holmink, amit fölteszünk a padlásra, de  sosem hozunk le. Van is, meg 
nincs is. Van, de akár ne lenn, mert haszna, értelme, jelentősége nincs.

 A hitetlenségüket megvallók és megélők, valamint a hitüket meg-
vallók és megélők között, talán éppen az említett csoport a legnagyobb. Azok 
csoportja, akik magukat hívőknek gondolják, de ezt elrejtik, mert „többre 
becsülik az emberek dicséretét, mint az Isten dicsőségét” Jn.12,43. Ady 
után szabadon azt mondhatjuk, hogy az emberek többsége nem szeretné 
dicsérni az Istent, de nagyon szeretne az emberektől dicséretet kapni.  Hiá-
ba mondja a Szentírás, hogy „jobb adni, mint kapni”, az emberek jobban 
szeretnek kapni, mint adni akár anyagi javakról, akár elismerésről van szó. 
Vannak látványos adakozások, de sokkal látványosabb az emberi önzés. 
És bár vannak Istent és embert dicsérő pillanatok, elismerések, jelensé-
gek, de sokkal több az istenkáromlás és emberbecsmérlés sokféle formája.
           
 Ez már Jézus korában is így volt. Gyógyításai, természetfelet-
ti ereje, kenyérszaporítása és főleg Lázár feltámasztása a halálból nagy 
népszerűséget hozott neki. Követői és csodálói azonban hamar észre-
vették, hogy a nép vezetői, akiknek a szavára adtak, és akitől sok tekin-
tetben függtek hajthatatlanok Krisztus halálát követelő tervükben. És 
ennek okán elbizonytalanodtak. Mert ők sem az Istennek akartak dicsé-
retet adni, hanem maguk akartak a nép vezetőitől dicséretet kapni. Élet-
re vezető istenélményüket odaadták a halálra vezető sikerélményükért.
          
 És mi?   Van, aki már az óvodában, vagy a kisiskolában mélyre ássa, 
majd el is veszti hitét csak azért, mert nem „trendy”. Van, aki később cseréli 
fel bajt-keverő bandázásra az ifjúsági gyülekezetet. Van, aki a „pokoli szerele-
mért” adja oda az „Isten szerelmét”. Hosszan sorolhatnánk az élethelyzeteket, 
kapcsolatrendszereket, amelyekben a tragikusan rossz döntés, az elhibázott 
csere, az életcsődöt hozó hiúság megvalósulhat szemben az Isten dicséretével.   
          
 A Nagyböjt arról is szól, hogy a felszínre engedjük az elfojtott hitet. 
Hogy belássuk, tehetünk akármit, egyedül Istené a dicsőség. Aki ezt tagadva 
magát felmagasztalja, az megaláztatik. Aki pedig magát Isten előtt megalázza, 
az felmagasztaltatik. Fel, a megnyíló síron át egészen a mennyek országáig. Ez 
a megélt és megmentő hit legyen „kellemes” Húsvétunk legnagyobb áldása.

      A Presbitérium

Virágvasárnapi családi délutánra
hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt

március 29-én, délután 4 órára, a Soli Deo Gloria Közösségi Házba.

A programban

énektanulás, tojásfestés, húsvéti díszkészítés, szeretetvendégség szerepel. 

A Soli Deo Gloria Közösség
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Ünnepi gondolatok

Húsvétkor az emberek „Kellemes”, vagy 
„Áldott Húsvéti Ünnepeket” 

kívánnak egymásnak.

Talán furcsa itt ez a szó, hogy ünneplés, hiszen valakinek – 
és nem is akárkinek, hanem az Isten Fiának – a halálára és 
feltámadására emlékezünk Húsvétkor. De mégis jó a szó, hi-
szen Jézus nem maradt halott, hanem feltámadt és ráadásul az 
Ő áldozata árán a saját szabadságunkat is ünnepeljük. Jézus 
azért halt meg, hogy mi a Mennybe mehessünk és életünkkel 
ne az ördögöt szolgáljuk. Sokan nem is gondolják, hogy a 
pletykával, a csúfolódással, a kis füllentésekkel, a rosszindu-
latú gondolatokkal – nemcsak a tettekkel, hanem már csak 
a gondolattal – is az ördögöt szolgáljuk. Nem kell nagyobb 
bűnökre (lopás, gyilkosság) gondolni, mert már ezek a „ki-
sebb” bűnök is elválasztanak minket Istentől. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy az életünket Isten kormá-
nyozza, hanem kiszolgáltatjuk magunkat a gonosznak. Ha Is-
ten Fia a szívünkben él, akkor ezeket nem tesszük meg, mert 
Ő erőt ad nap mint nap ahhoz, hogy a bűnös természetün-
ket – amit még a paradicsomi első bűnbeeséssel rontottunk 
el – le tudjuk győzni. De ehhez Isten Fiának be kell költöznie 
a szívünkbe. Nyisd ki az ajtód és engedd be Őt, hogy meg-
változtathassa az életedet, amíg még van rá lehetőséged! De 
vigyázz, mert az idő fogy, nehogy lemaradj a kegyelemről!

Áldott ünneplést kíván a baptista gyülekezet!

Kik a baptisták?

Miért is merült fel ez a kérdés? Mostanában városunkban 
többször hallottam olyan kérdéseket, hogy „Kik azok a baptis-
ták?” vagy „Ilyen is van Dunavarsányban?” Ezért merült fel ez 
a gondolat, hogy mutatkozzunk be újból az újság hasábjain is.  

Egyházunk Magyarországon hivatalosan 1905 óta elfogadott 
keresztény protestáns egyház. A baptista szó azt jelenti, hogy 
bemerítő. Amikor egy felnőtt saját maga eldönti, hogy Jézust 
akarja követni, akkor hite alapján bemerítjük, mint ahogy Be-
merítő János is tette az emberekkel és magával Jézussal is. 
Célunk, hogy rajtunk keresztül az emberek megismerhessék 
Isten kegyelmét és szeretetét, illetve hogy erőnkhöz mérten 
a környezetünkben élő rászorulók segítségére lehessünk.
Gyülekezetünk 2003 óta létezik Dunavarsányban. Legtöbben 
az évente a Petőfi Művelődési Házban megtartott, karácso-
nyi csomagosztásos ünnepségünkön találkozhattak velünk.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 2014-ben ország-
szerte számos iskolát vett át üzemeltetésre és ugyanakkor 
gyülekezetünk is bekapcsolódott a hittan oktatásába.A hit-
tan órákon nem baptista vallásgyakorlatot, hanem a Biblia 
és Isten ismeretét tanítjuk a gyerekeknek.Szeretettel várjuk 
tehát a gyerekeket az iskolai, óvodai hittan órákon és isten-
tiszteleteinken is örömmel látunk minden érdeklődőt va-
sárnap 15:00 órakor az Eötvös u. 70. alatti imaházunkban.
      

Mihály Zoltán

Gazdag spirituális, kulturális és közösségi programokkal 
készülünk a húsvéti ünnepkör megünneplésére

Március 30.  18:00 óraNagyheti bűnbánati áhítat 
  – Református Templom

Március 31.  18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat 
  – Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Április 01.  18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat 
  – Református Templom

Április 02.  18:00 óra Nagycsütörtöki eucharisztikus it. 
  – Református Templom

Április 03.  10:00 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet  
  – Református Templom

Április 03.  18:00 óra Nagypénteki bűnbánati istentisztelet  
  – Református Templom

Április 04.  18:00 óra Nagyszombati bűnbánati istentisztelet  
  – Református Templom

Április 05.  05:30 óra Hajnali feltámadási istentisztelet
  irodalommal, ételáldással, 
  szeretetvendégséggel  
  – Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Április 05.  10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet  
  – Református Templom

Április 06.  10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet  
  – Református Templom

Április 07.  18:00 óra Húsvéti Soli Deo Gloria 
  szeretetvendégség 
  – Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
    
A Presbitérium nevében   Az SDG Közösség nevében
Fenyvesi Lajos  Csobolyó Miklósné
világi elnök  elnök

Virágvasárnapi zenés istentiszteletre
hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt

március 29-én, délelőtt  10 órára, a  református templomba

„A nagy király jön hozsánna, hozsánna…”  c ímmel

virágvasárnapi  zenés istentiszteletre.

Az istentisztelet  művészi  közreműködője 

Kun Ágnes Anna. 
A Presbitérium
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vei Rendőrkapitányság személyi állománya 
2014-ben is a rendőri tekintély megóvása 
mellett, az állampolgárok jogainak tiszteletben 
tartásával, határozott, de törvényes és szak-
szerű rendőri intézkedések végrehajtásával, 
valamint kellő toleranciával végezte mun-
káját és teljesítette előirányzott feladatait.

Kapitányságunk illetékességi területén a 2014-
ben 1271 bűncselekményt regisztráltunk, ami 
7,8% emelkedést mutat. A településeket tekintve 
Délegyháza, Makád és Szigetújfalu települése-
ken csökkent az elkövetett cselekmények száma, 
a többi 11 településen kismértékű emelkedés 
mutatható ki. A bűncselekmények közül a lopás, 
lakásbetörések, rablások és gépjárműlopások 
száma emelkedett, a testi sértések csökkentek.

A nyomozáseredményességi mutatók az egyes 
kategóriákban emelkedést jeleznek, az ösz-
szfelderítés csökkent. Területünkön baleset-
veszélyes útszakasznak minősül az 51-es főút 
Dunavarsány, Áporka melletti szakasza, vala-
mint Ráckeve, Dunavarsány, Kiskunlacháza és 
Dömsöd lakott területe. A sebességellenőrző 
készülék vezénylése is ezen útszakaszokra kon-
centrálódik. Felülvizsgáltuk a területünkön lévő 
vasúti átjárók forgalombiztonsági helyzetét. 

A Dunavarsányi Rendőrőrsöt 2013 decemberében 
adták át, 2014 az első teljes év a rendőrőrs műkö-
désében. A meglévő létszámot 1 fő közfoglalkoz-
tatottal növeltük a jelentős számú ügyfélforgalom 
miatt. Dunavarsányban 2 fő körzeti megbízott 
teljesít szolgálatot, akik a munkájukat hozzáér-
téssel, szakszerű, jogszerű intézkedések fogana-
tosításával, az elvárásoknak megfelelően végzik.
2014-ben adták át a 12 kamerából álló térfi-
gyelő rendszer, melynek egy munkaállo-
mása az őrs épületében van. A térfigyelő 
rendszer jelentős segítséget nyújt a bűncse-
lekmények megelőzésében és felderítésében.

Összességében megállapítható, hogy a ve-
zetés egységességének, az állomány elhiva-
tottságának és a külső együttműködök segít-
ségének köszönhetően a 2014. évi céljainkat 
döntően elértük, feladatainkat teljesítettük. 
  
A körülmények várható javulásának, az állomány 
még aktívabb és célratörőbb tevékenységének kö-
szönhetően 2015-ben munkánk reményeink sze-
rint még hatékonyabb, még eredményesebb lesz.  
 

Kovácsné Szabó Márta
r. alezredes

A RÁCKEVEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Bűncselekmény 
megnevezése 2013 2014 Vált. 

%
Ismertté vált  
bűncselekmény 170 195 15%

Emberölés 0 0 0%
Testi sértés 6 7 17%
Közúti baleset 
okozása 2 2 0%

Ittas vezetés 13 18 38%
Közokirat  
hamisítás 0 0 0%

Garázdaság 1 1 0%
Visszaélés  
kábítószerrel 2 2 0%

Lopás 86 87 1,1%
Személygépkocsi 
lopás 0 1 100%

Csalás 5 5 0%
Rablás 1 0 100%
Rongálás 5 8 60%
Jármű önkényes 
elvétele 0 0 0%

A bűncselekmények számszerű alakulása 
Dunavarsányban:

II. FOKÚ BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG 
ELRENDELÉSE

A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése mi-

atti teendő intézkedések megtétele érdekében 

Dunavarsány Város közigazgatási területére 

2015. MÁRCIUS 11-ÉN 10:00 ÓRÁTÓL.

A védekezés ideje alatti ügyelet elérhetősége:

A védelemvezető Vella Zoltán 

(06-24/521-045, 06-70/387-4329), illetve 

védelemvezető-helyettes Gyurasics Gábor 

(06-20/241-2090) számú telefonon értesíthető.

Cím:  Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 
 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.
Telefon: 06-24/521-045 ; 06-20/241-2090 
Fax: 06-24/521-056

Email: muszak@dunavarsany.hu , gyurasics@dvvg.hu

90. ÉVES SZÜLETÉSNAP

Nagyon örömteli felkérésnek tettünk eleget a közelmúltban. Városunknak 
egy kedves lakosa betöltötte a 90. évét. Sass Imréné, Kati néni az erőspusz-
tai Idősek Otthonában éli mindennapjait. Családja is eljött a nagy ünnepre, 
és felkérték az Önkormányzatot, hogy az erre az alkalomra az  Orbán Viktor
miniszterelnök  által aláírt emlékla-
pot adjuk át személyesen az ünne-
peltnek. Ilyenkor természetesen ké-
szülünk virággal, ajándékkal, szép 
szavakkal. Az Igazgatási Osztály ve-
zetőjével Hebóné Dull Ibolyával kö-
szöntöttük Kati nénit. A legnagyobb 
meglepetésünkre az otthonban egy 
fiatalos, szellemileg és fizikailag 
teljesen friss, legfeljebb 75 évesnek 
tűnő idős hölggyel találkoztunk. 

Sajnos, éppen a keze gipszben volt, de ennek ellenére aktívan segít a 
gondozóknak a különféle munkákban. Felköszöntöttük, fotókat készítet-
tünk, nagyon boldog volt Kati néni, úgy örült mindennek, mint egy gye-
rek. Eljövetelünkkor az ajtóig kísért bennünket és puszikat dobott felénk.

Kedves Kati Néni! Az Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben, 
kívánjuk, hogy érje meg a 100. esztendőt! 

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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Kezdjük a beszélgetést a logikus kérdés-
sel: miért vállal új és új feladatokat, azaz 
miért lett képviselő és bizottsági elnök?

Olyan az agyam, mint a szivacs – mindent 
magába szív, az ismereteket és tapasztala-
tokat pedig szeretném a közösség hasznára 
fordítani úgy, hogy közben szívesen teszem 
azt, amit teszek, legyen szó valamikor a di-
ákkori segédmunkáról egy kőműves mel-
lett vagy napjainkban az informatikáról. 

Meglehetősen távoli két terület. Mi min-
denhez ért?

Ha sokat sorolok fel, akkor joggal mondhatja 
bárki: aki sokat mond, az keveset tud. Ahol 
úgy érzem, hogy legnagyobb a szakmai át-
tekintésem, az a telefontechnika,  az ehhez 
kapcsolódó informatika, az ilyen rendszerek 
építése és összekapcsolása az egyszerű por-
tás-telefontól az igazgató mindent tudó okos 
készülékéig. Egyszerre kell ismerni és alkal-
mazni a szolgáltatási igényeket és a rend-
szerekben rejlő technikai lehetőségeket.

Szaladjunk gyorsan végig az életrajzán, 
amely az 1956-os megszületéssel kezdő-
dik. Hogy került Dunavarsányba?

Úgy, hogy ott maradtam. A nagyszüleim még 
1936-ban költöztek ki Budapestről – nagy-
apám onnan kezdve kerékpárral járt vissza 
a fővárosba dolgozni, gyakran két-három 
műszakot is elvállalt a mindennapi kenyér 
érdekében. A szorgalmat és kitartást tőle 
örököltem és azt a felfogást is, hogy a mun-
ka elvégzése a cél és nem a munkaidő vége. 
Az általánost Dunavarsányban végeztem 
el, utána szakmát választottam – mechani-
kai műszerész lettem. A nagyobb kereset

Van több, egyenként is jó és keresett szakmája, van családja, van már több, ke-
mény munkával eltöltött évtized a háta mögött – ha megteheti, az ember ilyenkor 
már inkább könnyíteni igyekszik a mindennapok terhein, nem pedig újakat vesz a 
vállára. Persze, ha jobban belegondolunk: a világ azért mozdul előre, mert mindig 
akadnak olyanok, akiknek nem jó az, ami van – soha nem nyugszanak, mert örök-
ké a változtatás, a jobbítás lehetőségeit keresik. Surányi Tibor is közéjük tartozik. 

érdekében váltottam, diesel- és elektromos targon-
cákat, rádiót, TV-t javítani. Nem aprózóm: amint egy 
szakmát megtanultam, rögtön nekifogtam a követ-
kező megismerésének. A hosszú út vége az, amivel 
ma foglalkozom és ami talán a legérdekesebb: te-
lefontechnika, számítástechnika, híradástechnika. 

A Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke. Az már kiderült az eddigiekből, hogy az 
Ön számára fontos a fejlesztés, a jobbítás. Duna-
varsányban mi mindent kell fejleszteni?

Városunk jó gazdasági háttérrel rendelkezik, sok 
előretekintő beruházás valósítható meg, de fon-
tos, hogy a fejekben is rend legyen és megért-
sék, befogadják az elképzeléseket. Számomra a 
legfontosabb az intézmények energiahatékony 
működtetése – a mostani beruházásnak öt-hat év 
múlva látható eredménye lesz. Például az óvoda 
esetében nem csak a fogyasztás csökkentésére 
gondolok, hanem az egész évben termelődő ener-
giatermelésre, amit az ELMŰ átvesz. Hatalmas a 
művelődési ház tetőfelülete, amely szintén kínál-
ja az áramtermelés lehetőségét. Fontos fejlesztési 
irány a szennyvíz kezelése, elhelyezése, amely nem 
csak bennünket, hanem az egész Duna-Tisza köze 
vízháztartását érinti. A városban a külső részek köz-
területeit, útjait olyan állapotba kell hozni, mint 
amilyen a belső részeken már adott. A szülőket rá 
kellene bírni, hogy iskolakezdéskor és a tanítás 
végén ne akarjanak a padokig menni a gyerekért, 
veszélyes helyzetet, dugókat és környezeti terhe-
lést okozva ezzel. A fejlesztéshez sorolom azt is, 
hogy fegyelmezett, a közlekedési és más szabá-
lyokat betartó emberek éljenek Dunavarsányban. 

Környezetvédelem?

Itt is fontos a gondolkodásmód megváltoztatása. 
Ami otthon szemét, az a város határában az autó-
ból kitéve is szemét – ne szennyezzük vele a kör-
nyezetünket, hanem vigyük el oda, ahová kell. 
Fontos az ivóvíz felhasználása: takarékoskodni 
kellene a térség jó talajvíz-háztartásának megőr-
zése érdekében. Az erdők gondozása és megőr-
zése, a fák telepítése önmagában négy-öt évre 
elegendő munkát ad a szakemberek számára.

Az út- és járdaépítéseken kívül lé-
nyeges a padkák rendbehozatala és 
rendben tartása, különben hiába az 
aszfaltozás. A Polgármesteri Hivatal új épü-
letének elkészülte után pedig következik 
a belső berendezés, a korszerű feltételek 
megteremtése – szóval, van bőven tennivaló.  

Sokat beszéltünk a munkáról. Van valami-
lyen szabadidős szenvedélye, feltéve, ha 
van szabad ideje?

Hosszú éveken keresztül készítettem kép- 
és hangfelvételeket településünk kulturális 
értékeiről és eseményeiről – tekintélyes 
mennyiségű, részben már digitalizált anya-
gom van. A másik: meghívtak a Habitat for 
Humanity mozgalomban való munkára – a 
Carter amerikai elnök által indított kezdemé-
nyezésnek köszönhetően itt, Dunavarsány-
ban is épült egy telep, ahol sok rászoruló 
család jutott otthonhoz. Változnak az embe-
rek, ma már nagyon kicsi a segítő közösség, 
jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportjához csatlakoztam, élelmisze-
reket gyűjtünk és osztunk. Megtanultam 
Szent Páli tanítását, hogy soha nem várok 
vissza semmit, így nem érhet csalódás: úgy 
szeretek segíteni, hogy adni, adni, adni.      

A jó szakmai háttérrel rendelkezők közül 
sokan hátat fordítanak a csöndes, békés 
szülőhelyüknek és a magasabb kereset, 
a több lehetőség érdekében elköltöznek 
egy nagyvárosba. Miért maradt Dunavar-
sányban?

Nekem nagyon fontos ez a település: 
jól érzem magam, itthon vagyok. Szá-
momra sokkal fontosabb Varsány, mint 
másutt egy akármilyen fényes palota. Az 
elmenetel vagy maradás iránti vágy az 
emberek fejében van – nekem a gyöke-
reim itt vannak, úgy érzem: itt a helyem.  

                                                                                                            
 Haeffler  András  
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Kiszámíthatóbbakká váltak a szociális támogatások
A járási hivatal segít  a jövőben

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól a járási hivatalok-
hoz került az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az ak-
tív korúak ellátása – erről tartottak sajtótájékoztatót a Pest megyei 
Kormányhivatalban. Tarnai Richárd kormánymegbízott kiemel-
te: a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd 
meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.

     Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatás 
lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járások-
hoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerültek 
– mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja hangsúlyozta: 
a változtatások célja az, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb 
keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.
Az aktív korúak ellátása március 1-jével átkerült a járási hivatalokhoz az 
önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még 
az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban.
  A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellátá-
sával kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel a figyelmet a változásra Pest 
megye kormánymegbízottja.
    
A kérelmek benyújthatók: 
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási                  
  hivatalok részére, 
- a járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
     
     A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészé-
ben a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak 
ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A 
2015. márciusra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek uta-
lásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak. Az ügyfelek postai úton 
vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat.

nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése – fűzte hoz-
zá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskom-
penzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési 
támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre 
nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmene-
ti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) 
   Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhető to-
vábbra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és 
március 1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT).

     A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs te-
endőjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig 
hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat 
a jegyzők legkésőbb 2015. március 6-ig adták át az illetékes járási hivatal-
nak. Az átvételt követően a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak.
      A legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem 
a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda 
is kell a kérelmeket beadni, valamint a folyósított összegeket postai úton 
vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) – foglalta össze a lé-
nyegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja.

Két formája lesz a szociális támogatások-
nak: a járásoknál az úgynevezett jövede-
lemkompenzáló, míg az önkormányza-
toknál kiadáskompenzáló támogatások 
igényelhetők – tájékoztatta lapunkat Tarnai 
Richárd. A jövedelemkompenzáló támo-
gatás célja, hogy mindenki számára biz-
tosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs 
más jövedelmük. Kiadáskompenzáló tá-
mogatást pedig azok kérhetnek, akiknek 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Sikeresen zárult az előkészítő szakasz

A „Dunavarsányi szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése” (KEOP-7.1.0/11-2013-0020) című beruházás előkészítő szakaszá-
nak ünnepélyes záró rendezvénye - 2015 / 03 / 13

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás 2013. június 11-én írta alá a támogatási szerződést a szennyvízberuházás előkészítésére. Ez-
zel elindulhatott a szennyvíztelep technológiaváltásának tervezése, elkészült a kivitelezésre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés, a közbeszerzési dokumentációk, illetve benyújtásra került az engedélyezési tervdokumentáció, melynek elfogadása folyamatban van. A Társulás 
a feladatok megvalósítására 36.635.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

A fejlesztés célja egy megbízhatóan és szabályozottan üzemeltethető, korszerű szennyvíztelep kiépítésével az érintett települések szennyvizeinek korszerű 
tisztítása és a tisztított szennyvíz ártalommentes elhelyezése. A szennyvíztelepen végbemenő korszerűsítés garantálni fogja azt a kimagasló műszaki 
technológiát, mely a jogszabályi szempontoknak való megfelelésen túl a gazdaságos működtetést is lehetővé teszi.

„Térségünk folyamatos fejlődése elképzelhetetlen korszerű infrastruktúra nélkül.  A szennyvíztelep korszerűsítésével uniós színvonalú technológia fog őr-
ködni a természetbe visszabocsátott vizeink tisztasága felett, a fejlesztéssel példamutató lépést teszünk a haladó szellemű európai gondolkodás felé.” – 
mondta el a sajtótájékoztatón Keresztesi Balázs alpolgármester.

A beruházás fizikai megvalósítása a tervek alapján a jövőben benyújtásra kerülő sikeres pályázati anyag eredményeképpen történhet meg, előreláthatóan 
2016 elején kezdődhet el a kivitelezés.
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  Gemmingen 

Villámlátogatás Gemmingenből

Sven Christ, a gemmingeni Testvérvárosi Bizottság tagjaként rövid látoga-
tást tett február 13-án városunkban. A Polgármesteri Hivatal részéről Ger-
gőné Varga Tünde polgármester, valamint a dunavarsányi Testvérvárosi 
Bizottság tagjai, örömmel fogadtuk jövetelét. A találkozás célja a két város 
kapcsolatát erősítő programok, tervek egyeztetése volt. Ugyan jó kapcso-
latok, szoros barátságok köztünk már évekkel ezelőtt kialakultak, de ezek 
továbberősítésére, új baráti szálak kialakítására mindig lehetőséget kell 
biztosítanunk. Fontosnak tartottuk – mindkét részről – a helyi kulturális 
élet mélyebb megismerését. Ezért hívtuk meg gemmingeni barátainkat 
a különböző városi rendezvényeinkre, és ígéretet is kaptunk eljövetelükre.

E kapcsolat felbecsülhetetlen értéke, hogy gyermekeink a német nyelvet 
autentikus környezetben gyakorolhatják, használhatják a sok éve működő 
diákcsere kapcsolatban. A felső tagozatos diákjainkat 2015 júniusában is-
mét szeretettel várják Gemmingenben.

A 2016. évi terveinkről is beszélgettünk. Testvérvárosaink, valamint helyi 
egyesületeink, kórusaink fellépésével szeretnénk jövőre egy nagyszabású 
tavaszi fesztivált rendezni.                                                                                                                

Február 15-én megdöbbentő hír érkezett 
Gemmingenből. Jó ismerősünk, barátunk,  
Manfred Walch tragikus körülmények között el-
hunyt. 

Ki volt a számunkra?

Buzgó résztvevője, alakítója – gemmingeni oldal-
ról – a testvérvárosi kapcsolatnak. A két város ta-
lálkozásait aktívan szervezte, formálta. A diákcsere 
program keretében gyermekeit (a most 18 éves 
lányát és 16 éves fiát) mindig elkísérte hozzánk. 

Kereste barátságunkat itt Dunavarsányban és tiszta szívvel, szeretettel látott 
bennünket Gemmingenben. Mindig kész volt magyar vendégeket, gyereke-
ket otthonában fogadni. A magánéletben is segítőkész, szorgalmas ember 
volt. Cukorrépa-, gabona-, szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozott. 

Temetésén Nagy Tibor és Habi József képviselte városunkat és helyezte el sír-
jára kegyeletünk koszorúját.

Hegedűs Lajosné
a Dunavarsányi Testvérvárosi Bizottság

  tagja

BÚCSÚ MANFRED WALCHTÓL

DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
A most látható két térkép 1839-ben készült: az első a Duna vízraj-
zi térképének varsányi szakaszát mutatja, a második Pest megye tér-
képének a történelmi falurészt /Nagyvarsányt/ ábrázoló részlete. 
     
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a Dunavarsányban és a környékbeli 
falvakban is gyerekkorunk óta Damari-szigetként emlegetett Duna-szigetünket 
Domariba néven jelöli a vízrajzi térkép. Pedig milyen szép mondákat meséltek 
róla hajdan az öregek! Az egyik változat szerint Tomori Pál érsek birtoka volt 
valaha a terület, a másik szerint Mohács felé vonultában pihent meg itt a se-
rege, s az évszázadok során a Tomori név változott a betelepülő német ajkúak 
beszédében Domori, Domari, Damari alakra... Azért én szeretném hinni, hogy 
ezek a mondák még sem válnak mesékké! Tovább fogok kutatni e témában.    
     
/A térkép megtalálásáért köszönet illeti Répás György hajdani duna-
varsányi lakost, évfolyamtársamat, a Néprajzi Múzeum dolgozóját./

Vendel-hegyet /Vendelberg/, mint kiemelt jelentőségű kegyhelyet, észa-
kon pedig  Kőkereszt felirat jelez egy vallásos tisztelettel övezett helyet. 
Érdekesség, hogy pár éve ehhez egészen közel állítottak a helyi lako-
sok egy szép fakeresztet Viktor Endre helyi vállalkozó felajánlásából.
     
A legizgalmasabbnak azonban a mai 51-es út Duna felőli oldalán szereplő 
Téglagödrök felirat tűnik. Tudjuk, hogy a tőle délre magasodó hajdani dom-
bot a helyiek Ziegelofenbergnek /szó szerint magyarra fordítva Téglakemen-
ce-hegynek/,  a közbeszédben pedig Téglaházi-dombnak hívták – egészen 
addig megvolt, míg a tsz a 80-as években el nem túratta... Itt tehát nem-
csak téglavetés, hanem téglaégetés is folyhatott már az 1830-as években! 
Nem volt ez ritkaság ezen a környéken. Becze János interneten is elérhető 
Majosháza téglajegyei című cikkében ír arról, hogy a majosházi reformá-
tus templomot is javarészt a helyben égetett téglákból építették az 1800-
as évek végén. Ezek felirata a községet jelölte leginkább: M, MH, HM, ME.   

A második térkép elemzése során sokkal pozitívabb megállapításokat 
tehetünk. Igaz ugyan, hogy különálló házat csupán hatot ábrázol, a 
többit csak tömbszerűen, de az egyértelműnek tűnik, hogy a hajdani 
kastély /kúria/ és a csőszházként /útkaparóházként/ ismert épületek 
már ekkor állhattak. Láthatjuk a déli részen a Sz : Vendelinként jelölt

Milyen felirat lehetett a Varsányon égetett téglákon? Ezt csak akkor 
tudhatjuk meg teljes bizonyossággal, ha a közeljövőben az eke ki-
fordít véletlenül egyet-kettőt szántáskor a Téglaházi-domb környé-
kén... Örülnék, ha valaki ilyen leletről értesítene!

Kohán József
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jos Cserkészcsapat évi rendes jótékonysági báljának. Ilyenkor a fenn-
tartó egyházak képviselőit, a helyi civil szervezetek tagjait, a városve-
zetés dolgozóit, a szülőket és mindenkit meghívunk, akik egy finom 
vacsora és átmulatott éjszaka keretében támogatni kívánják csapatunk 
munkáját. Bár a tavalyi népszerűségünket nem múltuk felül, azért most 
is elegen voltunk ahhoz, hogy jó hangulatban teljen az este. Erről gon-
doskodott az önfeláldozó borjú, amely készséggel adta testét ahhoz, 
hogy belőle az évszázad paprikását készíthessük el. Feltálalását szoká-
sunkhoz híven ízelítő disznóságok előzték meg: abált szalonna, hurka, 
kolbász, májas díszítette az asztalokat a vendégek legnagyobb örömére.

A bálnak csak az egyik része a jótékonyság. Fontosnak tartjuk, hogy 
minden évben tudassuk az érdeklődőkkel: létezünk, munkálkodunk, 
rendszeresen táborozunk, egyenruhánkban a keresztyén-konzervatív 
értékrendet nemcsak képviseljük, hanem igyekszünk e szerint élni is.  

A seregszemlén a csapat apraja-nagyja felsorakozott, hogy a cserkészek 
indulójával köszönje meg a támogató forintokat. Soha nem felejtke-
zünk el a kultúráról sem, most keringővel adtuk meg a báli hangula-
tot és nyitottunk meg a mulatságot. Azt szokták mondani, hogy egy jó 
bálnak két titka van: az étek és a zenekar minősége. Nos, a szenzációs 
pörkölt mellett hasonlóan magas színvonalú zenekart választottunk: 
a Deci ”Band”-et. A klasszikus magyar slágerek – mint a Neoton Famí-
lia, az LGT, az Omega és Zoltán Erika dalai – mellett felcsendültek a kül-
földi buli számok, szólt az ABBA, a közönség pedig virradatig ropta.

A bál egyik fontos pontja a tombola-húzás. Évről-évre nagy örömmel tölt 
el minket, hogy ilyenkor a település vezetői, a vendéglátóipari üzletek, 
a civil szervezetek és sokan mások mind-mind felajánlanak ajándékot, 
hogy így is támogassák csapatunkat. Köszönjük szíves hozzájárulásukat!

Ismét „állt a bál” Dunavarsányban

Szokásunkhoz híven 2015-ben is a böjt előtti utolsó szombaton a 
cserkészek és vendégeik megtöltötték meg a Soli Deo Gloria Kö-
zösségi Házat. A Jóistennek köszönjük, hogy megérhettük a napot 
és az erőt, a vendégeknek pedig köszönjük a támogatást, amely-
lyel hozzájárultak a dunavarsányi cserkészek téli táborozásához.

Vörösmarty – igaz, más összefüggésben, de értékrendünk szerint hason-
lóan egy jobb világ nevében – írta: 

 
„Köszönjük élet! áldomásidat,

Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

További jó munkát!
Balázs-Bóna Judit

Legyen Ön is részese 

Versenyzőként, Nézőként
11. KISOKOS Dunavarsányi Futónap
Maraton, félmaraton, 30 km, 10 km, 4 km-es 
futóversenyek
GÖRKORI 2 km, 18 km

2015. május 1. péntek
Versenyközpont: Dunavarsány, Tornacsarnok, Arany János utca
Versenyszámok:

• 42,195 km maraton Rajt: 9 óra
Egyéni és csapatban: 3-7 fős csapat Nevezési díj: 3000 Ft

• 500 m családi futás Rajt: 10 órakor
• Görkori verseny 2 km Rajt: 10 óra 15
• Görkori verseny 18 km Rajt 10 óra 30 Nevezési díj: 1000 Ft
• 4 km Rajt: 10 óra 30 perckor
• 30 km futás egyéni Rajt: 10 óra 30 Nevezési díj: 2500 Ft
• 10 km futás egyéni Rajt: 11 órakor Nevezési díj: 1000 Ft
• 21,0975 km Félmaraton Rajt: 11 óra

Egyéni, párban, 3-7 fős csapat Nevezési díj: 2500 Ft

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

Díjazás: egyéni Női, férfi 1-2-3. helyezett: kupa; A korcsoportok 1. helyezettjei ajándékot kapnak.
Csapatoknak: 1-2-3 helyezett kupa Minden versenyzőnek befutócsomag

A versenypályán 2 km-ként víz, 4 km-ként frissítő, kilométerek jelölve!

Nevezés írásban, e-mailben, telefonon: 2336 Dunavarsány, Béke utca 12.
Herendi Péter +36/20/9382-774; e-mail: peter54@indamail.hu;
On-line nevezés: http://dunavarsanyifutonap.inf.hu

eseménylap: https://www.facebook.com/events/874929745870896
A verseny rendezői: Kis-Duna Natúrpark Egyesület, Dunavarsányiak Független Köre, 
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG”
Felhívás

Kalmár Gergely színművész és a Gyermekjóléti Szolgá-
lat szeretettel várja azon gyermekek jelentkezését , akik sze-
retnének betekinteni a színészet és az előadóművészet vilá-
gába (ének, tánc, bábozás, színművészet, színházlátogatás).

 
Tarts velünk 2015. március 21-én a 

Petőfi Művelődési Házban délutánt 16 órától nyílt napunkon:   

-rövid előadás
-beszélgetés

-bábozás
-jókedv, szórakozás! 

Ha érdekel és szeretnél jelentkezni, gyere bátran, mi ott leszünk. 
Kérünk, részvételi szándékodat lehetőleg jelezd a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál!
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Az óvodások is elűzték a telet!

Télűző mulatság
  Február 21-én a Petőfi Művelődési Központban elűztük a telet! Délután a gyerekekkel álarcot készítettünk, csillámteto-
válásokkal díszítettük magunkat, miközben fánkot majszoltunk és meleg teát szürcsöltünk. Nagy csinnadratta közepette 
körbejártuk a környéket a Kisze-bábuval, majd búját-baját mindenki egy cédulára írta, amelyek azután a bábuval együtt 
elégtek a Művelődési Ház előtti téren! A hatalmas lángokat a Willpower Tánc és Sport Egyesület Junior csoportja Tűztánc-
cal járta körbe, majd Kisze-verseket szavalt Darvas Luca, Seregi Fruzsina és Németh Lívia. A nagyszerű estét egy farsangi 
retró diszkó zárta a Willpower Táncstúdióban, ahol jelmezverseny és nagyszerű hangulat várta a szórakozni vágyókat.

Fogadják szeretettel képes beszámolónkat.
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kMinden nap a kenyerünkért

Miért nagyon finom a magyar kenyér? 

Először is kiváló a magyar talaj, ahol a nagyon 
jó minőségű búza megterem.  A malmokban 
alkalmazott technológia sok tapasztalaton 
alapul – Európa-szerte híres a magyar liszt, 
amelyet őrlés után a célszerűen megépített 
raktárakban gondosan pihentetnek, érlel-
nek. Végül: a pékmesterek a hagyományos, 
nemzedékek tapasztalata alapján kialakult 
eljárások alkalmazásával sütik meg a kenye-
ret. Ha ebből a láncból csak egyetlenszem 
hiányzik, rögtön megérződik a minőségen. 
Mindig vannak új anyagok, új eljárások – nem 
mondom, hogy mindegyiket el kell vetni, de 
csak óvatosan, mértékkel szabad alkalmazni. 

Hogyan lett pékmester?

Fiatalon Csepelen tanultam és elkezdtem 
birkózni. Jól ment, átcsábítottak a Fradiba, 
itt a válogatottságig vittem. Persze, a sport 
mellett dolgozni is kellett: a Százados úti 
kenyérgyárba kerültem. Nagyon jól érez-
tem magam a csapatban, megszerettem a 
kenyérsütés mesterségét, hamar kinevez-
tek fejlesztési csoportvezetőnek. Harminc 
évig foglalkoztam különféle újdonságok 
kitalálásával – Magyarországon a pék szak-
mában nekem van a legtöbb szabadalmam. 
Kaptam különféle kitüntetéseket, még mi-
niszteri elismerésre is felterjesztettek, de 
azután nem lett belőle semmi, mert apám 
56-os volt. Azután ezelőtt jó negyedszá-
zaddal privatizálták a sütőipart – kaptam 
annyi végkielégítést, hogy megcsinálhat-
tam a saját pékségemet.Hálás vagyok a 
családomnak, nagyon sokat segítettek, mö-
göttem álltak. A fiam most is a szakmában 
dolgozik – remélem, ő tovább viszi majd.  

Sorozatunkban olyan embereket mutatunk be, akik élete hozzátartozik Dunavarsány éle-
téhez, mindennapjaihoz és akik nélkül a varsányiak élete is hiányosabb lenne. A finom, 
friss magyar kenyér ismét elfoglalta a méltó helyét sok üzlet polcain és az asztalokon 
– már eszünkbe sem jut, hogy ha nem lennének makacs, kitartó pékmesterek, akik őrzik 
a hagyományokat és a finom recepteket, akkor szegényebbek lennének az étkezések. A 
magyar ember számára különösen fontos a kenyér, nem véletlenül szerepel az imában. 

Reméljük, a jó Isten megsegít majd ebben és 
megőrzi azt a szintet, amit én elértem. Az embe-
rek nagyon szeretik a jó minőséget és szívesen 
visszamennek oda, ahol finom árut kapnak és ud-
varias a kiszolgálás. Nálunk például előszeretettel 
vásárolnak a kamionosok, mert még tíz nap múl-
va is finom, friss a kenyér, amit tőlem visznek el. 

Van újdonság a kenyérsütésben?

Mindig van újdonság, vannak új sütési eljárások, 
új segédanyagok, de a gondos munkát, az oda-
figyelést, a kenyér szeretetét egyik sem váltja ki. 
A magam részéről nem használok idegen anya-
gokat, ragaszkodom a hagyományokhoz. Nagyon 
fontos az élő munka, az alapos kidolgozás – ez a 
titka a jó minőségnek. Nagyon fontos, hogy az 
emberek szeressenek bennünket, mert aki ben-
nünket szeret, az a kenyeret is szereti. Sokat járok 
külföldre, Ausztriába, összedolgozunk a sziget-
szentmiklósi Gere pékséggel – kísérletezünk, új 
ízeket próbálunk ki és ami beválik, azt megtartjuk. 

Mi a legújabb a Bakos-pékségben?

Összesen 118 féle terméket készítünk, persze, ezek 
között sok a szezonális, negyven-ötven féle forog 
állandóan. Nyáron nyilván nem sütünk beiglit, 
ennek karácsonykor van itt az ideje, mint ahogy 
farsangkor a fánknak. A legújabb az úgynevezett 
Konspitz-kenyér: igaz, nem mi kísérleteztük ki, mi 
csak átvettük, de nagyon hamar megkedvelték 
a vásárlók. Hetven százalék teljes őrlésű lisztből 
készül, tizenegyféle magkeverék van benne – a 
cukorbetegségben szenvedők számára nagyon 
előnyös, volt, akinek sikerült 18-ról 6-7-re csök-
kenteni a szintjét. Újdonság a pur-pur kenyér is, 
szintén rendkívül egészséges, az összetételéről le-
gyen elég annyi, hogy csak olyan anyagok vannak 
benne, mint amit évszázadokkal ezelőtt használtak 
a sütéshez és nagyon pontosan be kell tartani az 
előírt technológiát, ezt az ÁNTSZ ellenőrzi. Hadd 
jegyezzem itt meg: nagyon jók a hatóságról a ta-
pasztalataim, szigorúak ugyan, ami érthető, de 
nagyon korrektek, kitűnő velük az együttműködés.

Térjünk át Bakos András pékmesterről 
Bakos András képviselőre!

Tizenhat éven át voltam képviselő itt, Du-
navarsányban és nyolc évig én voltam a 
korelnök. Büszke vagyok életemnek erre a 
szakaszára, nagyon jó érzéssel tölt el, hogy 
az emberek ilyen hosszú időn keresztül meg-
bíztak bennem. Mindig a település érdekeit 
néztem, erőmhöz és lehetőségeimhez mér-
ten igyekeztem mindent elkövetni, hogy 
még jobban menjenek a dolgok. Sportoló 
voltam, ismertem a fair play szabályait, 
mindig betartottam. A tizenhat év alatt egy-
szer sem vettem fel a fizetésemet, van egy 
alapítvány a Down-kóros gyerekek részére, 
oda utaltam át. Sok fejlesztés részese lehet-
tem, kiváló volt az együttműködésem Bóna 
Zoltán polgármester úrral – akár valamilyen 
sport-ügyről, akár másról volt szó, szinte nem 
tudtam olyat kérni, amit ne teljesített volna. 
Az önkormányzattal továbbra is nagyon jó a 
kapcsolatom, az általuk működtetett alapít-
ványt ma is támogatom, a gyerekek étkezte-
téséhez is hozzájárulok a pékség termékeivel.

Említette, hogy sokat jár tanulmányi 
utakra külföldre. Soha nem  fordult meg 
a fejében, hogy  kint marad, és tudását, 
tapasztalatait másutt gyümölcsözteti?

Birkózó koromban is többször utaztam más 
országokba, akkor is próbálkoztak, de az én 
magyarságom megkérdőjelezhetetlen. Du-
navarsány egy bevándorló-falu: sok székely 
és más nemzetbeli is jött ide, sok nagyszerű, 
okos embert ismertem meg. Nem tudnék 
másutt, mások között élni.                                                                                                            

 

Haeffler  András  
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  Az UNESCO az idei esztendőt a Fény Évének választotta, felhívva 
ezzel a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a fény 
az életünkben. A világeseménnyé emelt kezdeményezéshez in-
tézményünk, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár is csatlakozott. 
Ebből az alkalomból arra gondoltunk, hogy egy új színnel viszünk 
több fényt az idei Városnapok amúgy is színes programkínálatába.
2014-ben Pál Orsolya és Szűcs Attila ötletéből fakadóan egy új városna-
pi program gondolata született meg: egy táncverseny, ahol dunavar-
sányi és környékbeli táncosok helyi, közéleti, ismert közszereplőkkel al-
kotva párokat, versenyre kelnek egymással - a társastáncok műfajában! 

A rendezvény alapvető célja a helyi közösségépítés: együtt, egymá-
sért! A cél az, hogy a város vezetői ne csak a munkájuk során, hanem a sza-
badidejükben is közvetlen kapcsolatot tartsanak a város polgáraival, mi-
közben kihasználják Dunavarsány aktív táncos életének a lehetőségeit. 
Olyan produkciókat láthatnak majd a nézők, amelyek az érdeklő-
dés középpontjában állnak mind a mozgással foglalkozók, mind

az azt kedvelők körében. Abban bízunk, hogy az ismert szemé-
lyek bevonásával egy szórakoztató, örömteli esemény részesei 
lesznek nemcsak a versenyzők, hanem az érdeklődő közönség is. 

A program megszervezését intézményünk, a dunavarsányi Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtár, valamint a Willpower Tánc és Sport Egyesület 
közösen vállalta.  

A verseny nem kieséses rendszerrel működik, tehát minden pár-
nak be kell mutatni mind a három táncát a városnapokon, majd azt 
egy 4 tagú zsűri pontozza 1-10-ig. A közönség is szavazhat: 100 
forintért vásárolható szavazólap. Az összesített eredmény alapján 
alakul majd ki a résztvevők rangsora. Hangsúlyozzuk: alapvetően 
JÁTÉKOS versenyről van szó, amit komolyan kell venni, hiszen a játék-
nak csak akkor van értelme, ha komolyan vesszük, de nem kell „be-
lehalni”, azaz játssz úgy, hogy örömed legyen benne. A cél a lehető 
legjobb hely elérése, ám a fő szempont a szórakoztatás és a jókedv.

A ZSÜRI TAGJAI: 

MEKLER ANDREA – városunk képviselő-testületének a tagja, az M&M 
TáncSport Közhasznú Egyesület vezetője, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanára, igazgatóhelyettese. 

PÉCSKÖVI  VERONIKA –művésznevén Yaratma.  A török eredetű név jelen-
tése: alkotás, ennek megfelelően 2000 óta foglalkozik alkotómunkával, 
a Szeráj Gyöngyszemei formációt vezeti és tanítja a hastánc művészetét. 

Két férfitagja van a zsűrinek. Az egyikük a művészek világából ismert 
személy, KIRÁLY L. NORBERT, aki szoros kapcsolatot tart a Willpower 
TSE–vel és örömmel vállalta az ítészek nehéz feladatát.  

A zsűri elnöke városunk jeles személyisége, a törvényesség őre, 
DR. SZILÁGYI ÁKOS JEGYZŐ ÚR

  Az Esküvő Kiállításon február 28-án már bemutatkoztak a párok, a kö-
vetkezőkben olvasóink is megismerhetik az indulókat. 

ÁCS SÁNDOR a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, vállakozó, 
sikeres menedzser, a kultúra támogatója, humán gondolkodású „ho-
mo-ludens,” azaz játékos ember, aki nagy kihívásnak tekinti ezt a versenyt. 
Partnere BOROSS NIKOLETT, a rendezvény egyik szervezője. Kiskunlachá-
zán hat évig a Volly AMI társastáncosa volt, miközben az Alex Moore TSE 
’C’ kategóriás versenytáncosaként nyert versenyeket. Kilenc esztendeje 
hip-hop csapatok vezetője és a Willpower TSE alelnöke. Sorszámuk: 12.

DR. BÉKÁSSY SZABOLCS háziorvos, városunk alpolgármestere, aki a 
gyógyító munka, a képviselői feladatok ellátása és a városvezetés mellett 
örömmel vállalta, hogy Fehér Gabriella útmutatásai szerint a síléceket és 
bakancsot tánccipőre cseréli. Mivel a síelés a hobbyja, hozzászokott a csú-
szós talajhoz. Partnere FEHÉR GABRIELLA érettségi előtt álló diák. Nyolc 
éven át volt mazsorett, ma már tanítja, emellett a zumba instruktora is im-
már négy éve. Civilben iskolai pedagógus-asszisztens. Sorszámuk: 13.
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DR. BÓNA BALÁZS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke. Budapes-
ten dolgozik ügyvédként, tagja a 724-es sz. Kossuth Lajos Cserkész-
csapatnak. Örömmel és támogatóan állt a rendezvény mellé, hiszen 
kicsi gyermekkora óta aktív tagja a város civil életének. A versenyben 
partnere és oktatója BALÁZS ALEXANDRA, akinek hét éves társas-
táncos múltja van, és aki ifjú kora ellenére már két éve tanítja a zum-
bát. Molnár Andreánál tanulta a versenytánc alapjait. Sorszámuk: 6.

BÓNA ZOLTÁN a FIDESZ- KDNP országgyűlési képviselő-
je, kilenc évig vezette városunkat polgármesterként. Partnere 
KOLLÁR BARBARA, érettségi előtt álló diák. Társastáncolt négy évig, 
a mazsorett-csoport aktív tagja volt három éven át, előtte pedig a has-
tánc gyönyörű, finom mozdulatait tanulta öt esztendeig Délegyházán 
és Budapesten. Jelenleg a Willpower TSE segédtanára. Sorszámuk: 4.

DR. CSOBOLYÓ ESZTER városunk képviselője, a 724-es sz. Kossuth La-
jos Cserkészcsapat vezetője, a Művelődési Alapítvány elnöke, reformá-
tus segédlelkész és végzett ügyvéd, számos civil szervezet képviselője, 
városunk civil életének aktív résztvevője. A törékeny, finom jelenség egy 
igazi macsó fiatalember oldalán mutathatja be, hogy mit tud, mivel part-
nere MATLÓ BERTALAN, aki a Budai Tangó Tánciskolában sajátította el a 
tangót, a salsát, a keringőt és a különféle társastáncokat. Sorszámuk: 8.

Városunk első embere, GERGŐNÉ VARGA TÜNDE első szóra vál-
lalta a részvételt és örömmel támogatta a rendezvényt. Tud-
juk, hogy polgármester asszony kiválóan táncol és szeret is 
táncolni, szívesen vesz részt mindenfajta játékban, szereti magát és ké-
pességeit kipróbálni az élet egyéb területein is. Most kiváló táncpartnere 
DOBOS RICHÁRD, aki a szemünk láttára nőtt föl és városunkban vált 
igazi táncossá. Kezdetben Molnár Andrea és Schreiner Balázs tanít-
ványaként táncolt és versenyzett, ma pedig már ő is tanítja a kicsiket 
a társastánc és versenytánc alapjaira. Most azt a megtisztelő felada-
tot kapta, hogy polgármester asszonyt „vigye táncba”. Sorszámuk: 9.

KERESZTESI BALÁZS alpolgármester városunk fiatal, agilis vezetője, aki 
nyugodt, higgadt politológusként mindig jól látja az aktuális feladatokat, 
készséggel áll a kihívások elé és aktív közösségi életet él. Megtiszteltetés-
nek vette és örömmel tett eleget a felkérésnek. A verseny idejére partnere 
NAGY KATALIN, aki jelenleg még középiskolai tanuló. Délegyházán a Volly 
István AMI-ban tanult latin és standard táncokat öt és fél évig, országos 
első helyezést ért el. Ő is a Willpower TSE aktív táncosa. Sorszámuk: 7.

PÁL ORSOLYA a program egyik ötletadó gazdája, a DUFI vezető-
ségi tagja, jelenleg Délegyházán a művelődési ház igazgatója, 
sok-sok kulturális rendezvény megálmodója és kivitelezője olda-
lán - KUN LÁSZLÓ oldalán táncol majd. Kun László tíz évig aktív 
versenytáncos volt, majd öt éven át a hip-hop és a break mozdula-
tait tanulta az Attraction tánciskolában. Hat éve a Willpower TSE meg-
alapítója és vezetője, a város Humánpolitikai Bizottságának elnöke. 
Civilben a Semmelweis Egyetem orvostan hallgatója. Sorszámuk: 11.

PORTIK ÉVA az önkormányzat intézményi referense, az Erdélyiek Ba-
ráti Körének aktív tagja, akinél szebben senki nem mond verset Du-
navarsányban, de most egy másik művészeti ág, a tánc világában

MÁRTON BENCE oldalán. Márton Bence a Volly AMI társastáncosa volt hat 
évig. Dunavarsányban az M&M Tánciskolában tanult, majd jártasságot 
szerzett a salsa, a bachata és a rock műfajában. Délegyházán három éven 
át tanított táncokat a Művelődési Házban az ovis kortól a nyugdíjasokig. 
Jelenleg óvodapedagógusként dolgozik Dunaharasztin. Sorszámuk: 2.

SURÁNYI TIBOR képviselő – talán ő a korelnök a versenyzők között. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunavarsányi szervezetének gaz-
dasági vezetője, városunk képviselő-testületében a Fejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke, a zenei alapítvány egykori alapító 
tagja. A többekhez hasonlóan ő is nagy örömmel vállalta a megmé-
rettetést BORDÁS KITTI partnereként. Kitti kiváló néptáncos és évekig 
jazz balettezett. A Táncművészeti Szakközépiskolában végzett. Jelen-
leg jazz balettoktató, emellett még tovább tanul. Sorszámuk: 14.

SZŰCS ATTILA a másik ötletadó gazda, Pál Orsolyával közösen vetették föl 
ennek a rendezvénynek az ötletét. Attila a dunavarsányi Polgárőr Egye-
sület vezetője, a Városgazdálkodási Kft. alkalmazottjaként intézményünk 
gondnoki feladatait is ellátja. Párja DEMETER TÍMEA – a lacházi Volly AMI-
ban 15 évig a társastánc, versenytánc, formációs táncok versenyein ért el 
nívós helyezéseket az országos versenyeken. Jártassága a hastánc, a népi 
tánc, a hip-hop terén is kiváló. Civilben a Kábelgyártó cég Rosenberger Kft. 
irodai asszisztense. Mindketten a Willpower TSE táncosai. Sorszámuk: 3.

VAS ZOLTÁNNÉ az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója. A 
napi tanórákon kívül aktív életet él nemcsak a tudományos és kul-
turális élet, hanem a sport terén is. Kiváló a németországi Gemmin-
gen testvértelepülésünk iskolájával a kapcsolatuk, példaértékű a 
japán Ibiden céggel kialakított kölcsönös együttműködésük. Szin-
tén örömmel vállalta a felkészülést és a szereplést, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk. Partnere az Esküvő Kiállítás szervezője, 
TÓTH FERENC, aki különböző tánciskolákban szerzett jártasságot a keringő, 
a rock, salsa, a sváb tánc és a magyar néptánc világában. Sorszámuk: 5.

VELLA ZOLTÁN Dunavarsány önkormányzatának műszaki osztályvezetője, 
Kiskunlacháza képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának vezetője. Tevé-
keny civil életével szinte minden rendezvényen részt vesz, természetesen 
örömmel támogatta ezt a programot is. Partnere DARÁZS DÓRA, aki tíz 
évig a Majorette Tánc és Sport Egyesületnél táncolt és a különféle verse-
nyeken szép eredményeket ért el. Hat éve a Willpower táncosa és ma már 
tanítója is.  Keringők és show-táncok betanításával foglalkozik. Civilben a 
dunavarsányi önkormányzat pénzügyi osztályán dolgozik. Sorszámuk: 1.

ZEZULA TIBOR az Erkel Ferenc Alapfokú Zeneiskola igazgatója immár 
21 éve. Zeneszerző, a Multitalent Musical stúdió vezetője. Töretlen len-
dülettel tanítja a kisiskolásokat a zene alapjaira, igazgatja a zeneiskolát, 
miközben évek óta óriási sikereket ér el a nagyobbakkal a stúdió művészi 
tevékenysége révén. Partnere GÁRDONYI ADRIENN, egykori tanítványa 
aki kisgyermek kora óta Taksonyban táncolt néptáncot, majd a Soroksári 
Táncegyesület tagja lett. Táncpedagógusként végzett Budakeszin, sváb 
és magyar néptánc szakon. Öt éve a Dunavarsányi Csujjogató csoport 
vezetője és az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanára, ahol néptáncot, 
német nyelvet és német nemzetiségi ismereteket tanít. Sorszámuk: 10.

A verseny időpontja: 2015. június 5, 6, 7., a Városnapok estéin. 
  A párokat a zsűri pontozza és szóban értékeli, az eredmények másik felét a közönség adja majd a művelődési házban vásárolható, sorszámozott sza-
vazócédulák segítségével. A nézői szavazatokat összesítik és hozzáadják a zsűri pontjaihoz, így alakul ki a végleges eredmény. A verseny jóvoltából 
befolyt összeget kárpátaljai testvértelepülésünk, Csetfalva gyermekeinek az üdültetésére fordítjuk. A versenyen útnak indul egy vándorserleg is, ame-
lyet a következő években újabb és újabb versenyeken lehet majd átvenni a mostani nyertes párostól, akiknek éppen ezért indulniuk kell jövőre is. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a művelődési ház honlapját, 
(www.varsanymuvhaz.hu), ahol folyamatosan beszámo-
lunk a felkészülés eseményeiről és ahol mindig friss infor-
mációkkal szolgálunk az érdeklődőknek!
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A Reikiről lesz előadás a Művelődési Házban április 2-án 18 órakor.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Mi a Reiki?

Az alapító japán Mikao Usui szerint: 
A boldogság elérésének módszere, amely elhárítja az akadályozó lelki és testi betegségeket.

  Életünk és egészségünk nagymértékben függ a bennünk működő életenergiáktól. Ha az energiaszintünk alacsony, nem harmonikus, energia blokkok 
vannak bennünk, megbetegszünk. A Reiki a világmindenséget betöltő kozmikus energia. A Reikire hangolt személy korlátlan mennyiségű energiát fo-
gadhat be és továbbíthat az öngyógyulás támogatására anélkül, hogy ez őt magát kimerítené. A REI-KI japán kifejezés, jelentése: kozmikus energia, az 
Isteni teremtő akarat legmagasabb szféráiból jövő. A Reiki a szeretet energiája – a szeretetet nem kell tanulni, mert azzal születtünk, csak gyakorolni kell 
és megtaláljuk a lelki békénket. A kincs önmagunkban van, amely támogatja, gyógyítja, harmonizálja minden élő szervezet fejlődését. Együttműködik 
az orvosi gyógyítással és minden pozitív módszerrel. A fizikai testre, az érzelmekre és a lélekre pozitívan hat, megszünteti a belső feszültséget, a túlzott 
aggodalmakat, a stresszt, amely a legtöbb betegség okozója. Nem vallás vagy szekta, és világnézettől függetlenül mindenkinél működik. Mivel a hit ereje 
fontos gyógyító erő, a Reikivel együttesen használni nagyon is javasolt. Nem igényel különös képességeket és nem kell bemagolni semmilyen dogmát.

  Az ősi módszer újra felfedezését az 1865-ben, Japánban született Mikao Usuinak köszönhetjük. 1922-ben a megvilágosodást keres-
ve 21 napig böjtölt egy Kyotó melletti szent hegyen. A 21. napon elájult, és amikor magához tért, azt tapasztalta, hogy a kezeiből ener-
gia sugárzik és azzal gyógyítani tud. A jelenséget Reikinek nevezte el. Rájött arra is, hogy a képességet át tudja adni másoknak. Tanáro-
kat is tanított, akik szintén tovább adták a tudást. Így jutottak el hozzám is: négy eredeti tanár-behangolást kaptam és jelenleg az eredeti, 
sallangmentes Reikit használom, amely az öngyógyító képességek felébresztésével a legjobban támogatja a gyógyulást. A módszer segítségével gyó-
gyíthatatlan betegségek esetében is vannak pozitív eredmények. Az előadáson gyógyult betegektől is lehet kérdezni, illetve videókat mutatunk be. 
  Saját magam megszabadultam a magas vérnyomástól, az alkoholizmustól, a cukorbetegségtől, az emésztési gondoktól, meggyógyult a gerincem, ko-
rábbi zűrös magánéletem megváltozott és jelenleg az életem legboldogabb éveit élem. Korábban Budapesten vezettem Reiki Klubot, majd 2008. január 
21-én a Petőfi Művelődési Házban megalapítottuk a Dunavarsányi Reiki Közösséget. Érdekesség, hogy az indulást segítő barátaim között volt Ica Du-
nabogdányból, akit a Reiki a 20 évig tartó, magatehetetlenséget okozó Parkinson-kórból gyógyított ki és napjainkban is élhető életet él. A művelődési 
ház felújításakor a Viola utca 28. alatti lakóházam melléképületébe költöztünk, ahol minden szerdán 18 órától várjuk a betegeket. A részvétel ingyenes.

Az előadás programja:  

Rövid bemutatkozás (Wagner Lajos Reiki mester-tanár), 
A Reiki ismertetése és a Dunavarsányi Reiki Közösség bemutatása, 
A fejlett orvosi gyógyítást, hogyan támogatja a Reiki. 
A földsugárzásokról és azok eltereléséről, 
Gyógyulások bemutatása videofilmek segítségével,  
Két egészségjavító CD bemutatása a Reiki és az agykontroll együttes használatáról,  
Rövid szünet,
Kb. 19 órától Reiki energiaátadás bemutatása, amelyen a résztvevők megismerhetik a Reiki energiát, Meditáció kb. 10 percen keresztül,  
Befejezésül kérdések-válaszok és hozzászólások.

A Reikiről bővebben lehet olvasni a www.reikidunavarsany.hu honlapon, ahol a Vendégoldal menüpontban gyógyulási történeteket is találnak.

                                                                                                                    Wagner Lajos Reiki mester-tanár

KÖSZÖNET

 A Szent Vendel Alapítvány nevében ezúton  
szeretném megköszönni  az  Önök által fel-
ajánlott adójuk 1 %-át.  2013-ban 68576.-Ft-
ot, 2014-ben 76003.- Ft-ot utaltak az ala-
pítvány számlájára, melyet a nagyvarsányi  
templom  falának vízszigetelésére fordítunk.

Kérjük továbbra is támogassák a Szent 
Vendel Alapítványt adójuk 1 %-ával!

Adóazonosító szám:  
18703234-1-13

 
Köszönettel :

Hegedűs Lajosné
az alapítvány képviselője

Az Álláskereső Klub hírei
 A „MISA” Alapítvány által szervezett Senior Fog-
lalkoztatási Klub megtartotta márciusi foglalko-
zását Dunavarsányban a Művelődési házban.
Ismét jöttek új álláskeresők Délegyházáról és Du-
navarsányról, így először az álláskeresés elméleti 
tudnivalóinak megbeszélésére került sor. Az ösz-
szejövetelen részt vett egy munkaadó is és   ismer-
tette az általa ajánlott lehetőségeket. Ezt követően 
az álláslistákból válogattak a munkát keresők.
Fontos változás! ÁPRILISTÓL  a foglalkozáso-
kat a hónapok ELSŐ HETÉNEK KEDDI NAPJÁN 
tartjuk.  A kezdési idő és a helyszín változatlan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében: 
dr. Gligor János

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

A Lányok Asszonyok Klubja őszinte 
köszöntettel vete az 1%-os adományokat és 

használta jotékony célra!

Kérjük továbbra is támogassák adójuk 
1%-nak felajánlásával klubunkat.

Adószám:
18705494-1-13

Tisztelettel:
Lányok Asszonyok Klubja

Forduló Dátum Nap Idő Hazai csapat Vendég csapat

1 2015.03.07 szombat 10:00 Hernád SE - Dunavarsányi TE 3 1
2 2015.03.22 vasárnap 12:30 Dunavarsányi TE - Kakucs KSE
3 2015.03.28 szombat 10:00 Örkény SE - Dunavarsányi TE
4 2015.04.05 vasárnap 13:00 Dunavarsányi TE - Törökbálinti TC
5 2015.04.11 szombat 10:00 Újlengyel DSE - Dunavarsányi TE
6 2015.04.19 vasárnap 14:00 Dunavarsányi TE - Érdi VSE
7 2015.04.26 vasárnap 10:00 Kiskunlacháza SE - Dunavarsányi TE
8 2015.05.03 vasárnap 14:30 Bugyi SE - Dunavarsányi TE
9 2015.05.10 vasárnap 14:00 Dunavarsányi TE - Újhartyán ISE

10 2015.05.16 szombat 14:00 Halásztelek FC - Dunavarsányi TE
11 2015.05.23 szombat 17:00 Dunavarsányi TE - Dabas-Gyón FC

Eredmény

Dunavarsányi TE - U21 bajnoki labdarúgó mérkőzések

Forduló Dátum Nap Idő Hazai csapat Vendég csapat

16 2015.02.28 szombat 14:30 Dunavarsányi TE Vasad 5 0
17 2015.03.08 vasárnap 14:30 Inárcs VSE - Dunavarsányi TE 0 4
18 2015.03.14 szombat 11:00 Dunavarsányi TE - FC Dabas III.
19 2015.03.21 szombat 15:00 Dunavarsányi TE - Dabas-Gyón FC II.
20 2015.03.29 vasárnap 15:00 Újhartyán ISE II. - Dunavarsányi TE
21 2015.04.04 szombat 16:00 Dunavarsányi TE - Ócsa VSE
22 2015.04.12 vasárnap 16:00 Táborfalva KSE - Dunavarsányi TE
23 2015.04.18 szombat 16:30 Dunavarsányi TE - SILK
24 2015.04.26 vasárnap 16:30 Bugyi ASE - Dunavarsányi TE
25 2015.05.02 szombat 16:30 Dunavarsányi TE - Szigetcsép SE
26 2015.05.09 szombat 16:30 Szigetszentmárton FC - Dunavarsányi TE
27 2015.05.16 szombat 17:00 Dunavarsányi TE - Kiskunlacháza SE
28 2015.05.24 vasárnap 17:00 Szigetbecse SE - Dunavarsányi TE

29 2015.05.31 vasárnap 17:00 Tatárszentgyörgy - Dunavarsányi TE
30 2015.06.07 vasárnap 17:00 Monorierdő II. - Dunavarsányi TE

Eredmény

Dunavarsányi TE - Felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzések
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K É Z I L A B DA H Í R E K
 A Dunavarsányi férfi felnőtt csapat a megyei baj-
nokságban méri össze felkészültségét. A csapat 
2014-ben alakult lelkes szülők és sportszere-
tők kezdeményezésére, edzőjük Szeder Mónika.

Edzés időpontok: hétfő és szerda 19 óra, tornacsarnok.

A férfi csapat után a serdülő fiú csapat is megalakult. 
Paulné Simon Brigitta edző vezetésével készülnek, és 
tanulják a kézilabda fortélyait.

Edzés időpontok: hétfő 17-18-ig (erőnléti), szerda 
18-19,30, csütörtök 17,30-19-ig

Ők az U13 Regionális Kupán mérik össze felkészültsé-
güket másik 6 megyei csapattal.

Jelentkezni edzésidőpontokban a helyszínen le-
het. A mérkőzések időpontjairól a facebook-on 
tájékozódhatnak.Bővebb információt életünkről 
a www.dunavarsanyite.hu honlapon érhetnek el.

Várunk mindenkit a mérkőzésekre, szurkoljunk 
együtt Dunavarsányért!
   

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

Kézilabda Mérkőzések
Pest Megyei Felnőtt Férfi

2015. február 8. vasárnap 16:00
Dunavarsányi TE Százhalombatta Testedz.

2015. február 21. szombat 15:00
Dunavarsányi TE Budai Farkasok KK

2015. március 1. vasárnap 9:30
Vecsési SE II Dunavarsányi TE

2015. március 7. szombat 15:00

2015. április 11. szombat 18:00

Dunavarsányi TE Százhalombatta DKSK
2015. március 13. péntek 19:30

Aranyszarvas Se 
Tápiószentmárton Dunavarsányi TE

2015. március 21. szombat 14:00 

Bugyi SE Dunavarsányi TE
2015. április 19. vasárnap 15:00

Dunavarsányi TE Szigetszentmiklós KSK II.

Dunavarsányi TE Mogyoródi KSK II
2015. április 4. szombat 12:30

Csömör KSK II. Dunavarsányi TE
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS – DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazda-
sági szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a Bizottság 
elé 2015. szeptember 30. napjáig. A Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat a különböző szakterületek-
ről, így például az épített környezet kategóriájában az őrház, vagy a kulturális örökség vonatkozásában Könözsi László szerzeményeinek és 
Kiss László festményeinek a megjelölését. 

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és 
megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűj-
temény/regiszter lesz. A Helyi Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. 
Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről.

Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési és Önkormányzati Osztály, Portik-Cseres Évánál 

2. Robi Cukrászda, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 33.

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

Elektronikusan: 
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, 
különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógysze-
rek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és 
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes 
technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, 
filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe 
tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formá-
ban, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.

 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, 
geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körül-
vevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglá-
tóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság
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Javaslat 
a Dunavarsányi Helyi Értéktárba történő felvételéhez 

 
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
___________________________________________________________________________ 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: ____________________________________________ 
Levelezési cím: ____________________________________________ 
Telefonszám: ____________________________________________ 
E-mail cím: ____________________________________________ 
 
II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 
1. A települési érték megnevezése: 
___________________________________________________________________________ 
2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
_ agrár- és élelmiszergazdaság; 
_ egészség és életmód; 
_ épített környezet; 
_ ipari és műszaki megoldások; 
_ kulturális örökség; 
_ sport; 
_ természeti környezet; 
_ turizmus és vendéglátás. 
 
3. A települési érték fellelhetőségének helye: 
___________________________________________________________________________ 
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Dátum: ________________________ 
______________________________________ 
Aláírás 
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Polgárőr számvetés 2014-ről

  A 2014-es év igen mozgalmas volt polgárőreink számára. Az év elején, 
márciusban pályázati támogatás segítségével megrendeztük a duna-
varsányi Polgárőr Napot. A Ráckevei Rendőrkapitányságról érkezett egy 
rendőrautó és egy fegyverkiállítást is megtekinthettek a látogatók. A 
meghívottak közt voltak a Délegyházi Önkéntes Tűzoltók is, így mind a he-
lyi polgárőrség autójába, mind a tűzoltóautóba a gyerekek beleülhettek, 
kipróbálhatták és még szirénázhattak is. Szerveztek ügyességi versenyt 
kicsiknek és nagyoknak, a felnőtteknek pedig Mester Csaba mentőtiszt tar-
tott előadást arról, hogy mi a teendő, ha elsősegély nyújtására van szükség.

Májusban a dunavarsányi polgárőrök és a Ráckevei Rendőr-
ség gyermeknapot tartott a Weöres Sándor óvodában – az au-
tók kipróbálása volt a legnagyobb élmény a kicsik számára. 

Júniusban ünnepeltük a Dunavarsányi Polgárőrség 10 éves fennállását, 
ennek alkalmából kistérségi polgárőr napot tartottunk főzőversennyel, 
kutyás bemutatóval, ugráló várral, rendőrségi fegyverbemutatóval, az 
óvodások pedig nagyon szép műsorral leptek meg bennünket és minden 
kedves kilátogatót. A Délegyházi Önkéntes Tűzoltókkal, a Szigetszentmik-
lósi Mentőalapítvánnyal és a Dunavarsányi Polgárőrökkel közösen egy sze-
mélygépkocsi-motoros baleset mentési gyakorlatát is bemutattuk. Szabóné 
Pál Orsolyának köszönjük, hogy segítségünkre volt rendezvényeinken.

Szintén júniusban rendeztük meg városunkban a Katolikus Egyházme-
gyei Találkozót, ahol közös szolgálatot láttunk el az áporkai, a dömsödi, a 
majosházi polgárőrökkel és a Ráckevei Rendőrkapitányság rendőreivel.

Augusztusban dr. Békássy Szabolcs elsősegély-tanfolyamot tartott ne-
künk és a dömsödi polgárőröknek. A foglalkozáson gyakorolhattuk az 
újraélesztést és különböző kisebb, helyszíni egészségügyi teendőket.

Szeptemberben a dunavarsányi Szüreti Felvonuláson biztosítottuk a lova-
sok, lovas kocsik, autók haladását és az egész rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolítását.

Októberben a Délegyházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület felkérésére öröm-
mel elfogadtuk a megbízást, hogy mi vezessük fel az általuk rendezett szü-
reti felvonulást.

Novemberben az eddigi évekhez hasonlóan a temetőknél láttunk el 
szolgálatot. Egyaránt figyeltünk az autósokra és a gyalogosokra, hogy 
a temetői látogatók nyugodtan emlékezhessenek elhunyt szeretteikre.

Decemberben a városi karácsonyon – a hagyományokhoz híven – polgárő-
reink is feldíszítettek egy fenyőfát egy rászoruló családnak és ajándékokkal 
lepték meg a gyermekeket.

Mint minden évben, így 2014-ben is sok városi rendezvényen voltunk je-
len, biztosítva a résztvevők, a vendégek nyugodt szórakozását. Sok esetben 
kérték a Ráckevei Rendőrkapitányság rendőrei a segítségünket baleseti 
helyszínelésnél.

Ezúton is köszönjük támogatóink 2014-ben nyújtott segítségét, amivel 
nagyban hozzájárultak egyesületünk működéséhez, köszönjük együttmű-
ködő partnereink segítségét. Köszönjük a Ráckevei Rendőrkapitánysággal 
és a helyi KMB alosztállyal közösen végzett munkát. Köszönjük a Kuni-Red 
Kft.-nek, Edinának és Gábornak a téli vonulós kabátokat, jó hasznát vesszük. 
Köszönjük az Energy-Zol Kft.-nek, az üzemanyag támogatást.Köszönjük 
Dunavarsány Város Önkormányzatának és képviselő-testületének támoga-
tását.

Kívánjuk, hogy a jövőbeni együttműködés sikere tovább növelje 
Dunavarsány lakosságának biztonságát!
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EBZÁRLAT

Duanvarsány közigazgatási területén
2015. március 28.-tól április 18.-ig

terjedő időszakban ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Ezen időszak alatt minden kutyát és macskát elzárva kell tartani, 
kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve szabad kivinni. Az érin-
tett területeken állatok legeltetése tilos! Az önkormányzat az ebzárlat 
idején köteles a jogszabályban előírtak szerint eljárni.

Az elrendelő határozat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végre-
hajtandó.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatósága igazgató föállatorvosához címzett, de a Hivatalom-
hoz - mint elsőfokú hatósághoz - benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslat eljárási dlja 
10 OOO forint, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának  10023002- 00302175-
00000000 számlaszámára kell átutalás vagy a fizetési számlára történő 
készpénzbefizetés útján megfizetni, az ügyiratszám és az ügyfél adószá-
mának, illetve adóazonosító jelének feltüntetésével. A jogorvoslati díj 
befizetését igazoló bizonylatot a jogorvosl ati kérelemhez csatolni kell.

INDOKOLÁS

2013. szeptember 12. és 2015. március 06. közötti időszakban Bács-Kis-
kun megye, Jász-Nagykun  Szolnok megye és Pest megye területéről 
származóan, összesen 47 veszettség esetet állapitottak meg a NÉBIH ADl-
ban. Az esetek többsége vörös rókákból került diagnosztizálásra, azonban 
két esetben szarvasmarhából, egy esetben őzből és egy esetben kecské-
ből mutatták ki a vírust Pest megye területén 18 esetet állapítottak meg 
ebben az időszakban, 15-öt vörös rókában, egyet szarvasmarhában egyet 
kecskében és egy esetet k utyában.

Pest megye területén a kiszórás időpontja 2015. március 28. és április 
02. között történik.

dr. Szelényi Zoltán
mb. járási főállatorvos

L O V A G L Á S ,  L O V A S  O K T A T Á S 
M A J O S H Á Z Á N  A 

J Á Z M I N  L O V A S  U D V A R B A N . 

C S A R N O K U N K B A N  T É L E N  I S 
L O V A G O L H A T S Z ! 
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Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete 

 

 

 
ALAPVETŐ BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK SZÜLŐK SZÁMÁRA 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános 
iskolák 2015/2016-os tanévben induló első évfolyamára a beiratkozás ideje:  

 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között; 
 2015. április 17. (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! 
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1-301-6969
 Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és  
 ünnepnapokon: 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. Schäff er Mihály háziorvos
 06/70 382-3663
 Egészségház I. em. 54.
 Rendelés:H, Sz, P:8-12; K, Cs:13-17
 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. 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. Fábián Dóra
 Vörösmarty u. 45.
 rendelési időben 06/24 473-327
 Rendelés: H:12.30-13
 (csecsemő tanácsadás);
 H: 13-15; Cs: 13-14
 Dr. Rácz Ildikó
 Vörösmarty u. 45.
 rendelési időben 06/24 473-327
 Rendelés: K:11.30-12
 (csecsemő tanácsadás); 
 K: 12-13; Sz: 9-11; : 12-13
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Ispánné Szatmári Ibolya
 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
Napközi otthonos Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő
Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház
 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
 06/24 521-040
Polgárőrség
Közbiztonsági iroda
 06/24 483-279
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
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: 8-15
DPMV ZRT.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft .
 06/30 378-5116
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

É k s z e r v á s á r !
Maradunk továbbra is Kedves Vásárlóink szolgálatában!

Arany, acél és ezüst árusítása továbbra is 30-50%-os kedvezménnyel.
Arany felvásárlás 5200/gr

Arany beszámítás 10000/gr
Vállalunk javítást, készítést stb. 

Nyitva tartás:
Hétfőn zárva vagyunk

Keddtől-péntekig 13:00-17:00
Szombat 9:00-12:00

Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36
Telefonszám: 06 70 319 9461 

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.: 06/20-9220552 

• TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412 

 Gál Károly

• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a.  

 Tel: 06/20-343-0968

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  

 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

• Kertépítés, kertfenntartás megfizethető áron.  

 Tel.:+36708667398, +36707758606,  

 e-mail: hmkertek@gmail.com

• Redőny, reluxa készítés, javítás garanciával  

 Tel.: 06-20-3642383

• Otthoni, gyors pénzkereseti lehetőség kozmetikai  

 cégnél! Hívjon bizalommal. Tel:06/30-657-3364

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!   

 Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna

TAVASZVÁR ÁS A CSINI FIT T STÚDIÓBAN!

Szolgáltatásaink:

Hagyományos kozmetikai kezelések natúr termékekkel
Mélyhidratáló Rózsakezelés

Kényeztető rapidkezelés
Gyantázó bérlet
4D műszempilla

Gél-lakkozás, műköröm

Bejelentkezés: Mátyás Zsuci 06-70-654-1630
facebook.com/CsiniFittStudio

SZÓRÓLAP FELMUTATÁSÁVAL 5% KEDVEZMÉNY!
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 

szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 
gyermekét/gyermekeit másfél évestől 

három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központ-
jában, az óvoda szomszédságában működő 

otthonos, gyermekközpontú, az óvodára felké-
szítő intézményünket. 

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

intézményvezetőnél.

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

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

ADÓ-BIZTOS KFT.
minden ami:

 ADÓZÁS           BIZTOSÍTÁS  

                Könyvelés         Lakás, Vagyon
           Adótanácsadás       Kötelező, Casco
            TB ügyintézés                        Életbiztosítás, Befektetések
            Bérszámfejtés                              Nyugdíjbiztosítások
    SzJA és egyéb bevallások                  Vállalati biztosítások
                  Utasbiztosítások                
                Fundamenta lakásszámla

Egyéni és társas vállalkozás,         Ügyintézés, szerződéskötés, 
magánszemélyek részére!    kárbejelentés, biztosítási tanácsok!

           Herczeg Ildikó                              Herczeg Mariann                                               
           Tel.: 06202359080                        Tel.: 06209823808 
             

Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. /Posta udvarában/

Tel.:0624656915
Fax:0624656916

email: adobiztos@pr.hu, adobiztos@gmail.com; 
                     adobiztos@bemboz.hu 
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