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TÚL A FÉLIDŐN
Tervek és tények
A rendszerváltásnak hívott eseménysorozat többek között a szabad választás lehetőségét is magával hozta: 1990-től négy évenként tavasszal az országgyűlési, ősszel az önkormányzati képviselők személyéről döntöttek a lehetőséggel élni kívánó állampolgárok (sok esztendő különféle
választási cirkuszai után lehetnénk többen is – de az egy másik történet). A következő nagy változás 2014-ben történt meg: onnantól az országgyűlési képviselőket továbbra is négy évre, a polgármestereket és az önkormányzati képviselőket pedig öt évre választhatjuk meg magunknak. A
települési vezetőket illetően túl vagyunk a ciklus felén, éppen ezért már adott a lehetőség annak
megvizsgálására, hogy ki és mennyire tartotta be a választás hevében tett ígéreteit, mennyire valósította meg a szépen csengő mondatokban felvázolt terveit. Most induló sorozatunkban erről
lesz szó, először Gergőné Varga Tünde polgármesterrel tekintünk vissza az első félidőre.
Gyorsan elszaladt az idő az eskütétel óta?
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- Már régóta dolgozom az önkormányzatnál, megszoktam a ciklusokban való gondolkodást. Az elején még
soknak tűnik a négy esztendő, pláne most az öt – azután repülnek a hónapok. Az öt év annyiban jobb, hogy
egy évvel több idő van a hosszú távú elképzelések
megvalósítására – az út- vagy járdaépítés a szemünk
előtt zajlik, látjuk, ahogy készül. Más a szennyvízkezelés átfogó megújítása: régóta szerepel a tervek között
mind a városi hálózat, mind a tisztítótelep korszerűsítése, bővítése, de ez már esztendőket vesz igénybe. Az
előkészítés az előző ciklusban történt meg, a befejezés
pedig átnyúlik a következő ciklusra is. Sokat töprengtünk a források előteremtésén, hála Istennek az állam a
segítségünkre sietett, nemrég írtuk alá a négymilliárd
forint értékű szerződést közösen a többi érintett polgármesterrel. A kormány nemcsak nálunk, hanem másutt
is segít: a szennyvíztisztító egy olyan közmű, amelynek
mindenütt rendben és gazdaságosan kell működnie.
Vegyük sorra az ehhez képest kisebb feladatokat, a
közintézmények építését, felújítását!
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- A ciklus elején visszanéztünk és jólesően állapíthattuk meg, hogy jó munkát végeztek elődeink. Öröm,
hogy sok a gyermek, de ez azzal is jár, hogy új alsó
tagozatos iskolarészt kellett felépíteni, megújult a
régi épületrész, a bölcsőde, az óvoda és nekikezdtek
az új polgármesteri hivatal építése előkészítésének.
Ahogy megtörtént a választás, rögtön megkezdődtek
a munkálatok és egy év múlva már beköltözhettünk
a gyönyörű épületbe. Sorra írták ki a pályázatokat,
igyekeztünk minél több lehetőséget kihasználni, így
sikerült napelemeket felszereltetni, a nyílászárókat
kicseréltetni, a közvilágítást energiatakarékosabbá és
korszerűbbé tenni. Sorolhatnám tovább a példákat,
de talán ennyiből is látszik, hogy a pályázatok figyelemmel kísérése, a fejlesztési lehetőségek kihasználása folyamatos feladat. Ugyancsak folyamatos a ciklus
elején elfogadott gazdasági tervek valóra váltása – bár
sok segítséget kapunk az államtól, azért egyrészt
szükség van az önrészre némelyik pályázatnál, másrészt a város működtetésére, a bérek kifizetésére és
még sok minden másra is kell a fedezet. Összességében elmondhatom, hogy a megvalósításban jól
állunk, az időpontokat tartjuk. Persze, mindig vannak
váratlan kiadások, előre nem látott események, de
ezek eddig nem jelentettek különösebb problémát.

A választási kampányban célként jelölte meg,
hogy Dunavarsány legyen virágos város. Mennyire sikerült a megvalósítás?
- A város állandó szépítése, a külcsín alakítása számomra kiemelt feladat - ennek egyik része a virágosítás. Ebben a ciklusban felfejlesztettük a Városgazdálkodási Kft.-t, új lett a vezető, új a telephely, új gépeket
kaptak – egy nagyon jó csapat alakult ki. Mindennek
köszönhető, hogy városunk tisztább, rendezettebb,
a korábbinál több a zöldterület. A folyamatnak nem
szabad megállnia, mert fontos, hogy az emberek jól
érezzék magukat a településen.
Már ebben a ciklusban történt, hogy átadtak egy
nagyon szép új futballpályát – ez is fontos a lakosok, főként a férfiak jó közérzetéhez…
- Nekem mindig fontos volt a sport az életemben, azután úgy alakult, hogy még alpolgármesterként lettem a DTE elnöke és onnantól kezdve természetesen
még többet foglalkoztam a sportélettel. Annak idején
éppen nem volt csapata az egyesületnek – ha nem is
NB I-es, de azért egy jó színvonal elérését tűztem ki
célul. Azután jött a TAO-lehetőség, ezt kihasználva sikerült a pályát és környékét újjá varázsolni. Ebből a
támogatásból készült el az esti mérkőzésekhez illetve
az edzésekhez a pályavilágítás. Előfordult már, hogy
más településekről is jöttek hozzánk esti meccseket
lejátszani. Egy 20X40 méteres műfüves kispálya is
létesült az MLSZ pályaépítő programjával. A sporttelep köré új kerítés épült és parkolókat alakítottunk ki.
A TAO pályázat sikereként kapott új gyepszőnyeget
a nagy pálya, elkészült egy szintén élő füves bemelegítő pálya, labdafogó hálók kerültek felszerelésre,
korlátok, járdák lettek építve. A legnagyobb beruházás pedig most van folyamatban, egy közel 400 m²es pályaház épül az előírásoknak megfelelő számú
helyiségek betervezésével, köztük egy közösségi tér
kialakításával. Hozzáteszem, a társasági adón kívül
az önkormányzat is hozzájárul nem kevés összeggel
ezekhez a fejlesztésekhez, mert a TAO a költségek
70%-át fedezi, a többit önerőből kell állni. Bebizonyosodott, hogy mindennek volt értelme: a felnőtt férfi
csapat a mostani szezonban már a megye első osztályban játszik. A legfontosabb azonban az, hogy a futball és a kézilabda egyesület legalább kétszáz városi
gyereknek, fiatalnak biztosít sportolási lehetőséget.

A beszélgetés végén még egy téma: a közbiztonság. Mennyire elégedett?
- Természetesen itt is próbáltunk előbbre lépni, úgy
érzem, sikerrel. Minden évben szereltetünk fel új
térfigyelő kamerákat, — jelenleg már több, mint 30
készülék tartja „szemmel” a várost — éppen nemrég
sikerült egy betörés tettesét a felvételek visszanézése után elfogni, tehát hasznosak, van visszatartó
erejük is. A forgalmas közlekedési csomópontokban,
a lakóparkok bevezető útjainál az emberek kérését,
észrevételeit felhasználva, folytatjuk a jövőben is a
kamerarendszer bővítését. Mindezeken túl a képviselő-testület támogatja, hogy a szabadidős rendőröket
járőrözésre vegyük igénybe – az ő utcai jelenlétük is
a közbiztonság javára válik. Kisebb bűncselekmények
minden település életében előfordulnak, szerencsére
nagy, az országos közvéleményt is felkavaró bűneset
régóta nem fordult elő. Dunavarsány egyelőre megőrizte békés, nyugodt, családias jellegét és hangulatát. A fejlődés azonban nem áll meg: biztosan tovább
gyarapodik beköltözéssel is a lakosság, számukra
biztosítani kell azokat a helyeket, ahol kialakíthatják
az életterüket. De ez már a következő ciklus feladata…
Haeffler András

VILÁGBAJNOKOK
DUNAVARSÁNYBAN!
Soha nem látott sikert ért el az ITSE Fejes Dániel-Simon
Sebestyén ifjúsági kenu párosa a dél-afrikai Pietermaritzburgban, az Maratoni Kajak-kenu Világbajnokságon! A 19 km-es távot a fiúk óriási fölénnyel nyerték
meg. Szívből gratulálok Dunavarsány önkormányzata
nevében az elért eredményhez, további hasonló sportsikereket kívánok Daninak és Sebinek még sok-sok világversenyen, és egyszer majd az olimpián is!
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A 2017. szeptember 4-ei rendkívüli,
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület saját részéről változatlan tartalommal elfogadta a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiai Korszerűsítése tárgyában a Szerződéses
Megállapodást az ME-2020 Konzorcium (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.), valamint Dunavarsány Város Önkormányzata között, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, illetve a további szükséges intézkedések megtételére.

A 2017. szeptember 19-ei rendes,
nyílt képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el. Felkérte a polgármestert,
hogy a Csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb
2017. október 2-ig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Az „A” és „B”
típusú pályázati kiírást az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint, az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon legkésőbb 2017. október 3-ig közzéteszi.
A képviselő-testület támogatta a Dunavarsány,
033 és 013 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
kivett közút ingatlanok térítésmentes Magyar
Állam tulajdonába és Magyar Közút Nonprofit
Zrt. vagyonkezelésébe adását azzal a feltétellel, hogy a 033 hrsz-ú kivett közút ingatlanon)
megtalálható 4 db autóbuszmegálló felépítmények továbbra is Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében marad.
A tervezett kerékpárút és létesítményeinek
megvalósulásához és fenntartásához szükséges
intézkedéseket a tulajdonos és a vagyonkezelő
döntéseivel támogatja, továbbá a tulajdonos
változásának ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetése a tulajdonos és a vagyonkezelő feladata. Felhatalmazta a polgármestert a térítésmentes átadásról szóló tárgyalások lefolytatására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta az „Attila utcai
villanyoszlop sor áthelyezése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Az eljárásban
meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Kábel-Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.),

S.A.G. Hungária Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.), Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics
Mihály út 110.), Agvill Kft. (2209 Péteri, Tölgyfa
u. 16.), Kalipron Kft. (1107 Budapest, Basa utca
26.). Felhatalmazta a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, az ajánlattevők részére a
felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület hozzájárulását adta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében
és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel az Ivóvíz- Minőségjavító Önkormányzati
Társulás 2017. december 31. napjával történő
megszüntetéséhez, amennyiben a Támogató/
Közreműködő Szervezet hozzájáruló nyilatkozata 2017. december 1. napjáig rendelkezésre áll.
Amennyiben a fentebb részletezett hozzájáruló
nyilatkozat 2017. december 1. napjáig megérkezik, az Önkormányzat külön határozattal
dönt a társulást megszüntető megállapodásról,
továbbá a számviteli, beszámoló készítési, és
egyéb feladatok elvégzéséről. Felkérte a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat megkérésére és
a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület saját részéről hozzájárult
Kucsera Istvánné és Kucsera István tulajdonában lévő Majosháza, 1149/6 hrsz-ú, 345 m²
területű kivett beépítetlen terület ingatlanra a
beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett
elidegenítési tilalom törléséhez. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Kucsera Henriettet
és az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint
az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.
Rendeletek:

2017 augusztusában
házasságot kötöttek:

Bársony Péter - Belicza Júlia
Szabó Kálmán - Póczos Szonja
Fodor Gergő - Lengyel Zsuzsanna
Jónás Barnabás - Győrfi Tünde
Mos Zoltán - Tóth Tímea
Timkó Tamás - Molnár Gyöngyi Margit
2017 augusztusában
születtek:
Bíró Vivien
Bíró Angelika
Szabó Nimród János
Bacsó Blanka Liza
Bognár Gréta
Zimmermann Botond
Kruzslik-Almási Léna
Plausin Péter

Július 25.
Július 25.
Július 27.
Július 29.
Augusztus 3.
Augusztus 13.
Augusztus 24.
Augusztus 29.

2017 augusztusában
elhunytak:
Dömötör László
Mile László András
Németh Józsefné
Winkler István
Virág László Jánosné
Ullmann Józsefné
Túró Istvánné
Bakodi Gyula Sándorné

élt 73 évet
élt 64 évet
élt 84 évet
élt 66 évet
élt 75 évet
élt 91 évet
élt 66 évet
élt 64 évet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretet férjemet Horváth Lászlót
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak. Horváth Lászlóné és családja

A Képviselő-testület megalkotta:
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2017. (IX. 20.) önkormányzati rendeletét és
- a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 16/2017.
(IX. 20.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Winkler István (Füles) hamvainak
megszentelésére tartott gyászmisén részt
vettek, jelenlétükkel, virággal, illetve koszorút kiváltó pénzadománnyal kegyeletüket lerótták. A koszorúadományból befolyt
összeget a „Piros orr Bohócdoktor Alapítvány” javára befizettük. Gyászoló család
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése
Új fejezet kezdődött el Dunavarsány és a szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony
életében, hiszen 2017. szeptember 12-én aláírásra került a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep
Technológiai korszerűsítése tárgyú beruházás
kivitelezési szerződése 3,9 milliárd forint értékben. A hat település az NFP Programiroda Kft.-vel,
mint konzorciumvezető projektgazdával, a 2015
júniusában kötött Konzorciumi megállapodásban foglaltak alapján valósítja meg a beruházást.

A kivitelezés során megépül az új tisztítómű, melynek feladata a tisztított szennyvíz minőségének
javítása. A jövőben az I. tó területén jól kontrollálható tisztítási technológiával, illetve üzembiztos
működéssel látja el feladatait. A beruházás további célja, új öntözőerdő létrehozása, mely csökkenti a jelenleg használt öntözőterületek terhelését.
A szennyvíztisztító telep II. és III. számú felszíni
tározói és a Duna-Tisza-csatorna között nyomóvezeték kerül lefektetésre, mely szigorú szabályok
betartása mellett, kizárólag belvizes időszakban ad majd lehetőséget a már megtisztított
szennyvíz átvezetésére. A Szigetszentmártonban és Taksonyban működő vákuumos szen�nyvízelvezető rendszer egyes részei rendkívül

A szennyvíztisztítási projekt megvalósításának
elsődleges célja, hogy az agglomerációban
lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon megoldja egy
jól működő, az elvárt tisztítási hatásfokot elérő,
hatóságok által elfogadott, üzemeltetési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepen.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Tájékoztató az Epres utca és térsége szennyvízcsatorna-rendszer
fejlesztéséről és felújításáról
Májusban megkezdődött az Epres utca és térsége új gravitációs szennyvízcsatorna-rendszer és a régi vákuumos szennyvízcsatorna-rendszer rekonstrukciója, amelyről korábban a Dunavarsányi Naplóban már jelentek meg újságcikkek, valamint
mellékletként tájékoztató kiadvány. A kivitelezés a nyár folyamán, az ütemtervnek
megfelelően haladt, a mintegy 6000 méter szennyvízcsőből már közel 5000 méternyit lefektettek, három átemelőt pedig kiépítettek a megfelelő villamosenergia-forrás biztosításával. A fegyelmezett és jól szervezett munkálatoknak és a lakosság
türelmes, megértő magatartásának köszönhetően a kivitelezéssel járó kellemetlenségek a mindennapokban minimálisan jelentek meg. A késő őszi napokban várhatóan megkezdődik a próbaüzem, amely feltehetően 2018 tavaszán fejeződik be.
A lakosság ezt követően köthet majd rá a rendszerre, az üzemeltető által jóváhagyott,
szakember által készíttetett bekötési terv szerint. Felhívjuk tehát a lakosság figyelmét,
hogy bár az ingatlanokra a beállások elkészítése
megtörtént tisztítónyílásokkal, szabályosan ledugózva, a rendszerre jelenleg a házi bekötéseket elvégezni nem szabad. Az előírások szerint a próbaüzem
befejezése előtti házi bekötés illegális bekötésnek
számít, amelyet az Önkormányzatnak a jogszabályoknak megfelelően büntetnie kell a bekötés azonnali megszüntettetésével, az épülő, üzemeltetésre
át nem adott csatornahálózatba került szennyvíz
eltávolításának, a rendszer átmosási és fertőtlenítési költségeinek megfizettetésével. Számítunk
együttműködésükre, kérjük megértésüket és türelmüket a sikeres próbaüzem lebonyolítása során is!
Keresztesi Balázs
alpolgármester

túlterheltek, ezért e kritikus területeken az üzemeltető jelenleg kényszermegoldásként, csak
szippantással tudja elszállítani az ingatlanokon
keletkező szennyvizet. Ennek megoldására a
szükséges helyeken hálózatrekonstrukció valósul meg a szennyvízelvezetés biztosításához.

A kivitelezési szerződés aláírásával megkezdődik
a kiviteli tervek elkészítése, majd 2018 tavaszán
elindul a várhatóan 3 évig tartó kivitelezés.
					
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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Szalóc

Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
• „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, valamint
• „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
„A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem jár. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
„B" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akiket a 2018/2019. tanévben először vettek fel felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu honlapon a pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján és a Titkárságon tekinthető meg.
Figyelem!
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, ennek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 24/521-041 telefonszámán kérhető.

A HASZONBÉRLET
„Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy
művelje és őrizze.” – íme, az első haszonbérleti jogviszony:
az Úristen a tulajdonos, mint haszonbérbeadó a hasznot
hajtó jogot, vagy a dolgot – jelen esetben Éden kertjét - időlegesen az embernek, mint haszonbérlőnek adja, az ember
pedig azt használja, illetve gyakorolja a hasznot hajtó jogot.
A fenti konstrukció világunkban kiegészül azzal, hogy a haszonbérlő időszakonként utólag haszonbérleti díjat fizet a
haszonbérbe adónak. (Mérsékelt vagy elengedett haszonbér
utólag nem követelhető.).
A haszonbérlet tárgyát képező dolog fenntartásához szükséges felújítás és javítás, továbbá a dologgal kapcsolatos
terhek viselése a haszonbérlőt, a rendkívüli felújítás és javítás a haszonbérbe adót terheli. A haszonbérbe adót a haszonbér biztosítására a dolog hasznain és a haszonbérlőnek
a haszonbérelt területen levő dolgain zálogjog illeti meg.
A haszonbérlet általános szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) fekteti le. A Ptk.
alapján haszonbérleti szerződést írásba kell foglalni, némi
eltéréssel a bérleti szerződés szabályait kell alkalmazni.
Haszonbérlet azonban nemcsak szerződés alapján jöhet létre.
Haszonbérleti jogosultságot keletkeztet maga a Ptk. is, amikor kimondja, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a
többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben előhaszonbérleti jog illeti meg. A Ptk. alapján fennálló haszonbérleti jogot ugyanakkor megelőzi a külön törvényben biztosított
haszonbérleti jog. Ilyen külön törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, amely
szerint haszonbérlet címén az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény, valamint az agrárágazathoz
tartozó felsőoktatási intézmény az alapító okiratában vagy
jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használatát megszerezheti.

Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy
annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális vagy
gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti.
Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő jogi személy is megszerezheti. A föld használatának megszerzése nem automatikus: a
jogszabály feltételekhez kötheti. A jogosultnak vállalnia kell
pl. földhasználati szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban,
hogy a jogszabályi feltételeknek eleget tesz, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek
során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
A külön jogszabályban előírt kötelezettségeken túl a Ptk.
előírja, hogy termőföld haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.
A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más
rendkívüli esemény miatt az átlagos termés kétharmada sem
termett meg, méltányos haszonbér-mérséklést vagy haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még
a termés betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni.
A haszonbérleti szerződés, ahogy minden szerződés, felmondható, a felmondási időre a bérleti szerződés felmondására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Mit jelent ez?
A bérleti szerződést a Ptk.-ban előírt felmondási idővel bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja. Bérleti jogviszony megszűnhet felmondással, valamint a bérelt dolog
elpusztulásával. A bérlő halála azonban nem szünteti meg a
határozott időre megkötött bérleti jogviszonyt: a bérlő örökösei a határozott időre kötött bérleti szerződést harminc napon
belül rendes felmondással felmondhatják. A bérleti idő lejártával természetesen megszűnik a határozott időre megkötött
szerződés. Ha a határozott időre kötött bérleti szerződésben

megállapított idő eltelte után a bérlő a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a szerződésben megállapított idő
elteltétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül
nem tiltakozik, a határozott időre kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át.
A határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződést hat hónapos felmondással a gazdasági év végére lehet
megszüntetni.
A haszonbérbeadó felmondhatja a haszonbérletet akkor is,
ha a haszonbérlő felhívás ellenére sem műveli meg a termőföldet, vagy olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan
veszélyezteti a termelés eredményességét, a termőföld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést. A mezőgazdasági haszonbérlet megszűntével a termőföldet és a
többi haszonbérelt dolgot olyan állapotban kell visszaadni,
hogy a termelést folytatni lehessen.
Mi történik, ha a haszonbérbeadó eladja a földet? A törvény
nem ír elő speciális szabályt arra az esetre, ha a haszonbérbeadó személyében változás áll be, így a bérleti szerződések általános szabályai teljesülnek, miszerint a bérleti szerződésből
fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos
lép a bérbeadó helyébe.
A termőföld bérbeadásából származó bevétel adómentes
(SZJA), amennyiben legalább öt éven keresztül fennáll.
Amennyiben azonban az öt év nincs meg, a bérbeadónak nem
csak adót, hanem késedelmi pótlékot is fizetnie kell. Ha a felek egyike az öt év alatt elhalálozik, megszűnik a szerződés, de
a fenti fizetési kötelezettséggel a bérbeadónak, vagy ha az ő
elhunyta a szerződés megszűnésének az oka, az örököseinek
nem kell számolniuk. Amennyiben a bérlővel a bérleti jogviszonyt fenntartják, az öt év tovább ketyeg, a haszonbérleti szerződés időtartamát nem szakítja meg a haszonbérbeadó halála.
dr. Nagy Csilla
jogász
igazgatási előadó

TESTVÉRKÉNT SZALÓCCAL 15 ÉVE
Az előző lapszámban hírt adtunk arról, hogy
Dunavarsányban közösen ünnepeltük államalapításunk ünnepét és a 15 éve aláírt megállapodást felvidéki testvértelepülésünkkel. Már akkor
meghívást kaptunk a Szalóka Polgári Társulás
vezetőjétől, Vanyó Máriától, valamint a jelenleg
vezetői teendőkkel megbízott alpolgármestertől,
Hurák Ottótól, hogy részt vegyünk a Nagyanyáink
Öröksége Fesztiválon. Ott is megünnepeltük a
mögöttünk levő 15 évet, valamint részt vettünk
a főzőversenyen, kirándultunk, műsort adtunk,
barátságokat ápoltunk. A 40 tagú küldöttség
három napot töltött el Szalócon, illetve a gombaszögi táborban, — ahol a szállás és étkezés
volt — valamint Vígtelkén, a fesztivál helyszínén.
A kiutazók között voltak a Lányok Asszonyok
Klubja és a Kantátika Férfikar tagjai, az önkormányzat dolgozói és mindazok, akik a 15 év alatt
sokat tettek a két település közötti kapcsolatok
ápolásában. A négy órás buszút után a csodálatos Gombaszögön fogadtak bennünket szalóci
barátaink, meghívóinkkal az élen. A szállások
elfoglalása után ünnepi vacsorában volt részünk.
Az ünneplés különlegességét az adta, hogy többen ott voltunk ezen a találkozón azok közül,
akik 15 éve először utaztak ki a kicsiny Sajó völgyi településre. Örömmel üdvözöltük egymást
Lőrincz Albin első és Borzy Bálint második polgármesterrel. A köszöntők után vendéglátóink a
számunkra kihagyhatatlan juhtúros sztrapacskát

tálalták fel, amelyet természetesen helyi sörrel
tettük könnyebbé a gyomrunkban. Fergeteges
mulatozás következett, amelyet egy éjszakai barlang-látogatás szakított meg, amit ezúton is köszönünk nagyon kedves barátnőnknek, képviselő
asszonynak, Lőrincz Évának. A cseppkőbarlang
látványa mindig elkápráztat, pedig sokadszorra
járom végig. Az élményt még fokozta a férfikórus éneke, amely igazi zenei élményt jelentett
a különleges akusztikájú barlangban. Szombaton a bőséges reggeli után túráztunk a szilicei
jégbarlanghoz, szintén Éva vezetésével. A jeges
természeti különlegességet – amely a világörökség része – a bátrabbak egészen közelről is megcsodálták és tapasztalták meg a fagypont közeli
hőmérsékletet a 30 fokos fenti meleghez képest.

Az ünnepi szertartás fényét emelték a férfikar
által előadott gyönyörű egyházi énekek. Méltó
befejezése volt ez az esemény az ott töltött három
napnak. Vendéglátóink csak a bőséges ebéd elfogyasztása után engedtek utunkra, de bevallom,
szívesen maradtunk még együtt barátainkkal.
Az a kedvesség, az a túláradó figyelem, amivel
körülvettek, maradásra kényszerített bennünket. Vidámnak és oldottnak tűntek az emberek,
pedig már bennük volt akkor is a feszültség.
Időközi választások lesznek októberben, amely
után új polgármester lesz. Már kint megtudtuk,
hogy Hurák Ottó, aki most vezeti a települést,
nem indul. Három jelölt van, izgatottan várjuk
a választási eredményeket. Arról azért ünnepi
beszédemben biztosítottam a szalóciakat, hogy
számunkra nem az a fontos, hogy ki a polgármester, hanem az, hogy továbbra is fennmaradjon
közöttünk a jó kapcsolat, és az új vezető ápolja
és erősítse a két település közötti barátságot.
Dunavarsányról kívánok átgondolt és helyes döntést a választásokra, jó egészséget, boldog életet
és virágzó testvértelepülési kapcsolatot a további
évtizedekre!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

A további programok Vígtelkén voltak, ahol a
színpadon fellépők sokasága tette színessé a fesztivált. A Kantátika Férfikar szokásos, színvonalas
fellépését sokan megtapsolták. A Szalókások fellépése után egy ismert népdal közös előadása következett a dunavarsányiakkal, majd a rendezvény
végén együtt énekeltük el meghatódva nemzeti
imádságunkat. Közben a sátrak alatt nagyanyáink idejéből származó ételeket készítették a főzőversenyre benevezők. Volt ott palacsinta, lángos,
lecsó, sztrapacska, tört bab, gulyás, és amit a mi
küldöttségünk készített: magyaros, kolbászos,
tarhonyás paprikás krumpli. A rengeteg finomabbnál-finomabb étel közül nehéz volt a zsűri
döntése, ám az önkormányzati fiúk és lányok csapata teljesen megérdemelten az előkelő második
helyezést érte el. A bőséges vacsora utáni plusz kilókat a retro zenéket játszó két helyi együttes koncertjén táncoltuk le. A rendezvény és az ott töltött
három nap sikerességét még a kellemes jó idő is
fokozta, ellentétben azzal, hogy azon a vidéken
mindig hűvösebb és csapadékosabb az időjárás.
A vasárnapi istentiszteletet a vigtelkei református
templomban a dunavarsányi dr. Bóna Zoltán és
a szilicei André János tiszteletes urak celebrálták.

ÉRTESÍTÉS
MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL
Ezúton szeretném értesíteni a Dunavarsányi állandó lakcímmel rendelkező 25-65 év közötti
hölgyeket, hogy 2017. június hónapban
250 fő részére küldött ki az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala meghívólevelet
méhnyakszűrésre.
Kérjük, hogy minél többen éljenek a térítésmentesen, helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével! Előzetes időpont-egyeztetés szükséges, amely történhet telefonon vagy
e-mailen. Várom önöket!
Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília
Mobil: 06 20 266 4332
E-mail: cilif71@gmail.com
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„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Ady Endre - Az Úr érkezése

A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei
októberben

Mit adott az embereknek a Reformáció?

Október 1.: A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító
1873-ban Alenconban, Franciaországban született. Édesanyját négy éves korában
elvesztette. A család Lisieux-ba költözött. Miután Pauline nővére belépett a lisiex-i
Karmelbe, megbetegedett. Május 13-án Teréznek a szobájában álló Mária szoborral
kapcsolatban látomása volt. Másnapra a betegség tünetei megszűntek. 1884-ben
elsőáldozó lett. Fiatal kora miatt nem vették fel a Karmelbe, édesapjával a bayeux-i
püspökhöz, majd XIII. Leó pápához is elment. 1888. április 9-én Teréz belépett a lisieux-i Kármelbe. Édesapja halála után 1894-ben érett meg Terézben a „kis út” lelkisége. Nem a hibákra és bűnökre koncentrált, teret adott a szeretetnek. 1896-ban torok
és mellkasi fájdalmai felerősödtek. Szenvedése során megtapasztalta az ateizmust
is. Huszonnégy évesen gümőkorban halt meg. Több színdarabot és költeményt írt.
1923. április 13-án XI. Pius pápa boldoggá avatta, 1925. május 17-én pedig szentté.
Szent II. János Pál az egyháztanítók sorába iktatta 1997. október 19-én. A tüdőbajosok, árvák, AIDS-betegek, a missziók, Franciaország, Oroszország, pilóták, virágárusok, kertészek, sekrestyések és a Pontificum Collegium Russicum védőszentje.

Erről nagyon sokfélét mondhatunk és mondunk is annak függvényében, hogy
kik vagyunk és melyek a szempontjaink, értékeink, esetleg érdekeink. Egészen
szélsőségesen ellentmondóak is lehetnek a válaszok az értékítélet műfajában.

Október 2.: Szent őrzőangyalok. A saját őrzőangyal ünneplése Spanyolországban
a XVI. században alakult ki, Németországban és az Osztrák – Magyar Monarchia területén szeptember első vasárnapján ünnepelték. Szent X. Pius pápa október 2-át
jelölte emléknapként 1923-ban. A Szent őrzőangyalokról már Origenész is ír Peri
archon és Lukács evangéliumában írt magyarázataiban. Nagy Szent Vazul a következőket írja: „Minden hívő mellett áll egy angyal, aki őrzi és vezeti élete folyamán.”
Október 7.: Rózsafűzér Királynője. A Spanyolországból elterjedő ünneplés a Lepantónál aratott győzelem révén 1571. október 7. terjedt el. V. Pius pápa a győzelem évfordulóján rendelte el a Győzedelmes Boldogasszony ünneplését (Festum B.M.V. de victoria).
XIII. Gergely pápa 1573-ban engedélyezte október első vasárnapján azon templomok
számára az ünneplést, amelyek rózsafűzér-oltárral rendelkeztek. A pétervári győzelmet (1716.) követően XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette az ünnepet.
Október 8.: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónája. Szent István királyunk Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Nagyasszonynak
szólította, szólítja népünk imádságaiban és énekeiben. 1896-ban Vaszary Kolos
prímás kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte az ünnepet. II, János Pál pápa ezen
a napon szentelte fel a Szent Péter-bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya kápolnát. A római Magyarok Nagyasszonya kápolnájának évfordulóján méltón csendül fel ajkunkról határon innen és túl „Boldogasszony Anyánk,
régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” Egyházközségünk délegyházi katolikus temploma a Magyarok Nagyasszonya titulust kapta.
Október 11.: Szent XXIII. János pápa. Angelo Giuseppe Roncali a Bergamo melletti Sotto in Montéban 1881-ben született. Bergamóban és Rómában tanult. Pappá
1904-ben szentelték. Az I. világháborúban tábori lelkész, majd Rómában különböző feladatokat látott el. Címzetes érsekké 1925-ben nevezték ki, Bulgáriában
kezdte diplomáciai szolgálatát, majd Törökországban és Görögországban folytatta.
Franciaországban 1944 decemberében lett nuncius. A súlyos egyházellenes hangulatot türelmével csillapította. 1953-ban velencei pátriárka, majd bíboros lett.
1958. október 28-án választották Szent Péter utódává. 1959. január 25-én, a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában meghirdette a II. vatikáni zsinatot. 1962. október
11-én nyitotta meg a világ püspökeivel. 1963. június 3-án halt meg. Ünnepét II.
János Pál zsinat megnyitásának napjára helyezte. A dunavarsányi Római Katolikus templomkertben XXIII. János pápa ember nagyságú bronz szobra található.
Reggeli imájában imádkozzuk:
„Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna
…. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
…. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek,
…. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek Szent
Fiadhoz a Szűzanya által.”

Józsa Sándorné
hitoktató

Ugyanakkor nem vitatható, hogy van egy teológiai, szociológiai és főleg történeti minimum-objektivitás, ami legalább a történelem fő sodrában és az emberek többsége
számára érvényes a Reformációval, és így a fenti kérdésre vonatkozóan is. És ennek a
minimum-objektivitásnak a szerénytelen igényével mi is bátran mondunk egy választ:
A Reformáció a maga 1517-es csattanásával és a megelőző elő-reformációs küzdelmeivel – például: Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Ferenc, Savonarola,
Husz János etc. – és a követő gyötrődéseivel együtt is a közvetlen istenhitet adta
vissza az embereknek. Másképpen: elvette az emberek lelke, vágya és gondolatai elől azt az akadályt, falat, amelyet a megelőző másfél évezred alatt az egyház, a
hivatal, a hatalom, az érdek, a hiúság, a butaság és ezek ilyen-olyan kombinációja
odarakott a Teremtő és a teremtett világ, vagy egyszerűen az Isten és az emberek
közé. Ez az egyszerű mondatban megfogalmazott tett akkora jelentőségű volt, hogy
hatása alól nem vonhatta/vonhatja ki magát a keresztyén világ parányi darabja sem.
A Reformáció, amint a neve is mondja, sikeresen fordította vissza a társadalom arcát
és lelkét az emberhez odaforduló, kegyelmes Istenhez, aki Jézus Krisztusban az ember
megmentő társa. Mindez radikális egyházi és társadalmi változásokat hozott, helyére
került sok minden a Reformáció felismerései mentén.
- Az ember marad bűnös, éppen ezért a Reformáció után már nem árulhat/osztogathat bocsánatot. Azt immáron csak reménységgel kérheti, alázatosan hirdetheti,
és hálás szívvel elfogadhatja.
- Az ember marad az ismeretek teljességének híjával, éppen ezért a Reformáció
után örök igazságoknak nem gazdája, nem mestere. Viszont szabadon kutathat,
kereshet, kérdezhet a tudomány és a hit területén egyaránt. Sőt, olyan alázatos
bölcsességre is szert tehet, hogy tud megválaszolatlan kérdésekkel nyugodtan élni
inkább, mint kétes válaszokat erőltetni.
- Az ember marad vallásos, tehát hiányolja az Istent, de a Reformáció után hangsúlyozza, hogy kínosan kell ügyelnie a bálványimádás kísértésére, veszélyére. Immáron tudja, hogy a vallási igyekezetet az szenteli meg, ha mustármagnyi hittel
jobban vágyik a kegyelemre, mint a megismerésre. Nem birtokolni akarja az Istent,
hanem (újra) Isten tulajdonává akar lenni.
- Az ember marad a teremtmények között az első, éppen ezért a Reformáció után
tudja, hogy nincsen teremtői, megváltói hatalma és dicsősége. Nincsen üdvhivatal,
csak meghívás van az üdvösségre Krisztus által. Az egyház ennek a meghívásnak
csak a meghirdetésére hivatott.
- Az ember marad reménykedő, de éppen ezért a Reformáció után érzékenyen
védekezik az illúziókkal szemben. Tudja, hogy sokan vannak a „hamis messiások”
vallási és világi köntösben egyaránt. Hite reményre és szeretetre indítja, szemben
a hitetéssel és hiszékenységgel.
Aki ezzel a reformációs erővel él, az mindig, mindennel szemben kritikus, magával szemben önkritikus. Sokszor keresi az igazságot és a jobbat, ezért azt is vállalja, hogy olykor elégedetlennek vagy meggyőzhetetlennek tűnik. Nem felszínes, sőt elítéli a felszínességet. A látszattal nem hagyja magát becsapni, a valóság
mélysége és magassága vonzza, s ezért ha kell, konfliktust is vállal. Így nem lesz
kritikátlan játékszere/áldozata semmilyen ideológiának és semmilyen vallási, társadalmi vagy politikai ígéretnek. Viszont a Szentlélek szent kairoszában, a kegyelem pillanatában megérinthető lesz a végső kinyilatkoztatással Jézus Krisztusban.
Ennek a csodának van most a fél évezredes évfordulója. Ilyen megújító, Krisztushoz
és az Ő evangéliumához visszafordító/visszaforduló élményre van szükségünk a következő fél évezredben is. Marana Tha, Jöjj el Uram !

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

HASONLÓSÁG
A nyár a szabadság, a pihenés, a nyaralás időszaka.
Szünet van az óvodában, iskolában és talán a munkahelyeken sincs akkora hajtás. Hosszabbak a nappalok
is, ezért több időt tölthetünk a kertben, a szabadban.
Ilyenkor szoktak régi barátaink külföldről hazalátogatni, vagy egyszerűen csak találkozunk olyan barátainkkal, akikkel év közben nem szoktunk. Ezen a nyáron én is találkoztam egy olyan barátnőmmel, akit
már évek óta nem láttam, pedig gyerekként minden
nyarunkat együtt töltöttünk. Amikor legutóbb láttam
őket, az iker fiai még csak két évesek voltak, most pedig már iskolába készülnek. Magamban megállapítottam, hogy az egyik mennyire hasonlít az anyukájára.
A szeme, a nevetése, a szája teljesen őrá emlékeztet.
Figyeltem, ahogy játszanak. A futása, a mozgása azt
juttatta eszembe, amikor esténként az anyukájával játszottunk az utcán, ugyanígy futott, mint ő. Jó dolog
valakire hasonlítani, valakihez tartozni. Akaratlanul is
az jutott eszembe, hogy nekünk, keresztény embereknek Istenre, Jézusra kell hasonlítanunk. Nem külsőleg, hanem belsőleg. Ha Isten Lelke ott munkálkodik
bennünk, akkor olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznünk, amikkel Jézus is rendelkezett itt a földön,
hogyha az emberek ránk néznek, azt mondhassák: ő
Isten gyermeke, látom rajta az „Atyai” tulajdonságokat.
Mik ezek a tulajdonságok?
Szeretet. Képes szeretni feltétel nélkül és képes mindent
megbocsátani. Békesség, harmónia veszi körül, jó a közelében lenni. Egyfajta bölcsesség árad belőle, amit szívesen megoszt másokkal. Alázatos. Ha Isten Lelke nem
él bennünk, akkor ez az a tulajdonság, amit nagyon nehezen tudunk magunktól kifejleszteni, sőt, ha nem ismerjük Istent, akkor ez eszünkbe sem jut. Hiszen a mai
világ nem arról szól, hogy légy a másikkal szemben alázatos, hanem tipord el, légy erősebb, akkor vagy valaki.
Az egyik ismerősöm egyszer azt mondta, hogy onnan
lehet megismerni az igazi hívő embert, hogy alázatos.
Sajnos, egy dologban biztosan nem fogunk Jézusra hasonlítani. Ő soha nem követett el bűnt. Ezt mi nem tudjuk megtenni, mert emberek vagyunk, ott van bennünk
az eredendően bűnös természet. Olyan ember nincs,
aki még soha nem vétkezett. Ha másképp nem is, de
gondolatban biztosan. Hiszen elég csak rosszat gondolni, nem kell megtenni, hogy bűnt kövessünk el. Általában a gondolatot gyorsan követi a tett. Ha elkövettük,
belátjuk és kérjük Istent, hogy bocsássa meg, akkor ő
megbocsátja és terhek nélkül mehetünk tovább. Mi, keresztény emberek éljünk úgy, hogy hasonlítsunk Istenre! Jézus példát mutatott nekünk ebben, Isten pedig ad
hozzá erőt. Nekünk csak akarni és engedelmeskedni kell.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Civil Érzékenyítő Nap Szigethalmon
A legtöbb nyelv bölcsességét jelzi, hogy ugyanazzal a
szóval fejezi ki az emberi testet alkotó szervek közösségét
és a közös értékrend, érdekek, tevékenység, spiritualitás,
vagy elkötelezettség mentén – többnyire önkéntesen –
csoportosuló emberek közösségét - ez a szó a szervezet. A
közös szóhasználatot pedig az teszi lehetővé, hogy van egy
nagyon fontos jellemzőjük, nevezetesen az érzékenység.
Az emberi szervezet felépítése rendkívül összetett. Fejből, kézből, lábból, belső szervekből és még hosszan
sorolhatnám, mi mindenből áll. Fiziológiai működésének pedig éppen az ad lehetőséget, hogy ezek a szervek
logikus összeköttetésben, érzékenyen hatnak egymásra
és ez az érzékenység érvényes a külvilágra is. A hasonlóság csak megerősíttetik, hiszen ugyanez szórul-szóra
érvényes a humán szervezetre is. Ez esetben is egyformán fontos, hogy a szervezetet alkotó tagok érzékenyek legyenek egymás értékeire, és legalább ennyire
érzékenyek legyenek a külvilág szükségleteire. Ahogy
az emberi szervezet reagál a hőre, hiszen didereg a hidegben, izzad a melegben, vagy, hogy fájdalmat érez
a durva hatásoktól, illetve örömet, megnyugvást egy
kézszorítástól, egy kedves mosolytól vagy egy öleléstől,
úgy a társadalmi szervezet, egy egészséges önkéntes közösség különösen is érzékeny a körülötte lévő világ pozitív, de még inkább kihívó, terhes, nehéz jelzéseire. Az
emberi fiziológiai szervezetünket óvjuk, védjük, ápoljuk.
Egy betegség, sérülés, sőt akár egy szóbeli megbántás
esetén is ez az érzékenység fokozódik, megerősödik és
a gyógyulás felé segíti a szervezetet. Őszintén hiszem,
hogy a nyelvi kialakulás, fejlődés az emberek önkéntes
közösségének a meghatározásánál is az előbb említettek hatása alatt történtek, amit aztán később tudatosan
fejlesztett tovább az ember. A civil szervezeteknek az emberi szervezethez való hasonlítását tehát megítélésem
szerint elsősorban az érzékenység indokolja. Hiszen a civil szervezet létrejöttének indoka, hogy az alapítók érzékenyek. Érzékenyek egy társadalmi kihívásra, amelynek
lehet természeti, társadalmi, kulturális-, egészség-, vagy
biztonsághiányossági hangsúlya. S ahogy az emberek
szervezetének felépítése, megjelenése és tevékenysége különbözik, nincs két egyforma ember, ugyanúgy a
civil szervezetek is számos különböző feladatot vállalnak

magukra, különböző tevékenységet látnak el, rendkívül sokszínűen jelennek meg a környezetükben. A
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény augusztus
18-án egy szép későnyári délutánon adott helyett az
egészségkárosodottak és mozgáskorlátozottak iránt
érzékeny, az ő megsegítésükkel foglalkozó civil szervezeteknek. A civil társadalom sokat fejlődött az elmúlt
évtizedekben, de még mindig tanulnunk, gyakorolnunk
kell, erre egymást érzékenyítenünk kell. Az ember homo
politicus, közösségi ember, és embersége igazán akkor
teljesedik, amikor ennek önkéntes civil formáit tudatosan magára veszi. A 2011. évi Civil törvényünk preambuluma rögzíti, hogy a civil szervezetek a társadalom
alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. Ez
egyszerre megtisztelő és elkötelező. Érzékenység nélkül
a megtiszteltetést nem vesszük magunkra, így az elköteleződésünknek egy fontos motívumát veszítjük el. Az
érzékenység tehát már a belső lelkiismereti és a külső társadalmi/törvényi meghívás érzékelésével megkezdődik.
Az Érzékenyítő Nap arra rendeltetett, hogy valamennyi
civil szervezeti alapító, vezető, tag vagy önkéntes érzékenységét a járásban, a megyében, sőt határon túl is,
az egészségkárosodott és mozgáskorlátozott társaink
felé irányítsuk és arra a munkára mutassunk rá, amelyet
a megsegítésük érdekében a civil szervezetek, önkéntesek, szülők és hozzátartozók végeznek/végezhetnek.
Őszintén írom, hogy emberfeletti kiváltságnak tartom
azt az érzékenységet és készséget, hogy közvetlenül elsődleges feladatként forduljunk a mozgáskorlátozottakhoz. Ez az érzékenység nem mindenkinek adatik meg.
Viszont lehetünk érzékenyek úgy is, hogy érdeklődéssel
és támogatással fordulunk mind a rászorultak, mind
pedig az áldozatos munkát végzők felé. Legyünk érzékenyek azzal is, hogy elvisszük a hírüket a világban, méghozzá először is a mi kis világunkba, a településeinkre, a
járásokba, a megyékbe határon innen és túl. Egyrészről,
hogy azok, akiknek szükségük van a civil segítségre, bizalommal tudjanak hozzájuk fordulni, másrészről pedig,
hogy egyre többek szívbéli érzékenysége növekedjék.
És nem utolsó sorban arról se mondjuk le, hogy egyre
többen az érzékenységnek azt a fokát is elérjük, hogy
egy civil szerveződés aktivistájaként primer módon fordulunk a rászorulókhoz.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó
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MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV

Kedves Dunavarsányiak!

Az új oktatási évet 750 tanulóval, 54 pedagógussal és 8 pedagógus munkát segítő kollégával
kezdtük meg. 102 kisdiák először lépte át az iskola kapuját és szép számmal érkeztek hozzánk
diákok a felsőbb évfolyamokra is.

Városunk ismét bebizonyította, hogy a jó cél érdekében egyként mozdul és segít. A II. Bóbita családi napot is hatalmas sikerrel zártuk. Óvodásaink egy lépéssel közelebb kerültek
az alapítványi napnak köszönhetően az óvoda kültéri játékainak fejlesztéséhez. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a dunavarsányi önkormányzatnak, a környék vállalkozóinak és szervezeteinek az önzetlen segítségért, felajánlásokért, anyagi és erkölcsi támogatásukért. A szülőknek, akik ezt a napot családjukkal együtt velünk töltötték. Az óvoda
dolgozóinak mind az előkészületek, mind a lebonyolításban a fáradozásaikért. És természetesen a legnagyobb hála a gyerekeknek, hogy vannak nekünk, akiknek öröm látni a
boldogságot az arcukon, és ha rájuk nézünk, tudjuk, hogy érdemes volt minden rájuk fordított perc, mert új élményekkel, új ismerősökkel gazdagodhattak ezen a csodás napon.

Az eddiginél nehezebb ez a tanévkezdés, hiszen vannak olyan munkakörök, amelyekre
nem sikerült pedagógust találnunk. Ennek ellenére az alapfeladatainkat és előző években
elvállalt, a kötelezőn túli feladatokat szeretnénk továbbra is – a tőlünk megszokott – jó színvonalon teljesíteni. S ez még nem elég, hiszen van újabb kihívás is az életünkben: a tavasz
folyamán elnyertük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet, ez még több és
magasabb színvonalú szakmai tevékenységet jelent. Ez a pályázat számunkra azért is nagy
jelentőségű, mert a Pest megyei általános iskolák közül mindössze 3 kapta meg ezt a címet.
Igyekszünk helytállni és valódi szakmai bázissá válni a térség iskolái és pedagógusai számára.
A nyár folyamán további pályázatok nyertesei lettünk. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy egyrészt az Önkéntes Központ Alapítvány és egy önkéntes csapat jóvoltából rövidesen megszépül az
elemi iskola udvara. Másrészt vár ránk egy nagy utazás, mert nyertünk az Erasmus+ pályázaton,
amely az iskolák közötti nemzetközi stratégiai partnerség keretében teszi lehetővé az együttműködést. Ebben társunk lesz egy-egy iskola Szlovákiából, Litvániából, Portugáliából, Olaszországból és Törökországból. Az épített környezetben fontos fejlesztés történt a nyár folyamán: a
gyógypedagógiai tagozat épületében egy új tantermet alakítottak ki, amit ezúton is köszönünk
a fenntartónak. Jelen pillanatban a legjelentősebbek a tartalmi változások, amelyek időnként
talán megriasztanak bennünket, de mi konokul hisszük, hogy ez a hivatás az életünk. Amit teszünk, azt elhivatottságból, a gyermekek és az iskolánk iránti elkötelezettségből tesszük. Pedagógusközösségünk a hivatását szerető, mindig megújulni képes csapat és ez a legfontosabb.

Nagyné Barna Judit
Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért

Az 1867-es Kiegyezés
150. évfordulója alkalmából
a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet
egyrészt rajz, és kézműves (agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriákban.
évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz, és kézműves (agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás
kategóriákban.
Esszé/irodalmi alkotás kategória
1. A Reformáció markáns tanításai
2. Luther Márton vagy Kálvin János életútja
3. A helyi református egyház története

E sorok zárásaként hívom fel a város lakóinak figyelmét arra, hogy a közelgő nemzeti emléknapon, október 6-án 10:50-kor a város vezetőivel együtt tiszteleg iskolánk közössége az aradi
vértanúk emléke előtt.

Az írásokat 6.000-12.000 karakter terjedelemben kérjük.
Rajz és kézműves kategória

Vas Zoltánné
igazgató

1. Egy híres protestáns épület rajza, makettja etc.
2. A Reformáció épületeinek, szobrainak, festményeinek,
személyeinek rajza vagy fotógyűjteménye
3. Gályarabok útjának térképvázlata rövid történeti leírással
Az alkotások bármilyen technikával, bármekkora terjedelemben
elkészíthetők.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt indulhat.
Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét, külön zárt borítékban készítője nevét, életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét és
elérhetőségeit.

A Dunavarsányi Népdalkör Aranypáva Nagydíjas lett Egerben

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a lelkeknek régiói,
melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)
Augusztus 26-27-én a XXI. Egri Népzenei Gála Aranypáva
Nagydíjas versenyén a Dunavarsányi Népdalkör és Citera
Együttes Aranypáva Nagydíjas minősítést kapott. Azért kiemelkedően fontos a díj a Népdalkör életében, mert ez a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége)
legmagasabb rangú elismerése. A kétnapos Népzenei Gálaversenynek a helyi Bartakovics Béla Közösségi Ház díszterme
adott otthont közel 30 fellépővel. Az eseményen a legjobbak
mérhették össze a tudásukat. A zsűri tagjainak és a szakmai
vendégeknek a létszáma 7 volt, akik nemcsak a zenei tudást,
hanem a népviseletet, az összehangolt megjelenést, illetve a
színpadi mozgást is figyelemmel kísérték, értékelték. A rendezvényen a KÓTA társelnöke, Birinyi József is részt vett, egy tartalmas szakmai előadással emelte a rendezvény színvonalát.
Az előadás címe, amely egy általa készített kisfilmet is tartalmazott: „Merítsünk tiszta forrásból” a népzene eredeti
környezetben és megújuló szerepkörben. A népdalkörök és

az egyéni számban indulók a vasárnap délutáni gálaműsorban is felléptek, itt már kizárólag az Aranypáva Nagydíjasok
szerepelhettek. Népdalkörünk természetesen nem hagyta ki
a városnézést, a templomlátogatásokat és az esti sétát a meleg nyári éjszakában. Éjjel pedig az ódon ciszterci gimnázium
kollégiumában hajthatta álomra fejét a kimerült csapat. Az
Aranypáva híre haza is elrepült Dunavarsányba. Kun Lászlóné,
a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője, maga és a munkatársai nevében is egy nagyon kedves köszöntő levélben fejezte ki őszinte elismerését. Szintén nagy meglepetéssel olvasta
a Népdalkör az önkormányzat szívhez szóló sorait is, amelyben Gergőné Varga Tünde Polgármester asszony, Keresztesi
Balázs alpolgármester és a hivatal gratulált a dalárdának.

Idézet a levélből:
„Tisztelt Szikora Ferencné! Kedves Marika! Ezúton szeretnénk
szívből gratulálni és jókívánságainkat küldeni Önnek és a
szervezet minden tagjának a méltán elnyert újabb szakmai
sikerért. Mindnyájan büszkék vagyunk és hálásan köszönjük,
hogy kisvárosunk egyik legaktívabb szervezete mindamellett,
hogy időről időre felejthetetlen élménnyel gazdagítja településünk kultúrát szerető és értékelő polgárait, ráadásul az eddig elért sikereivel méltón öregbíti Dunavarsány hírnevét...”
A Népdalkör is köszöni a megtisztelő bizalmat, mind az anyagi, mind a lelki támogatást, köszönjük, hogy esélyt adnak a
kultúra megmaradásának. Szívből reméljük, hogy fiataljaink
is kedvet kapnak a népzenéhez, a népdalhoz. Kovács László
citeratanárunk a népművészet ifjú mestere, számos iskolában
tanítja a fiatalokat népi hangszereken, terelgeti a gyerekeket
a népzene irányába. Hiszünk abban, hogy Dunavarsány is
lehet egy éneklő város, ahol visszatérhetünk a gyökerekhez,
hiszen az óvodában is megjelennek a népdalok a zenehallgatás során, az iskolában az énekórákon egyaránt. Nagymamáink, nagyapáink még népdalokkal fejezték ki örömüket,
bánatukat. Legyen a népzene egy örömzene városunkban is!
Benedek Hajnalka
a Népdalkör tagja

A pályamunkákat 2017. október 24-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza.
Az eredményhirdetés 2017. október 28-án 14 órakor lesz a
Reformációi Közösségi Napon a Művelődési Házban.
Mindkét kategóriában az első három legjobban sikerült művet
értékes jutalommal díjazzuk.

Esszé/irodalmi alkotás kategória
1. A Kiegyezés történelmi megítélése
2. A Kiegyezés történelmi alakjának/alakjainak bemutatása
3. A Kiegyezés és az európai integráció elveinek egybevetése
Az írásokat 6.000-12.000 karakter terjedelemben kérjük.
Rajz és kézműves kategória
1. A Kiegyezés történelmi alakjának/alakjainak bemutatása
2. Kiegyezési emlékérem tervezése rajzban, vagy készítése
pl. agyagból, fából
3. A Kiegyezés és a Millenium között épült budapesti épületek
és/vagy építészeti alkotások: híd, alagút, sugárút,
közlekedési eszköz fotógyűjteménye
Az alkotások bármilyen technikával, bármilyen terjedelemben
elkészíthetők.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt indulhat.
Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét és külön zárt borítékban a készítő nevét, életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét
és elérhetőségeit.
A pályamunkákat 2017. október 10-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., Városháza.
Az eredményhirdetésre 2017. október 17-én
Deák Ferenc szobrának avató ünnepsége után kerül sor.
Mindkét kategóriában az első három legjobban sikerült művet
díjazzuk. Az első díj mindkét kategóriában a Magyar Nemzeti
Banknak a Kiegyezés 150. évfordulójára kibocsátott 20.000 forint névértékű ezüst emlékérméje.

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Mostani ,,házkereső túránk” Kisvarsányon ,,egyszerűsített útvonalon” történik meg, mindössze a Petőfi utcában sétálunk gondolatban, majd szokás szerint látogatást teszünk Nagyvarsányban is.
• Az első felvételen a Petőfi u. 10. számú Deli-, majd Kovács-házat láthatjuk. Az 1920-as években épülhetett. Valaha az első tulajdonos fakereskedése volt
az udvarban, előtte pedig majdnem a Vasút sor sarkáig húzódva Varsány második focipályája. (Fotó: Horváth László)
• A második képen a Petőfi u.11. sz. Kőrösi Sámuel-, majd Orbán Róbert ház tűnik fel, amely talán már az 1910-es években is állhatott. Kezdetben tulajdonosa Dunavarsány első helyben lakó református tiszteletese volt, aztán Orbán Róbert kiváló pékmester sütötte itt a régi varsányiak
mindennapi kenyerét és persze kiflijét is. Jeles ház ez tehát: testnek és léleknek táplálékáról is gondoskodtak egykori lakói. (Fotó: Horváth László)
• A harmadikon a Petőfi u. 13. sz. Orbán-, majd Ivácsony-ház. Valaha Orbán néni textilboltja működött benne. Az 1920-as években épülhetett.
(Fotó: Horváth László)
• A negyedik fénykép a Petőfi u. 17. sz. Fűri-, majd Molnár-házat mutatja kissé átépített formában. Ez az épület szintén állhatott már az 1910-es években
is. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik a Petőfi u. 32. sz. Marosi János-ház, amely valószínűleg az előzőhöz hasonló korú. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik fotón szereplő Petőfi u. 48. sz. Boross János-házról jelentős átalakítás után nemigen feltételeznénk, hogy már az 1910-es években felépülhetett... (Fotó: Horváth László)
• A hetediken feltűnő Petőfi u. 58. sz. Gaál Illés-ház szintúgy komoly átalakításon esett át, pedig , életkora” valószínűleg megegyezhet az előző épületével. (Fotó: Horváth László)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik kép az 1920-as években épült, valaha tejcsarnokként is szolgáló Bartók B. u. 39. sz. Gieser Lénárd-, majd Lindwurm
Antal- házat örökítette meg. Eredeti formáját lényegében érintetlenül hagyta jelenlegi tulajdonosa is. (Fotó: Danev György)
Kohán József
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TALÁLJ EGY CÉLT! SE

FELHÍVÁS!

Ezzel a névvel alakult meg Dunavarsány legújabb sportegyesülete, amely zászlajára tűzte
a sport és azon belül is a futás népszerűsítését, az amatőr sportolók támogatását, illetve
az egyesületen belül formálódó közösségi élet szervezését.
A névválasztás nem volt egyszerű, ám úgy gondoljuk, hogy sikerült megtalálni a megfelelőt egyesületünk számára. Hisszük, hogy ha van valakinek egy kitűzött célja és azt nap,
mint nap észben tartja, gondol rá és tesz is érte, akkor sokkal könnyebb legyőzni az akadályokat és kitartóan lépdelve elérni a vágyott eredményt. Nem mondjuk, hogy könnyű, de
biztosak vagyunk abban, hogy a legmerészebb álom is valóra váltható, ha céllá formáljuk
és tervet készítünk hozzá. Szeretnénk segíteni sporttársainkat abban, hogy a kitűzött céljuk megvalósuljon, átérezzék a futóversenyek hangulatát és a valódi célba érés örömét!
Ennek alapvetően két formáját fogalmaztuk meg: egyrészt a nevezési díjak kifizetésében
szeretnénk segítséget nyújtani, másrészt versenyszervezéssel szeretnénk kedvezményes,
illetve díjmentes nevezési lehetőséget biztosítani egyesületünk tagjainak és Dunavarsány lakosainak az általunk szervezett versenyeken. Mindezeken kívül ingyenes edzéstervekkel, futási tapasztalatok átadásával, valamint kedvezményes gyógytornakezeléssel
és életviteli tanácsadással kívánjuk támogatni kezdő, újrakezdő és rutinos társainkat.
Célunk a helyi futók szervezeti formában való tömörítése, összetartása és támogatása.
Szeretnék népszerűsíteni az amatőr sportolást a lakosság körében oly módon, hogy eseményeink rendezésébe a nem futó városlakókat is bevonjuk. Hogyan valósulnak meg
az álmok? Milyen gyakorlati lépéseket teszünk értük? Figyeld Facebook oldalunkat és
vegyél részt közösségi futásainkon! Legyél kezdő, vagy akár rutinos futó. Hidd el, együtt
sokkal könnyebb! Látogass el a www.talaljegycelt.hu weboldalunkra és tarts velünk
sporteseményekre! Légy egyesületünk tagja!
Ha pedig nem tudsz velünk futni, akkor csak integess egyet, ha futót látsz a város utcáin!
Sőt, még jobb, ha odakiáltasz egy „Hajrá!” –t! Hidd el, nagy erőt ad!
VÁRJUK ÚJ TAGJAINK ÉS TÁMOGATÓINK JELENTKEZÉSÉT!

M E G H Í VÓ
2017. OKTÓBER 14.
SZOMBAT 19 ÓRAKOR
az Erdélyiek Egyesülete és a Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Bihari kulturális estjére.

HORGÁSZVERSENY
A Dunavarsányiak Független Köre megrendezi 2017. évi
horgászversenyét. A győztes elnyeri a „Dunavarsány horgásza 2017” címet és kupát. Az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

Előadás és könyvbemutató: C. Patócs Júlia, elnök
nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület

A versenyzők két bottal, az országos horgászrend és a Farmer-tó szabályai szerinti módon horgászhatnak. A győztes a legnagyobb összsúlyú halat kifogó versenyző.

Közreműködnek: Portik Éva versmondó és
bihari táncokkal Babus Tamás és Mózesné Kitti

Jelentkezni lehet a +36709311501-es telefonszámon és a
shornung1956@gmail.com e-mail címen.

20.30-tól Zenés - táncos est
közreműködnek a Kerepesi Székely Kör zenészei

A TESCO „Ön dönt, mi segítünk” pályázatának utolsó körében most TE döntöd el,
hogy ki kapja a támogatást. A szponzor 3 nonprofit szervezet közül azt támogatja,
amelyik a legtöbb „szavazatot” gyűjti a vásárlóktól. Ebben a versengésben indult
és eddig két fordulón sikeres továbbjutott a jövő évi Dunavarsányi Városnapok
alkalmával megrendezendő Dunavarsányi Félmaraton és Futófesztivál. Bízunk
benne, hogy a végső megmérettetésen is győz az elképzelés és Dunavarsány!
Neked nincs más teendőd, mint az, hogy szavazz a közös versenyünkre és bátorítsd erre ismerőseidet, családtagjaidat is.
A szavazás módja: a pénztárnál kapott zseton bedobása az ott levő gyűjtőhengerbe.
Szavazni 2017. október 03 – 31 között lehet.
Azok a Tesco-áruházak, ahol a versenyünkre szavazhatsz:
• Dunaharaszti
• Dunaharaszti Express
• Ócsa		

• Kiskunmajsa
• Kiskunlacháza
• Dabas

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
HAJRÁ DUNAVARSÁNY! HAJRÁ TEC SE!

KÉZILABDA BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK

Nevezési díj: 1800Ft.
Helyszín: Farmer horgásztó
Időpont: 2017. október 07., 7.00 óra
A verseny kezdete 7.30 óra
18.30 – 19.00 Vendégvárás
19.00 – 20.30 "Arany Szalontája - Szalonta Aranya"

SZAVAZZ A DUNAVARSÁNYI
FÉLMARATON ÉS FUTÓFESZTIVÁLRA

Pest megyei női ifjúsági és felnőtt csapat
2017. szeptbember 30. szombat

Dunavarsányi TE
‐
Bugyi
2017. november 11. szombat

ifi
16:00
ifi
16:00
ifi
19:00
ifi
17:00
ifi
17:00
ifi
16:00
ifi

Dunavarsányi TE
‐
Inárcs‐Örkény II.
Martonvásár
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 18. szombat

14:00
ifi

Dunavarsányi TE
‐
Érd
2017. október 7. szombat
Dunavarsányi TE
‐
BVSC‐Zugló
2017.október 15. vasárnap
Alsónémedi
‐
Dunavarsányi TE
2017. október 21. szombat
Dunavarsányi TE
‐
Aranyszarvas
2017. október 29. vasárnap
Albertirsa
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 4. szombat

Budai Farkasok
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 20. hétfő
FSZSE
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 26. vasárnap
Dunavarsányi TE

‐

Százhalombatta

ifi
17:45
ifi
15:00

Pest megyei férfi fjúsági és felnőtt csapat
felnőtt
18:00
felnőtt
felnőtt
17:00
felnőtt
19:00
felnőtt
15:00
felnőtt
18:00
felnőtt
18:00
felnőtt
17:00
felnőtt
felnőtt
17:00

2017. szeptember 30. szombat
VS Dunakeszi
‐
Dunavarsányi TE
2017.október 7. szombat

Dunavarsányi TE
‐
Üllői VKSK
2017. október 15. vasárnap

Mogyoródi KSK
‐
Dunavarsányi TE
2017. október 21. szombat

Dunavarsányi TE
‐
Tápiószele SE
2017. november 5. vasárnap

Domony KSE
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 11. szombat

Dunavarsányi TE
‐
Albertirsa SE
2017. november 18. szombat

Abonyi KC
‐
Dunavarsányi TE
2017. november 25. szombat

Dunavarsányi TE
‐
Pásztói KC
Dunavarsányi TE
‐
ESMTK
2017. december 2. szombat

Martonvásár KSE
‐
Dunavarsányi TE
2017. december 3. vasárnap

Százhalombata KE III.
‐
Dunavarsányi TE
2017. december 10. vasárnap
Diósdi DSE
‐
Dunavarsányi TE
2017. december 16. szomabat

Dunavarsányi TE

‐

Veresegyház VSK

ifi
16:00
ifi
11:00
ifi
15:00
ifi
13:00
ifi
15:00
ifi
11:00
ifi
16:00
ifi
13:00
ifi
14:00
ifi
ifi
17:00
ifi
11:00

felnőtt
18:00
felnőtt
13:00
felnőtt
17:00
felnőtt
15:00
felnőtt
17:00
felnőtt
13:00
felnőtt
18:00
felnőtt
11:00
felnőtt
felnőtt
18:30
felnőtt
18:30
felnőtt
13:00
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A MERKAPT-MEKLER LÁSZLÓ ITSE VERSENYZŐI A VB-N
Hihetetlenül jó eredményekkel büszkélkedhetünk akár kenu, akár kajak szakágunkban az idén, de most, az év végi összegzés előtt nem mehetünk el szó nélkül
az elmúlt napok kiemelkedő történései mellet. A sorozat júniusban kezdődött azzal a hírrel, hogy egyesületünk ifi versenyzője, Fejes Dániel, valamint két felnőtt
versenyzőnk, Kövér Márton és Aranyosi Gábor a magyar csapat tagjai lesznek Portugáliában, Ponte de Limában a maraton kajak-kenu EB-n. Nagy izgalommal
néztük a verseny élő közvetítését, amikor Dani nehezen küzdötte fel magát a vezető portugál és Simon Sebestyén élbolyához. Miután a hazai versenyző leszakadt, a magyar sikerhez már nem férhetett kétség, Simon Sebestyén győzött, 20 másodperccel megelőzve Danit, aki mögött több, mint egy perccel lemaradva
érkezett meg harmadikként a célba Silva. Az eredmények önmagukért beszélnek. Hatalmas eredmény, amit Dani elért, hiszen bő 3 éve kezdte el a kenuzást!
Fejes Dániel C-1 ifjúsági 19km
Kövér Márton C-1 felnőtt 28km
Kövér Márton-Dóczé Ádám C-2
Aranyosi Gábor K-1 felnőtt 30km
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Nyilván számítottunk rá, hogy sok érmet hoz majd a magyar csapat, de hogy itt Dél-Afrikában ennyire uraljuk a mezőnyt, azt senki nem gondolta, és azt sem,
hogy szinte mindegyik futam után szól majd a magyar himnusz. Az ifi kenusok páros versenyében Simon Sebestyén és Fejes Dániel már a rajt után nagy
tempóval haladtak a kitűzött cél felé. Szépen felépített versenyzést láttunk tőlük.Magabiztosan rótták a kilométereket, vették jól a futószakaszokat, majd egyszer
csak megléptek az ellenfelektől és senki nem állíthatta meg őket a célig, ahol két percnyi különbséggel nyertek és lettek világbajnokok - továbbra is a rajthoz
hívó szignált követően a magyar himnusz szólalhatott meg. Egy kis szomorúság azért jutott az öröm mellé, mivel a tervezettnél egy országgal kevesebb állt
rajthoz, ezért „csak” Világkupának minősült versenyük. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal lehetővé tették azt,
hogy versenyzőink részt vehessenek a Világbajnokságon. Nélkülük most nem mondhatnánk el egyesületünkről, hogy a Világbajnokságon elért eredmények
alapján a Merkapt-Mekler ITSE szerepelt a legeredményesebben a megszerzett 3 aranyéremmel!!! Köszönetemet fejezem ki a felkészítő edzőknek is.

2. hely
1. hely
2. hely
6. hely

Ezt követte az augusztus elején, Ráckevén
megrendezett Maraton Világbajnokság
válogató, amelyet Fejes Dániel-Simon
Sebestyén párosunk megnyert és a felnőtt versenyzőinkkel együtt kvalifikálták
magukat a szeptemberben Dél-Afrikában,
Pietermaritzburgban, a sportág egyik fellegvárában a maraton világbajnokságra!
Nem mondhatnánk, hogy újdonság a világnak, hogy a magyar kajakosok és kenusok
győzelmet győzelemre halmoznak egy világversenyen. Azt is megszoktuk, hogy sokszor fejezünk be úgy egy eseményt: ez volt minden idők legjobb eredménye. Itt, a
maratonnál a korosztályos versenyeket lassan nem lehet tovább fokozni. A nem mindig jól működő kölcsönhajókkal az első kilenc versenyszámban is a mieink hátát nézte
a mezőny, ilyen sorozatot korábban senki nem teljesített. Hihetetlen teljesítményeket láthattunk. A világhálón élőben közvetített versenyeket nagy izgalommal néztünk
minden nap. A viharfelhők gyülekeztek Kövér Márton felett verseny előtt, de a végére
kitisztult az ég és megnyerte a kenu egyesek versenyét, valamint a párost is Dóczé
Ádámmal. Örökös bajnokunk viszonylag könnyedén zsebelte be az aranyérmet, pedig ami összejöhetett a felkészülése során, az mind össze is jött neki, nem a legjobb
értelemben! Másfél héttel a rajt előtt egy seb lett a térdén, majd már kint bordaközi
izomhúzódása volt. De így is sikerült, Marci megszerezte 8. és 9. világbajnok aranyát.

A VB-t követő hétvégén újabb büszkeség töltheti el a lelkünket.
A csehországi Rasicében az Olimpiai Reménységek Versenyén több számban is 2 magyar egység
állt a dobogón az 1000, 500 és 200 m-es távon. A 15 éveseknél indult a Merkapt-Mekler ITSE versenyzője, Besenyi Ádám, aki 3. lett párosban Odnoga Martinnal 1000 m-en, 500 m-en nagyon
szoros küzdelemben 5. helyezést értek el, míg 200 m-en újra felállhattak a dobogó 3. fokára.
Gratulálunk mindenkinek! Legyetek büszkék magatokra, megérdemlitek, megdolgoztatok
érte! Mi is nagyon büszkék vagyunk rátok! További sok sikert kívánunk minden versenyzőnknek!!!!!!
Mekler Andrea
Merkapt-Mekler ITSE elnök

Aranyosi Gábor kemény küzdelemben a 13. helyen végzett a felnőtt
kajakosok versenyében.
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DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•
•
•

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

•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Telkek eladók Délegyházán. Dunavarsány Halász Lajosné
utcától kétszáz méterre a kettes tónál. Üdülő sétány és Kéktó
sétány között. Érdeklődni Tel: 0612033018
E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net
Redőny javítás, készítés három év garanciával.
Tel.:06-20-364-2383

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
Német nyelvből magánoktatást
vállalok iskolásoknak,
felnőtteknek:

+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

korrepetálás,vizsgafelkészítés,
gazdasági nyelvtanulás,
szintentartás
Helyszínre is megyek
Lindwurm Boglárka
0630/3144037

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

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

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

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

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

EDDZ VELÜNK A HÉT 6 NAPJÁN!
HOZD MAGAD FORMÁBA FUNKCIONÁLIS TRÉNINGGEL!
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AZ AKTUÁLIS ÓRARENDÉRT ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓKÉRT
LÁTOGASS EL A D-FITT FACEBOOK OLDALÁRA VAGY KERESS BÁTRAN TELEFONON!

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
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DOBOS RICHÁRD

/dfitt.hu

+36 30/912 24 83
richard.dobos10@gmail.com

HELYSZÍN: 2236 DUNAVARSÁNY, BÉKE UTCA 16.
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Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
Doktor János
06/70 938-2905
Mezőőr – Schipeck Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 24/473-630
Hulladékszállítás

VERTIKÁL Nonprofit Zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

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

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

GUMISZERELÉS,

MÁR 1000 FT-TÓL
• Gumiszerelés, centírozás
• Felnijavitás, görgőzés
• Új és használt gumik adás-vétele
+36 30 / 282 1381
Dunavarsány,
Nyár utca (TSZ udvar)
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