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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. június

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában, de a programok gazdag kínálatában is megnyilvánult. Ahogy többektől hallottam: idén ismét valami megmozdult a városban.
s valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a
Ébemutatkozójával
városunk társadalmi életét bemutató civil fallal, a néptánccsoport
vagy az iskola tornacsarnokában rendezett sportünneppel. (Városnapi összefoglalók a 3., 6., 8-9. és 11-17. oldalon.)

szórakozás mellett persze nem feledkezhetünk meg azokról az
A
emelkedett pillanatokról sem, amelyeket a díszpolgári cím
adományozása, a közszolgálatért díj átadása, a zeneiskola év végi
hangversenye vagy éppen a trianoni megemlékezés jelentett.

üszkén mondhatjuk, jó volt dunavarsányinak lenni ezekben
B
a napokban. Köszönet érte valamennyi dolgos kéznek, s
minden egyszerre dobbanó szívnek. Csak azt kívánhatjuk,
hogy a városnapokon látott összefogásból és jókedvből minél
több öröklődjön át a hétköznapokra is. Szép volt Dunavarsány!
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TES TÜ LE TI HATÁ RO ZATOK
– 2010. június 10-ei rendes, nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület a saját részéről elfogadta a Sziget Produkciós
Stúdió Kft.-vel megkötött elektronikus médiaszolgáltatási szerződés három hónappal történő meghosszabbítását, illetve a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel megkötött elektronikus médiaszolgáltatási szerződés hat hónappal való meghosszabbítását.
2.) A testület a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft.
2009. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
3.) A képviselő-testület jóváhagyta Dunavarsány Város Önkormányzat Településfejlesztési koncepcióját.
4.) A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskolában a 2010/2011-es
tanévben 27 osztály indulhasson.
5.) A képviselő-testület jóváhagyta Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programjának módosítását.
6.) A testület egyetértett a Dunavarsány 358 helyrajzi számú, természetben 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlan (régi egészségház) bérbeadásával a FEPA-Elektro Nonprofit Kft. részére, amelyik megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatását szeretné az épületben folytatni.
7.) A képviselő–testület úgy határozott, hogy a 2010. évi árvíz-belvíz
áldozatául esett önkormányzatokat 1 millió Ft keretösszeggel támogatja, a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) sz. rendeletében meghatározott
általános tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:
• Komlóska önkormányzat
300.000 Ft
• Erdőhorváti önkormányzat
300.000 Ft
• Tolcsva önkormányzat
400.000 Ft.

JOGI TANÁCSADÁS
Dunavarsány Város Önkormányzata
a Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat
megbízott ügyvédjén keresztül ingyenes,
szóbeli jogi tanácsadást nyújt.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés
a 06/24 521-040-es telefonszámon!

Bóna Zoltán
a megyei köZgyűlésBen
A Pest Megyei közgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési
Bizottságában fog dolgozni Bóna Zoltán, városunk polgármestere, aki néhány volt megyei képviselő parlamentbe kerülését,
majd megyei képviselői mandátumukról való lemondását követően került be a közgyűlésbe. Bóna Zoltán mandátuma októberig
szól, mivel akkor újra dönthetünk – a helyi mellett – a megyei
közgyűlések összetételéről is.
A városvezető reméli, hogy több, a térséget érintő közlekedési problémát is sikerül megoldani. Bóna Zoltán bízik abban,
hogy az évek óta problémás Dunavarsány-Taksony közötti bekötőúton szükséges körforgalmú csomópont megépítésében is
előrelépést hoz.
Forrás: www.lakihegyradio.hu

a képviselő-testület a 2010. június 10-ei ülésén megalkotta:
1.) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) számú rendeletét módosító 7/2010.
(VI.14.) számú rendeletét.
2.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2001. (X. 09.) számú rendeletét módosító 8/2010. (VI.14.) számú rendeletét.
3.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés
szabályiról szóló 3/2010. (II.10.) számú rendeletét módosító
9/2010. (VI.14.) számú rendeletét.

– 2010. június 10-ei rendkívüli, zárt ülés –
1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőfokú oktatásban
tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló
35/2004. (XII. 01.) rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat
alapján, a 2010/2011-es tanévben 10 hónapig, havonta 15.000 Ft
– azaz tizenötezer forint – összegű ösztöndíjban részesíti Csizmár Mihály, valamint Igaz Sándor dunavarsányi lakosokat.
2.) A testület döntött a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és megválasztotta a Kuratórium új
tisztségviselőit és tagjait. Egyben megköszönte a lejárt mandátumú Kuratóriumi tisztségviselők és tagok eddigi munkáját.
3.) A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város többfunkciós új Polgármesteri Hivatalának megépítése” tárgyú tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

A következő rendes képviselő-testületi ülés várhatóan
2010. szeptember 14-én, kedden 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

köZlemény a telePÜlési kiseBBségi
önkoRmányZati VálasZtásRól
Amennyiben a választópolgár a 13 kisebbséghez (bolgár, cigány,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén vagy ukrán) tartozik, úgy 2010 őszén részt vehet a települési
kisebbségi önkormányzati választáson. A szavazást egy napon tartják
a helyi önkormányzati képviselők választásával.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az a polgár szavazhat, aki
• a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez
tartozását nyilatkozatával vállalja,
• 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
• a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik,
• szerepel a kisebbségi választói névjegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.
A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét 2010. július 15.
napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől azon
a formanyomtatványon, melyet a posta munkatársai segítségével juttattunk el Önhöz.
Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.)
épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.). A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie.
A választópolgár a felvételét csak egy kisebbség választói névjegyzékébe kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda Vezetője
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tisztelt Dunavarsányi Polgárok! kedves Dunavarsányi Családok!
– Bóna Zoltán polgármester városnapi megnyitó beszéde –
Elhangzott: 2010. június 2-án a Petőfi Művelődési Házban

V

agyunk egy páran, akik azt mondhatjuk, hogy nekünk
minden nap Dunavarsányi Nap, mert a városban, és jó
esetben a városért tevékenykedünk. Ugyanakkor nem
lehet elvárni, hogy minden dunavarsányi polgárra ez igaz legyen. Nekem és néhányunknak primér módon az a kötelességünk, hogy 24 órában a várost tartsuk szem előtt. Másoknak
azonban nem ez az elsődleges dolguk, hanem a hivatásuk, szakmájuk, helyzetükből adódó feladatuk betöltése s nem utolsó sorban emberi, testi, lelki igényeik kielégítése.
Mindannyinknak szüksége van azonban jeles napokra, ünnepnapokra, emelkedett napokra. Ezt szolgálják a sport, a kultúra, a
spirituális események, de a tánc, a zene, a kulináris élvezetek és
a kötetlen beszélgetések is.
Ünnepléskor mindazonáltal illik megkérdezni, van-e okunk
az ünneplésre. Ne tűnjék szerénytelenségnek, sokkal inkább a
hála érzésének, ha azt merem mondani, hogy igen. Fejlődést
könyvelhettünk el az elmúlt évben, ezen az úton ballagunk tovább az idén is. Nagyobb az óvoda befogadóképessége, két iskolaépületünk újul, szépül, bővül. Folynak az útépítések, élnek
a közösségek, s ez utóbbinak szép seregszemléjét fogjuk látni a
következő napokban is. És azt sem titkolom – és ezzel is sokan
vagyunk így –, hogy nagyobb reménységgel nézünk a jövő felé
az országos vezetést illetően is, mint azt bármikor tehettük az elmúlt évtizedben. Nem a medve bőrére iszunk, de készek vagyunk a megújulásra, a megelevenedésre, a törvényesség és
tisztesség, valamint az ebből fakadó gazdasági és társadalmi folyamatok elősegítésére és élvezésére.
Tisztelt megjelentek! Kedves Vendégeink! Van okunk az ünneplésre. Van képességünk is rá. Azt kívánom, hogy legyen
készségünk is. Sok szép élményt, és jó szórakozást kívánok!
(képes beszámoló a 16-17. oldalon – szerk.)

– Bóna Zoltán polgármester köszöntője
az újszülöttek polgárrá fogadásán –
Elhangzott: 2010. június 6-án
a Petőfi Művelődési Ház udvarán

D

unavarsányi polgárrá lesz automatikusan az, akinek
dunavarsányiak a szülei. Mégis fontosnak érezzük,
hogy egy szerény ünnepségben együtt örüljünk az új
jövevényeknek. Öröm és ünnep egy fogyó nemzet életében
minden újszülött. Nagy ajándék a gyermek, és nagy felelősség
a gyermekvállalás. Ezeket a tényeket akarjuk elismerni és ünnepelni e néhány percben. Elnéptelenedő magyar falvak sorában városunk tovább növekszik, ha nem is a korábbi tempóban. Kiváltságosok vagyunk abban, hogy több a születés, mint
a halálozás. Ehhez azonban még az is kell, hogy testben és lélekben felnőjünk ehhez a növekedéshez.
Őszintén reméljük, hogy az új kormány családpolitikája és
családtámogatása pozitív irányba mozdul el. Azt pedig ígérjük, hogy a miénk továbbra is lesz, és alig várjuk, hogy egy
jobb országos rendszerben találjuk meg a magunk megújult és
megerősödött családpolitikáját. Azon vagyunk, hogy az agglomerációs kisvárosi helyzetünk előnyeit szem előtt tartsuk.
Az előnyök pedig éppen abban jelennek meg, hogy szolgálhatjuk az életet, a fiatalságot, a fiatal családokat, a felnövekvő
gyermekeket jobban, mint máshol. Tettünk már sok mindent
ennek mentén iskola-, óvodabővítésekkel. Most is folyamatban van két nagy vállalkozásunk e téren. Azt is bátran ki merem mondani, hogy néhány éven belül bölcsödét is létre fogunk hozni.
Kívánom, hogy Dunavarsány új és régi polgárai élvezzék és
szolgálják az egész város áldását és békességét.
(képek az újszülöttekről
a 12-15. oldalon – szerk.)

Újabb fejlesztések városunkban

Új aszfalt készül a Kossuth Lajos utcában

Gőzerővel épül az új iskola Kisvarsányban
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Edelényben jártunk
H

árom héttel ezelőtt Nagy Mihály, a Polgárőrség elnöke és a vezetőség azon
tanakodott, hogy az árvíz sújtotta Borsod
megyei Edelény községének milyen módon
tudna segíteni. Végül úgy határoztunk,
hogy megpróbálkozunk Dunavarsány lakosságával együtt az adománygyűjtéssel, amit
a Polgárőrség koordinált.
Gyorsan neki is álltunk szórólapokat készíteni, amelyeket üzletek és vendéglátó helyiségek ablakaira ragasztottunk. Ami ez
után történt, azt álmainkban se tudtuk volna elképzelni, hogy
mekkora az összefogás a dunavarsányi lakosság körében. Hatalmas mennyiségű ruhát, tartós élelmiszert, tisztítószert, vegyi
árut, műszaki cikkeket ajánlottak fel, ezen felül 152.500 Ft készpénz is érkezett, amiből 100 család részére készítettünk élelmiszer csomagokat.

A lelkes csapat a nagy mennyiségű adományt június 19-én
reggel 7 órai indulással 6 autó, 8 polgárőr, 3 pártoló és két rendőr segítségével szállította el. 11 óra 30 perckor érkeztünk meg
Edelénybe, ahol nagy szeretettel vártak már minket az általános
iskolában. Lepakoltuk az adományt, majd a lelkes kis csapat fáradtan, de nagy örömmel tért haza, hiszen a nagy mennyiségű
adományt a borzalmas körülmények között élő lakosságnak adhattuk át.

A csapat névsora: Wágner András, Müller Zsolt, Kiss Péter,
Farkas László, Mendei Róbert, Tóth Gábor, Somogyi Sándor,
Szűcs Attila, Zoltán Balázs, Kövér Zoltán, Tillinger Zsolt.
A rendőrség részéről: Selyem Róbert r. főtörzsőrmester, Oláh
Krisztián r. őrmester.
Ezen felül is szeretnénk megköszönni mindenkinek az erőn
felüli segítségnyújtását és együttérzést a dunavarsányi Polgárőrség nevében.
aDományoZóink:
Bagdi István, Bege Margit, Bódis Attiláné, Botos István (Botos Bolt), Dienes Józsefné, Dufi, Dunavarsányi Önkormányzat,
Dunavarsányi Polgárőr Egyesület, Dunavarsányi Svábok Egyesülete, Erdei Jánosné, Ésik Zoltán (Műanyagos Bolt) Ferencsik
Mária, Frederik Culmann (Brentwood Kft.), Gyermekjóléti
Szolgálat, Hamma Kft., Hidegföldi Erika, Hidegföldi István,
Horváth Ottóné, Husztafa Zsolt, Ifj. Böcsödi Károly, Ifj. Wágner
András, Kaszás István, Késmárk József, Kiss Péter, Kis R. Sándor, Kocsis István, Kocsis József, Kor Erika, Kormos Lászlóné,
Kovács István, Kovalcsik Ágnes, Kőszegi Lászlóné, Kőszegi
Zoltán, Kövér Zoltán (K & M Info Bt.), Kreisz Attila (Palackozott Italok Boltja), Mártonyi Gyuláné, Mollissima Női Kar, Molnár Szilvia, Nagy Lajos, Nagy Mihály (Triton Security Kft.),
Nagy Sándorné, Nagy Szabina (fényképész), Oláh krisztián,
Özv. Gál józsefné, Özv. Schuszter istvánné, Puskás sándorné,
Sallai irén, Sárkányné Barbara, Schuszter István, Somogyi Zoltán, Stircula Annamária (Virág Bolt), Szabó Józsefné, Száger Tibor, Szeder Péter (Tele Polc Bolt), Széplakiné Séra Szilvia, Szitás Jácint, Szőgi Géza, Szűcs Attila, Szűcs Sándor, Teplánszli Istvánné, Török Tímea, Újvári Balázs, Vámpos Mihály, Vankó Béla
(V. B. Fox), Városi Sándorné, Véghné Mária, Vida Csaba, Vida
József, Viktor Endre (Viktor-Ker), Zoltán Attila (Energy-Zol
Kft.), Zupka Zsolt, Nagyvarsányi Óvoda.
Külön köszönjük: Viktor-Ker Kft., Hama Kft., Energy-Zol
Kft., K & M Info Bt., Dunavarsány Város Önkormányzata.
Ha valaki kimaradt a névsorból, előre is elnézését kérjük. Szeretném ismételten megköszönni az adományokat és a segítséget!
Szűcs Attila
Polgárőrség vezető

D

unavarsány város polgármestereként az önkormányzatunk által az árvíz sújtotta településeknek nyújtott egymillió forintos támogatáson túl - ezúton szeretnék
köszönetet mondani minden olyan magánszemélynek, civil szervezetnek és vállalkozásnak, aki és amelyik az elmúlt hetekben
anyagi támogatással vagy személyes közreműködéssel igyekezett segítséget nyújtani
bajba jutott honfitársainknak.
Köszönettel: Bóna Zoltán
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KI A LEGÉNY A GÁTON?
– Árvízi védekezés Ócsanálos és Edelény településeken, ahogyan mi láttuk –

Az egyik nemzeti érzelmű hírportálon felhívás jelent meg „SEGÍTSD A MAGYART!” címmel. Ezen felhívás segítségnyújtásra buzdította az ország lakosságát az árvíz sújtotta településekre korra, nemre való tekintet nélkül.

P

árommal jelentkeztünk, felajánlva kétkezi munkánkat, és egy szigethalmi ismeretlen tenni akaró honfitársunk is
csatlakozott hozzánk. Őt Őze Zoltánnak hívják. Május 18-án elindultunk az ismeretlenbe.
Nem tudtuk biztosan, hová tartunk, és nem
tudtuk, mi fogad majd bennünket. A média tájékoztatása a borsodi árvízhelyzetről, már a
helyszínre érve kiderült, hogy nem fedi teljesen a valóságot, és meglehetősen egyoldalú.
Ócsanálos települését választottuk, mivel a
híradások alapján ez tűnt a legveszélyesebb
zónának, és telefonos iránymutatást is erre
kaptunk. A településre érve megkerestük a
polgármestert, aki megköszönte, hogy ilyen
messziről jöttünk a segítségünket felajánlani,
és türelmünket kérte, mivel a mérési adatokat
várta a megyei vízügytől. Ezen eredmények
ismeretében volt hivatott eldönteni, hogy vane szükség a munkánkra. (Ha apad, továbbállunk olyan településre, ahol elkél a segítő kéz,
ha árad, maradunk homokzsákot pakolni.)
Közben bejártuk a települést. Házak, kertek,
utcák víz alatt. Elgyötört, könnyes arcú anyókák állnak az utak száraz részein. Tekintetüket
igyekszünk elkerülni, fejünket inkább lehajtjuk. Szégyelljük magunkat. Szégyelljük, hogy
csak munkánkat adhatjuk. Torkunk szorul, a
sírás fojtogat körülöttünk mindenkit. Életek
munkái lettek a víz martalékává, emberi életek mentek tönkre két nap alatt. Az önkéntesek
pedig csak jönnek és jönnek. Három órányi
várakozás után a polgármester továbbküldött
bennünket. A mérési eredmények pozitív tendenciát mutattak, így nem látta értelmét marasztalásunknak. Telefonok sora, hová menjünk? A híradások Szikszó, Sajóecseg, Edelény településekről voltak hangosak. Oda kell
a segítség! Ismét telefonok tömkelege, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás stb. Itt ál-

lunk, de hova menjünk? Edelény a szűk partszakaszok miatt nem kéri önkéntesek segítségét, Sajóecseg megáll a lábán, Szikszón a gátat visszatöltötték. Tanácstalan várakozás, már
sötétedik. Fél óra múlva telefoncsörgés. Vonalban Edelény település. Segítségkérés érkezik a katasztrófa-védelmistől: gyorsan menjünk oda, a gát átszakadt!
Húsz perc gyorsiramú autózás után megérkezünk a településre. Nincs tétovázás, városnézés. Az első utcában, ahol az esti homályban a fehérlő homokzsákokat meglátjuk, megállunk. Esőkabát fel, beállunk a töltésre.
Ismerkedésre nincs idő. Itt mindenki ismerős.
A baj közösséget kovácsol, egységet alakít etnikai, politikai hovatartozástól függetlenül.
Nem számít semmi, csak az ember. Zoli a teherautóról pakol, én a párommal a csatárláncba állok.
Hajnalig homokzsákpakolás, a teherautók
egymást váltva forognak rakományukkal. Reggel elcsigázva esünk az autóba. Pár óra alvás
után ismét a töltésen vagyunk, immáron a város
másik oldalán. Itt az állatokat csónakokkal

mentik az utcából a
combközépig érő
vízben.
Gumicsizma híján a vizet elkerülve, kerítésen mászva közelítünk a homokzsákhoz.
A
tulajdonos neheztel
ránk a mászás miatt, ugyanakkor a
tűzoltók a kertjéből
szivattyúzzák a vizet a szántóra.
Háromszáz méter
gátat kell megépítenünk. Kevesen vagyunk, a lánc foghí-

jas, a zsákokkal métereket kell sétálnunk a töltésen. Ez így fárasztó lesz. Előttünk, mögöttünk víz mindenhol, egyensúlyozunk a zsákokon. Emberért kiáltunk, küldjenek önkénteseket más, nem súlyponti helyekről. Jön is a
segítség. Haladunk az építéssel. Mellettem tizennégy éves forma iskolás kislány. Adja a
zsákot. Nem bírja már, de nem szól. Az ő házuk is vízben. A másik oldalon rendészeti iskolás fiatalok. Két oldalról épül a gát, estére
talán összeér. A lakosok kávét, teát és szendvicset hoznak. A köszönet munkánkért pedig
egy könnyes mosoly. Ismét nehéz lenne bármit is mondani…sorsunk összefonódik.
Molnár Oszkár polgármester hozzánk lép
köszönteni bennünket. Egész nap megy, a műszaki hátteret és élelem-utánpótlást szervezi a
gáton dolgozóknak. Az önkormányzat meleg
ételt biztosít, és szállást az iskolában. Estére
végzünk a gáttal, a végek összeérnek. Megérte a megfeszített munka. Sárosan, koszosan és
fáradtan a hazaút mellett döntünk, mivel a katasztrófa-védelmis vezető tájékoztatása alapján itt már nincs mit tennünk, a lokalizáció
megtörtént, a búvárok a töltést fóliával bevonták. A szivattyúzás megindult. Iszunk egy kávét, hogy el ne aludjunk a visszavezető úton.
Késő este érünk haza.
Csütörtökön ruhamosás, rendezzük soraink,
majd pénteken megyünk vissza – gondoljuk.
Sajnos a szakemberek tájékoztatnak bennünket, hogy ne induljunk útnak, mert civil önkéntes nem mehet a töltésre. Segítségnyújtásunknak azonban nincs vége. Használt, de
még használható ágyakat, fekhelyeket és bútorokat várnak a károsultak, amit az országos
karitatív misszió keretében kell összegyűjteni,
és a helyszínre juttatni. De mi korábban viszszamegyünk. Segítség kell a használhatatlanná vált bútorok eltávolításában, és az „újak”
fogadásában.
Mire ezeket a sorokat olvassák tisztelt dunavarsányi lakosok, remélhetőleg az árvíz levonul, és az árvízkárosultak is visszatérhetnek
saját otthonaikba.
Mi varsányiak szerencsés emberek vagyunk. Minket nem fenyeget árvíz, a legnagyobb bajunk is elenyésző azokéhoz képest,
akik a veszélyeztetett zónákban élnek. Gondoljunk erre, amikor szomszédunk orra alá
törjük a borsot azzal, hogy az esővizet a kapujába söpörjük, amikor lusták vagyunk a szemetet felszedni, vagy kivenni részünket a társadalmi tevékenységekből, amelyekkel alkalmasint környezetünket varázsolhatnánk
szebbé.
Ezúton szeretném megköszönni KURKÓ
ILDIKÓ és a „ROBI” cukrászda önzetlen támogatását, valamint BÓNA ZOLTÁN polgármester segítségét, akik lehetővé tették számunkra, hogy mi is segíthessünk a bajbajutott
honfitársainkon.
Nyakas János
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ÁLLÁSBÖRZÉN az álláskeresôk
Kistérségi Szenior Foglalkoztatási
Klubunk tagjaival - a csoport egy része látható a képen - a fővárosi állásbörzén jártunk május 20-án, Csepelen.
él kilenckor indultunk autóbusszal,
amit Szilveszter Lajos, délegyházi
vállalkozó bocsájtott rendelkezésünkre –
segítségét ezúttal is köszönjük. Voltak,

F

akik külön személyautóval érkeztek Taksonyból és Szigethalomról.
A Csepeli Munkásotthon zsúfolásig megtelt a munkaadók asztalaival, valamint az
állást kereső érdeklődőkkel. Klubunk
tagjai is számos helyre beadták önéletrajzukat, valamint több, számukra ígéretesnek tűnő munkaadó címét jegyezték fel.
Az állásbörzét követően „sajnos” két fő-

vel csökkent a tagságunk, mivel ketten
jelezték, hogy sikerült elhelyezkedniük.
Dr. Gligor János klubvezető

JÓTÉKONYSÁGI EST DUNAVARSÁNYBAN
Nagysikerű Anyák napi jótékonysági programot szervezett a MISA
Alapítvány 2010. május 7-én Dunavarsányban.
rendezvény első részében – miután a
konferanszié köszöntötte a megjelenteket, kiemelten Bóna Zoltán és Kis
Gábor polgármestereket, valamint a rendezvényt anyagilag és erkölcsileg támogató Pánczél Károly képviselő urat – a
fellépő kiváló művészek: Tóth Éva és
Leblancz Győző a „Szellők szárnyán” című csodálatos operett-műsorral szórakoztatták a nagyszámú közönséget. A
kétrészes műsor szünetében mini büfé állt
a vendégek rendelkezésére, amelyért köszönet illeti Gergőné Varga Tündét és a
segítő NOE csoport tagjait.

A

A program második részében adományok átvételére került sor, a varsányi, a
majosházi és a taksonyi nagycsaládos
szekciók tagjai jelentős értékű élelmiszercsomagokat vehettek át, amelyeket
az országos KÖZÖD akció keretében

gyűjtöttek és jutattak el Majosházára. A
lehetőségért meleg köszönet illeti Kis
Gábor urat, Majosháza polgármesterét. A
nyugdíjas klubok tagjai pedig sokféle ruhából, cipőből, játékból stb. válogathattak. Örömünkre nagyon sokan éltek a lehetőséggel.
Már elmúlt hét óra, amikor a nyugdíjas
klubok vezetőinek irányításával a Nagyvarsányból, Majosházáról és Délegyházáról érkezett vendégeinket a külön busz
hazaszállította, amiért köszönetet mondunk Szilveszter Lajos vállalkozónak.
Köszönjük továbbá a művelődési ház
dolgozóinak, kiemelten: Radul Zoltánnak
a profi segítséget.
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
MISA iroda

Átestünk a „tûzkeresztségen”
– a városnapok alkalmával bemutatkozott a dunavarsányi néptánccsoport –

D

unavarsány egy dinamikusan fejlődő településsé vált az utóbbi
években, gazdasági és szellemi területen egyaránt. Folyamatosan bővül a
különböző civil szervezetek, baráti körök száma, újabb hagyományőrző
egyesületek alakulnak. e változásokat
figyelemmel kísérők tudják, hogy 2009
novemberében jött létre a Petőfi művelődési Ház égisze alatt a Dunavarsányi
magyar néptánccsoport.

A Néptánccsoportban az egészen kicsi
gyerekektől a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt képviselteti magát, és
tölt el együtt péntekenként este két órát a
magyar néptáncok tanulásával.
Keresztényné Oslányi Krisztina, a Bartók Táncegyüttes táncosának útmutatásával tanuljuk az anyaországi és határon túli magyar tájegységek táncait. Teljes
táncrendek elsajátítása történik az estéken, mint például a dunántúli lassú dudálós és ugrós, erdélyi tájakról a széki, mezőségi, Küküllő-menti, sóvidéki táncrendek, melyekhez a talpalávalót Keresztény
Csaba hegedűszava adja.
Tavasz végén döntöttünk úgy, hogy
már az idei városnapok alkalmával – egy
rövidebb dunántúli táncrenddel – kilépünk a város közönsége elé, megmutatjuk magunkat, és kedvet csinálunk a tánccsoporthoz csatlakozni vágyóknak.

Nagy izgalommal készültünk a fellépésre, az utóbbi hetek tánc- és ruhapróbáin jókedvvel vettünk részt. Úgy tűnik,
megérte, mert nagy szeretettel fogadott
bennünket a közönség, és egyúttal felkérést kaptunk a szeptemberi szüreti bálon
való fellépésre is.
Várjuk valamennyi dunavarsányi polgártársunkat korra, nemre való tekintet
nélkül, aki a Magyar Néptánccsoporttal
szeretné megtanulni, és a feledéstől megóvni eleink táncait.
A jelentkezni kívánók a művelődési
ház lelkes munkatársainál bátran érdeklődhetnek.
A Petőfi Művelődési Ház dolgozóinak
ezúttal köszönjük meg segítőkészségüket
és azt, hogy helyet és időt biztosítanak a
tánccsoport próbáinak.
Dunavarsányi Magyar
Néptánccsoport
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Pünkösdölés az óvodában
pünkösd húsvét után a nyolcadik vasárnapra
A
esik. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét
ünnepli ilyenkor. Jelképe a fehér galamb (néphagyo-

mány szerint), valamint a pünkösdi rózsa, amit ha a
vízbe szórunk, egészségesek leszünk.
Az óvodai pünkösdölést május 20-án,
délelőtt tartottuk. Megtisztelt bennünket
jelenlétével városunk polgármestere, Bóna
Zoltán és jegyzőnk, dr. Szilágyi Ákos.
A csoportok felvonultak, középen a
gyermekek által előre kiválasztott „királyokkal” és „királynékkal”. A koronázásban segédkezett Polgármesterünk és az intézmény vezetője, majd virágszirmokkal

szórtuk be az újdonsült választottakat. A koronázási ceremónia
után közös táncház következett.
„Cserebogár, mikor lesz nyár?
Pünkösd táján, vasárnapján.
Mikor a fák virágoznak,
Kisgyerekek játszadoznak.”
Petrovicsné Bárkányi Dolli

Helyi továbbképzési lehetôségek óvodánkban
Az elmúlt tanév során óvodánkban kétféle továbbképzési, önképzési lehetôséggel éltünk. Három alkalommal tartottunk
ún. házi bemutató foglalkozást a munkatervünkben foglaltaknak megfelelôen.
Első ízben nagyvarsányi tagóvodánkban
tartott egy vizuális bemutatót Németh Anita
óvó néni a Süni csoportban. Téli ünnepköreinkhez kapcsolódóan tevékenykedtek a gyerekek – képeslapot készítettek – vegyes
technikát alkalmazva. Művészeti élményszerzésre, és a finommotorikus mozgás fejlesztésére is jó alkalom volt ez a kreatív foglalkozás. Segített az ünnepi ráhangolódásban is.
Második alkalommal Petrovicsné Bárkányi Dolli óvó néni, illetve Szekeres Kata –
szintén óvó néni – zenei foglalkozását tekinthettük meg a Micimackó csoportban. A
bemutató helyszíne a tornaterem volt a nagyobb tér adta lehetőséget kihasználva.

Dolli néni zenei fejlesztése az egyenletes
lüktetést célozta meg. Kiemelt zenei feladat
a halk és hangos közötti különbség érzékeltetése volt. Ennek megvalósításához ismert
mondókát, dalokat használt fel: „Csak
csöndben, csak halkan, hogy senki meg ne
hallja”. Amíg Kata óvó néni a fiúkkal botos
táncot járt, a lányokkal a csárdás lépést gya-

korolták. Fokozta a foglalkozás színvonalát
a népi fonójáték hangulatának felidézése,
ami jól beilleszkedett a népi hagyományőrzésbe, és a komplexitást is elősegítette
Házi bemutatóink befejező foglalkozása a
testnevelés területén történt a Méhecske
csoport közreműködésével, Bajzáth Béláné
Margit és Oláh Anita óvó néni irányításával.
Tornatermünkben a játékos, utánzó feladatokon túl a fő részt az egyensúlyozó járás
jelentette, amihez babzsákot, padokat használtunk fel. Komplexitásra törekedve régi
dalos körjátékokat is beiktattunk a gyerekek
nem kis örömére. Nem maradhattak el közös
kedvenc játékaink sem – egyszerű szabályokhoz kötötten.
Mindhárom bemutató foglalkozást rövid
megbeszélés követte a jelenlévő óvodapedagógusokkal. Megbeszéltük a látottakat, melyekből a jövőben profitálhatunk.
A másik képzési forma a mentálhigiénés
munkaközösség vezetőjének, Oláh Anita
óvó néninek a kezdeményezésére kelt életre,
amely fő feladatául azt célozta meg, hogy az
óvodában dolgozó pedagógusok hospitálás
segítségével minél jobban megismerjék egymást a módszerek, sajátosságok területén is.
Szélesebb körben, ám mégis intim módon,
meghitten betekintést nyerjenek egy-egy
csoport életébe.
A szakmai tapasztalatszerzésen túl fontosnak tartjuk a szoros, napi szinten történő
együttműködést az óvoda apraja nagyját
(gyerekek, dolgozók) érintően.
Valamennyi alkalomról hospitálási terv
készült dokumentációként, melyet az óvoda
galériájában szabadon meg lehet tekinteni,
és fel lehet használni. A közeljövőben is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni önképzésünkre.
Petrovicsné Bárkányi Dolli
Oláh Anita
Bajzáth Béláné

GYEREKNAP
A BABA-MAMA KLUBBAN
május az ünnepek hónapja a klub életében. először az édesanyákat köszöntöttük, majd a gyerekeket.
Évek alatt hagyománnyá vált, hogy gyereknapon bulival töltjük a délelőttöt. A megszokottól eltérő időpontban találkoztunk,
mert a településen szervezett gyereknapi
rendezvényekhez szerettünk volna mi is aktívan csatlakozni, ami a kihívás-napi programsorozattal egyben zajlott, így ezen a napon tornával és bulival vártunk kicsiket és
nagyokat.
A kihívás napja szellemében az egyébként
rendszeressé vált babatornára is sort kerítettünk. Bemelegítésként körjátékkal kezdtünk,
majd ritmusgyakorlatok következtek mondókákkal és énekekkel. Ezután a testrészeket
gyakorló versek jöttek, majd az eszközök
széles tárháza került elő. A gyerekek kipróbálhatták ügyességüket az egyensúlyozásban és a labdajátékokban. Az ünnep alkalmából az anyukák sütivel kedveskedtek a kicsiknek. Végezetül táncmulatsággal zártuk a
programot.
Az alábbi dalrészlettel kívánunk utólag is
mindenkinek nagyon boldog gyermeknapot
a Baba-Mama Klub nevében!
„…Van, aki vár, ha hazatérsz
és átölel két puha kéz,
“Apuka/Anyuka!” - szól egy pici száj
S hozzá a szív úgy muzsikál.
Kis ágyából reggel, ha rád csicsereg,
gyorsan a szíved mellé fekteted.
S ha néha az arcán lázrózsa ül,
könnyezve tréfálsz, míg elszenderül.
Nincs soha tél, csak nyár neked,
ha mosolyog kisgyermeked.
S az élet így nem is nehéz,
ha átölel két puha kéz…”
Kreiszné Nagy Anna
szervező
baba-mamaklub@freemail.hu
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Társadalmi munkáért kapott díszpolgári cím
V

árosunk vezetősége idén úgy döntött, hogy pár év kihagyás után újra
díszpolgári címet adományoz egy arra leginkább érdemes, köztiszteletben álló személynek. A kitüntetett több évtizede szorgos munkával viszi vállán a helyi környezetvédelmet, és tesz a környék természeti értékeinek megőrzéséért. Komáromi István, a Kertbarát Klub vezetője, akinek a
nevéhez fűződik a zeneiskola parkja, a temető fásítása, valamint évente
nagyjából 500-600 fa pótlása a város területén.

- Milyen érzés volt, amikor kiderült, hogy
Ön kapja a díszpolgári címet?
- Elmondani sem tudom. Annyira meglepett, hogy hirtelen szóhoz sem jutottam. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen elismerést érdemlek majd.
- Utólag azért megnyugodott, átgondolta,
hogy mivel érdemelte ezt ki?
- Azt érzem, hogy egy 35 éves munkát értékelt a város vezetése. A közéleti és környezetvédői munkát 1972-ben a Kertbarát Klub
egyik alapítójaként kezdtem, melynek kezdetektől fogva az elnöke vagyok. A klub társa-

dalmi szervezetként működik és amellett,
hogy feladatunknak érezzük a kertészkedés
szeretetének továbbadását, segítséget nyújtunk, de az önkormányzat munkáját is igyekszünk a közterületek fásításával, virágosításával segíteni.
- Ön a ’70-es évek óta tagja az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának. Odafigyeléssel és tapasztalataival komoly segítséget nyújt a városnak mind a mai napig. A több
évtizedes kitartó munkának milyen gyümölcseit élvezhetik ma az itt lakók?
- Öröm számomra, hogy egy természetvédelmi szemle során felfedezhettük az erőspusztai nádas értékeit, majd minisztériumi segítséggel helyi védettséget kaphatott, csakúgy,
mint korábban a nagyvarsányi fekete fenyők,
és a honvédség 40 hektáros árvalányhajas területe. Örülök annak is, hogy a dunai úszóláp
és a délegyházi 500 éves vadkörtefa országos
védettséget élvezhet.
- A kavicsbányák terjeszkedése sok álmatlan éjszakát okozhatott. Milyen eredményt sikerült elérni ezen a téren?
- 2003-ban tiltakozásunknak adtunk hangot,
aláírást gyűjtöttünk, és Pánczél Károly országgyűlési képviselőn keresztül miniszteri

Városunk „legjobb közszolgája”
a

közelmúltban alapított Dunavarsány közszolgálatáért Díj azoknak az önkormányzat által fenntartott – oktatási-nevelési, művelődési és szociális – intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak adományozható, akik legalább 10 éve az adott
intézményben dolgoznak, és kiemelkedő munkát végeznek. munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a városunkban élő gyermekekért, és a település közösségéért példaértékű társadalmi tevékenységet fejtenek ki. a díjat elsőként schuszter
istvánné, született kátai katalin vehette át június 3-án a Petőfi művelődési Házban. a
több évtizede tartó pedagógusi munkát Vas Zoltánné, az árpád Fejedelem általános iskola igazgatója méltatta. a folytatásban ebből olvashatnak részletet. (szerk)
„Méltán érdemli meg az elismerés szavait,
aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható

módon, mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik
a dunavarsányi kisdiákokért, mint Schuszter
Istvánné, aki születése óta Dunavarsányban él.
Az általános iskolai tanulmányait Nagyvarsányban kezdte, majd felsősként Kisvarsányban folytatta. 1979-től a budapesti Széchenyi
István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola tanulója lett, ahol 1983-ban érettségizett.
Még ebben az évben a helyi általános iskolában
kezdett dolgozni képesítés nélküli nevelőként.
1984-ben felvételt nyert a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára. Tanítói diplomáját 1987-ben
kapta meg. Közben 1986 áprilisában megszületett kislánya, Bernadett, majd 1992 júliusában
kisfia, István. 1989 óta a nagyvarsányi össze-

közbeavatkozást kértünk. Az intézkedéseknek
köszönhetően 2005-ben megszületett az a határozat, amely szerint újabb bánya nem létesíthető a város közigazgatási területén.
- Gondolom, egy természetvédőnek folyamatos elfoglaltságot jelent a környezetére való odafigyelés. Mit gondol, mostanában milyen természetvédelmi problémákat kellene
megoldani a környéken?
- Pár éve folyamatosan zavar a város szerkezeti terve. Az még elfogadható változás
volt, hogy a falut átminősítették várossá, de én
azt szeretném elérni, hogy Dunavarsány úgy
legyen város, hogy közben a régi falusi házakat, telkeket a hozzájuk tartozó melléképületekkel hagyják érintetlenül, vagyis egy telekre
ne épüljön több ház. Aztán továbbra is megoldásra vár a nagyvarsányi területen évekkel ezelőtt kiömlött több ezer liter, a talajból már
felszedett kerozin maradványának az eltakarítása. A szennyvíztelep bűzhatása ellen is tennünk kellene valamit. A közeljövőben pedig a
taksonyi területen egy erdő megmentése a legsürgetőbb feladat – ide is bányát szeretnének
létesíteni.
- Mi hajtja belülről? Elhivatottságát hogyan tudná megfogalmazni?
- Hittel vallom, hogy igaz örömet nem a jólét, a gazdagság vagy mások dicsérete szerez,
csakis az, ha teszünk valami hasznosat. Én erre születtem, erre kaptam felhatalmazást a Jóistentől. Boldog ember vagyok, hogy közel fél
évszázadig védhettem az őseink által ránk hagyott környezetet az unokáink és az utókor
számára.
Riporter: Szilvay Gabriella
vont osztály vezetője, ahol kezdetben négy,
majd 1995-től három évfolyamot tanít.
Kati 26 éve tagja tantestületünknek, iskolánk
egykori diákjaként ezer szállal kötődik az intézményhez. Elhivatott, kiváló pedagógus. A tanulók, a tanárok és a szülők körében egyaránt
megbecsülés és szeretet övezi. Példaértékű elhivatottsággal és fegyelmezettséggel végzi munkáját, s szervezi a diákok életét az iskolában és
a településen egyaránt. Tiszteletreméltó munkabírását és gyermekszeretetét az iskola falain kívül is számtalanszor tapasztalhatják városunk
lakói. Elévülhetetlen érdemeket mondhat magáénak a kultúra, a közösségteremtés és a hagyományápolás terén. A nagyvarsányi társadalmi és
kulturális élet meghatározó egyénisége.
S nemcsak az iskolához kötődik ezer szállal, hanem a település életében is számtalan
feladatot vállal. Tagja a Dunavarsányi Svábok
Egyesületének, a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, a Szent Vendel Kolping Család
Egyesületnek, valamint delegált tagja a városi
önkormányzat Oktatási Kulturális és Sport Bizottságának.
Dunavarsány Város Önkormányzatának
döntése értelmében ez a díj, mely Dunavarsány közszolgálatáért nevet viseli, első ízben Schuszter Istvánnét illeti. Szívből gratulálok, és kívánok munkádhoz erőt, jó egészséget
és további sikereket!”
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„…én nem feledkezem el rólad…”
hangzott Ézsaiás próféta bátorítása azon
az istentiszteleten, amelyen Dunavarsány
evangéliumi hívő, templomos népe a város és a nemzet sorsát vitte Isten elé.
Az ez évi városnapok tudatos és öntudatos rendezvényeit nyilvánvalóan meghatározta a trianoni tragédia 90 éves évfordulója, országunk észak-keleti részének árvizes megpróbáltatása, de bizonyára azok az
ígéretes társadalmi jelenségek is, amelyek
különös reménységet adnak jövendőnket
illetően napjainkban.
A feledés ugyan a túlélésnek az eszköze, az emlékezet pedig sokszor a fájdalmakat tartja életben, mégis igaz az, hogy
a feledés és feledékenység a hűtlenséggel
és a felelőtlenséggel rokon, amíg az emlékezet a megtartást és a megmaradást szolgálja. Így az áldozatos emlékezés és emlékeztetés megőriz hagyományokat, értékeket, nyelveket és művészeteket. Az
emlékezők pedig éppen ezáltal az emlékezés által őrzik meg nemzeti és kulturális
azonosságukat. Az emlékezés a megmaradás eszköze emberi viszonylatban is.
Még inkább így van azonban az isteni
gondviselés és megigazítás valóságában.
A hűtlen népnek fogságban kellett bűnhődnie, de Isten nem felejti ott népét. A
nép már lemondott önmagáról, de Isten
prófétája által emlékezteti őket arra, hogy
Ő nem mond le róluk. Ennek az isteni
emlékezetnek hazatérés, helyreállíttatás,
építkezés és önrendelkezés lett a gyümölcse a zsidó nép életében.

vegyünk arra, hogy minden társadalmi és
természeti katasztrófa közepette is el ne
felejtsük a rólunk soha el nem feledkező
isteni szeretetet és az abban rejlő ígéretet.

Ennek a szeretetnek és ígéretnek a
jegyében emlékeztünk az árvízkárosultakra, s gyűjtöttük adományunkat javukra. A 200.000 forintos perselyadományt –
valamint az Erdélyiek Baráti Köre, a
Kossuth Lajos Cserkészcsapat és a Soli
Deo Gloria Közösség komplett menüjéből származó 50.000 forintos városnapi
bevételt – a Református Szeretetszolgálaton keresztül juttattuk el a rászorulóknak.
A Presbitérium

Úrnapi körmenet Nagyvarsányban
június 6-án, vasárnap

2010. május hónapban
született gyermekek névsora

A városnapok vasárnapjának istentiszteletén abban erősödhettünk meg, hogy így
van ez a mi népünkkel is. Ha emlékezünk
bűnbánattal vétkeinkre és hálával a bocsánatra, akkor remélhetünk jövendőt és
örökkévalóságot. Ezt a bibliai üzenetet
erősítette a felemelő zenei szolgálat egyebek mellett Bach: János passióján keresztül. „Elvégeztetett” – hallottuk énekszóban
szép kísérettel Jézus szavát. Elvégeztetett
az Ő áldozata, hogy abból áldást és erőt
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1. Kovács Zsombor
2. Schiff Anna Kira
3. Rideg Luca Bíborka
4. Farcsádi Kamilla Anna
5. Ishmael Chizi Anna

május 7.
május 9.
május 11.
május 16.
május 25.

éPítőtáBoRBa
hívják a cserkészek és a Soli Deo Gloria Közösség önkéntesei mindazokat,
akik néhány napot vagy órát szívesen
töltenének azzal, hogy elősegítik két
értékes dunavarsányi beruházás megvalósulását
július 5-e és 10-e között.
E néhány napban azon túlmenően,
hogy épülünk ismeretben, testi erőben
és baráti közösségben hisszük, hogy
kezünk munkája által épül egy olyan
farm, ahol hamarosan lovak, kecskék,
juhok, disznók és baromfik tartása is
szolgálja az élet tiszteletét, az ember
és természet együttélésének teremtési
rendjét, a gondoskodásnak a tanulását, s nem utolsó sorban lovaglásra,
sok okos, értelmes foglalkozásra adnak lehetőséget.
Épül továbbá a Duna parton egy
olyan táborhely, amely vízi programok szervezésére, vízitúrák szolgálatára kínál teljes nyitottsággal jó lehetőséget.
Reménységünk szerint szászrégeni
(Erdély) fiatalok is ideutaznak, hogy
legjobb tudásuk szerint járuljanak
majd hozzá e hagyományos dunavarsányi cserkész/SDG program sikeréhez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. És természetesen várjuk azoknak a jelentkezését is, akik akár dolgos jelenlétükkel, akár az étkezéshez
vagy a levezető programokhoz való
hozzájárulással gazdagítják táborunkat. Érdeklődni illetve jelentkezni a
06/20 914-3893-es, valamint a 06/30
637-8170-es telefonszámon lehet.
SDG Közösség
724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat

2010. május hónapban
elhunytak névsora
1. Galambos Szilvia
2. Polánszki János
3. Tiszavölgyi Tiborné
4. Bodnár Pál György

25 évet élt
72 évet élt
76 évet élt
78 évet élt

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
2010. május hónapban
házasságot kötöttek névsora
Bedő András — Hingyi Erzsébet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága édesanyánk, Tiszavölgyi Tiborné temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
A
fenti cím a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. Valóban, a világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld napját nem csak ünnepelni kell, hanem tenni, sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben
megóvjuk a levegőt, a vizeket, a növényeket, az állatokat.

E

bben az időszakban évről évre igyekszünk szebbé,
otthonosabbá, élhetőbbé tenni az iskolát. Nagy
gondot fordítunk a szemétszedésre, a virágosításra, a parkosításra. Erre készülve idén meghirdettük a
„100 év, 100 virág” akciót, melyben örökös segítőnk és
támogatónk, a DUFI patronált bennünket. A kisváros lakossága a felhívásra válaszolva rengeteg palántát ajándékozott az iskolának, melyet ezúton is köszönünk.
Külön köszönet Glázer Mihályné Marikának, aki
fűszer- és gyógynövényeket küldött nekünk a tanösvény kialakításához. Csapatunk hálával gondol
Vargáné Budafoki Katóra és Szabóné Pál Orsolyára, akik kitartóan segédkeztek az ültetésben. A
szorgos kezek rövid idő alatt megszépítették az
udvarunkat.
Reméljük, hogy a szép környezet láttán a tanulók
mérlegelik, hogyan bánnak környezetükkel, és mit
tesznek azért, hogy a természet és benne az ember
egészségesebben éljen, és a természeti értékek
megmaradhassanak.
Vas Zoltánné
igazgató
Árpád Fejedelem Általános Iskola

XXI. évfolyam 6. szám
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Városnapi kispályás labdarúgás
únius 6-án ismét megrendeztük a hagyományos
vándorkupát. Ezúttal 13 csapat küzJdöttvárosnapi
meg a bajnoki címért, köztük a tavalyi győztes
Lacháza és néhány, eddig Dunavarsányban még
nem nevezett együttes.

Három csoportban kezdődtek meg a küzdelmek, egy 5-ös,
melyből az első három, míg a két 4-es csoportból az első kettő
és a legjobb harmadik jutott a legjobb nyolc közé. Innen egyenes kieséses rendszerben játszottak a csapatok, ami után kiderült, melyik négy csapat jut tovább. Következtek az elődöntők,
melynek párosítása a következőképpen alakult:
gépállat (Budapest) - Royal FC és
Délegy.hu - lacháza
A két vesztes játszhatott a harmadik helyért:
Délegy.hu – gépállat (Budapest) 1:0
következett a döntő: lacháza - Royal FC 1:2

A győztes Royal FC:
Hámori Zoltán, Bathó
Ákos, Kovács István,
Lindvurm Attila, Zatureczki László, Juhász
Richárd, Jónás Barnabás, Vízhányó Rita!!
Ezután az eredményhirdetés következett, melyen az egyéni
díjakat is kiosztották.
A legjobb kapus Pandur Gábor lett a Gépállat nevű csapatból, a
gólkirály pedig Juhász Richárd 9 góllal, a Royal FC együtteséből. Gratulálunk nekik valamint minden résztvevő csapatnak, és
köszönet a kupa lebonyolításában segédkezőknek. Jövőre ismét
találkozunk!
Krasznai István

Fôzôverseny a Dunavarsányi Napokon
Nehéz helyzetbe hozták a dunavarsányi civil szervezetek és vállalkozó
kedvű magánszemélyek az idei főzőverseny zsűritagjait, soha ennyien
ugyanis még nem fogtak fakanalat a városnapokon.
A KÖVETKEZő jELENTKEZőK KVALIfIKÁLTÁK MAGuKAT AZ ALÁbbI éTELEKKEL:
• Dunavarsányi Polgárőr Egyesület (1) - Füstölt csülkös babgulyás
• Cserkészcsapat, Erdélyiek Baráti Köre
és a Soli Deo Közösség együtt (2)
- Tárkonyos, füstölt sonkás pityóka,
őz és kecske pörkölt, kürtöskalács
• Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre (DUFI) (3) - Pásztortarhonya
• M&M Táncsport Egyesület (4) – „Vadbabok tánca” sajtos rúddal
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat (5) – Csülkös pacalpörkölt
• Jobbik Dunavarsányi Szervezete (6) – Halászlé, vaddisznó ragu
• Dunavarsányi Kórusok Csapata (9) – Birkapörkölt
• Agárdi Erzsike (10) – Birkapörkölt, erdélyi csomboros töltött káposzta
• Sándor Joli (11) – Káposztás sztrapacska
• Gergőné Varga Tünde (12) – Sváb paradicsomos máj
A zsűri elnöke Száger Gyula alpolgármester volt, „ítélkezésben” a segítői: Bihari Zsuzsanna aljegyző, Tóth Erzsébet a napközi szakácsa, Wambersky Gyula, a Wamby Bácsi Étkezdéje vezetője és Fejes
Péter, a Borház vendéglő tulajdonosa.
A komoly és felelősségteljes kóstolás folyamán a zsűritagok nem tudták, hogy mikor, kinek az ételét kóstolják, mivel minden nevező sorszámot kapott – ezáltal is biztosítva a pártatlanságot. A független segítő Knul Zsuzsi volt, az „ételfutár” a résztvevők kondérjai és a zsűri asztala között.
A hosszas és gyomrot próbáló kóstolás után a következő eredmény született:
I. hely: a 12-es számú induló sváb paradicsomos mája
II. hely: a 3-as számú induló pásztortarhonyája
III. hely: a 9-es számú induló birkapörköltje
Különdíj: a 4-es számú induló sajtos rúdja
Azaz:
I. hely: Gergőné Varga Tünde – nyereménye: Arany Fakanál medál
II. hely: DUFI – nyereménye: Ezüst Fakanál medál
III. hely: Dunavarsányi Kórusok Csapata – nyereménye: szakácskönyv
Különdíj: M&M Táncsport Egyesület – nyereménye: kézzel készített konyakmeggy
És természetesen az elmaradhatatlan óriás fakanál és emléklap minden indulónak járt.
Köszönjük a csapatoknak a részvételt, a zsűri tagjainak a munkát és Knul Zsuzsinak a futárkodást!
Szabóné Pál Orsolya

a

Dunavarsányi napokon benéztünk a művelődési házban nyílt
kiállításra, ami nem volt más, mint az
árpád Fejedelem általános iskola
foltvarró csoportjának, más néven a
tűvelművelt társaságnak egész éves
munkáiból készült bemutató. ami azt
illeti, ilyenfajta kézimunkákkal még
nem találkoztunk.

Képzeljenek el ágyterítőt, táskát, faliképet olyan anyagokból, amelyeket már
kidobásra szántunk. Ezekből –- úgymond összefoltozva – színesebbnél színesebb dolgokat alkotnak, varrnak öszsze. Semmit nem kérdeztünk, csak néztünk és csodálkoztunk.
A foltvarró csoport látványos munkájának köszönhető, hogy már ott helyben
volt jelentkező, aki szívesen bekacsolódna a munkába. Ebben a sikerben
nem kis része van Sebestyén Miklósnénak, aki immáron hatodik éve vezeti a
csoportot, és íme, a rutinos tűforgató,
ügyes kezű közösség alkotásait bizony
sokan megcsodálják.
Ehhez a munkához kívánunk további
erőt, egészséget és még nagyon sok
szép alkotást!
Kobzik Anikó
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Polgárráfogadottújszülöttek
Dun av ars án yban

dén is folytatódott a hagyomány városunkban, miszerint az elmúlt évben született gyermekeket polgárrá fogadják Dunavarsány elöljárói. Ezúttal 53 kisgyermek kapott oklevelet,
ezzel is erősítve a fiatal családok kötődését településünkhöz.
A következő oldalakon azon újszülötteket és családjaikat láthatják, akik a városnapok keretében vehették át az emléklapot a Petőfi Művelődési Ház udvarán felállított nagyszínpadon.

I

Báthori Dóra

Böcsödi Laura

Czifra Patrik Márk

Dávid Zsolt Gábor

Debreczeni Csege

Dobos Míra

Fodor Nóra

Gáspár László Sándor

Horváth Levente Dániel

Juhai Hanga

Kaprinay Gergõ Hunor

Kégli Bence Andor

Kerekes Dávid Pál
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Po l g á r r á  f o g a d o t t

ú j s z ü l ö t t e k
D u n a v a r s á n y b a n
Kiss-Szilágyi Zsigmond

Kiszty Marcell

Kocsis Liliána

Kosztik Dóra

Kovács Dávid

Kovács Emese Andrea

Kovács Krisztina Alexa

Kovács Laura Dóra

Kovács Marcell

Kreisz Máté

Lõcsey Amina

Lukácsi Flóra Amanda

Menyhárt Csenge Napsugár
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Po l g á r r á  f o g a d o t t

ú j s z ü l ö t t e k
D u n a v a r s á n y b a n
Merkl Laura Vivien

Mészáros Márk

Miseta Gábor

Oláh Tibor

Pajerich Nóra

Paul Zsófia

Piller Patrik

Prágai Lóránd István

Prazsák Lilla Kamilla

Rim Lili

Seregi Zita

Szabó Hunor Áron

Szabó Nikolett
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Po l g á r r á  f o g a d o t t

ú j s z ü l ö t t e k
D u n a v a r s á n y b a n
Szabó Zsolt

Szikra Botond

Sztaskó Gergõ

Szuja István

Tárnok Dániel

Tóth Eszter

Tóth István Zalán

Vadász Botond Attila

Válóczi Barnabás Attila

Venczel Vivien

Veres Viktória Julianna

Veres Zsombor Balázs

Zsibrita Lili
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Dunavarsányi
A zeneiskola év végi hangersenye I.

A zeneiskola év végi hangversenye II.

Charlie

Groovehouse koncert

Citerazenekar

baranta bemutató

bon-bon együttes

Hastánc bemutató I.

Hastánc bemutató II.

Civil fal I.

Civil fal II.

Kantátika férfikar

Willpower Táncklub I.

Willpower Táncklub II.

Karate bemutató

XXI. évfolyam 6. szám
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Napok 2010.
Közalkalmazottak napja I.

Közalkalmazottak napja II.

Népdalkör

Nemzetiségi néptánc I.

Nemzetiségi néptánc II.

Nemzetiségi néptánc III.

Modern tánc I.

Modern tánc II.

Modern tánc III.

Zsadon Andrea

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
operettműsora

Zenés ébresztő

Molnár Andrea és Schreiner balázs

Versenytánc bemutató I.

Versenytánc bemutató II.
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Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Várjuk továbbra is szépülni vágyó vendégeinket.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Fodrászat:
Zsuzsi: 06/30 911-7771
Kati: 06/20 805-4720
• Kozmetika:
Évi:
06/70 577-3900

Újdonság: sminktetoválás,
mikrodermabrasion
• Masszázs: Emília: 06/20 487-7419
• Szolárium: 06/24 484-232

Cím: Dunavarsány (Nagyvarsány),
Sport u. 6.
E-mail: zsazsa.toth@citromail.hu
www.katizsuzsiszepsegszalon.cegtudor.hu

Kedvezményes középhaladó

ANgol
NyelvtANfolyAM
indul

szeptembertől
a délegyházi
Kölcsey Művelődési Központban.

Pénzt munkadíjként
nem fogadunk el!
Társaságok, egyéni vállalkozások

könyVelését,
könyVViZsgálatát
és aDósZakéRtését,
valamint

Heti 2x2 óra
kedden és csütörtökön.
A tanfolyam díja alkalmanként 500 Ft.

BeVallásainak
elkésZítését

Szintfelmérés

vállaljuk.

2010. augusztus 30-án 17 órakor
Dunavarsányban
az Eötvös u. 70 szám alatt.
További információ:

Mihályné Csilla 06/20 886-1802

Örülünk, hogy segíthetünk.
Forduljon bizalommal szakembereinkhez!

Telefon:
06/30 422-8961 és 06/30 821-3273
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
oRVosi Ügyelet
Delta országos mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti 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. schäffer mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
06/24 473-247
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
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
gyeRmekoRVosok
Dr. Czúth ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VéDőnői sZolgálat
nagyné könözsi katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
kovácsné Zelenka ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FogoRVosok
Dr. Dudás edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. gyimesi gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
06/24 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
06/24 534-450
KincsemGyógyszertár
06/24 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012
06/24 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
06/24 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
06/24 534-250
PolgármesteriHivatal
06/24 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24 483-279
RendõrségKörzetiMegbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Posta
06/24 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30 378-5116
ReformátusEgyházközség
06/24 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
06/24 472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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D U N AVA R S Á N Y A P R Ó B A N
• Dunavarsányban a Pozsonyi út végénél
közműves telek eladó 5,5 mFt-ért.
Tel.: 06/20 968-1713
• Dunavarsány központjában 200 nöl-es,
összközműves telken, 2004-ben épült, 83
nm-es családi ház eladó. Fúrt kút, garázs, melléképületek. Irányár: 14,99 mFt.
Tel.: 06/70 394-5774
• Kb. 2700 db, jó állapotú, bontott Bátaszéki csárdás cserép 60 Ft/db áron eladó.
Tel.: 06/20 234-0290
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés. Tel.: 06/20 467-7693
• tV, ViDeo, DVD, mikRosÜtő
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid
árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• ReDőny, RelUXa, naPellenZő stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.

• Válasszon minket! Mi helyben vagyunk, és határidőre teljesítünk. Elkészítjük, felszereljük és javítjuk árnyékolástechnikai berendezéseit garanciával.
Széles választék redőnyből, reluxából,
harmonikaajtóból, napellenzőből és szalagfüggönyből. Hívja Vígh Máriát és
társát!
Tel.: 06/24 473-486; 06/30 445-3187;
06/20 416-0464
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás. Gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Villanyszerelő munkát vállalok hétvégén is. Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041
• Varrást vállalok! Alakítások, nadrágfelhajtás, cipzárcsere, függönyvarrás.
Tel.: 06/30 451-4082 (Uhrinné)
• szép ajándék! Váza, falra függeszthető szárazvirág tartó, gyertya és mécses
tartó különböző színben és méretben.
Egyediek!
Tel.: 06/70 269-0006
• szálláslehetőség 8 fő részére. Ugyanitt horgászati lehetőség és élőállat árusítás. 50 fős rendezvényterem kiadó.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

P U C C O S
K U T Y A K O Z M E T I K A
Dunavarsányban az 51-es út mentén!
Kutyák és macskák teljes körû ellátása, kérésre háznál is!
Állateledel és felszerelés rendelhetõ!

Bejelentkezés: 06/20 386-3363
Cím: 2336 Dunavarsány, Szõlõ u. 9.
DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2010.július10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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