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Ahagyományoknak megfelelõen idén is bállal zárult az
Árpád-napok rendezvénysorozata a Petõfi Mûvelõdési

Házban. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai és taná-
rai tánccal búcsúztak a több mint egy héten át tartó esemény-
tõl. A betanításban az M&M Táncstúdió és Mekler Andrea igaz-
gatóhelyettes mûködött közre. A látvány önmagáért beszél…

Meghívó
Dunavarsány Város Önkormányzata

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉST
tart a Trianon Emlékparkban.
IIddõõppoonntt::  2009. június 4. (csütörtök) 18 óra
KKöözzrreemmûûkkööddnneekk:: Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai
MMeeggeemmlléékkeezzõõ  bbeesszzééddeett  mmoonndd:: Pánczél Károly országgyûlési képviselõ.
KKéérrjjüükk,,  hhoozzzzaannaakk  mmaagguukkkkaall  mmééccsseesstt  vvaaggyy  eeggyy  sszzááll  vviirráággoott!!

Árpád bál képekben

A Dunavarsány-Gemmingen testvértelepülési kapcsolat

1100  éévveess  éévvffoorrdduullóójjáánnaakk  megünneplésére kerül sor

22000099..  jjúúnn..  55--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1188  óórraakkoorr  a Petõfi Klub (Nagyvarsány)

elõtti nagysátorban.  Mulatság hajnalig! Mindenkit szeretettel várunk!         

Árpád bál képekben

Dunavarsányi

Napok
részletes program

a 8. oldalon
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I N G A T L A N
É R T É K E S Í T É S

Az önkormányzat a 59/2009 (IV. 14.) képviselõ-testületi határozat alapján nyilvános

pályázaton történõ értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanját:

A Dunavarsány 786/3 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban

lévõ, 842 m2 alapterületû, beépítetlen ingatlan, amely a Gyöngyvirág és az Epres

utcák közötti 786/14 helyrajzi számon nyilvántartott (Kossuth Lajos utcán kifelé halad-

va balra az elsõ) földútról nyílik. Az elektromos áram, a gáz, a vezetékes víz és a ká-

bel TV bekötése biztosítható.

Kérjük, hogy akit érdekel a fenti ingatlan megvásárlása, az 2009. június 15-ig

írásban, a megajánlott vételi ár feltüntetésével jelezze vételi szándékát a dunavar-

sányi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Az ingatlannal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Vigh Antal Rókustól kaphatnak a

06/70 339-1538-as telefonszámon. Polgármesteri Hivatal

ÚTZÁR ÉS
ÚTFELÚJÍTÁS

2009. június 2-ától félpályás útzár

lesz Délegyháza felõl az 51-es számú

fõút felé egyirányúsítással.

2009. június 8-a és július 25-e kö-

zött teljes útzár várható 9 és 18 óra kö-

zött (tartósan 30 fok feletti hõmérséklet

esetén 3 és 12 óra között).

2009. július 25-e és augusztus 16-a

között Délegyháza lakott területén be-

lül aszfaltozási munkák miatt félpályás,

jelzõõrös forgalomkorlátozásra kell szá-

mítani.

– 2009. április 23-ai rendkívüli, nyílt ülés –
• A képviselõ-testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat

IV. 1. 7. pontja alapján a 2009. évi Közbeszerzési Tervének
módosítását.

• A testület a KEOP 1.3.0 sz. ivóvízminõség javítási projekt
elõkészítési feladataival kapcsolatos kommunikációs és tá-
jékoztatási feladatok ellátásával az Uniproject Ingatlanfej-
lesztési és Reklámgrafikai Kft.-t (2481 Velence, Nadapi út
22/a.) bízta meg bruttó 1.188.000,- Ft összegben.

• A képviselõ-testület elfogadta Dunavarsány Város Közép-
távú Sportfejlesztési Koncepcióját.

• A testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2008. évi beszámolóját, valamint a 2009. évi üzleti tervét.

• A képviselõ-testület az 1. számú szavazókör szavazatszámlá-
ló bizottsága tagjául Bajzáth Bélánét, Józsa Vilmosnét, vala-
mint bizottsági póttagjául Dávid Mihálynét választotta meg.

– 2009. május 21-ei rendkívüli, nyílt ülés –
• A képviselõ-testület elfogadta az alábbi intézmények Ala-

pító Okiratainak módosítását: Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala,
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Weöres Sándor Óvoda,
Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Petõ-
fi Mûvelõdési Ház, Városi Könyvtár.

• A testület a 724 sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat kérelmé-
nek helyt adott, és hozzájárult, hogy a Trianon Emlékpark
területén az általa megjelölt helyen kopjafát helyezzen el,
mely munkára a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Mû-
szaki Osztályának koordinációja mellett kerülhet sor. 

• A képviselõ-testület Dunavarsány egységes utca, köszöntõ-
és információs táblarendszerének beszerzésével, és a szak-
szerû telepítés helyszíni vezetésével az Infomark Bt.-t bízta
meg bruttó 3.466.680,- Ft összegben. Felhatalmazta továb-
bá a Polgármestert a szerzõdés aláírására, és megbízta a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t a táblarendszer

szakszerû telepítésével, és ezzel egy idõben a korábban el-
helyezett utcanév és köszöntõ táblák eltávolításával.

• A testület úgy döntött, hogy az Árpád Fejedelem Általános
Iskola a korábbi éveknek megfelelõen indíthat osztályokat
a 2009/2010-es tanévben, akként, hogy 8 évfolyamon év-
folyamonként egy nemzetiségi német tagozatos, egy emelt
szintû testnevelést oktató, és egy hagyományos óratervû
osztály indulhat. A nagyvarsányi iskolában hozzájárult a 1-3.
évfolyam összevont osztályként való mûködéséhez, és a
speciális tagozaton egy osztály indításához, valamint a
négy, nem dunavarsányi lakóhellyel rendelkezõ tanuló fel-
vételéhez.

• A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Weöres Sándor
Óvoda a korábbi éveknek megfelelõen 10 csoportot indít-
hat a 2009/2010-es nevelési évben. A közoktatásról szóló,
1993. évi LXXIX. törvény 95/A § (11) bekezdése alapján
jóváhagyta valamennyi csoportban az átlaglétszámtól va-
ló eltérést, és a törvény szerinti maximális létszámot.
Ezen kívül felkérte a Polgármestert, hogy az Oktatási Hi-
vatalnál kérelmezze a maximális létszám 20%-kal történõ
túllépését.

• A testület úgy határozott, hogy a Dunavarsányi Viziközmû
Társulat megszüntetésének elõkészítõ munkálataihoz 2
millió Ft elõleget nyújt. A Társulatnak az elõleg felhaszná-
lásáról legkésõbb a Társulat megszûnésekor el kell szá-
molnia.

• A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. közremûködésével megkezdi a kis-
varsányi temetõ hiányzó kerítésének megépítését annak
érdekében, hogy az állatokat távol tartsa a síroktól.

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K

A soron következõ testületi ülés idõpontja:
június 2-a, 17 óra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Nagyterem.



A nagy szárazság miatt õszies képet
festenek a szántóföldek, a közterületek, a
körülöttünk lévõ természetes és épített
környezet egyaránt. Ezen sem tudunk
változtatni sokat. Az õszbe tûnõdõ aggo-
dalmakat, amelyek az óvodáskorú szülõk
gondjaira nehezednek enyhíteni tudjuk.
Örömmel jelentem, hogy mindazok, aki-
ket felvételre jelentkeztek az óvodába,
felvételt is nyertek. 

Bár az utcakép évszakhoz illõ üde zöld-
jét nem tudjuk visszaadni, azon dolgo-
zunk, hogy ízléses, tetszetõs táblák jelez-
zék az utcák elnevezését és az intézmé-
nyeket. Hiszszük, hogy sokak aggodal-
mát, bosszankodását, olykori fájdalmát
fogjuk orvosolni azzal a beruházásunkkal,
amelynek jegyében a kisvarsányi telepü-
lésrész temetõjét teljes hoszszában beke-
rítjük a nyár folyamán. Ezzel az erdei va-
dakat talán távol tudjuk tartani. Ugyanak-
kor az emberi vandalizmusnak, a józan

ész számára felfoghatatlan temetõi virág-
tolvajlásnak nem tudunk gátat szabni. Ha
azt nem korlátozza a lelkiismeret, igye-
kezzünk társadalmi kontrollal megfékez-
ni, s ha kell, a rendvédelmi erõket fogjuk
mozgósítani. Élõk és holtak békességét
továbbra is igyekszünk szolgálni. 

Városunkban a Pünkösd mindenkit ün-
nepre hív. A templomi áhítat, a vásári vi-
galom, a találkozások öröme mindannyi-
unké lehet. A Pünkösdöt követõ napok-
ban a gemmingeni testvérvárosi kapcso-
latunk tízéves fennállását ünnepeljük,
majd hamarosan kezdõdnek a Dunavar-
sányi Napok közel egyhetes rendezvé-
nyei. Olyan széles a kínálat, hogy bizo-
nyára mindenki talál kedvére valót. 

Közben azonban demokratikus jogaink
legalapvetõbbikével, a választás lehetõsé-
gével és szükségszerûségével szembesü-
lünk június 7-én. Az Európai Parlamentbe
küldjük ezzel a szavazással azokat, akiket

– a választási lehetõségek közül – a legal-
kalmasabbnak találunk e nem kis feladat-
ra. Sokszor talán nem érezzük, hogy mi a
tét. Nyilvánvalóan és érthetõen lekötnek
bennünket a napi szintû gondjaink, meg-
próbáltatásaink. A hazai politikai közbe-
szédben inkább csak belpolitikai jelentõ-
sége domborodik ki e napnak. Nem vitás,
az is fontos. Ezzel kapcsolatban valóban
jelzés értékû lesz a szavazás eredménye, s
akik most nem elégedettek, azok elége-
detlenségük jelzését megadhatják. De ne
feledjük, hogy sok minden közös Európá-
ban, és – akár tetszik, akár nem – sok fon-
tos dolgot Brüsszelben és Strassburgban
döntenek el. A brüsszeli döntések váro-
sunkat is elérik. Nem mindegy, hogy kik
képviselnek bennünket ott. Ebbõl a dön-
tésbõl egyikünk se maradjon ki. Vegyünk
részt a szavazáson. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Pályázó szervezet neve . . . . . . . . . . . . Elnyert összeg

Á. F. Ált. Iskola Diákönkormányzata. . . . . 180.000 Ft
M & M Táncsport Egyesület . . . . . . . . . . . 300.000 Ft
Mozgáskoráltozottak Dh. Egyesülete . . . 100.000 Ft
Dunavarsányi Majorette 
és Tánc Együttes Egyesület . . . . . . . . . . . 300.000 Ft
Kertbarát Klub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000 Ft
Szent Vendel Kolping Család Egyesület . . 150.000 Ft
Lányok Asszonyok Klubja . . . . . . . . . . . . . 100.000 Ft
Kantátika Férfi Kórus . . . . . . . . . . . . . . . . 190.000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat -
Dunavarsány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 Ft
Õszirózsa Nyugdíjas Klub . . . . . . . . . . . . . . 70.000 Ft
Magyar Vöröskereszt . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 Ft
Baba Mama Klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 Ft
Dunavarsányi Népdalkör . . . . . . . . . . . . . 230.000 Ft
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub . . . . . . . . . 100.000 Ft
Dunavarsányi Nemzeti Fórum . . . . . . . . . 100.000 Ft
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület . . . . . 150.000 Ft

Pályázó szervezet neve . . . . . . . . . . . . Elnyert összeg

Dunavarsányi Polgárõr
Egyesület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 Ft
Mollissima Nõi Kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000 Ft
Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre. . . . . . 250.000 Ft
Dunavarsányi Svábok Egyesülete . . . . . . 100.000 Ft
Árpád Fejedelem Általános Iskola -
Sportkör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Ft
„Õseink útján” Hagyományõrzõ
és Íjász Csoport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 Ft
724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat . . 300.000 Ft
Soli Deo Gloria Közösség . . . . . . . . . . . . . 250.000 Ft
Mekler László Ifjúsági Turisztikai
és Sport Egyesület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 Ft
1270. sz. Nautílusz Vízicsapat . . . . . . . . . 300.000 Ft
Petõfi Mûvelõdési Ház Kézimunka
Szakkör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Ft
Magyarországi Cigányok Demokratikus
Szövetsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000 Ft

DUNAVARSÁNYI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL
2009-BEN ELNYERT PÁLYÁZATI ÖSSZEGEK

Összesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000 Ft
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MIÉRT VOLT
SZAGHATÁS A

SZENNYVÍZTELEPEN?
Ahogy azt a közelmúltban tapasztal-

hattuk, kellemetlen szaghatás rontotta
közérzetünket, aminek forrása ismét a
szennyvíztelep volt. A DTV Zrt. tájékoz-
tatása szerint április 13-án a csatornahá-
lózaton keresztül beérkezett mérgezõ
anyag miatt a tisztítást és szagtalanítást
végzõ biológiai flóra (baktérium) elpusz-
tult. Ennek következtében idõszakosan
bûzhatás volt érzékelhetõ.

A cég a mérgezõ anyagok forrásának
felderítését haladéktalanul megkezdte, és
május 11-én sikerült újraindítani a 2-es
tavat. A tározó vizének felhasználásával
pedig folyamatosan indítják újra az 1-es
és a 3-as tavat.

Az ebbõl adódó kellemetlenségért a
DTV Zrt. munkatársai a lakosok elnézé-
sét kéri.

Szilvay Balázs

2009. április 1-jétõl a quadok illetve

a mopedautók közúti forgalomban va-

ló részvételének szabályai megvál-

toztak. Kötelezõvé vált az új jármûvek

rendszámmal történõ ellátása a for-

galomba helyezés során. A korábban

vásárolt hasonló jármûvek tulajdono-

sai, üzembentartói 2009. július 1-jéig

kell, hogy eleget tegyenek a forga-

lomba helyezés kötelezettségének. A

szabályozás rendelkezik arról is,

hogy az L6e kategóriájú, elsõdlege-

sen terepmotorozás céljára készült

quadok „A1” vagy „B” kategóriás jo-

gosítvány birtokában, és így 16 éves

életkortól vezethetõk a közúti forga-

lomban. 

A mopedautókra vonatkozó szabá-

lyozás „B” kategóriájú jogosítvány

szükségességét írja elõ.

A közúti közlekedésben is használ-

ni kívánt négykerekû segédmotoros

kerékpárok hatósági forgalmi enge-

déllyel és rendszámmal való ellátását

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi

I. tv. 2009. április 1-jén hatályba lépett

módosítása írja elõ. 

A jogszabály célja, hogy a termé-

szeti területrõl kihajtó quad használót

a közúti forgalomban a rendõrható-

ság azonosítsa, ellenõrzés alá von-

hassa, illetve üzembentartóját az

„objektív felelõsség” elve alapján

megfelelõ módon szankcióval sújtsa

a szabálysértések elkövetése miatt.

A terepmotorozásra és sportolási

célra készült quadok a továbbiakban

sem vehetnek részt a közúti forga-

lomban.

Tomcsenkó József

okmányiroda vezetõ

QUADOK és MOPEDEK

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGE
Székhelye:
Polgármesteri Hivatal
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Tel: 06/24 521-041
Fax: 06/24 521-056
e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu

A Választási Iroda vezetõje:
dr. Szilágyi Ákos jegyzõ

Helyettese:
Bihari Zsuzsanna aljegyzõ

Névjegyzék vezetésével, igazolással kapcsolatos
ügyek intézése:
Igazgatási Osztály
(2336 Dunavarsány, Árpád u. 7.)
Hebóné Dull Ibolya mb. igazgatási osztályvezetõ
(tel.: 06/24 521-040, 150-es mellék,
e-mail: igazgatas@dunavarsany. hu)
Pintér Ferencné igazgatási fõelõadó
(tel.: 06/24 521, 152-es mellék)

SZAVAZÓKÖRÖK címei:

1. sz. szavazókör
mûködési helye: Erkel Ferenc Zenemûvészeti Is-
kola (Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3.) 

2. sz. szavazókör
mûködési helye: Petõfi Mûvelõdési Ház (Duna-
varsány, Kossuth L. u. 2.) 

3. sz. szavazókör
mûködési helye: Napköziotthon (Dunavarsány,
Kossuth L. u. 33.)

4. sz. szavazókör
mûködési helye: Árpád Fejedelem Általános Isko-
la (Dunavarsány, Árpád u. 12.)

5. sz. szavazókör
mûködési helye: Árpád Fejedelem 2. sz. Általános
Iskola (Dunavarsány, Bartók B. u. 25.) 

dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda vezetõje

Európai Parlamenti Választások 2009. 06. 07.
A Helyi Választási Iroda közleménye
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Önkéntes segítõk
Május 20-án, aki a napközi felé járt, láthatta, hogy felnõt-

tek szorgoskodnak az udvaron. A dunaharaszti Coca-
Cola cég közel hatvan munkatársa végzett társadalmi mun-
kát nálunk, az Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Szor-
gos festegetésük eredményeként megszépültek a játékok, a
kerítések, a padok. Varga László (kertépítõ apuka) szakmai
irányítása mellett befüvesítették a sportpályát is.

Jólesõ érzés volt már az ötlet is, hogy a cég dolgozói a mi
iskolánkért akarnak tenni. (Egy a munkatársak között végzett
felmérés alapján esett a választás Dunavarsányra, sok alkal-
mazott ugyanis városunkban él, és ide járatja iskolába, óvodá-
ba gyermekét.) Munkájuk eredményét látva kicsik és nagyok
egyaránt hálás szívvel gondolunk a segítõkre. Köszönjük!

az iskolai közösség nevében: Vas Zoltánné

GGyyeerrmmeekknnaapp
aazz  iisskkoolláábbaann

AKihívás napján, május 20-án rendeztük meg iskolánkban a
hagyományos gyermeknapot. Mint minden évben, most is

jelentõs támogatást kapott Diákönkormányzatunk a Dunavarsá-
nyi Fiatalok Baráti Körétõl. Köszönet nekik azért, hogy évrõl-
évre színes programokkal, enni- és innivalóval, valamint min-
den széppel és jóval örvendeztetik meg tanulóinkat.

Vas Zoltánné
igazgató

Weöres Sándor Óvoda – Családi Nap

Minden családot szeretettel várunk 2009. június 20-án, szom-
baton 9-15h-ig a Sportpályán szervezett Családi Napunkra!

A program:
� A csoportok között fõzõversenyt indítunk
� Családi sportvetélkedõ
� Kézmûves foglalkozás

Minden családot várunk sok szeretettel.
Bõvebb információt az SzMK-tagoktól kaphatnak.
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Végigjártunk minden olyan területet, ahol
hiányoztak vagy kiszáradtak a virágok.
Majdnem elfelejtkeztem a két ügyes, szor-
galmas fiúról, akik a Hivataltól kapott lajtos
kocsival jöttek: Wágner Andrásról és Pálóczi
Imrérõl. Õk ásták a gödröket – köszönet ér-
te. Végül a Millenáris parkot szépítettük.

Ezúton is megköszönjük Katika munkáját,
aki végig kitartott velünk, és irányította
munkánkat. Nem utolsósorban a két fiú se-
gítõnknek, akik idõnként igen nehéz, beto-
nos talajba ütköztek ásás közben. Reméljük,
hogy azért jól érezték magukat velünk, és
legközelebb is fogunk találkozni.

A munka végén megállapítottuk, hogy ösz-
szefogással, békében, nyugalomban egy kö-
zösség milyen látványos tettekre képes. Még
egyszer köszönjük a segítõ kezek munkáját!

Kobzik Anikó

ÜÜLLTTEETTTTEEKK  AA  BBAANNYYÁÁKK!!

ALányok Asszonyok Klubja a
2008-as Pest megyei pályázaton
150 ezer Ft-ot nyert játszóterek

felújítására. Tíz darab EU-s szabványnak
megfelelõ hintát szerelvényekkel együtt,
egy játszótéri csúszdát, festéket és ecsetet
vásároltunk a fajátékok, valamint a kerí-
tés lefestéséhez. Társadalmi munkában
készült el a felújítás. Tisztelettel szeret-
nénk köszönetet mondani Lang Miklós-
nak, Tiefenbeck Lászlónak, Bürger Zsolt-
nak, Vida Istvánnak a hinták szakszerû
felszereléséért!

Sajnos a mûvelõdési ház pincéjébõl el-
tûnt egy keménygumi hintalap. A hozzá-
való szerelvények és egy hintalap meg
van, és felszerelésre vár a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai játszótérre. De egyetlen hin-
tát hogyan szereljünk fel?! Sajnos a mû-
velõdési ház gondnoka sem figyelhet
mindenre és mindenkire. Szépen kérem,
aki elvitte, vigye vissza, hadd szereljük
fel párban a hintát! (Ha visszaviszi, meg-
írom az újságban, hogy vannak még ren-
des emberek.)

Köszönet és dicséret illeti a városunk
központjában lévõ Szent István park gon-
dozóit és karbantartóit, a Bulesz családot.
Ízléses és szemet gyönyörködtetõ a sok
szép virág. Gratulálunk! Olyannyira szé-
pek, hogy egy-két „enyveskezû” honfi-
társunknak is megtetszett. Magyarul: lop-
ják a virágokat.

Lopnak a Mûvelõdési Ház elõl, a Hiva-
tal elõl, a terekrõl. A beültetett árvácskák
napról napra fogytak. Szégyen és gyalázat.
Lopnak a temetõbõl is. Nem kevés pénzért
ültetjük be a sírokat, emlékezvén a szere-
tett hozzátartozóra, lelketlen és galád em-
berek pedig szatyorral, táskával begyûjtõ
körútra indulnak a sírok között. A temetõ-
gondnok nemrég elfogott egy asszonysá-
got, a kaputól vitette vissza vele a szatyor-
ba rejtett muskátlit. Köszönjük Kovács Ist-
ván gondnok úrnak. Az én drága emlékû
nagyanyám mindig azt mondta: „a temetõ-
be csak hozni lehet, vinni NEM!”

Önkormányzatunkhoz pályázatot ad-
tunk be közterületek és parkok évelõ vi-
rágokkal való beültetésére. 100 ezer fo-
rintot nyertünk, amihez a Lányok Asszo-
nyok Klubja még 100 ezer forintot tett.
Budafoki Katika kertészmérnök és lokál-
patrióta segítségével ültettük el a növé-
nyeket a Kossuth Lajos utca két oldalára,
a Trianon emlékparkba, a Gizella szobor
köré, a vasúti átjáróba és a zeneiskola elé.
Adtunk pár cserjét Pál Orsikáéknak a
nyúltelep felé vezetõ úton létesített új ját-
szóparkba. Sajnos az idõjárás nem ke-
gyes hozzánk, nagy a szárazság. Tudniva-
ló, hogy a Banyaklub csapata nem a fiatal
hölgyek gyülekezete. Derekas munkát
végeztek az ültetéssel és a folyamatos lo-
csolással. Köszönöm a munkátokat, és
számítok rátok máskor is!

Bóna Zoltán polgármester úr levélben
nyilvánított köszönetet, és reméli a to-
vábbi jó együttmûködést. Köszönet
Tiefenbeck Lászlónak és embereinek az
eredményes munkáért!

Tisztelettel szeretném felkérni a Kos-
suth Lajos utcai lakosokat, hogy portájuk
elõtt szíveskedjenek meglocsolni az álta-
lunk fáradsággal ültetett virágokat, hogy
ne vesszenek kárba. Elõre is köszönöm,
számítok Önökre! Köszönjük a cserké-
szeknek, Csobolyó Eszter parancsnoknak,
hogy elvállalták a Trianon emlékpark lo-
csolását. Közös érdekünk, hogy a lakókör-
nyezetünk szép legyen. Kevés elültetni,
locsolni, gondozni, ápolni is kell a növé-
nyeket, hisz nekünk nyílnak, virágoznak.

A Lányok Asszonyok Klubja elhatároz-
ta, hogy temetõi õrjáratot szervez a lopások
elkerülése érdekében. Szomorú, hogy ilyen
eszközökhöz kell folyamodni, de vérlázító,
hogy rendes állampolgárok munkáját, pén-
zét, fáradságát néhány alantas személy fi-
gyelmen kívül hagyja, a törvény betartása
pedig távol áll tõlük. Sajnos. A város a mi-
énk! Itt élünk, magunknak szépítsük! Ne
csak a kerítésen belül, hanem az utcán is
gondozzuk a növényeket, virágokat!

Bízva, hogy kis irományom értõ fülek-
re talál, és a rendes emberek vannak több-
ségben, maradok tisztelettel.

A Lányok Asszonyok Klubja nevében: 
Ullmanné Király Edit elnök

KÖSZÖNET, KÉRÉS ÉS FELHÁBORODÁS!

Elhatároztuk, hogy a Föld Napja alkalmából – hagyományainkhoz hí-
ven – megszépítjük városunkat. Edit, a Banyafõnök fel is vette a kap-
csolatot Budafoki Katika kertészmérnökkel, aki meg is vásárolta a
megfelelõ cserjéket. Összeverbuválódott a társaság ásóval, kapával,
gereblyével, locsolóval, és elindultunk.
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Ahhoz, hogy egy községbõl város legyen, meg kell felel-
nie az elõírt feltételeknek, rendelkeznie kell korszerû is-
kolával, víz-, gáz- és elektromos hálózattal, megfelelõ

utakkal, egészségügyi létesítménnyel, jól mûködõ szociális há-
lózattal, és még sorolhatnám a kikötéseket, de talán felesleges
is, hisz mindannyian jól ismerjük azokat.

Az egyre szépülõ és gazdagodó, takaros kis városért nagyon so-
kat tesz a helyi önkormányzat, az egyházak, amelyek vezetésével
sokan társadalmi munkájukkal csatlakoznak e nemes célhoz.

Elkeserítõ viszont az a tapasztalat, hogy a drága pénzért kihe-
lyezett utcanévtáblák tartói elgörbülve, tábla nélkül árválkod-
nak, a táblák pedig szétszórva láthatók öt sarokkal odébb a föl-
dön, a gyerekek rugdossák, senki sem nyúl le értük, hogy felve-
gye és bevigye az önkormányzathoz. Ha keressük az utcákat,
lassan már egyet sem lehet megtalálni, mert legtöbb helyen
nincs meg a tábla. Ki veszi le és miért? Hova lesz? Ki fogja
ezeket újra felrakni, és mibõl lesz rá pénz?

A bokrok alja tele van eldobált zsebkendõvel, csokipapírral,
szeméttel. Senki sem veszi fel, így aztán viszi a szél a szemetet,
és a szép kis város egyre piszkosabb lesz. Az önkormányzat ál-
tal kiültetett virágok hervadoznak, pedig csak annyi kellene,
hogy mindenki a háza elõtt megkapálja a kertet, és esténként
meglocsolja.

A kocsiból kiszállva a csikkeket szétdobálják, sõt, egyesek a
parkolóban ürítik ki a hamutartójukat. (Magam részérõl köszö-
nettel tartozom mindazoknak, akik a kihelyezett csikktartó vö-
dörbe dobják bele az elszívott cigarettájukat, így azóta nem kell
felszednem napi 250 darabot a házam elõtt.)

Elvárjuk, hogy nekünk adjanak, de mi ezért semmit sem te-
szünk! Meg kellene tanulni, hogy felelõsek vagyunk a kapott ér-
tékekért, és nekünk is tennünk kell azért, hogy megmaradjanak!
Egy kismama is le tud hajolni a csokipapírért, ha a kicsi leejti a
földre, és nem tolja tovább a babakocsit. A hamutartót otthon
ürítsük ki, ne pedig az utcán a betonra! Az utcanévtáblákat akár
az iskolások is összeszedhetnék! Mi lesz velünk, ha bokáig érõ
szemétben járunk majd?

Városunkban egyre több a száguldozó autós és kismotoros.
Vannak, akik bravúrosan, egykeréken motoroznak, ami nagyon
tetszetõs, és akár cirkuszi mutatványnak is beillene, ugyanakkor
balesetveszélyes és szabálytalan. A produkció után pedig elszá-
guldanak az utcáról, hangos kipufógóval. Mindezt akkor teszik,
amikor már tudják, hogy a rendõrség hazament, és nincs, aki
megbüntesse õket.

Ilyen viselkedéssel és fegyelmezetlenséggel nehezen lehet ki-
lábalni a válságból, ha mindent pótolni kell, mert törünk, zú-
zunk, és nem tudunk viselkedni, rendetlenek vagyunk. Nem tu-
dom, milyen erõket kellene megmozgatni, hogy az említett
problémákra megoldást találjunk. Önkénteseket toborozni, akik
ügyelnének a rendre, fegyelemre? Vannak települések, ahol a
dohányzást már betiltották, vagy keményen büntetnek, ha nem
tartják be az elõírásokat.

Ötleteikkel és javaslataikkal írjanak akár a szerkesztõségbe is!
(szilvay.balazs@freemail.hu) Ne hagyjuk értékeinket szétron-
gálni! Mi lesz ebbõl a szép, takaros kis városból, ha nem tartjuk
rendben?

Dr. Józsefné Babó Gabriella

Városunk rendjérõl, tisztaságáról és a viselkedésrõl

Csalhatatlanul itt a tavasz! A természet újraéledt, a kis-
kertek színesek és illatosak a szebbnél szebb kékeslila,
sárga virágoktól, és már a gesztenyefa is lombos. A virág-
ba borult gyümölcsfákat méhek porozzák, gondoskodva az
ez évi termésrõl. A lányok is szebbek, elõvették a véko-
nyabb blúzokat, és az utcákon vidáman beszélgetnek. 

Így van ez az állatokkal is. A kiskutyák, macskák nemsokára
megszületnek, és jövetelükkel sokunknak nagy örömet
okoznak, de legtöbbször nagy problémát is. Köztudott, hogy

ezek az állatok nagyon szaporák, egy évben legalább kétszer
hoznak utódot, és bizony az elhelyezésük, a gazdára találás nem
kis feladatot jelent. Egy macskának kettõ, de néha öt kiscicája is
lehet, így legtöbb esetben nem sikerül elajándékozni, gazdit ta-
lálni nekik. Ilyenkor a felelõtlen ember kétféleképpen próbál
megszabadulni a feleslegessé vált állattól: a rosszabbik és ke-
gyetlenebb eljárás, hogy egy papírdobozba préseli az állatot, és
spárgával jól bekötözi, hogy a macska véletlenül se tudjon ki-
szabadulni, majd a legközelebbi erdõbe viszi, és sorsára hagyja.
(Azt hiszem, errõl az eljárásról kommentárt sem kell írni.) A
másik, hogy fogja a kismacskát, kosárba rakja, elindul vele, és
bedobja egy olyan házhoz a kerítésen át, ahol gondolja, szeretik
az állatot, megkönyörülnek rajta, és valami csak lesz a szeren-
csétlen párával. Aztán továbbmegy, nem törõdve azzal, milyen
nagy problémát okozott a másiknak, akinek már van jószága.
Így az udvarban lassan tizenhárom, tizennégy éhezõ macska
ténfereg. Büdösítenek, „jelölik a helyet”, mert nincsenek ivarta-
lanítva, féregtelenítve, védõoltás híján pedig fertõzik a saját

macskát. A ház-
tulajdonos hiába
hajtja el az ide-

gen cicát, ezek az állatok a fennmaradásukért, az élelem meg-
szerzésért olyan agresszívakká válnak, hogy megtanulják a saját
cicánk részére kialakított macskaajtó használatát, bejönnek a la-
kásba, „bejelölnek”, feleszik a kirakott élelmet, ha pedig meg-
ijednek a meneküléskor, leszakítják a függönyt, leverik a virág-
cserepeket stb. Ilyenkor próbálunk gazdát keresni az állatoknak,
kisebb-nagyobb sikerrel.

A bedobált macskák az utcán kószálnak, télen behúzódnak a
pincékbe, ahol bepiszkítanak, rendetlenséget csinálnak. A for-
galmas úton elütik õket, megsérülnek, majd vérzõ és lógó béllel
hetekig járkálnak a házak között a kertekben. A lakók tanácsta-
lanok, mit tegyenek a megvadult állattal, hiszen addigra már
megfogni sem lehet.

A legtöbb háznál kutya van, a kutyák pedig nem szívlelik a
macskát és széttépik, de a fent említett okok miatt a gazda is irt-
ja az idegen állatot, ráuszítja az ebet, vagy légpuskával öli meg,
esetleg megmérgezi.

Ezért a rendszeresen etetett saját állat is pórul jár, ha átmegy
a kerítésen valamelyik udvarba. Szerencsésebb eset, ha sikerül
kiszabadulnia egy csapdából, ilyenkor spriccelve vérzõ lábbal a
macska hazarohan, a gazda pedig kétségbeesésében azt sem tud-
ja, hogyan gyógyítgassa állatkáját. Aztán van, amikor már hiába
várja, keresi, siratja, eltelik egy nap, majd három, és a szeretett
állat soha többé nem tér haza…

Nekünk kellene odafigyelni állatainkra, idõben ivartalaníttat-
ni, ha már megszülettek, gondoskodni róluk, és nem eldobni, ez-
által felelõtlenül másoknak problémát okozni.

Dr. Józsefné Babó Gabriella

Szeressük és védjük állatainkat!
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Az ez évi Dunavarsányi Napokon a Kézimunka Szakkör, a
Helytörténeti Szakkör és a Petõfi Mûvelõdési Ház „Retró” kiál-
lítást rendez a Helytörténeti Múzeumban.

A kiállítás megren-

dezéséhez kérjük a

tisztelt lakosság

segítségét. Kere-

sünk kölcsönbe – a

kiállítás után vissza-

adjuk – az 1960-as és

’70-es évekbõl szárma-

zó ruhákat, használati

eszközöket, dísztár-

gyakat, kisbútoro-

kat (kagylófotelt,

alacsony szek-

rénykét stb.),

fényképeket szo-

babelsõkrõl, hajvi-

seletekrõl vagy ruhákról, divatról és lakberendezésrõl szóló fo-

lyóiratokat, cipõt, táskát, kalapot, Mambó magnót, Pacsirta rá-

diót stb. Szükség esetén kocsival elhozzuk a tárgyakat.
Várjuk szíves jelentkezésüket június elejéig

telefonon vagy személyesen a Petõfi Mûvelõdési Házban
(06-24 534-250), vagy Szabó Csabánénál (06-24 472-408).
A kiállítás megnyitója: június 13,. szombat 14.30 a Helytörté-

neti Múzeumban. Erre az eseményre és a kiállítás megtekinté-
sére minden dunavarsányi lakost szeretettel hívunk és várunk.

A rendezõk nevében: Szabó Csabáné

FOCISTÁK FIGYELEM!
Dunavarsány Város Önkormányzatának

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága,
valamint a DTE Futsal Szakosztálya

meghirdeti a hagyományos

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
VÁNDORKUPÁT

a Dunavarsányi Napok keretében.

Idõpont: 2009. június 14. (vasárnap) 9 órától
Helyszín: Dunavarsányi Futballpálya (Halász Lajosné utca)

Nevezési díj: 6.000 Ft/csapat
Nevezési határidõ: 2009. június 13. (szombat) 18 óra

Jelentkezés és bõvebb információ: Krasznai István (06-70 450-8130)
5 + 1 fõs csapatok jelentkezését várjuk!

Díjak:
1. hely:     a nevezési díjak 30%-a
2. hely:     a nevezési díjak 20%-a
3. hely:     a nevezési díjak 10%-a

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak a kedves dunavarsá-
nyi lakosnak, akik hozzájárultak a

városban folytatott kutatásaimhoz. A Bu-
dapesti Corvinus Egyetem végzõs hall-
gatójaként Dunavarsány városfejleszté-
sérõl, fejlesztési lehetõségeirõl írtam a
diplomamunkámat. A városban többféle
kutatást is végeztem annak érdekében,
hogy felmérjem a lakosság elégedettsé-
gét a közelmúlt fejlesztéseivel kapcsolat-
ban, valamint, hogy feltárjam az itt élõ
emberek szükségleteit. 

Fókuszcsoportos beszélgetéseket
szerveztem két alkalommal, melyekre 6-
6 fõt hívtam el. Minden résztvevõnek kö-
szönöm a közremûködését, értékes és
hasznos információkkal járultak hozzá
munkámhoz. 

Kérdõíves kutatást is végeztem: 100
db kiküldött kérdõívbõl 81 vissza is ér-

kezett, ami egy nagyon szép eredmény-
nek számít az ilyen jellegû kutatások
esetében. Külön köszönöm a segítségét
Pál Orsolyának és Herczeg Mariannak,
akik a kérdõívek kiküldéséhez felaján-
lották a segítségüket. Minden kedves
kérdõívkitöltõnek köszönöm, hogy idõt
fordított a kicsit hosszúra sikerült kér-
déssor megválaszolására. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy a 81 válaszadó
közül 41-en kíváncsiak az összesített
eredményekre, így nekik a hónap folya-
mán a megadott elérhetõségekre kikül-
döm az elemzésemet.

A kérdõívek összesített eredményei
összhangban vannak a fókuszcsoporto-
kon hallottakkal, sikerült feltárni a város
hiányosságait és lehetõségeit. Kutatásom
zárásaként az összesített eredményeket a
Polgármester Úrral, Bóna Zoltánnal ké-
szített szakmai interjú során ismertet-

tem. Sok kérdésre igen biztató választ
kaptam, melyek szerint a gazdasági vi-
lágválság ellenére a város fejlõdése las-
san, de biztosan, jó úton fog haladni a jö-
võben is. 

Szeretnék köszönetet mondani továbbá
a Polgármesteri Hivatal munkatársai-
nak, akik készségesen fogadtak, segítet-
tek nekem, ha szükség volt rá. Különös
tekintettel Bóna Zoltánnak, Dr. Szilágyi
Ákos Andor jegyzõ Úrnak, Vígh Antal
Rókusnak és Szabadi Orsolyának.

Dolgozatomat jelesre értékelték, ami
Önök nélkül nem sikerült volna! Még
egyszer köszönöm mindenkinek a közre-
mûködést.

Amennyiben valakihez nem jutott el a
kutatás híre, és szívesen kitöltené utólag
a kérdõívet, írjon a kicsitimpa@yahoo.de
e-mail címre.

Köszönettel: Tihanyi Tímea

CCiivviill ggyyûûjjttééss aa

„„RReettrroo”” kkiiáállllííttáásshhoozz

KÖSZÖNET A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÉRT! 
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Egyik munkatársunk meglátta a lebon-
tott játszóteret a Városgazdálkodási Kft.
udvarán. Azon a napon valami elkezdõ-
dött. A polgármesteri hivatalban segítsé-
gemre sietett Vígh Antal Rókus, aki hos-
szasan magyarázta, hogyan kell felállíta-
ni, milyen javításokat kell elvégezni ah-
hoz, hogy az elõírásoknak megfelelõ le-
gyen.

Kicsit elkeseredtünk, de ahogy teltek
múltak a hetek, egyre elszántabban akar-
tuk ezt a játszóteret. Szerettük volna, ha a
gyerekek, akik bejönnek a szolgálathoz,
vagy a kisebb gyerekek, akik a szülõvel
keresnek fel minket, ne csak a port tudják
rúgni az udvaron, hanem homokozhassa-
nak vagy hintázhassanak, amíg mi ügye-
ik intézésében nyújtunk segítséget.

És döntöttünk. Minden munkatársam
bevonta a munkába a férjét, és nekilát-
tunk a nagy munkának. Hétfõn a Város-
gazdálkodási Kft. átszállította a játszóte-
ret a mi udvarunkra. Pénteken megérke-
zett a hivatal munkatársa, aki részletes le-
írást, rajzot készített lelkes csapatunk
számára, hogy hogyan is fog felállni az
egész szerkezet, mi az, ami javításra szo-
rul, és milyen módon. Ám jött a hidegzu-
hany: 20m X 9m széles, 40cm mély árkot
kell ásni, mert ebbe 40cm homokot kell
elteríteni (elõírás). Gondoltam, engem
megesznek a férjek, mert az üzenetem a
toborzásukkor csak egy pár láb leásásáról
szólt.

Jött az ötlet, és telefonon megkerestem
Pintér Imrét, aki az elsõ mondatom után
igent mondott, és a markolójával kiszed-

te, és el is szállította a földet. Segítõkész-
ségétõl lendületet kaptam, és felhívtam
Méhes Józsefet homok ügyben, aki végig
sem hallgatott, szavamba vágva mondta,
hogy küldjem a kocsit. Wágner András
vállalta is a szállítást.

Teljesen elérzékenyültem, mert régen
találkoztam ennyi tettrekész emberrel.
Tovább szerveztem, és természetesen
Bürger Zsolt is felajánlotta a felújításhoz
szükséges hézagoló és festék mennyisé-
get, ecsettel és hígítóval együtt. A vasud-
var tulajdonosa, Városi József adta a hi-
ányzó csavarokat, anyákat, menetszárat,
vasat.

Szombaton reggel megérkezett lelkes
csapatunk. Hatalmas homokkupaccal,
egy számunkra óriási gödörrel és a ját-
szótér össze-vissza lepakolt részeivel
néztünk farkasszemet. Ásókat, lapátokat
fogtunk, és elkezdõdött a munka. Mikor
úgy éreztük, hogy a meleg, a tûzõ nap
minden erõnket elvette, akkor szaká-
csunk jóvoltából - aki a bográcsban fõzte
a pincepörköltet - új erõre kaptunk. 

Délután 6 órára eltûnt a homokhegy, és
helyére kerültek a játszótér elemei, betöl-
töttük sziloplaszttal a hézagokat, pótoltuk
a csavarokat, rendet raktunk a raktárban,
kiszedtük a gyomokat és összegereblyéz-
tük az udvart. Gyermekeink letesztelték
az egész játszóteret, másztak, csúsztak,
homokoztak, és keresték a hintát. Igen,
hinta még nincsen, de Szögi Géza fel-
ajánlásából hamarosan azt is pótolni fog-
juk.

Még sokáig ültünk egykupacban, fá-
radtan az árnyékba húzódva, és néztük,
hogyan játszanak a gyerekek. Tervezget-
tük, mit lehetne még szépíteni ezen az
udvaron. Milyen lesz, amikor sok-sok
gyerek játszik majd itt, esetleg egy nyári

napközi alkalmával. Hát addíg még na-
gyon sok munka van. Rengeteg a sitt a
kisház körül, nagyon poros az udvar, jó
lenne, ha fûben lehetne szaladgálni, és
nem a porban. De már így is sokkal szebb
lett, barátságosabb, olyan „gyermek-
jólétis”.

Szeretném megköszönni minden mun-
katársamnak, férjeinknek, és kiemelten
Sanyi bácsinak az egész napos munkát.
Jó csapat vagyunk! (Vannak még
ötleteimJ)

Gyurasics Gáborné

EEggyy  uuddvvaarr  sszzééppüülléésséénneekk  eellssõõ  llééppééssee
Településünkön tavaly került átadásra a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat megszépült és kibõvített épülete. Nagyon nagy öröm-
mel és lelkesedéssel vettük birtokba az intézményt. Jött a tél, és az udvart be-
borította a hó. Nem is foglalkoztunk vele, díszítgettük, szépítgettük belülrõl az
épületet. Amikor viszont kitavaszodott, szembesültünk az udvar kopárságával,
elhanyagoltságával. Sokat beszélgettünk Komáromi Pista bácsival, aki tavas-
szal meg is lepett minket három facsemetével. Na, ettõl még az összkép nem
nagyon változott, idõ kell ugyanis a fáknak, amíg megnõnek. De valami elin-
dult az udvaron, és a dolgozóink fejében. Tervezgettünk, álmodoztunk.
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Május 22-én mintegy 20.000 ma-
gyar – többségükben reformá-
tus – gyülekezett Debrecenben

– köztük egy busznyi Dunavarsányból –
azért, hogy kifejezze Krisztusban való re-
ménységét, a hitben való egységét, s a
testvéri összetartozás igényét. Ezzel a tet-
tével követte azt a református hagyo-
mányt, amely minden más erõvel szem-
ben a nemzet összetartozását igyekezett
szolgálni. Ez az igyekezet régen is és
most is túlmutat a reformátusok közössé-
gén, az egész nemzetre vonatkozik. A tra-
gikus Trianon után, és a szégyenletes
2004. december 5-i eredménytelen nép-
szavazás után örömünnepe volt a kárpát-
medencei magyarságnak május 22-én, s
ezt az örömünnepet fejezte ki a mintegy
2.500 református templomban 16 órakor
kezdõdõ harangzúgás. A harangszó után
az alábbi nyilatkozat került kihirdetésre a
Debreceni Nagytemplom lépcsõjén. 

Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy
ma, 2009. május 22-én 11 órakor a ma-
gyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdé-
lyi és partiumi részegyházak aláírták a
Magyar Református Egyház Alkotmá-
nyát. Ezzel a lépéssel közel 20 évi fárado-
zás után mi, magyar reformátusok évszá-
zados közösségünket ebben a formában
juttatjuk kifejezésre. A magyar reformá-
tusság a reformáció évszázadától meg-
tartotta lelki, szellemi egységét. Össze-

tartozásunkat még történelmi viszontag-
ságok és politikai szándékok sem tudták
kikezdeni, így a trianoni döntés és a
2004. december 5-i népszavazás sem tud-
ta szétzilálni közösségünket. Ezt a közös-
ségünket kifejezi az is, hogy ma együtt
ünnepelünk azokkal is, akik már kifejez-
ték csatlakozási szándékukat, vagy még
ezt idáig nem tudták megtenni.

Ma ezzel a közös alkotmánnyal is kife-
jezzük és megszilárdítjuk egységünket.
Alkotmányunk szerint:

- Egyházunk tagja minden keresztyén,
aki a magyar református egyházhoz tar-
tozónak vallja magát, éljen bárhol a vi-
lágban, és legyen magyar vagy más
anyanyelvû.

- Egyházunk a csatlakozó részegyházak
zsinati közössége, amely törvényt alkot és
megnyilatkozik mindazokban a kérdések-
ben, melyekre a részegyházak legmaga-
sabb szintû testületei felhatalmazzák.

- Egyházunk alkotmánya biztosítja és
szabályozza a Kárpát-medencén kívüli
magyar református egyházak csatlakozá-
sát is. 

- Belsõ szervezeti rendszerük kialakítá-
sában a részegyházak önállóak és függet-
lenek. Kivételt képeznek ez alól mindazon
kérdések, amelyek a közös alkotmányba
vagy közös szabályzásra tartoznak.

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az
út, az igazság és az élet. Hisszük és vall-

juk, hogy Krisztus igazsága szabadít meg
minden igazságtalanságból és nyomorú-
ságból. Hisszük, hogy gyógyító hatalma
megteremti Benne való egységünket is.
Hisszük, hogy ha Õt követjük a megbéké-
lés eszközei lehetünk minden körülmé-
nyek között. Hisszük, hogy a magyar re-
formátusság összefogása Jézus Krisztus
egyetemes egyházának egységét és hite-
les bizonyságtételét szolgálja, melynek
mindnyájan tagjai vagyunk.

Krisztus a jövõ, kövessük együtt Õt!

Városunk keletkezése és fejlõdése
szerves összefüggésben van a történelmi
Magyarország szétszakításával, s az el-
szakított részek magyarjaival szemben
újra és újraéledõ hátrányos megkülön-
böztetésekkel. Dunavarsány 1920-tól
napjainkig befogadó településként üd-
vözli az ideérkezõket. Ezzel a gesztusá-
val önmaga is mindig gazdagodott azok-
kal, akik nem csak gondjaikat, vágyaikat,
hanem tehetségüket, emberségüket, szor-
galmukat is itt élik meg, jöjjenek Észak-
ról, Keletrõl vagy Délrõl. 

Május 22-e legyen emlékezetes és ha-
tékony városunkban is kifejezve, hogy
Krisztus kegyelmében és nemzeti értéke-
inkben úgy lehetünk egyek, hogy ez az
egység a mindennapokban is megtermi a
szeretetnek gyümölcseit. 

A Presbitérium

ÚTRAVALÓ

Harangzúgás a Kárpát-medencében
– Református Alkotmányozó Zsinat –

Meghívó
A Dunavarsányi Református Egyház Presbitériuma és a Soli Deo Gloria Közösség vezetõsége 

tiszteletteljes szeretettel hívja és várja Önt, szeretteit és munkatársait a 

Soli Deo Gloria 
Ökumenikus Zenés Istentiszteletre

2009. június 14-én, vasárnap 10 órára. 
(Habitat u. 10-12.)

A ZENÉS ISTENTISZTELET ünnepi igehirdetõje Dr. h.c. Szebik Imre
ny. evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

A gazdag zenei programot

Kováts Kolos
Kossuth- és Liszt-díjas Érdemes Mûvész,

Kertesi Ingrid
Bartók-Pásztory- és Liszt-díjas Érdemes

Mûvész, 

Teleki Miklós
orgonamûvész és az

Arcadelt kórus adják, 

vezényel

Puhr Ferenc.
A perselyadományt a Közösségi Ház

berendezésére fordítjuk.
Az ökumenikus zenés istentiszteletre mindenkit szeretettel várunk.
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Szándékunk szerint úti beszámolót
készültünk írni, az erdélyi táj és kul-
túra iránti érdeklõdést másokban is

felkelteni, ugyanakkor mesélni az itthon
maradt társainknak a testvéri egyházkö-
zösségben megtapasztalt lelkes vendégfo-
gadásról, a szeretetrõl és összetartozásról. 

Mi, a hálás útitársak most lelkünk rez-
düléseit osztjuk meg az olvasókkal. Mert
aki Erdélybe érkezik, annak lelke meg-
rezdül. Különösen igaz ez, ha nem turis-
taútra készül, hanem testvéreihez, az Er-
délyben élõ magyar reformátusokhoz. 

Királyhágó, Kolozsvár, Marosvásár-
hely, Udvarhely minden magyar számára
sokat jelent. De legtöbben még sosem
hallottunk Magyargyerõmonostorról
vagy éppen Gernyeszegrõl. Tudjuk, hogy
nagyjaink sokasága Erdélybõl származik,
ismerjük Tamási Áront, Wass Albertet, de
csak a gernyeszegi árnyas templomkert-
ben álló Teleki szobor elõtt tudatosul
bennünk, hogy ebben a csöndes faluban
született a miniszterelnök, aki a Trianon
utáni nehéz idõkben egy évtizedig vezet-
te az országot.

A marosvécsi erdélyi Helikon asztal
körül állva Áprily, Jékely, Hunyady
Sándor, Kemény János nevét halljuk
szászrégeni kísérõnktõl. Házsongár-

don Koós Károly és Reményik Sándor
sírja elõtt csöndesedünk el. Csak kap-
kodjuk fejünket, csak ámulunk a mér-
hetetlen kincsen és hagyatékon, amit
Erdély adott Magyarországnak.

A történelmi, kulturális csodát az er-
délyi hegyvonulatok, a folyók és pata-
kok kanyargása kíséri. 

Mesebeli szépségû vidéken elevene-
dik meg a magyar múlt, újra élhetjük
tanulmányaink jórészét, élõ történe-
lem- és irodalomórán veszünk részt. S
hogy a varázslat teljes legyen – és sen-
kinek se lehessen kétsége, hogy hol já-
runk –, az eldugott falvak ékszerdoboz
kistemplomaiban ékes és tiszta ma-
gyar nyelven csendül a lelkészek
hangja. 

S virágvasárnap a zsúfolásig telt
szászrégeni templomban együtt hall-
gatják Isten igéjét szászrégeni és du-
navarsányi reformátusok. 

Együtt zeng az ének, és együtt dob-
ban a szív. Szeretet árad a templomok-
ban, s szeretet a völgyekben. Szeretet
vendéglátók és vendégek között. És Is-

ten szeretete, mely óvta és vigyázta
gyülekezetünk Erdélyben járt tagjait s
a bennünket fogadókat. 

Dr. Csizmadia Zoltán

A KATOLIKUS EGYHÁZ
HÍREI

Örömmel tudatom, hogy megalakult Egy-
házközségünkben Az UTCAAPOSTOLSÁG
TESTVÉRI KÖZÖSSÉGE! Célja a kapcso-
latteremtés a Hívek és az Egyház között min-
den olyan dologban, amely kérdéses, és vá-
laszt szeretnének kapni rá. Vagy Szentségek
felvételével kapcsolatos kételyeik vannak,
forduljanak bizalommal az UTCAAPOSTO-
LOKHOZ, akik szoros kapcsolatban vannak
az Egyházközség vezetõségével. Vetessék fel
magukat a Katolikus Egyház tagjai közé,
hogy így jobban megismerjük egymást. Egy-
házunk lelkipásztori programja is segíti, hogy
a közösség hasznos tagjává lehessen!

Mindenki az utcájához rendelt „apostol-
hoz” tartozik. Fontosabb ügyekben a Plébá-
nia is mindig rendelkezésre áll!

Egyházunk fenntartása a hívek jó szándékú
és áldozatos adakozása által történik. Ezért
minden hozzájárulást köszönettel és szeretet-
tel vesszünk! Isten adja vissza sokszorosan!

E segítõ szándékukban is forduljanak az
UTCAAPOSTOLOKHOZ, illetve Õk is fel-
keresik az Egyházunkhoz tartozókat. Fogad-
ják õket megértéssel!

Egyházunk valós helyzetérõl bármikor
õszintén és tárgyszerûen tájékoztatni tudjuk
katolikus testvéreinket, a közeljövõben meg-
jelenõ tájékoztatókban is. Kérjük, hitük bátor
megvallásával tegyenek tanúságot!

Isten Áldását kérve mindnyájunk
életére vár bennünket az Õ templomában.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kis R. Sándor

plébános
*  *  *

UTCAAPOSTOLOK 
VEZETÕJE:

Garai Magdolna és Juhászné Héricz Kata-
lin - Kisvarsány

TAGJAI:
Tamási Józsefné - Rákóczi utca
Tokos Sándorné - Árpád u., Damjanich u.,
Deák F. u., Dózsa Gy. u.
Puskás Sándorné - Halász Lajosné u., Vö-
rösmarty u., Liget u., Rét u.
Vida Istvánné Pillár Károlyné - Iskola u.
Fejes Jánosné - Epres u., Kolozsvári u., Kos-
suth u., Arany J. u., Pozsonyi u., Õsz u., Sza-
badkai u., Vasút sor
Molnár Józsefné - Akácfa u., Bem u., Beth-
len u., Hõsök u., Viola u.
Herczeg Dezsõné - Bajcsy u., Baross u., Eöt-
vös u., Görgey u., Jókai u., Határ u., Petõfi u.,
Széchenyi u.
Batik Miklós - Erkel F. u., Nagyvarsányi u.,
Búza u.,
Lenhardt Zsoltné - Gyöngyvirág u., Hóvirág
u., Attila u., Homok u.,
Ács Balázsné - Nyugati Lakópark: Habitat u.,
Tömösvári Sándor u., Mártonyi Károlyné u.,
Csorba Dezsõ u., Malmos József u., Gömöri
Ferenc u.
Almádi Béláné - Tölgyfa u., Diófa u., Erdõ-
alja u.
Nagyvarsány: Száger Ádámné, Böcsödi
Károlyné, Tóth Istvánné, Hegedûs Lajosné

Gondolatok a református kirándulásról
„A hazaszeretet ott kezdõdik, amikor egymást szeretik azok,

akik egy hazában élnek.” (Wass Albert)

A dunavarsányi református egyház szervezésében egy lelkes kis csoport
április elején erdélyi látogatásra készült a szászrégeni református test-
vérekhez. Még a buszon megbeszéltük, hogy megírjuk utazási élménye-
inket… Egy hónap telt el azóta, s csak most sikerül megfogalmazni azt,
amit az erdélyi élmények váltottak ki belõlünk. Szûk négy napot töltöt-
tünk ott, és negyven nap is kevés lenne az érzések feldolgozásához.
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SOrSi
Masszázs

2336 Dunavarsány, Habitat u. 22.
Tel.: 06-20 435-6638

Info: www.sorsimasszazs.hu

A Reiki klub
Viola 28. szám alatt mûködõ

klubnapja 
péntek helyett
minden hétfõn
18-20 óráig tart,

amelyre szeretettel várjuk az
érdeklõdõket.

A Reiki energia átadásával

mûködõ megtanulható

gyógymód, amely az orvosi

gyógyítást kiegészíti.

Segít a túlzott aggodalom,

stressz és valamennyi

betegség leküzdésében.

Káros földsugárzás mérése

és elhárítása.

Reiki tanfolyamok:
SIMI-KOV-KER BT.

Tel.: 06-70 703-4352

Betanított munkára keresünk megbízható, precíz munkatársakat 

8 órás munkaidõben dunavarsányi telephelyû cégünkbe.
Fényképes önéletrajzokat a pappino@vipmail.hu e-mail címre várunk.

Az ABS Autósiskola

JÁRMÛVEZETÕI
TANFOLYAMOT indít 

2009. június 15-én 17 órakor
a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Jelentkezni induláskor lehet a helyszínen, 

illetve Hírják Bélánál 06-20 326-2492. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelt Lakosok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy
megnyitottuk gyógyszertárunkat
a Dunavarsány, Habitat u. 22. szám
alatti Egészségházban.

Nyitva tartás:

hétfõ-péntek: 8.00-19.00  •  szombat: 8.00-13.00

Ügyelet (minden héten):
szombat 13.00-hétfõ 8.00-ig

Elérhetõség: 06/24 534-350

2336 Dunavarsány, Szabadság u. 51.
06 24 472-229, 06 20 9372-229, 06-20 9103-622

Nyitva tartás: H-P 8-18-ig, Szo. 9-13-ig

Minden típusú gépkocsi
teljes körû javítása,

Vizsgára felkészítés,
Vizsgáztatás,
Számítógépes motordiagnosztika,
Hibalehívás, nullázás.

Futómû állítás,
Gumiszerelés és centrírozás,
Eredetiség vizsgálat,

Szélvédõ értékesítés és beépítés,
Automata váltó javítás,
Trailer kölcsönzés.

Autószerviz



Dunavarsányi Napló 15XX. évfolyam 5. szám

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

* * *
Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott köz-
érdekû írást teszünk közzé!

* * *
Következõ lapzárta:

2009. június 10.
Cikkeket várunk

a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a

szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!

* * *
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

• Dunavarsányban családi ház áron alul eladó.
Sürgõs! Irányár: 19,4 millió forint.
Tel.: 06/30 960-6294

• Dunavarsányban 1070 nm-es telken 100 nm
alapterületû (vályog, tégla) két szoba komfortos,
összközmûves családi ház eladó. Fûtés: gáz
(konvektor) + cserépkályha. Gondozott kert,
nyugodt környezet. Irányár: 18 M Ft.
Tel.: 06/20 234-0290

• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csi-
szolást, lakkozást, PVC szõnyeg ragasztását
anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÕ javítása
garanciával. Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

• Hûtõgépjavítás garanciával. Hétvégére is.
Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• REDÕNY, RELUXA, NAPELLENZÕ stb.
Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

• Finom falatok látványpékség és büfé. Kos-
suth L. u. 36. Sodexo és Ticket Restaurant hideg
és meleg étkezési utalványt elfogadunk. 
Tel.: 06/20 404-3680

• Folyamatosan és nagy szeretettel várjuk új és
régi vendégeinket a Beauty Box Szépségszalon-
ban. Új férfi-nõi fodrász, kozmetika, álló szo-
lárium. Dunavarsány, Kolozsvári u. 15/1/A, a
katolikus és református templom között.
Tel.: 06/30 341-1229

• Hajdúszoboszlón szeretne Ön jól és olcsón
nyaralni? Hívjon fel! Étkezés megoldható.
Üdülési csekk elfogadóhely
Pallaginé Csatári Katalin, tel.: 06/30 424-8548

• Angol nyelvtanulás hatékonyan, gyorsan, a
NASA tanulást segítõ programra épülõ nyelvstú-
dióban. Tel.: 06/30 924-8087

• Bölcsõdés korú gyermekek részére gyermek-
megõrzõ, játszóház, zenesziget, hangicsálás,
mondókázás, ficánka torna, zenés, játékos moz-
gás és képességfejlesztés családias, szeretetteljes
környezetben. www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Szakképzett gondozónõ gyermekfelügyeletet
vállalna bármikor, hosszabb távra is.
Tel.: 06/70 535-4801

• Bizalom és hûség! Az Angyal Patika (Duna-
varsány, Árpád u. 9. szám alatt) várja régi és új
betegeit. Betegtájékoztatás a terápiás siker érde-
kében. Rendszeres gyógyszerszedõkkel kiemel-
ten foglalkozunk. Dr. Mándoki Péter gyógyszerész

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben) (24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje (20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs-P: 13-15;

Dr. Kun László háziorvos
(rendelési idõben) (24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje

(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos

(24) 521-125
(rendelési idõben) (70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

Cs: 9-13; P: 11-15;

Dr. Schäffer Mihály háziorvos
(rendelési idõben) (24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje (70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;

Cs: 13-17; P: 8-12;

Fogászati rendelõ
Kisvarsány (24) 483-213
Nagyvarsány (24) 534-576

Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó (24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János (24) 473-327

Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121

Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450

Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem
Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

(24) 486-023

Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc (30) 950-7269

Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680

Posta (24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;

DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116

Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017
Ráckvei Földhivatal (24) 519-300, 519-310

Fax: (24) 519-301

Közérdekû
telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

Gyémántlakodalom – 60.
Deák Géza (82) és Habi Irén (80).

Isten éltesse sokáig az „ifjú” párt erõben, egészségben, szeretetben!
Kívánjuk: Gézu, Ildi, Bandi, unokák, déduncsi, rokonok, barátok és ismerõsök.

HITELEK! Szabad-felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás,
adósságrendezés • BAR-listásoknak jelzáloghitel, végrehajtás, adósságrende-
zés, APEH, közüzemi tartozások, felmondott hitelek, illetékhivatal kiváltása
• Lakásvásárlási hitel minimális önerôvel. Korhatár nélkül, nyugdíjasoknak is, akár jö-
vedelemigazolás nélkül. Díjtalan kiszállás! Elôzetes költségek megbeszélés szerint

Tel.: 06/70 362-0926

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik TAKÁCS MIKLÓST utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló fiai



Meghívó
A Dunavarsányi Református Egyház Presbitériuma és a 

Soli Deo Gloria Közösség vezetôsége
tiszteletteljes szeretettel hívja és várja Önt,

szeretteit és munkatársait a 

Soli Deo Gloria Közösségi Ház
felszentelô ünnepségére. 

E jeles eseményre
2009. június 7-én, vasárnap 16 órakor kerül sor. (Habitat u. 10-12.)

AZ ÜNNEPI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEN
felszentelô igehirdetést tart

Dr. Szabó István református püspök.

Felszentelô imát és áldást mond
Takaró András református esperes. 

A köszöntések sorát megnyitja
Dr.h.c. Szebik Imre

ny. evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és
Bóna Zoltán

Dunavarsány polgármestere.

Az istentiszteletet a dunavarsányi énekkarok, valamint az általános iskola tanulóinak mûsora gazdagítja. 
Az ünnepségre a város minden polgárát szeretettel várjuk.

Soli Deo Gloria Napok
2009. június 7-14.

Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Június 7. 16h Házszentelô istentisztelet
Június 8. 17-21h Ismerkedjünk: Nyitott Soli Deo Gloria Ház 
Június 9. 17-21h Ismerkedjünk: Nyitott Soli Deo Gloria Ház 
Június 10. 17-21h Játékest: ulti, ping-pong, teke, biliárd, darts
Június 11. 19-21h Habitat találkozó: tulajdonosok - önkéntesek
Június 11. 21-23h Retro diszkó mindenkinek
Június 12. 18-24h Népdal, népzene és cigányzene est
Június 13. 20-24h Zongora jazz és örökzöld melódiák a teraszon
Június 14. 10h Zenés ökumenikus istentisztelet 
Június 14. 19h "Ismerôs Arcok" - akusztikus rock koncert
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KÉTMACSEK KÁVÉHÁZ
Értesítjük a nyitásra váró vendégeinket, hogy Pünkösd szombaton

(május 30-án) megnyitjuk kávéházunkat! (Minôségi italok, biliárd, csocsó.)
Nyitva tartás kezdeti idôszakban: csütörtöktôl-vasárnapig 16-22 óráig

(egyéni igényekhez is igazodva).
Vállaljuk továbbá rendezvények szervezését, lebonyolítását

(esküvôk, szülinapi partik, osztálytalálkozók, ballagási ünnepségek stb.).

Cím: Dunavarsány, Arany János u. 35-39. (régi kenyérgyár)
Elérhetôségek: 06/30 248-2780 és 06/20 474-8984

Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó vendéget!


