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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Idén új helyszínen,

2014. február

a Petőfi Művelődési Házban
tartotta meg a Lányok
Asszonyok Klubja
a hagyományos

Ezúttal jóval kevesebb, mintegy 250 vendéget tudtak fogadni a szervezők,
mivel a West-Balkán tragédia kapcsán életbe lépett szigorú szabályok
miatt nem lehetett a sportcsarnokban tartani a rendezvényt. A hangulat
így is nagyszerű volt, és aki bejutott az eseményre, az kellemes élményekkel gazdagodott. A sportcsarnok tekintetében egyébként folyamatban van a szükséges engedélyek megszerzése, így bízhatunk abban,
hogy jövőre ismét a megszokott hely adhat otthont a Banyabálnak
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2014. január 22-ei rendkívüli ülés

- A képviselő-testület részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázaton a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás célterületet megjelölve 42.600.000 forint + ÁFA,
összesen 54.102.000 Ft 100%-ban vissza nem
térítendő támogatás megpályázásával, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szerződés aláírására és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

2014. február 4-ei rendkívüli ülés

- A testület törvényi kötelezettségének eleget
téve megtárgyalta Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, és az elhangzottak figyelembevételével további átdolgozásra utalta vissza, célként a költségvetés
egyensúlyba hozatalát jelölve meg.

2014. február 11-ei rendes ülés

- A képviselő-testület megállapította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti,
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után az adósságszolgálatból eredő fizetési
kötelezettségeinek, illetve az önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek
(iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi
adó) következő három évben várható összegét.
- A testület elfogadta a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatalnál és költségvetési intézményeinél 2013. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.
- A képviselő-testület elfogadta a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány 2013. évben
végzett tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolót.
- A testület elfogadta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
2012/2013-as nevelési évre vonatkozó szakmai
beszámolóját.
- A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár 2013. évre vonatkozó szakmai
beszámolóját.
- A testület a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a 2014. december 31-éig 3. életévüket betöltő gyermekek
óvodába történő felvételének időszakaként a
2014. április 23-25. közötti napokat határozta
meg.
- A képviselő-testület a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a 2014/2015-ös nevelési
évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, az éves
nyitva tartási időt 2014. szeptember 1-jétől
2015. augusztus 31-éig határozta meg oly módon, hogy az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely épülete a
nyári időszakban is nyitva tart. A testület felkérte az óvodavezetőt, hogy 2014. február 15éig az óvoda nyári nyitva tartásáról szóló közleményben tájékoztassa a szülőket.
- A testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
- A képviselő-testület elfogadta a műsoridő
vásárlási szerződést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül megkötésre 2014. április 1jétől 1 éves, határozott időtartamra, 2.817.000
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Testületi határozatok
Ft + Áfa, valamint a helyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási díjnak megfelelő összegért, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
- A testület támogatta Kovácsné Szabó Márta r. őrnagy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Rendőrörs Dunavarsányi állományába, őrsparancsnoki beosztásba történő,
2014. február 1-jei hatályú kinevezését.
- A képviselő-testület elfogadta a bérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 helyrajzi számú, természetben a Dunavarsány, Sport
u. 51. szám alatt található ingatlant 2014. április 1-jétől 1 éves, határozott időtartamra települési közérdekből ingyenesen Oláh Krisztián
rendőr törzsőrmester, dunavarsányi körzeti
megbízott használatába adja, és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására.
- A testület kiírta a 2014. évre „civil pályázatát” a dunavarsányi székhelyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Dunavarsányon
működő egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására.
- A képviselő-testület elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §
(1) bekezdés felhatalmazása alapján készült
2014. évi közbeszerzési tervet.
- A testület hozzájárulását adta Dunavarsány
Város Önkormányzata és intézményei összes
20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában a földgáz energia szabadpiaci megvásárlásának érdekében csoportos
közbeszerzési eljárás lefolytatásához. A testület
felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó egyedi megbízási szerződés, illetve a szindikátusi szerződés
aláírására.
- A képviselő-testület megbízta a Sourcing
Hungary Kft-t (1134 Bp. Meder u. 8.) a Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei
számára a földgáz és villamos energia felhasználás kategória besorolás és teljesítmény-lekötés optimalizálással, valamint energiaszámlavizsgálattal összefüggő szakértői tevékenység
elvégzésével, és felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
- A testület elfogadta a „Dunavarsány Város
Önkormányzatának Települési Környezetvédelmi Programja 2013-2015.” programot.
- A képviselő-testület hozzájárult 168/2013.
munkaszámú változási vázrajz alapján a 77/1
hrsz.-ú és a 79 helyrajzi számú ingatlanok egyesítéséhez, és a 77/1 hrsz.-ú valamint a 61 hrsz.-ú
ingatlanok telekhatár rendezéséhez. A 61 hrsz.ú ingatlant érintő 44 m2 nagyságú területet forgalomképtelen vagyonelemből korlátozottan
forgalomképes vagyonelemmé nyilvánította és
kezdeményezte annak a vagyonkataszterben
történő átvezetését. A testület felhatalmazta a
polgármestert a telekalakítási eljárás kezdeményezésére, a tulajdonosi hozzájárulás aláírására,
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
- A testület elfogadta a „Dunavarsány Város
új Polgármesteri Hivatal épület kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató
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Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó
200.000 Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A közbeszerzési eljárásban az alábbi cégeket
hívta meg ajánlattevőnek:
Hungatlasz Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi
út 20.);
Kvadrum Építész Kft. (1034 Budapest,
Kecske utca 25.);
Triskell Épülettervező Kft. (1034 Budapest,
Kecske utca 25.).
- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak
mérséklésére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet
alapján támogatási igényt kíván benyújtani a
Kincstár területileg illetékes szervén keresztül
a felelős miniszterhez. Kötelezettséget vállalt
arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe
vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, pótlására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos
adósságszolgálatra fordítja.
- A képviselő-testület a 184/2013. (XI. 28.)
számú Kt. határozat c) pontját módosította azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert a
Rendőrséggel kötendő használati megállapodás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazta továbbá a polgármestert a 2013. április 5-én, illetve április
17-én kelt, a Dunavarsány, Árpád u. 9. szám
alatt található 82 m2 alapterületű helyiség használatára létrejött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a jogviszony lezárására.
- A testület a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság Dabasi Üzemmérnöksége által a hóekézésre 5.000 Ft+Áfa/km/
alkalom és az útszórásra 13.000 Ft+Áfa/km/alkalom összegben adott árajánlatát elfogadta, és
felhatalmazta a polgármestert a 2013. február
13-án kelt, ESZ-2013/000496/001. számon
nyilvántartott vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
- A képviselő-testület vállalta a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására benyújtott,
100%-os támogatási intenzitású pályázat KfF663/1/2014. számú hiánypótlási felhívására, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárláshoz benyújtott pályázatunk max. 50% összeg, azaz max.
bruttó 27.051.000 Ft összeg erejéig utófinanszírozás formájában történő biztosítását, és felhatalmazta a polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.

Rendeletek:

A képviselő-testület megalkotta:
- a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 24/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2014. (I. 22.)
önkormányzati rendeletet és
- az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletet.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány
város honlapján (www.dunavarsany.hu).
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A

hogy az általában lenni szokott, Dunavarsány képviselő-testülete és hivatala
számára az év első hetei a város költségvetésének előkészítéséről, megvitatásáról
és elfogadásáról szóltak. Kijelenthetjük, hogy
e hosszadalmas és komoly munka koránt sem
volt öncélú vagy hiábavaló, hiszen egy olyan
pénzügyi terv készült, amely mentén várososunk továbbra is a stabilitás és fejlődés pályáján haladhat tovább.
A költségvetés tervezése és elfogadása
során elsődleges szempontnak tartottuk az
ésszerű és felelősségteljes tervezést. Meggyőződésünk, hogy sikerült a forrásainkat
megfelelően előre jelezni, és a lehető legméltányosabban beosztani anélkül, hogy irracionális célok kitűzésével a város zavartalan
működése és pénzügyi stabilitása veszélybe
kerülne.
Örömre ad okot, hogy a folyamatos és zavartalan működés biztosítása mellett további
fejlesztések tervezésére is sor kerülhetett. Az
adóbevételek pozitív alakulása és az ésszerű
gazdálkodás mellett ez annak is nagyban köszönhető, hogy Magyarország Kormánya teljes mértékben átvállalta városunk hiteltarto-

zását, ezzel megteremtve annak lehetőségét,
hogy a korábbi években törlesztésre és kamatterhekre fordított összegeket a város fejlesztésére fordítsuk.
A Kormány pozitív döntésének köszönhetően terveink szerint a 2014-es év első felében sor kerül az 51. számú főút dunavarsányi
kereszteződésénél a körforgalom kiépítésére,
amely finanszírozásában városunk jelentős
szerepet vállalt. A körforgalomnak köszönhetően egy igen hosszú ideje tartó társadalmi
igény kerül megvalósításra, és egy hasonlóan
hosszadalmas és már-már konok önkormányzati érdekérvényesítési kísérletek végeláthatatlan sorozata kerül sikeres lezárásra.
Az elmúlt közel egy évtizedben zajló folyamatos intézményi fejlesztések után úgy
gondoljuk, hogy e folyamat végén eljött az
ideje, hogy Dunavarsány Önkormányzata
egy új, a kor elvárásainak megfelelő és a város profiljához méltó városházával gazdagodjon. E régi törekvés megvalósulása érdekében idénre tervezzük a szükséges előkészületek megvalósítását is. Mindemellett
bővíteni fogjuk az Árpád Fejedelem Általános Iskola befogadóképességét.
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Az országos változásoknak köszönhetően
szükségessé vált, hogy a DTV Zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségeink teljesítéséről is
rendelkezzünk a pénzügyi tervezés során. Fentieken túl útfelújítással és karbantartással, valamint további kisebb volumenű beruházásokkal
és fejlesztésekkel kívánjuk az itt élők boldogulását elősegíteni. Az intézményi és infrastrukturális működés és fizikai fejlesztéseken túl
fontosnak tartottuk, hogy a forrásainkból a városban működő és pótolhatatlan szolgálatot ellátó civil és sport szervezetek is részesüljenek.
Ebből kifolyólag idén nagyobb keretösszeggel
került meghirdetésre a pályázat a civil szféra
számára, amelyen való részvételre minden
szervezetet ezúton is bíztatunk.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy Dunavarsány polgárai egymással közösség építésére és megélésére, a képviselő-testülettel és
hivatallal pedig bizalomteljes együttműködésre törekedjenek. Ennek jegyében buzdítok mindenkit a különböző civil, intézményi
és önkormányzati rendezvényeken való részvételre, különös tekintettel a március 4-én
megrendezésre kerülő közmeghallgatásra,
valamint a március 15-i városi ünnepélyre.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 4-én (kedden) 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Az eseményen a megjelent lakosoknak lehetőségük lesz feltenni kérdéseiket, illetve elmondhatják véleményüket
a várossal kapcsolatos ügyekben.
A Köztársasági Elnök a 16/2014. (I.20.) számú
határozatával az országgyűlési képviselők
2014. évi általános választását április 6. napjára tűzte ki.

A választáson:
1. Az egészségi állapota, fogyatékossága miatt, vagy a fogva tartása miatt mozgásában
gátolt választópolgárnak lehetősége van
mozgóurnát igényelni a szavazati joga
gyakorlásához.
2. A szavazás napján a bejelentett lakóhelyétől távol lévő választópolgár kérheti
átjelentkezését arra a településre, ahol a
szavazás napján tartózkodik.
3. A szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár a tartózkodási helye szerinti külképviseleten adhatja le szavazatát,
amennyiben kéri külképviseleti névjegyzékbe vételét.

Mozgóurna iránti kérelem:
A kérelemnek 2014. április 4-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához, vagy a szavazás
napján is benyújtható a Szavazatszámláló Bizottsághoz legkésőbb 15 óráig.
A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani, ez esetben a kérelmet a meghatalmazott írja
alá, amely mellé csatolni kell közokiratba vagy tel-

HIRDETMÉNY

Országgyűlési képviselők 2014. évi választása
jes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes
adatokon túl meg kell jelölni a kérelem indokát, valamint a kérelmező tartózkodási helyét, ahova a
mozgóurnát kéri.

Átjelentkezés iránti kérelem:
A kérelemnek 2014. április 4-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához. Az átjelentkezési
kérelem eddig az időpontig módosítható illetve
visszavonható.
A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes
adatokon túl meg kell jelölni azt a települést, ahol
szavazni kíván.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem:
A kérelemnek 2014. március 29-én 16 óráig kell
megérkeznie a választási irodához. A külképviseleti névjegyzékből való törlés, vagy annak a külképviseletnek a módosítása, ahol szavazni kíván a választópolgár, ugyanezen időpontig kérhető.
A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes
adatokon túl meg kell jelölni azt a külképviseletet,

ahol a választópolgár szavazni kíván, továbbá
postai értesítési címet, ha a választási iroda
döntését nem a magyarországi lakhelyére kéri
kézbesíteni.

A kérelem benyújtható:
- személyesen a lakóhely vagy tartózkodási
hely szerint illetékes helyi választási irodához (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
u. 18),
- levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához,
- ügyfélkapun keresztül, vagy
- a választások hivatalos honlapján, a
www.valasztas.hu oldalon.

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,
hogy a kérelemben valamennyi személyes adatot meg kell adni a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlanul
vagy hiányosan kitöltött kérelemnek a választási iroda nem ad helyt. Elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtható.

További információ a Választási Információs Szolgálattól kérhető a 06/24 521-040-es telefonszámon
a 150-es vagy 151-es melléken.
Helyi Választási Iroda
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Új védőnő a családok szolgálatában
Ispánné szatmári Ibolya vagyok, 2013. december elsejétől
az egyes körzet védőnője dunavarsányban. Röviden szeretnék bemutatkozni Önöknek.
1992-ben
végeztem
az
Egészségügyi Főiskola védőnőképző szakán. Ugyanebben az
évben kötöttem házasságot és
költöztem dunavarsányra. két
lányom van: viki már 20 éves,
Réka pedig hamarosan 15 éves lesz.
az egyes körzet védőnőjeként az elődeim által meghonosított tanácsadási időpontokban a kismamák és a
családok rendelkezésére állok. Elérhető vagyok telefonon is a 06/20 266-5109-es számon.
köszönöm a kollégáimnak és a körzetemben lakóknak, hogy szívesen fogadtak és segítik a munkámat.

Igényelhetem vagy nem?
Tájékoztató az ápolási díj - háziorvosi igazolás
és szakvélemény kitöltéséhez
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint az
ápolási díjra való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradványnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes,
és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai illetőleg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség
egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai
tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető
(BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra
szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hoszszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Tájékoztató adókedvezményhez
1. Kérjük, egyeztesse az orvosi leletén szereplő betegség – BNO – kódját
a 335/2009 kormányrendelet mellékletével, mert csak ebben az esetben
van mód az igazolás kiállítására.
2. Adóigazolványának számát is fel kell tüntetni az igazoláson.
Mindezeket az illetékes szakrendelés-kórház-korábbi szakértői vizsgálat
leletével lehet igazolni.
dr. Kováts Lajos
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TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. március 17-étől március 31-éig tüdőszűrést tartunk
városunkban a művelődési házban (Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.).
A szűrés időpontja
naponta:
hétfő, szerda:
11.45-17.45-ig,
kedd, csütörtök,
péntek:
7.45-13.45-ig.

Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák
magukkal.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni
felismerésére.
Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében jelenjen meg a szűrésen.
Polgármesteri Hivatal
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2013. novemberétől születettek névsora
Sebestyén Dorka
Kovács Ákos
Miklósi Levente
Tóvári Panna
Terék Tibor Vajk
Lang Emma
Szilágyi Leila
Papp József
Kiss Patrícia
Király Dorka
Gémesi Boglárka
Duhonyi Lili Hanna
Kovács Benjamin Tibor

november 12.
november 18.
november 19.
november 22.
november 24.
december 1.
december 1.
december 4.
december 6.
december 8.
december 11.
december 13.
december 13.

2013. októbere óta
elhunytak névsora
Zaletnyik Istvánné

élt 94 évet

Molnár Ferenc

élt 91 évet

Németh Gyula

élt 90 évet

Gasparics József

élt 89 évet

Kiss Ernő Györgyné

élt 87 évet

Lökös Pálné

élt 87 évet

Maráczi Lajos László

élt 84 évet

Sebestyén Gyuláné

élt 84 évet

Pataki Gyuláné

élt 83 évet

Kölcsényi Ferencné

élt 82 évet

Szőllősi Mihály

élt 82 évet

Gilányi Györgyné

élt 79 évet

Lacházi Jánosné

élt 79 évet

Kollár István

élt 70 évet

Csőke József

élt 69 évet

Boha László Pál

élt 68 évet

Gulyás Ferenc István

élt 65 évet

Fodor János

élt 55 évet

Zsüle István

élt 48 évet

Kerecsényi Ernő Tibor

élt 41 évet

Oláh József

élt 35 évet

Pesti Balázs
Takács Martin
Gyöngyösi-Papp Gergő
Gyöngyösi-Papp Jázmin
Csilus Fanni Zsófia
Schrenck Balázs
Kiss Boglárka
Borbély Tamás
Lajtos Sára
Fehér Gergő
Varga Dániel Szabolcs
Füredi Alex Márk
Krajnyák Vanda

december 13.
december 16.
december 17.
december 17.
december 24.
december 26.
december 28.
december 29.
január 3.
január 8.
január 9.
január 14.
január 17.

2013.
november-december
hónapban
házasságot kötöttek

Menyhért Gábor Zeldi Szvitlana Mihajlivna
Kovács István Fehér Erzsébet

KösZönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a drága Férj,
Apa, Nagyapa, Dédnagyapa SZÖLLŐSI MIHÁLY temetésére
eljöttek, őt utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak
velünk.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Csőke József temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Családja és testvérei

Itt szeretnénk megköszönni Szűcs Attilának és kollegáinak az
önzetlen segítséget!
Csőke és lászló család
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Szállj be Te is!
Dunavarsányi Napló

I

skolánk idén is részt vett a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség által indított Szállj be Te is! projektben az
ötödik évfolyam részvételével. A program célja többek között, hogy elősegítse
a gyermekek egymás iránti toleranciáját,
felismertesse velük az egyéni értékeket,
elfogadtassa a különbségeket.
Az eseménysorozat négy osztályfőnöki
óra keretében zajlott, melyeken a gyermekek előadást hallhattak az előítéletek

kialakulásáról és az ebből eredő problémákról. Megértették
az értelmi sérülés fogalmát és
okait. Ezt követően néhány
speciális olimpikon életével és
kimagasló eredményeivel ismerkedhettek meg.
A projektet egy játékos
sportfoglalkozás zárta, melyen
iskolánk speciális tagozatos diákjai is részt vettek. Mindenki
nagyon jól érezte magát, sokat
nevettünk együtt, a gyerekek készségesen
segítettek egymásnak a feladatok végrehajtásában.
A program egy másfajta szemlélet kialakításának első lépcsőfoka a gyermekek gondolkodásában, így később, felnőttként remélhetőleg elfogadóbbak lesznek
egymás iránt.
Végezetül köszönetet mondunk Voith
Petrának és Gergely Kingának, az
MSOSZ munkatársainak a segítségért és

T

„Talált tárgyak osztálya”

ornazsákjuk után kutató tanulók, sapka nélküli fejecskék a kis és nagy iskola
közötti úton, kétségbeesett vagy éppen felháborodott szülők, akik gyermekeik elveszett vagy ellopottnak vélt felszerelését, ruházatát keresik. Megszokott
ez a kép a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Mindeközben a tároló helyiségben minimum 8-10 nagy zsák van, tele a gyerekek elveszett ruhadarabjaival. Havonta „kirakodóvásárt” rendezünk a lelátón, ahol a tanulók csak többszöri felszólításra, unszolás árán keresgélnek.
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a közreműködésért. Köszönjük továbbá
kollégáinknak – Bak Ágnesnek, Nagyné
Macsu Zsuzsának és Tallódiné Haraszti
Editnek – a közös órák lebonyolítását.
Kendi eleonóra
Kőszegi Boglárka
verebély Andrea
osztályfőnökök

F E L H Í VÁ S

Szeretettel várunk minden 6-18
éves diákot
2014. április 12-én,
szombat délelőtt 10 órakor

XII. Országos Roma
vers- és prózamondó
versenyre

A rendezvény helye:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
(2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.)

Ki a felelős? Mit lehetne tenni, hogy ne tűnjenek el értékes ruhák, tornafelszerelések?
Kedves Szülők! Kérjük, írjanak nevet a ruházatba! Ez a legegyszerűbb és legfontosabb, amit tehetnek. A névvel ellátott pólókat, cipőket minden esetben vissza tudjuk
adni a gazdáiknak. Próbálják gyermekeiket arra szoktatni, hogy vigyázzanak az értékeikre, az ott felejtett holmikért mielőbb menjenek vissza! A „kirakodóvásárban” nézzenek körül alaposan! A takarító nénik, a testnevelők, a kis suli pedagógusai mindent
megtesznek, hogy gyermekeik visszakapják eltűnt tárgyaikat. Önök is mindent megtesznek?
Molnár loréna
testnevelő

Jelentkezés a versenyre a
cigany.iroszovetseg@gmail.com
vagy a 06/20 336-0680-as
telefonon.
Fővédnök:
Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író

Főszervező:
Ruva Pál
a Cigány Írószövetség
és Nemzeti (köz) Művelődési
Társaság elnöke
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Kisgyermekeink tanuljanak
nyelveket!? Érdemes?

E

gy Femina-ban megjelent cikk kapcsán elgondolkodtam, hogy mikortól is szükséges egy idegen
nyelv bevezetése. A cikk szerint egész kiskoruktól
érdemes a gyermekeknél elkezdeni a nyelvtanítást, mert
minél később kezd el nyelvet tanulni egy gyermek, annál
nehezebben megy majd neki. Ha kisgyermekként kezdi el
az idegen nyelvet tanulni, az módosítja az agyszerkezetet,
különösen az alsó homloki agykéregben okoz jótékony elváltozásokat. Függetlenül attól, hogy a montreali tudósok
mit állítanak, nem kell különösebben zseniálisnak lenni,
hogy tudjuk azt az egyszerű tényt, miszerint: kiskorunkban agyunk 97%-át használjuk, amire befejeztük az iskolát pedig jó esetben csak 23-27%-át. Tulajdonképpen
visszafejlesztjük agyunkat. Polgár László (a híres sakkozó lányok édesapja) is azt mondja a sokat vitatott „Nevelhetsz zsenit” című könyvében, hogy minden kisgyerek
egy zseni, és kemény munkával az is maradhat.

Korábbiakban azt hitték, hogy az anyanyelv rendes, alapos megtanulása nélkül nem érdemes egy másik nyelvet
tanítani, de vannak olyan kutatások is, amelyek azt igazolták, hogy egy második nyelv bevezetése még az iskola
előtt kívánatos (ld. Peal és Lambert), mert ezáltal tágul a
látóköre, intelligenciája, ugyanakkor a toleranciára való
hajlama nő a gyereknek. Ellen Bialystok, kanadai PhD
kutató szerint a kiskorban bevezetett második nyelv tanulása a kognitív tevékenységekre pozitívan hat. Kísérletei
azt bizonyították, hogy a két nyelvet tanulók nyelvi fejlődése ugyanaz, talán szókincsük egy kicsit szegényesebb,
de segíti íráskészségüket, problémamegoldó és elvonatkoztató képességüket. Ugyanakkor a kísérletei során az is
kiderült, hogy a két nyelvet használók jobban tudnak egyszerre több dologra koncentrálni. És talán nem ide kötődik, de szintén nem elhanyagolható, hogy az Alzheimer
kór tünetei is 4-5 évvel később jelentkeznek a két nyelvet
beszélőknél.

Egy magyar közmondás szerint annyi ember vagy,
ahány nyelvet beszélsz, ami arra utalhat, hogy igenis egy
másik nyelv, egy másik kultúra megismerése közelebb
visz egy kozmopolitább és humánusabb gondolkodásmódhoz, és toleránsabb magatartásra sarkall.

Természetesen gondolkodhatunk székely bácsi módjára
is: a sok nyelvet ismerő idegennek mondja a székely bácsi, miután az már a tízedik nyelven próbál kommunikálni vele, és az is kudarcba fullad, „na, lássa kend, tiszta
potyára tanult meg annyi nyelvet, úgysem tud velem beszélni”.
tóth izabella
dunavarsányi lakos

ANGOL NYELVOKTATÁS KISGYEREKEKNEK
(2 éves kortól) mondókákkal, dalokkal,
minden HÉTFŐN 17.00-tól.
Helyszín: „GYERKŐCDE” - Dunavarsány, Búza u. 3.
Az első foglalkozás mindig INGYENES.
Bejelentkezés
a 06/70 282-8328-as telefonszámon Izabellánál.
Első foglalkozás: március 3.
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Marika, a karmester
ég meg sem melegedtünk az új otthonunkban Varsányban, mentünk bejelentkezni a Polgármesteri Hivatalba. Majd átmentem a művelődési házba, ahol
véradást szerveztek éppen, s ott szólított meg Marika, az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője. Így kaptam meghívást a
családommal együtt és mentem el a Klub 25. éves fennállása
tiszteletére rendezett ünnepségre tavaly ősszel. Marika felajánlotta, hogy bemutat, mint városunk egyik új lakóját, és
egyik versemet is felolvashatom.

M

Arra gondoltam készülődés közben,
amíg összeszedtem a könyveimet, hogy
biztos lesznek 10-15-en, de azért ha már
meghívtak, úgy illik, hogy elmenjek.
Meglepetésemre teltház volt. Nem voltam hozzászokva sem a szívélyes fogadtatáshoz, főleg a pontos szervezéshez.
Ahonnan mi jöttünk, ott nem így működött a nyugdíjas klub, s egyáltalán a település kulturális élete sem.

Tele volt mozgalmas és érdekes műsorral, egy belvárosi rangos eseménnyel is
felvehette volna a versenyt. Bóna Zoltán
polgármester úr részletes, szívhez szóló
méltatása után egymást követték nagyon
szervezetten a fellépők végeláthatatlan,
ám egy pillanatra sem unalmas műsorszámai. Volt itt leánykórus, hagyományőrző
fiatalok szép ruhába öltözve, standard
tánc, s mi még, azt felsorolni is nehéz
lenne. A rangos, változatos műsor után
jött az ebéd. Gyönyörűen megterített fehérabroszos asztalok, háromfogásos étel.
A finom ebéd után kezdődött a bál. A
színpadon profi, felkészült zenész, Mocsár Árpád szolgáltatta a talpalávalót. Régi szép slágereket, sanzonokat, örökzöldeket énekelt, majd lakodalmas és cigányzenével spékelte meg a műsorát. Ő
nem pihent, mert a közönség sem fáradt

el, korukat meghazudtolva ropták a táncot egész délután. Amikor már kitáncolták magukat, Marika segítő társai betoltak egy gurulós asztalon egy hatalmas
tortát, melynek közepén egy tűzijáték
szórta ezernyi csillagát az ünneplőkre. A
finom torta fogyasztása közben újraindult
a zene a színpadról, ami után Tombola
következett. Mondanom sem kell, hogy
senki sem távozott ajándék nélkül. Marika hol állva, hol
ülve, mint egy
karmester vezényelte ezt a szép,
de nagy odafigyelést igénylő ünnepséget.
Hogy bírja ezt a
tempót Marika? –
kérdeztem az órák
múlva is figyelmes és mindenki
által szeretett karmestert.
Hát,
mit
mondjak
erre?
Szeretek örömöt
szerezni, de úgy, hogy az felejthetetlen
legyen.
- A család nem látja ennek a kárát?
- Hazudni nem szoktam, már megszokták, hogy az én családom több száztagúvá vált az idők során.
- Hogy lehet ennyi embert névről ismerni?
- Hát nem csak a nevüket, de a gondjaikat, problémáikat is pontosan tudom. ’71
óta lakom itt, Bács megyéből, Csengődről jöttem ide férjhez. Az uram mozdonyvezető volt. Visszatérve a tempóra: az én
anyám kiskőrösi tót családból származott, így aztán ezt az alázatot és hitet a hagyományok szerint otthonról hoztam. Ezt
a munkát csak alázattal és mérhetetlen
hittel lehet végezni. A környező településekkel is van kapcsolatunk, rendszeresen
szervezünk közös programokat. De azt is

meg kell, hogy mondjam, egyedül én erre nem lennék képes, kell egy csapat, egy
jól működő csapat, és én büszke vagyok
rájuk.
- Látom, Marika szinte a szemével kér
és irányít. Én utasítást nem is hallottam.
- Az is van, csak azt nem nyílt színen
szoktam megtenni, mondhatom, azt is fiatal koromban tanultam. Szóval nagyon
észnél kell lenni, hogy minél kevesebb
hibával dolgozzunk.
- De Marika, ahogy hallom, itt nemcsak tánc és tombola van, meg csomagosztás, hanem közös színházlátogatások,
de még agárdi és cserkeszőlői fürdőlátogatások is színesítik a repertoárt.
- Igen, sőt figyelünk arra, hogy ezen felül még a születés és névnapokat is megünnepeljük, kéthetente van Klub napunk,
és akkor rendszerint megejtjük a köszöntéseket is. Még arra is figyelünk, ha valaki kórházba kerül vagy megbetegszik. Akkor meglátogatjuk, és a tagsági díjból
mindig futja egy kis apróságra, amivel feledtetni próbáljuk a betegséget és a magányt. Ha haláleset történik, mert ugye
emberek vagyunk, akkor azt is megszervezzük, ki megy el a temetésre, viszünk
koszorút, akinek a párja ment el, azt gyakrabban látogatjuk, hogy segítsünk feldolgozni a gyászt. A környező vállalkozók és
boltok nélkül sem tudnánk ilyen és ehhez
hasonló ünnepségeket szervezni.
- De úgy látom Marika, hogy a Polgármester úrral is jó viszonyban vannak.
- Igen a Polgármester úr nagyon korrekt, és mindenben, amivel hozzá fordulunk, maradéktalanul, soron kívül segít.
Öröm ezt csinálni, még annak ellenére is,
hogy majdnem mindegyikünk valamilyen betegségben szenved. A hitem és az
Isten nélkül nem ment volna, de a csapatom nélkül sem. Én azt mondom, hogy
így kerek a világ, most nagyon sok szép
korú van közöttünk, de jönnek a fiatalabbak is.
- Kedves Marika, csak így tovább még
vagy harminc-negyven évig.
- Ha Isten is úgy akarja, én nem zárkózom el előle.
Ruva Pál sándor
újságíró - író - költő - szociológus
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PROGRAMOK A PETŐFI
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN
Állandó programok

Ringató
szerda 10.00-10.30

Gyerek néptánc
szerda 15.15-17.30

Felnőtt néptánc
péntek 19.00-21.00
Hip-hop
kedd és csütörtök
16.00-18.00

Kedves gyerekek!

Karate
hétfő 15.00-16.00
kedd 17.00-18.00
csütörtök 15.00-16.00
Jóga
hétfő és szerda
8.30-20.00

Kung-fu
kedd és csütörtök
18.00-19.00

Sakk és táblásjáték oktatás indul február 19-én
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
(Kossuth Lajos utca 2.).

Megismerkedhetsz a sakkon kívül a backgammonnal,
a dámával, a malommal, a mancalával
és a fanoronával is.
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Vásárok
a mûvelődési házban:
Február 25. 9.00-12.00-ig
Vegyes vásár
Február 26. 16.00-18.00-ig
Látásvizsgálat
Február 27. 14.00-16.00-ig
Vegyes vásár
Március 10. 9.00-12.00-ig
Vegyes vásár
Március 13. 8.00-11.00-ig
Méteráru vásár

Várunk titeket szeretettel minden szerdán
16:00 és 18:00 között.
Havidíj: 3.000 Ft/fő
Jelentkezz az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: tjuli317@gmail.com
Telefon: 06/70 603-5635
Üdvözlettel: Terbe Julianna

Babás-Mamás Klub

a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
Időpont:

2014. március 22.
(szombat) 8.00-12.00

Helyszín:
Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár
Várjuk a gyerekek kinőtt, de még jó állapotban lévő ruháit
és játékait eladni szándékozó magánszemélyek, családok
jelentkezését az árusításra.
Részvételi díj: 1.500 Ft/nagy asztal; 750 Ft/kis asztal
A Babás-Mamás Klub tagjainak ingyenes!

Jelentkezni lehet munkanapokon 9-16 óra között a művelődési házban, illetve a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Március 6. (csütörtök)
10.00 – 11.30
Fogas kérdések

Szeretettel várjuk a kismamákat
gyermekeikkel együtt,
immáron új időpontban,
kéthetente csütörtökön.

Hogyan ápoljuk, és miért
fontos a fogápolás kisgyermekkorban?

Vendégünk:
Barabás Krisztina
dentálhigiénikus, Toldi
Dentál Fogorvosi Rendelők

Március 20. (csütörtök)
10.00 – 11.30
Nyelvtanulás
kisgyermekkorban?

Bemutatóórával egybekötött
beszélgetés
Vendégünk:
Tóth Izabella,
nyelvoktató

Miközben az anyukák beszélgetnek,
a gyerekek önfeledten játszhatnak.
A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!
Gyertek el, mindenkit szeretettel várunk!

Dunavarsányi Napló
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Infrastruktúra beruházás a Dunavarsány Ipari Parkban

z Ipari Parkban a tavalyi évben az
NFÜ mint támogató, valamint a ProRégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet támogatásával a Dunavarsány Ipari Park
Kft. a KMOP-1.5.3/AD-11-2012-0029 számú pályázatával jelentős fejlesztési forráshoz jutott, melyet saját erővel kiegészítve
nagy volumenű infrastruktúra beruházásba
kezdett. A fejlesztési munkálatok befejezése
az idei év második felére várható.
A beruházás szükségességét a betelepült
cégek fejlesztési elképzelései és a várható
betelepülők infrastruktúra ellátásának szüksége indokolta. A fejlesztések elsősorban az
alapinfrastruktúrát érintik, úgy mint a vízbázis fejlesztését, a szennyvízkezelés megoldását, valamint a csapadékelvezető rendszer
második ütemének kiépítését.
Ennek kapcsán további két mélyfúrású
kút létesült, melyek a meglévő kapacitás
mellett biztonsággal fedezik az esetleges
meghibásodások esetére a tartalék vízmenynyiséget, illetve a későbbiekben fellépő további vízigények kielégítését.
A Dunavarsány térségi szennyvízkezelő
telep korábbi működési problémái miatt a
hatóság korlátozta a szennyvízbevezetést a
telepre. Ez rendkívül károsan érintette az

Fontos változások!

ájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a
DPMV Zrt. szolgáltatási területén 2014 márciusától mérőállás bejelentésre minden hónap
25. és 30. napja között lesz lehetőség az eddig
megszokott módok valamelyikén: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, levélben,
elektronikus levélben, ill. a http://www.dpmv.hu/
menu/ ugyfeleinknek oldalon.
Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon először március 25-én lesz elérhető ez a funkció, és
a szükséges adatok is csak akkor kerülnek feltöltésre.
Változnak továbbá a leolvasás időpontjai. A
jövőben minden olyan településen, amelyen a
DPMV Zrt. a víziközmű szolgáltató, lakossági felhasználók esetében április és október hónapban olvassák le kollegáink a mérőket (közületi
fogyasztóknál továbbra is havonta), az üdülőterületeken pedig szeptemberben kerül sor a mérők leolvasására.
Jogszabály rendelkezése alapján lehetőség van
az általánostól eltérő gyakoriságú – negyedévente történő – leolvasást kérni az erre szolgáló formanyomtatványon, amely megtalálható az
ügyfélszolgálati irodákon, valamint a
http://www.dpmv.hu/menu/nyomtatvanyok oldalon.
DPMV Zrt.

T

Ipari Park területén lévő fogyasztókat, mivel
a hatósági korlátozás érvénybe lépésével a
Parkba betelepült cégek termelésfejlesztése
korlátozódott, a Park további fejlesztése ellehetetlenült.
A meglévő szerződéses kötelezettségek, a
távlati fejlesztési igények szükségszerűvé
tették az Ipari Park kiszolgáltatottságának
megszüntetését és a keletkező szennyvizek
biztonságos tisztításának megoldását. A tervezett hálózat és tisztítómű két különálló
rendszerből áll a környezetvédelmi szempontok hatóság által javasolt módon történő
figyelembe vételével.
Az egyik a működő üzemek hűtőrendszeréből kikerülő 500 m3/d kapacitásra tervezett hűtővíz kezelő műtárgyból áll, melyben
az ivóvíz minőségű, a technológiától elzárt
körben keringő felmelegedett víz visszahűtése és oxigénnel történő dúsítása valósul
meg. Itt az RSD-ből kivett vízzel történik a
visszahűtés a dunai aktuális hőfokra, majd
ez a víz – mivel szennyezőanyagokkal nem
érintkezett – kerül visszavezetésre az RSDbe. A vízkivételi műtárgyat és visszavezetést
az időjárás függvényében február második
felében szeretnénk megvalósítani, amely
mintegy két-háromhetes munkát jelent.
Az épülő szennyvíztisztító a Park területén lévő vállalkozások szociális és techno-

ÁLLÁSKERESŐK
KLUBJA

lógiai szennyvizét fogadja és kezeli. A
technológia a kiemelt vízminőségi területre
vonatkozó (balatoni) határértékekre tisztítja a beérkező szennyvizeket és vezeti be a
térségi szennyvíztisztító tároló tavába. Ennek kapacitása 1200 m3/d.
A csapadékvíz elvezetés első üteme, a területen belüli csatornázás az 51-es útig a
tavalyi évben befejeződött, ennek folytatásaként a befogadóba történő bevezetés valósul meg a jelenlegi beruházással. Ebben
az ütemben megépül az 51-es út és az RSD
közötti szakasz a csillapító műtárggyal, záportározóval és olajfogókkal, biztosítva a
környezetvédelmi előírások szerinti bevezetést.
A fent részletezett beruházások a tavasz
folyamán fejeződnek be, akkor szeretnénk
megkezdeni a próbaüzemet. Tudjuk, hogy
a közterületeken végzett munka kellemetlenséget okozhat a megszokott közlekedésben, melyhez kérjük a megértésüket. A
munka befejezését követően a helyreállítást azonnal elvégezzük. Bízunk benne,
hogy a fejlesztés további lehetőséget biztosít az Ipari Park bővüléséhez, ezáltal a
munkahelyek számának növekedéséhez, az
adóbevételeken keresztül pedig a város
gazdálkodásának erősítéséhez.
Dunavarsány ipari park

A

Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által működtetett Álláskeresők Klubja (Senior Foglalkoztatási Klub) megtartotta az év első foglalkozását január
28-án Dunavarsányban, a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtárban.

Nagyon sokan, közel negyvenen voltunk. Varsányon kívül jöttek munkát keresők Majosházáról, Délegyházáról, Taksonyból, sőt Kiskunlacházáról is. Mivel
nagy számban voltak új érdeklődők, a bevezető részben az álláskeresés fontosabb
elméleti tudnivalóit beszéltük meg. Voltak olyanok, akiknek nem volt megfelelően megírt önéletrajzuk sem. Többen érdeklődtek a FÉMALK Zrt. elérhetőségei
iránt is.
Ezt követően egyrészt a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltségtől, másrészt a Budapestről beszerzett álláslistákból válogattak a jelenlévők. A klub vezetősége egy
varsányi hölgy, Borosné Zsuzsa személyével bővült.
A legközelebbi összejövetelre – amelyre munkaadókat is hívunk – február 25én, kedden 14 órai kezdettel kerül sor a szokott helyen.
Februárban a klubunk az ötödik évet kezdi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a munkánkat!
Adószám: 18721797-1-13
Köszönjük!

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

Az ember, aki világbajnokká emelte magát
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alán kevesen tudjuk Dunavarsányban, de
szűkebb pátriánkban él egy világbajnok, aki
különleges adottságai mellett kitartásával jutott
el a csúcsra. Interjú Nádasi Roland erőemelővel.

• Mesélj az eredményeidről, természetesen azokról, melyekre a leges legbüszkébb vagy.

Az erőemelést a tavalyi év elején indítottam el, méghozzá
Abasáron, egy magyar-szlovák versenyen. Ezt sikerült is
megnyerni a saját súlycsoportomban, ami 125 kg volt, 765
kilogrammos összetett eredménnyel. Ezen kívül részt vettem
még szájhúzó, több erőemelő és fekvenyomó gálán, de ami
bearanyozta az egész éves munkát, az a szeptemberi világbajnokság volt Egerben. Több mint tizenhárom nevesebb
versenyen vettem részt 2013-ban.
• Sportoltál valamit, mielőtt erőemelő lettél?

Erősember voltam, csak ott nagyon sok volt a sérülés, pl.
bokatörés. Ez egy rettentő nehéz sportág.
• Mennyi munkát fektettél a tavalyi évbe?

Az a kilenc hónap nagyon kemény felkészülés volt. Ez heti 5-6 edzéssel és még több megvonással járt együtt. Csak a
versenyek, csak a felkészülések, csak az edzés és mindemellett a táplálkozásra is figyelni kellett.

• Gondolom, nem kis kihívást jelent megtalálni az egyensúlyt a magánélet és az edzések közt.

Amikor a párommal megismerkedtünk, én már ezzel foglalkoztam. Támogat is, ahogy csak tud: 24 órából 8-at biztos
a konyhában tölt és főz nekem (nevet). Az én súlycsoportom
elég nagy mennyiségű kalória-bevitelt igényel, hogy megtartsam a súlyom és még erőm is legyen. Itt nem nagyon szabad diétázni.

• Ismernek már téged és az eredményeidet Dunavarsányban?

Szerintem még nem, de azt tudni kell, hogy én akkor költöztem ide, amikor elkezdtem edzeni, szóval még nem terjedt
el a hírem.

• Ami késik, nem múlik. Most, hogy megnyerted a vb-t, milyen terveid vannak? Milyen kihívásokat rejt még ez a
sportág?

Szeretném idén is megnyerni a világbajnokságot, bár most
Argentínában lesz, oda elég nehéz lesz kijutni. A legfőbb cél
a 2017-es világjátékok, amely ugyan nem olimpiai ágakat
foglal magába (hiszen az erőemelés sem az), de ott is küzdeni szeretnék az első helyért.

• Mit tanácsolsz azoknak, akik csak most kezdik majd űzni
ezt a sportot?

Pihenjenek rengeteget, mert sokan úgy kezdenek hozzá,
hogy éjt nappallá téve edzenek, aztán hirtelen kiégnek. Nem
biztos, hogy mindig előre visz a folytonos edzés. Egyenek
rendesen, a gyorséttermeket pedig messziről kerüljék el, csak
rendes ételben gondolkodjanak!

Nádasi Roland (jobbra) fő szponzorával,
a Du-Nád Kft. tulajdonosával

• Szerinted melyek azok a tulajdonságaid, amelyek kellettek ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt érjél el?

Az akaraterő nélkül nem sokra mentem volna! Azt nem
mondanám, hogy a testi adottság mérvadó, mert láttunk már
nagyon alacsony és nagyon magas erőemelőt is jól versenyezni. Ha valakiben túlteng a kitartás és az akaraterő, az
bármire képes.
szerk.

Dunavarsányi Napló
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Épül a Hospice Ház
A

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia járásunk 14 településén
végzi az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott ingyenes otthoni ápolását, és biztosítja az ápolási eszközök
kölcsönzését a betegek részére.

Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő
15 férőhelyes Majosházi
Hospice Ház a ráckevei és a
szigetszentmiklósi járás 20
településén élő felnőtt daganatos betegek ingyenes
fekvőbeteg-intézményi
ellátását fogja biztosítani
személyi válogatás nélkül, otthonos környezetben.
Az építkezést 2013 nyarán kezdtük meg az alapozási munkálatokkal, majd
ősszel a főépület falait

építtettük meg. Az eddig
megvalósult
építkezés
15.643.546 Ft költséggel
járt. Az építkezésről és az
egyesületi munkánkról
készült fotókat megtekinthetik a honlapunkon és a
facebook
oldalunkon.
Büszkék vagyunk önkénteseinkre is (163 fő), akik
2013-ban 815 órában segítettek nekünk az építkezésen, rendezvényeinken és
az adománygyűjtésben.
Szeretnénk megköszönni
a helyi egyházaknak, vál-

Adószámunk: 18673539-1-13
Kontha Benőné diakónus – elnök,
tel: 06/20 584-4653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
(REDUKIDI)
Otthoni Hospice Ellátás
2339 Majosháza, Kossuth Lajos u. 71/a.
Ápolási eszközök kölcsönzése
tel.: 06/20 311-9242 (munkaidőben)
diakonia@xnet.hu - www.dunamentidiakonia.hu
Facebook: Hospice Diakónia Majosháza

lalkozásoknak és a lakosságnak a nagylelkű támogatásokat, és továbbra is
várjuk az adományokat,
hogy az építkezést folytatni
tudjuk. Az Ön 1.000 Ft-os

adományából 3 db tégla
vagy 3 db tetőcserép vásárolható meg.
Az épülő Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Füzes Tímeánál (dr. Kun
László háziorvos asszisztensnőjénél) – tel.: 06/30
393-6831, Dr. Csobolyó
Eszternél – tel.: 06/30 2870283 és Véghné Komáromi
Mártánál (Máltai Szeretetszolgálat) – tel.: 06/30 9948510.
Adományt banki átutalással is fogadunk az OTPnél vezetett 1174218020066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház”
megjelöléssel. Cégeknek
adóigazolást adunk.
Egyesületünk számít az
1% felajánlásokra is, ezen
összegből fedezzük ápolási
eszközeink felújítását, karbantartását és a raktárépületünk költségeit.
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megállapítás arra utal, hogy emberi
tanú által bizonyítottan nem tudjuk,
hogy mi van a halál
után. Egyedül Jézus Krisztus „jött
vissza”, de Ô sem arról mesélt, hogy
milyen a halál és a pokoljárás, hanem
elôre mutatott a menny felé, és az
örök életrôl tett bizonyságot kereszthalála elôtt és feltámadása után
egyaránt. Bár halálából 40 napra
visszajött, de információt nem hozott.
Mennybemenetelébôl pedig még nem
jött vissza, de elküldte Lelkét, a
Szentlelket, Aki szintén a feltámadás
és örök élet csodájáról gyôzi meg az
engedelmes lelkeket. Tehát a halál
utáni létrôl általában és a mennyországról konkrétan kizárólag az isteni
kinyilatkoztatásból, a Szentírásból
van valamiféle képzetünk a Szentlélek vezetésével. Különösen is a Jelenések könyvének metaforikus nyelvezete adja a „mennyei Jeruzsálem”
bemutatását, amelybôl egyebek mellett megtudjuk, hogy nem lesz benne
templom és nap és hold sem, mert
mindent beragyog az Úr dicsôsége.
Bizonyára nem lesz bíróság és börtön
sem, mert nem lesz bûn és nem lesz
kórház és iskola sem, mert nem lesz
betegség és tudatlanság sem. De ennél többet szeretnénk tudni. Például
azt, hogy annak a titokzatosan tökéletes világnak mi a jelentôsége és jelentése az itteni és mostani világ számára.
Máté Evangéliumának 13. fejezetében Jézus Krisztus számos példázat-

ÚTRAVALÓ

13
vágyott, de ezek az áhított dolgok
legtöbbször azonnaliak, rövidtávúak,
mulandóak és ráadásul legtöbbször és
végsô soron kiábrándítóak, csalódást okoznak. S a legszomorúbb az, hogy ennek az értéktelenségek után sóvárgó, a bóvlival is
beérô mentalitásnak a kifejlesztésére egy egész tudatformáló ipar törekszik nem is kis sikerrel. Ennek vannak TV csatornái, frekvenciái, széles
és keskeny sávjai. Van óriási sajtója,
és a tudatformálás, lélekrontás soksok agyafúrt eszköze. Következésképpen és sajnálatosan van rengeteg
áldozata is.
Aki azonban ennek ellenáll és érzékeny a maradandó értékekre, az egyszer csak azon kapja magát, hogy
már nem éri be azzal, ami a mulandóság része. Már nem éri be azokkal
a kincsekkel, amelyeket a rozsda és a
moly megemészt. Mennyei, örökkévaló, és az örökkévalóságra megmentô kincsre vágyik, s ezt magában Jézus Krisztusban találja meg. Amikor
ez megtörténik, akkor ahogy Reményik Sándor mondja: „… magától
megnyílik az ég…”, s lelki szemeinkkel látjuk az isteni kegyelem mindennapos jelenlétét életünkben. Ekkor oszlanak kételyeink, választ kapnak kérdéseink, és osztozunk a
református énekeskönyv 480. dicséretének e hitvallásában: „Érzem,
hogy az örök élet már e földön az
enyém lett.”
a Presbitérium

„Onnan még nem jött vissza senki...”

A Magyarországi Református
Egyház

ban mutat rá, hogy mihez „hasonló a
mennyek országa”, és hogy miért fontos ezt tudni a tanítványoknak. Ezek
közül kettôt nézzünk meg közelebbrôl. Az egyikben hasonló a mennyek
országa a szántóföldben elrejtett
kincshez. A béres, aki rátalál, fölismeri a kincset, nagyon örül, eladja
mindenét és megveszi a kinccsel
együtt a szántóföldet. A másik példázatban hasonló a mennyek országa a
kereskedôhöz, aki adja, veszi a gyöngyöket mindaddig, amíg az igazit
meg nem találja. Ekkor az összes többit eladja és megveszi azt az egyet.
Az a közös ebben a két emberben,
hogy mindketten értékekre érzékenyek voltak. Mindketten fölismerik
az igazi értéket, áldozatot hoznak érte, és nagy örömüket lelik benne.
Nagy örömük van valami olyanban,
aminek pedig praktikus jelentôsége
csak akkor lenne, ha túladnának rajta, de ez eszükbe sem jut. Nem hivalkodnak, nem kereskednek vele, de
örülnek neki múlhatatlan örömmel.
Örülnek, hogy maradandó, sôt megtartó kincs van a birtokukban, és nem
mulandó bóvli.
Sajnos ez az értékre érzékenység
nem általános emberi tulajdonság. A
legtöbben azonnali olcsó élvezetet, sikert, hasznot, hatalmat szeretnének.
A sok kívánatos, a több még inkább

helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012-es
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a
Magyarországi Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segítették elő. Mint ismeretes, az
így felajánlott összeg országos egyházunk – tehát nem a dunavarsányi – fontos bevétele, amelyet egyebek mellett a
fenti célokra fordít, és így folytatja azt a
több mint fél évezredes magyar kultúrát
és magyar nemzetet szolgáló tevékenységét, amelyet minden történelmet becsülő ember ismer és elismer.
Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk
továbbra is a fent említett országos református szolgálati területek anyagi támogatására a 2013-as személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Technikai szám: 0066

Köszönetet mond: a Presbitérium

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2012-es személyi
jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül a református gyülekezet, a cserkészcsapat által szervezett
dunavarsányi hitéleti, ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkát segítették elő. A javunkra történt rendelkezések kapcsán 207.611
forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten áldja meg
a rendelkezők javunkra történő döntését.
Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett
szolgálati területek anyagi támogatására a 2013-as személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 19178123-2-13

Köszönetet mond: a Kuratórium

A Soli Deo Gloria Közösség

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik tagságukkal, munkájukkal vagy adományukkal segítették egyesületünk elmúlt évben
végzett kulturális, szociális és közösségformáló munkáját.
Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk a fent említett szolgálati területek anyagi támogatásaként a 2013-as személyi jövedelemadójuk 1%-ának szíves felajánlását.

Adószám: 18269947-1-13

Köszönetet mond: a Vezetőség

Dunavarsányi Napló
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Tudja, hány éves valójában?
Kíváncsi egészségi mutatóira?
A Tanita digitális készülékkel
megtudhatja, hogy mennyi a
szervezete
• Testzsír és izomtömeg
összetétele
• Zsigeri zsírja
• Biológiai életkora
• A szervezet napi kalória felhasználásának mennyisége
• Hidratáltsága
• Csont állománya
Testfelépítési mutató mérésénél az elektromos ellenállás 5
különböző pályán kerül mérésre
(lábtól lábig, kéztől kézig, bal
kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a
bal lábig és a bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os testlefedettséget érünk el.

A helyes életmódot csak mindenki
saját maga valósíthatja meg. Jó hír,
hogy ez megtanulható!
Ehhez az első lépés, hogy tisztában
legyen teste egészségi mutatóival.

XXV. évfolyam 2. szám

elkötelezett híve vagyok az
egészséges táplálkozás népszerűsítésének.
Mérésre, személyes konzultációra
időpont egyeztetéssel van lehetőség.
Ugye egyetért azzal, hogy az
egészségünk és a teljesítőképességünk a legnagyobb személyes tőkénk!
Keressen bizalommal!

Venczel Éva
életmód tanácsadó
a Magyar Elhízástudományi
Társaság tagja
tel.: +36/70 377-4119
mail: venczele@gmail.com
skype: wicaven
Torkos Fogyás Klubhálózat
Én egy év alatt közel 15 kg-ot
fogytam, és a 46-os ruhák helyett most már 38, 40-es méretűeket hordok. A Magyar Elhízástudományi Társaság tagjaként

„Amit eszel, azzá leszel”
Hippokratész (Kósz, i. e. 460 - Larissza, i. e.
375): görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője, természettudományos író, antropológus, az orvostudomány megalapítója.

XXV. évfolyam 2. szám

Dunavarsányi Napló

Közérdekû telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erôspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idôben 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
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben
06/24 534-575
Rendelés: H: 16-18; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idôben 06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12;
K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-10
Egészségház, 15-17 Orvosi
rendelô; Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K: 14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350
SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT
06/24 483-352
MAGÁNYOS IDÔSEKET SEGÍTÔ
ALAPÍTVÁNY
06/24 486-023
OKMÁNYIRODADUNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
06/30 987-2850
PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDÔRSÉG
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Árpád u. 9.
06/24 472-125
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905
MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GYEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114
KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
06/24 484-452
RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA
06/24 472-017
RÁCKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Kiskertek rotálását vállalom.
Tel.: 06/20 943-3583
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
tel.: 06/30 376-1796
Villanyszerelést vállalok! Tel.: 06/20 201-8041
GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek
javítása! Biró Gyula gázkészülék szerelő mester.
tel.: 06/20 922-0552
Üveges! Tel.: 06/20 343-0968
(Dunavarsány, Görgey u. 6/a)
TV, monitor, mikro javítás.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

AutóSzerelő műhely
Dunavarsány, hősök útja 11.
Fenyvesi Zoltán

tel.: 06 70 945 44 46

Nyitva tartás: hétfő - péntek 8:00 - 17:00

Szolgáltatások:
• időszakos szervizek
• vizsgáztatás
• olajcsere
• fékjavítás
• futómű javítás
• diagnosztika
• hibakód kiolvasás
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja.
Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.
Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Készült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.
Következõ lapzárta: 2014. március 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.
Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé. A cikkek leadása
nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja
magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy
azok mondanivalója ne változzon.
Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-066
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MEGNYÍLT!!!
BLADEMETAL Kft.

Vas- és színesfémhulladék
felvásárló telephely
Megközelíthető:
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A „Kultúrházak éjjel-nappal 2014”
rendezvénysorozathoz csatlakozva kerül megrendezésre

„Tudom, hogy egyszer talán meghalunk, de
amíg nem visz el minket az utolsó vonat,
addig örülhetünk a napnak… , a mának…”
(Ruva Farkas Pál: A harmadik nyár)

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját,
barátait és ismerőseit

2014. március 21-én (péntek) 17 órára

RUVA FARKAS PÁL
Kisebbségekért díjjal kitüntetett

zenés irodalmi estjére
költő, író, műfordító, újságíró, szociológus

Az írót bemutatja: Szakonyi Károly, Kossuth díjas író
Közreműködnek: Proksa Zoltán (tenor) és Németh Georgina
(szoprán) énekesek,
valamint a szerző gyermekei:
ifj. Ruva Pál, Farkas Rozália, Farkas Pál,
Farkas Vivien
A szerző művei a helyszínen 50%-os árengedménnyel
megvásárolhatók

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 2.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Dunavarsány története
3. kiadás

A Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében című helytörténeti
könyvből nagyon sok érdeklődőnek nem jutott. A nagysikerű kiadvány
várhatóan ez év márciusában újból megjelenik. Az érdeklődőknek javaslom, hogy szíveskedjenek a mellékelt jelentkezési lapot kitölteni, és március 3-áig az önkormányzat titkárságán leadni.
A jelentkezési lap mellett közlöm az előző kiadások rövid hibalistáját.
Faragó Károly
szerző

Jelentkezési lap

Alulírott ...................................................... ezen űrlapon megrendelek
a Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében című könyvből
..... példányt.

Cím, utca: .............................................................................................
Telefonszám: ........................................................................................

Dátum: ..................................................................................................
aláírás

...........................................................

Hibalista

32. oldal 1. hasáb: az október 18-án megválasztott testület egyik tagja, Liptai Sándor később visszalépett. Helyette Bálint Lászlót választották be.
96. oldal 2. hasáb 2. kép: az „ismeretlen” Meizinger Mihály.
106. oldal: az 1. hasáb 16. sorában a név helyesen Jochen
Romming. 2. hasáb: a lista utolsó neve helyesen szintén
Jochen Romming.
107. oldal 1. hasáb 1. sora: a szám helyesen 5 millió.
136. oldal 1. hasáb: a fotó aláírása kiegészítendő: Ebben
az épületben is működött Dunakisvarsány postahivatala.
162. oldal 1. hasáb: Hlavács F.-né neve helyesen Hlavács
Lászlóné. Továbbá Komáromi István nem azonos a kertbarátok elnökével.
201. oldal 1. hasáb: a XX. század című írás alulról 8. sorában helyesen Ujhelyi és nem Ujhegyi.
217. oldal 1 hasáb: nem Fejes Béla, hanem Fejes Mihály.
Továbbá nem 1973-ban hunyt el, hanem 1961-ben.
A hibalista kivágandó és a könyvben elhelyezendő!

A könyv szerkesztésének kezdetén felhívást tettem közzé
az anyaggyűjtésre, bemutatkozási lehetőségre. A felhívásnak egyedül a Máltai Szeretetszolgálat nem tett eleget.
Ezért nem szerepel ez a jelentős munkát végző egyesület
a krónikában. Sajnálom!
Faragó Károly

