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I
dén is kitett magáért Dunavarsány város vezetése, az intéz-
mények dolgozói és a helyi civil szervezetek azért, hogy
június 3-a és 8-a között tartalmas szórakozásban, felemelô
kulturális élményekben lehessen részünk. Köszönet érte!

VÁROSNAPOK
Fergeteges hangulatú

Képes beszámoló a Duna-
varsányi Napokról, vala-
mint a polgárrá fogadott
újszülöttek fotói a követ-
kezô, júliusi lapszámban.



Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 6. szám2

– 2014. május 29-ei rendkívüli ülés –
A képviselő-testület a Művelődési, Oktatási

és Sport Alapítvány Alapító Okiratát az aktuá-
lis jogszabályoknak megfelelően módosította,
és felhatalmazta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a módosítás Buda-
pest Környéki Törvényszéken történő bejelen-
tésére.

A testület a Dunavarsányi Városgazdálkodá-
si Kft. mérlegét, eredménykimutatását és a
könyvvizsgálói jelentést megismerte, és a Du-
navarsányi Városgazdálkodási Kft. 2013. évi
beszámolóját 48.801 eFt-os mérleg főösszeg-
gel, 634 eFt-os adózott eredménnyel és 139.208
eFt-os nettó árbevétel mellett, az eredmény
eredménytartalékba helyezésével elfogadta.

A képviselő-testület 45.665 eFt-os mérleg fő-
összeggel, 194.970 eFt-os nettó árbevétellel és
242 eFt-os adózott eredménnyel elfogadta a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2014.
évi üzleti tervét.

A testület módosította a 2014. évi Közbe-
szerzési Tervet, és felhatalmazta a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város
2014. évi magasépítési és felújítási munkái”
tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását elfogadta, megbízta a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700
Cegléd, Malom u. 18.) nettó 200.000 Ft összeg-
ben a vásárolt közszolgáltatás költséghely ter-
hére, és felhatalmazta a polgármestert a megbí-
zási szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevő-
nek az alábbi cégeket: Hidi-Top Kft. (2360
Gyál, Madách u. 2.), Jánosik és Társai Kft.
(1047 Budapest, Attila u. 34.), Kinamé Kft.
(2360 Gyál, Kőrösi út 28.).

A testület a „Dunavarsány Város 2014. évi
útfelújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását el-
fogadta, megbízta a közbeszerzési eljárás lebo-
nyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szol-
gáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó
200.000 Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás
költséghely terhére, és felhatalmazta a polgár-
mestert a megbízási szerződés aláírására. Az
alábbi cégeket hívta meg ajánlattevőnek: MB
Aszfalt Kft. (1131 Budapest, Mosoly utca 31/B
I. em.), Reform-Line Kft. (2120 Dunakeszi,
Ady Endre u. 9.), Sziget-Szilárd Kft. (2336 Du-
navarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.)

A képviselő-testület a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltak
szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
2013. évi beszámolóját megtárgyalta és elfo-
gadta.

A testület a „Dunavarsányi Polgárőr Egyesü-
let” részére a „Dunavarsány” városnév határo-
zatlan ideig történő használatához megadott
polgármesteri hozzájárulást tudomásul vette,
egyben felkérte a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.

Zárt ülés:
A képviselő-testület a Dunavarsány Közszol-

gálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló
6/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelet alap-
ján döntött a „Dunavarsány Közszolgálatáért
kitüntető cím” 2014. évi adományozásáról. A
cím a Dunavarsányi Napok programsorozat ke-
retében került ünnepélyesen átadásra. 

A testület jóváhagyta a dunavarsányi székhe-
lyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezet-
tel, Dunavarsányon működő egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok támogatására kiírt
2014. évre vonatkozó civil pályázatra beérke-
zett pályázati anyagok Humánpolitikai Bizott-
ság általi elbírálását és a Bizottság által meg-
ítélt összegeket.

– 2014. június 17-ei rendes ülés határozatai –
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Du-

navarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda 12 csoportot indíthat a 2014/2015-ös ne-
velési évben. A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján valamennyi
csoportban engedélyezte a maximális létszám-
tól való eltérést, és a csoportonkénti maximális
létszámot 30 főben határozta meg.

A testület felkérte a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot,
hogy készítse elő és szervezze meg a dunavar-
sányi gyermekek számára a nyári napközbeni
ügyeleti ellátást. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy a gyermekek felügyeletének ellátására
kössön megbízási szerződést a Szolgálat által
javasolt két személlyel a 2014. június 16. és
2014. július 31. közötti időszakra. Felkérte to-
vábbá a Szolgálatot, hogy a megbízott gyer-
mekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.

A képviselő-testület megbízta az MB Varga
Kft-t (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 10.)
a Dunavarsány városáról szóló narrációs doku-
mentumfilm elkészítésével 450.000 Ft + Áfa
összegért, és felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.

A testület a település fejlesztésével és a tele-
pülés rendezésével összefüggő partnerségi
egyeztetés részletes szabályait megalkotta, és
felhatalmazta a Polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.

A képviselő-testület megindította Dunavar-
sány Város településfejlesztési koncepciója és
településrendezési eszközei felülvizsgálatát. A
felülvizsgálatra irányuló településtervezési
munkák elvégzésével és egyéb dokumentációk
elkészítésével az URBANITÁS Tervező és Ta-
nácsadó Kft-t (1111 Budapest, Stoczek utca
19.) bízta meg 7.500.000 Ft + ÁFA tervezési
árért, és felhatalmazta a polgármestert a szerző-
dés aláírására. A testület elfogadta a „Dunavar-
sány Város, Telepítési tanulmányterv a 0123/38
hrsz.-ú tókörnyék területére vonatkozó hatályos
településrendezési tervek módosításának kez-
deményezéséhez” című tanulmánytervet.

A képviselő-testület hozzájárult, hogy a
Happy Vidámpark Kft-vel (1239 Budapest,
Grassalkovich u. 219.) kötött, a Dunavarsány,
0132/21 hrsz. alatti területből 2.000 m2-es in-
gatlanrészre, a pünkösdi búcsú rendezvény
megszervezésének és lebonyolítására vonatko-
zó területbérleti szerződés időtartama további
három évvel, 2017. évig meghosszabbításra ke-
rüljön, és felhatalmazta a polgármestert a szer-
ződés aláírására.

A testület elfogadta a megváltozott műszaki
tartalmát „a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szó-
ló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján be-
nyújtott pályázatának. Megbízta a 12 darab tér-
figyelő kamerából álló önkormányzati térfigye-
lő-rendszer kivitelezési munkálataival a
HITELES Kft-t (2300 Ráckeve, Liliom u. 4.)

nettó 7.165.354 Ft + Áfa összegben a közbiz-
tonság növelését szolgáló önkormányzati fej-
lesztések támogatásáról szóló pályázaton el-
nyert támogatás terhére, és felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület saját részéről elfogadta a
környezeti terhek, így különösen a környezet-
károsodással kapcsolatos felelősség átvállalásá-
ról szóló megállapodást. Saját részéről elfogad-
ta a Dunavarsány, külterület 036/16 hrsz. alatti,
valamint a Taksony, külterület 099/40 és 0107
hrsz. alatti ingatlanokon feltárt talajvízszennye-
zés kármentesítése, tényfeltárási záró doku-
mentáció és kármentesítési monitoring terv el-
bírálásához az abban foglalt feladatok és költ-
ségek megosztásáról szóló megállapodást.
Nyilatkozott, hogy a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által indított tényfeltárási eljárás
alapján a megállapításra kerülő, kizárólag ön-
kormányzati felelősségi körbe tartozó beavat-
kozási feladatok DPMV Zrt. által történő vég-
rehajtásának utólagos finanszírozását vállalja.
Felhatalmazta a testület a polgármestert a meg-
állapodások aláírására, és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megállapította, hogy a
„Dunavarsány Város 2014. évi magasépítési és
felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményes, és az eljárás nyertese a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes ajánlatot tevő Kinamé Kft. (2360
Gyál, Kőrösi út 28.). Felhatalmazta a polgár-
mestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A testület megállapította, hogy a „Dunavar-
sány Város 2014. évi útfelújítási munkái” tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményes, és az
eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánla-
tot tevő Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavar-
sány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.). Felhatalmaz-
ta a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.

A képviselő-testület megbízta a „Dunavar-
sány Város 2014. évi magasépítési és felújítási
munkái” megnevezésű kivitelezési munkálatok
műszaki ellenőrzésével a Karsádi és Fia Bt-t
(2316 Tököl, Duna utca 5/7.) nettó 1.269.429 Ft
+ Áfa összegben, és felhatalmazta a polgármes-
tert a vonatkozó szerződés aláírására.

A testület megbízta a „Dunavarsány Város
2014. évi útfelújítási munkái” kivitelezési mun-
kálatainak műszaki ellenőrzésével az Út Doktor
Kft-t (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 51/A.)
nettó 1.336.753 Ft + Áfa összegben, és felhatal-
mazta a polgármestert a vonatkozó szerződés
aláírására.

A testület úgy döntött, hogy Kossuth Lajos
mellszobrot készíttet, és azt a Dunavarsány Vá-
ros Polgármesteri Hivatal új épületének Kos-
suth Lajos utcai homlokzata előtt helyezi el.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a fel-
sőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiata-
lok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII.
01.) Ök. rendelet szerint kiírt ösztöndíj pályázat
alapján a 2014/2015-ös tanévben 10 hónapig
havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban része-
síti Schuszter Istvánt és Tóth Barnabás Zoltánt,
és felkérte a polgármestert a tanulmányi szerző-
dések megkötésére.

A testület megalkotta az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról szó-
ló 6/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendeletét.

Testületi határozatok
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! Kedves Hölgyeim és Uraim!
Bóna Zoltán polgármester megnyitó beszéde a Dunavarsányi Napokon (az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény év végi hangversenye a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban június 3-án)

A DUNAVARSÁNYI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 2014-BEN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK

Pályázó szervezet 
2013. évre

megítélt 
támogatás

2013. évre
megítélt 

támogatás

2013. évre
megítélt 

támogatás
Pályázó szervezet Pályázó szervezet 

1270. sz. Nautilus Vízicsapat 370.000 Ft

A.L.T.W. Motorsport Egyesület 120.000 Ft  

Cigány Írószövetség 
és Nemzeti Művelődési Társaság

80.000 Ft

Délegyházi Karate Sportegyesület
Dunavarsányi Csoport

150.000 Ft

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú 
Egyesülete

250.000 Ft

Dunavarsányi Majorette és Tánc 
Egyesület

470.000 Ft

Dunavarsányi Naprózsa Alapítvány 120.000 Ft

Dunavarsányi Svábok Egyesülete 250.000 Ft

Dyslexiás Gyerekekért Egyesület 120.000 Ft

Kantátika Férfikar 250.000 Ft

Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetsége 
Dunavarsányi Klubja

170.000Ft

Kossuth Lajos Cserkész 
Alapítvány

370.000 Ft

Lányok Asszonyok Klubja 
Dunavarsányi Egyesülete

350.000 Ft

M&M TáncSport Közhasznú
Egyesület

470.000 Ft

Magyarországi Cigányok 
Demokratikus Szövetsége

100.000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

200.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai 
és Sport Egyesület

250.000 Ft

Mollissima Női Kar 200.000 Ft  

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub 
Egyesület 

150.000 Ft

Nemzetőrök Országos Egyesülete 80.000 Ft  

Soli Deo Gloria Közösség 400.000 Ft  

Szent Vendel Kolping Család 
Egyesület 

250.000 Ft

Váci Egyházmegyei Karitász 
Dunavarsányi Szervezete 

120.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” 
Willpower Tánc- és Sportegyesület 

460.000 Ft  

Őszinte örömmel tölt el, hogy immáron
kilencedik alkalommal állhatok itt, és
Dunavarsány polgármestereként nyit-

hatom meg a városnapokat. Önök, akiknek
többsége személyesen ismer, tudhatják, hogy
számomra mekkora jelentőséggel bír minden
évben e rendezvény megszervezése és sikeres
lebonyolítása. Jó érzéssel a szívemben emlék-
szem vissza a közösen eltöltött órákra és a
hasznos, építő beszélgetésekre. Sikernek fo-
gom fel, hogy a szórakozás és kulturális élmé-
nyek mellett a Dunavarsányi Napok megfelelő
fórumként szolgáltak, hogy a város döntésho-
zói, közszolgái, egyházi és civil szervezetei és
minden polgára kötetlen formában megosszák
egymással problémáikat, gondolataikat és ja-
vaslataikat. Úgy érzem, hogy ez minden évben
meg is valósult, és komoly előrelépéseknek je-
lentettek forrást és motivációt. Remélem, hogy
e jó szo kás és hagyomány megmarad és tovább
erősödik Dunavarsány jövőjében is.

A hivatalos közlemények, az előző évek tör-
ténéseinek és jövőbeli terveinek vagy a város-
napokhoz fűzött remények részletezése mellett
kérem, engedjék meg, hogy ezúttal kicsit sze-
mélyesebb témákat is érintsek. 

Számomra az idei Dunavarsányi Napok a
szokásosnál is különösebb fontossággal és je-
lentőséggel bírnak. Az Önök támogatásának
valamint a törvényi változásoknak köszönhe-
tően az elkövetkező években nem lesz módom

polgármesterként köszönteni Önöket e ren-
dezvényen. Ez azonban semmiképpen sem je-
lenti azt, hogy a hétköznapokban általában, a
városnapokon és egyéb közösségi eseménye-
ken pedig különösen ne szándékoznék jelen
lenni, vagy a jövőben kevésbé lennék nyitott a
baráti beszélgetésekre, illetve a várost érintő
különböző kérdések megvitatására. Ahogy azt
polgármesterré történő választásom előtt is
tettem, megbízatásom után is azon leszek,
hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel és
szülővárosom iránt érzett felelősséggel Duna-
varsány fejlődését és az itt élők boldogulását
munkáljam. Bízom benne, hogy ebben a kül-
detésben a jövőben is élvezhetem az Önök bi-
zalmát és jóindulatát, valamint egy tenni aka-
ró, és Dunavarsány a megkezdett úton való
továbbhaladását szolgáló városvezetés közre-
működését. 

Nem titok, hogy e rendezvény során szívem-
nek az egyik legkedvesebb feladat mindig a
legfiatalabb dunavarsányi polgárok köszöntése
és a gyermekek előadásán való részvétel volt.
Ezt nem csak a felnövekvő generációk iránti
felelősségtudat és reménység indokolja, hanem
a gyermekek iránt érzett személyes szeretetem
és érdeklődésem is. Ezúton kívánom megosz-
tani Önökkel az örömhírt, miszerint a jövőben
nemcsak városi előljáróként, hanem mint ha-
sonló helyzetben lévő apuka osztozhatom a du-
navarsányi szülők örömében és büszkeségé-
ben. Bízom benne, hogy néhány év múlva,
mint izguló édesapa élvezhetem az elkövetke-
zőhöz hasonló koncerteket, bízva abban, hogy
gyermekeim talán több szorgalommal is kifeje-
zik a művészet iránti érdeklődésüket és szere-
tetüket, mint ahogy azt én tettem ennyi idős
koromban. 

Polgármesteri megbízatásom vége felé kö-
zeledve szeretnék minden alkalmat megragad-
ni, hogy kifejezzem őszinte hálámat mind-

azoknak, akik közreműködtek abban, hogy az
elmúlt közel egy évtizedben képviselőtársaim-
mal, a közalkalmazottakkal, az intézmények
munkatársaival és minden lakossal együtt elér-
jük azokat az eredményeket, amelyek úgy ér-
zem, nem igényelnek sem részletezést, sem
magyarázatot. Büszkeséggel tölt el, hogy du-
navarsányi polgármesterként ennyi éven át él-
vezhettem az Önök segítőkészségét, bizalmát
és támogatását. Bevallom, sokszor elszomoro-
dom azon, hogy a jövőben nem láthatom el ezt
a feladatot, ugyanakkor reménységgel és elkö-
telezettséggel állok a jövő elébe azzal a szán-
dékkal, hogy parlamenti képviselői munkám-
mal az egész ország és a választókerület polgá-
rai mellett Dunavarsányért is munkálkodjam.
Új kihívások és feladatok elébe nézek, ame-
lyekhez továbbra is kérem és várom minden
dunavarsányi polgár bizalmát, támogatását és
közreműködését.

Külön öröm számomra, hogy művészeti is-
kolánk fenntartásával városunk is hozzájárul a
felnövekvő nemzedékek spirituális és kulturá-
lis érzékenységéhez és fejlődéséhez. Ezúton is
megköszönöm a művészeti iskola munkatársai
és a szülők együttműködését e cél elérése ér-
dekében. 

Végezetül, de nem utolsó sorban úgy gon-
dolom, minden dunavarsányi nevében köszö-
nöm azt az áldozatos munkát, amelyet az el-
következő tartalmas napok érdekében tettek,
tesznek és tenni fognak az önkormányzat és az
intézmények munkatársai, a közreműködő
szervezetek és mindenki, aki bármilyen mó-
don hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényso-
rozat sikeresen megvalósulhasson. 

Azzal a reménységgel, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan az előttünk lévő alkalmak a kö-
zösségi összetartozás jóérzését és Dunavar-
sány további épülését fogják szolgálni, a 2014.
évi Dunavarsányi Napokat megnyitom. 
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Gőzerővel épül a körforgalom az 51-es főúton

Ezekben a hetekben zajlik a körforgalom építése Taksony-Dunavarsány ta-
lálkozásánál az 51-es számú főúton. A kivitelezés miatt torlódásra, sávlezá-
rásra, hosszabb menetidőre kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek.

Javasolt elkerülő útvonal az 510-es számú út, valamint az 51-es főút Nagyvarsány
felőli megközelítése. 

Újabb fejlesztések városunkban
Örömmel tájékoztatjuk Önöket,

hogy városunkat az elkövetkező
hónapokban az alábbiakban felso-
rolt beruházásokkal sikerül szebbé,
jobbá, élhetőbbé tenni. 

- A Kossuth Lajos u. 35/2 szám (680
hrsz.) alatti ingatlanon, a meglévő al-
só tagozatos iskolaépület mellé egy
új, három tantermes könnyűszerkeze-
tes iskolaépület kerül megépítésre. 

- A Vörösmarty u. 147. szám (3623/1
hrsz.) alatti Dunavarsányi Városgaz-
dálkodási Kft. telephelyén található
elavult, bontásra érett, balesetveszé-
lyes épület helyére egy bruttó 196 m2-
es korszerű, könnyűszerkezetes iroda-
és tároló épület kerül elhelyezésre.

- Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
Tornacsarnokának Arany János utcai
oldalon található bejáratának aka-
dálymentesítése is megtörténik.

- A Tornacsarnok biztonságát a továb-
biakban is növelni kívánjuk a belső
tűzi-víz hálózat valamint a füst- és
tűzjelző rendszer kiépítésével.

- A közterületen keletkezett csapadék-
víz elvezetésére és 6 darab parkoló ki-
alakítására is sor kerül. 

- Nagyszabású útburkolat felújítási
munkálatok várhatóak a Nagyvar-
sányt és Kisvarsányt összekötő gyűj-
tőúton, az 51 sz. főúttól egészen a Bú-
za utcáig. 

- Új, biztonságos aszfaltburkolat kerül
az Arany János utca Vasút sor – Kos-

suth L. u. közötti szakaszára. Az új út-
burkolatok mellett félméteres széles-
ségben az útpadka dolomitos zúzott-
kőterítéssel készül. 

- A két településrészt összekötő gyűjtő-
útnál a kanyarívekben a kőfelhordás
megakadályozása érdekében sárrázók
kerülnek kialakításra.

- A Sport utcai buszöböl felújítása is
megtörténik.

A fentiekben felsorolt beruházási mun-
kálatok idén szeptemberig elkészülnek.

Szíves türelmüket és megértésüket kér-
jük az esetlegesen felmerülő kellemetlen-
ségekért. 

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Műszaki Iroda

Évről évre épül, szépül városunk. Megújulnak
a közparkok, játszóterek. Van hol elmélkedni,
emlékezni hőseinkről, történelmi fájdalmaink-
ról, és ez dicséretes. De ami kell a léleknek, az
kell a testnek is. 

Dunavarsányban nincs egy hely, ahol a kama-
szok csak úgy megállhatnának, bringáikat letá-
masztva „pengézhetnének” egy kicsit akár foci,
akár más labdaalkalmatossággal, gördeszkával,
bmx-szel, rollerrel vagy bármi mással. A kisvar-
sányi sportpálya csodaszép lett, a parkoló is tö-
kéletes, a Robi Cuki teraszáról sóvárogva nézzük
az új kispályát, ahogy üresen árválkodik. Pár-
szor próbáltunk bemenni, a kapu mindig zárva
volt. Régen volt bent két viharvert kosárpalánk,
de a felújítás után már nem lettek helyreállítva.

Kamasz fiam él-hal a kosárlabdázásért. Örü-
lünk neki, mivel ilyen korban inkább ezért ra-
jongjon, mint másért. Kapott palánkot otthonra,
dobál is rendesen a szomszédok nagy örömére,
hiszen egy ilyen labdának nem csak súlya, de
hangja is van. Mivel egyedül azért mégsem az
igazi, felfedeztük Dunaharasztiban a piac mel-
lett létesített többfunkciós pálya-komplexu-
mot. Itt focizni, kosarazni, bringázni, deszkázni
és még sok egyebet is lehet. A placc mindig te-
le van erőtől duzzadó fiatalokkal és kevésbé fi-
atalokkal, de a kisebbek is találnak maguknak

elfoglaltságot. Itt mindig van élet, van hangu-
lat, a fiatalok összeverődnek, játszanak egy jót,
együtt vannak, döng a labda és telik az idő. Iga-
zi „grundhangulat” uralkodik. Ha megérkezünk,
bennünket is kérdés nélkül bevesznek a csapat-
ba. Legutóbb, mikor már csak páran maradtak,
az utolsó két srác is elköszönt. „Sietünk, mert
megy a vonatunk” – mondták. „Hová valósiak
vagytok?” – kérdezte a fiam. „Varsányba” –
hangzott a válasz.

Örömmel olvastam a Napló egyik korábbi szá-
mában, hogy a felelős városgazdálkodásnak kö-
szönhetően milyen szép summát sikerült meg-
takarítanunk az elmúlt évben. Nem lehetne en-
nek egy részéből egy modern, többfunkciós
szabadtéri sportpályát....na jó, egy streetball-
pályát valahol kialakítani? Hogy legalább hét-
végén ne vonatozzanak a fiatalok...

Dr. Szabó Zsolt

Tisztelt Olvasó!
Kérdése, és a többi – a szabadidő hasznos

eltöltésére vonatkozó – felvetése jogos, és
nem is az első városunk lakosaitól. Sajnos a
megvalósítása egy gördeszka, bmx vagy roller
pályának még nem állt össze sem kivitelezési,
sem költségvetési szempontból. Önkormányza-
tunk próbál évről évre minden korosztálynak,

illetve a lakosság nagy többségének megelé-
gedésére lenni a megvalósuló fejlesztésekkel.
A sportolni szeretők már egyre több helyszínen
és módon tudnak hódolni a mozgás örömének.
A tavaly felújított sportpályát és a műfüves
pályát is bármikor lehet bérelni előzetes
egyeztetéssel. Folyamatosan nem hagyhatjuk
nyitva a pálya kapuját, mivel nagyon sok
pénzbe és munkába kerül a pálya fenntartása
valamint a gondnoki felügyelet biztosítása.
A tornacsarnokban is folyamatos bérlések
folynak minden sportágban. A levélben kérde-
zett sporttevékenység megoldására irányuló
kérdések sokszor előkerülnek a DTE vezetősé-
gében. A sportpályán volt bitumenes kosárlab-
da pálya, ami mostanra nagyon tönkrement,
és a felújításkor a palánkokat ki kellett szedni.
Ezt mindenképpen szeretnénk újra használha-
tóvá tenni – ennek a megvalósításán most
egyeztetünk. Legfőbb célunk, hogy a gyermek-
ek és fiatalok egészségesen és hasznosan tölt-
sék el szabadidejüket, ezért városunk vezetése
most és a jövőben is szem előtt tartja a fenti
kéréseket.

Köszönettel és tisztelettel:
Gergőné Varga Tünde alpolgármester

DTE elnök

Tessék mondani, hol lehet itt kosarazni...?
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A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet
tájékoztatója az előjegyzéssel kapcsolatos tudnivalókról

A tervezett, jól szervezett betegellátás-
sal lerövidülhet szakrendeléseinken a vá-
rakozási idő. Ennek azonban feltétele,
hogy minél több páciensünk éljen az elő-
jegyzés lehetőségével. 

Az alábbi információkkal ebben szeret-
nénk az Önök segítségére lenni. 

Milyen módon kérhet előjegyzési
időpontot?

a.) telefonon 
b.) elektronikus úton (e-mail) 
c.) személyesen

a.) Telefonon történő időpontkérés
esetén kérjük, hogy a szakrendelé-
sek közvetlen telefonszámait hasz-
nálják a megadott idősávokban. In-
formációkérés esetén javasolt a
központi telefonszámok hívása.

b.) Amennyiben e-mailben kérnek elő-
jegyzési időpontot, az e-mail címe-
ket megtalálják az interneten
(www.szszri.hu) az „Előjegyzési idő-
pont adása”, illetve a „Szakrendelé-
sek” menüpont alatt a szakrendelés
kiválasztása után. Kérjük, hogy az
osztályok közvetlen e-mail címeit
használják, mivel az szszri@vnet.hu
címen történő időpontkérés esetén
az átfutási idő hosszabb. Amennyi-
ben észrevételük van az e-mail rend-
szerrel kapcsolatban, kérjük, azt a
rendszergazda@szszri.hu címen szí-
veskedjenek jelezni.

c.) Személyesen a szakrendelések ren-
delési idejében kérhetnek előjegy-
zési időpontot.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie
az e-mailben bejelentkező páciensnek?

Beutaló nélkül igénybe vehető szak-
rendelésre történő jelentkezés esetén az
alábbiakat kell feltüntetni:

• személyi adatokat (név, születési dá-
tum, lakcím, TAJ-szám) 

• azon panaszt, ami miatt az előjegy-
zést kéri (ez segítséget jelenthet a sür-
gős esetek kiszűréséhez) 

Beutaló-köteles szakrendelések eseté-
ben az alábbiakat kell feltüntetni:

• személyi adatok (név, születési dá-
tum, lakcím, TAJ-szám) 

• a beutalón lévő naplószámot 
• a beutaló orvos nevét 
• panaszát és/vagy ismert betegségét,

ami miatt az előjegyzést kéri 

Mikor kap választ a páciens az e-mail-
ben küldött kérelmére?

Az e-mailek feldolgozása a beérkezés
után 24 órán belül megtörténik. 

Ezt követően az asszisztensnők 
• nem beutaló köteles szakrendelések

esetén 24 órán belül, 
• beutaló köteles szakrendelések esetén

48-72 órán belül válaszolnak, kivéve
az alábbi szakrendeléseket: általános
bőr- és nemibeteg szakellátás, -gon-
dozás, gasztroenterológia, gyermek-
pulmonológia, sportorvos.

Miért érdemes előjegyzési időpontot
kérni?

• az előjegyzéssel rendelkező páciens
előnyt élvez az időponttal nem ren-
delkezővel szemben

• rövidebb a várakozási idő, ezáltal el-
kerülhető a zsúfoltság 

• tervezhetőbb a betegellátás 
Az előjegyzéssel rendelkező páciensek

várakozási ideje intézetünkben 2013-ban
átlagosan nem haladta meg a 15 percet az
előjegyzési időponthoz képest. Ugyanak-
kor sajnos kirívóan magas az előjegyzé-
si időpontra meg nem jelentek száma.
2013-ban 100 előjegyzett beteg közül 48
nem jött el, 29 az előjegyzett időpontjá-
hoz képest késve érkezett, és csak 23 fő
jelent meg időben. Ezért kérjük, ha nem
tudnak megjelenni a kiadott előjegyzé-
si időpontban, telefonon vagy e-mail-
ben jelezzék azt az előjegyzési időpon-
tot adó szakrendelés felé. 

Amennyiben módjukban áll, tájéko-
zódjanak honlapunkon (www.szszri.hu)!

dr. Raffay Éva
főigazgató

Központi számok: 
06/24 406-012 06/24 404-080
06/24 406-010 06/24 406-0 13
06/24 406-014 06/24 485-353
06/24 385-756

Kérjük, éljenek az időpontkérés
lehetőségével!

Porta, betegfelvétel:
06/24 524-120
06/24 524-165
06/24 524-166

Cégünk, a DR. TOLDI-DEN-
TAL BT. látja el Dunavarsány la-
kosságának fogászati körzeteit. A hozzánk ellátogató páciensek
sokszor meglepődnek azon, hogy körzeti rendelőnkben is mi-
lyen sokféle ellátást tudunk nyújtani. Amin még többen elcso-
dálkoznak, hogy a dunavarsányi lakcímmel rendelkezők részére
a sok, modern ellátás OEP által finanszírozott, és ingyenesen
igénybe vehető.

A magyar fogorvosi képzés világszínvonalú; sok külföldi pá-
ciens jár Magyarországra fogászati kezelésekre, mert hazánkban
a fogászati árfekvés jóval kedvezőbb, mint a nyugat-európai or-
szágokban. 

A fogorvosi ellátás színvonala, a használt anyagok és a lehe-
tőségek az utóbbi évtizedekben hihetetlen fejlődésen mentek ke-
resztül például az érzéstelenítés terén.

A fogorvosi rendelőkben a legmodernebb eszközökkel és
anyagokkal dolgozunk, a különbség abban van a magánrende-
lőkkel szemben, hogy vannak olyan ellátások, amelyeket a terü-
letileg hozzánk tartozó páciensek ingyenesen kaphatnak meg.

Ezekért nem kell fizetniük:
- fogászati szűrés, vizsgálat

- fogmegtartó kezelések: gyökérkezelés, fogtömések (már csak
fehér, esztétikus töméseket használunk!) (évente egyszer)

- foghúzás, ha az nem szájsebészeti beavatkozás
- fogkőlevétel, tisztítás (évente egyszer)
- gyerekfogászat
Vannak olyan ellátások, amelyeket fogorvosaink el tudnak vé-

gezni, az anyag és eszköz háttér is biztosított, de az OEP nem
vagy csak részben finanszírozza. Ilyenek:

- a fogpótlások: kivehető fogsorok, koronák, hidak
- az implantátumok, fogbeültetés
- a szájsebészeti foghúzás
- a fogszabályozás
- a fogfehérítés, fogászati fluoridos iontoforézis
A következő lapszámokban induló cikksorozatunkban szeret-

nénk ezeket a fogászati beavatkozásokat bemutatni, mindenki
számára érthető formában közzétenni.

Dr. Toldi-Dental Bt.

Lehetőségek a fogászatban
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Anyári szünet előtti két
hónap igen mozgal-
masan telt el a Weöres

Sándor Óvodában. Sor került
a beiratkozásokra, melyekre a
leendő kis ovisok látogattak el
szüleikkel.

Az anyák napját igyekezett
mindegyik csoport ünnepé-
lyessé és meghatóvá varázsol-
ni az anyukák nagy örömére.

Óvodánk néptánc csoportja,
a „Csiribiri Cseperedők” a
Pest Megyei Óvodások nép-
tánc találkozóján vett részt,
amelynek idén Tököl adott
otthont. (Június 14-én is fel-
léptek a Sportpályán a Polgár-
őr Nap keretében is.)

Sport délelőttöt szervez-
tünk, amely zenés reggeli tor-
nával indult, majd minden
csoport teljesítette a célállo-
mások feladatait.

Május végén elkezdődtek az
ovis ballagások és évzáró ün-
nepségek. A ballagó csopor-
toknak a helyszínt a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár

biztosította, hogy gyermek és
szülő egyaránt kényelmesen
elférjen. Köszönjük szépen a
művelődési ház vezetőségének
és az ott dolgozó kedves em-
bereknek a személyre és cso-
portokra szabott segítséget! 

Az óvoda apraja nagyja
részt vett a városnapok kereté-
ben megrendezett Alma-kon-

certen. A gyerekeknek csodás
élményben volt részük, kö-
szönet érte a szervezőknek.

A pedagógus napi műsoron
a Napsugárkák, a polgáravató
ünnepségen a Pillangók,
szombat délután pedig a Csi-
pet-Csapat szerepelt.
Tudnivalók óvodánk nyári
nyitva tartásáról:

Kisvarsány (I. épület):
Június 16 – július 4-ig.
Telefon: 06/24 483-197
06/70 387 4321

Nagyvarsány:
Július 7 – augusztus 8-ig.
Telefon: 06/24 534-546,
06/70 967 4290

Kisvarsány (I. épület):
Augusztus 11 – 29-ig.

Kérjük, hogy a fenti idő-
pontokat vegyék figyelembe!
Bővebb tájékoztatásért for-
duljanak az óvó nénikhez.

Kívánunk minden kisgyer-
meknek és szüleiknek kelle-
mes nyári kikapcsolódást, a
leendő elsősöknek sok sikert
az iskolában, a kedves kollég-
áknak pedig tartalmas, nyu-
godt feltöltődést az új tanév
kezdetére!

Szekeres Katalin (óvó néni)
Szűcs Zoltánné (óvodavezető)

Óvodai élet

Ön is lázad … a koplalás ellen? Kíváncsi, mennyit ehet büntetlenül?
Mikor, mit és mennyit  ihat és ehet, hogy egészségesebb legyen? 
Ma már létezik olyan vizsgálat, amely a test teljes és részletes összeté-
telét kimutatja.
A mérést és kielemzést a Magyar Elhízástudományi Társaság szakem-
berei végzik!
Keressen bizalommal!

Venczel Éva
életmód tanácsadó
a Magyar 
Elhízástudományi
Társaság tagja
Tel.: +36/70 377-4119 
E-mail: venczele@gmail.com
Skype: wicaven
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Járási Polgárôr Nap Dunavarsányban

A szervezet 2003-ban alakult. Az egye-
sület vezetése a szakmai munkán kívül
időt fordít más polgárőr szervezetekkel
az együttműködésre. Fontosnak tartjuk a
kapcsolattartást egyrészt a szakmai mun-
ka, a közös járőrözés, a bűnmegelőzés te-
rületén, a közbiztonság javítása érdeké-
ben, másrészt a baráti kapcsolatok ápolá-
sának terén. 

Meghívásunkra a majosházi polgárő-
rök jöttek el. A programot a Dunavarsá-
nyi Majorette és Táncegyesület műsorá-
val kezdtük, akik nagyszerű, vidám, per-
gő ritmusú műsorral szórakoztatták az
Egyesület tagjait, a meghívott vendége-
ket és a város lakosságát. 

Az ünnepségen megjelent Bóna Zoltán
polgármester úr, Dr. Bilisics Péter, a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Var-
ga József, a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség Ráckevei Járási Koordinátora, Fe-
jős László rendőr százados, a Ráckevei
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osz-

tályának vezetője, Kovácsné Szabó Már-
ta rendőr alezredes asszony, a Ráckevei
Rendőrkapitányság Dunavarsányi Rend-
őrőrs parancsnoka, a Dunavarsányi
Rendőrőrs dolgozói, a Szigetszentmikló-
si Rendőrkapitányság képviselője, Farkas
Péter rendőr alezredes, a Dunaharaszti
Rendőrőrs parancsnoka. 

Ünnepi köszöntőt mondott Bóna Zol-
tán polgármester, aki kiemelte a polgárőr-
ségnek a városunk közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett áldozatos munkáját; Dr. Bili-
sics Péter elnök úr az együttműködés
jelentőségét, a közös munkát ismerte el.
Ezt követően Szűcs Attila, az Egyesület
vezetője mondta el köszöntőjét. Elismerő
oklevélben részesültek az alapító tagok
közül: Városi Sándorné, Vámos Mihály-
né, Vámos Emese, Vámos Mihály, Péceli
Jenő, Kaszás István, Makai Mihály,
Szűcs Sándor, Szűcs Mihály János, Pável
István és Herendi Péter. 

A megnyitó után kihirdették a főzőver-

seny helyezettjeit: mindhárom étel első
díjat kapott (Sanyi bácsi lábszárpörköltje
és gulyása, a majosháziak káposztás-ba-
bos-húsos csodája), amelyet a jelenlévők
nagy élvezettel fogyasztottak el ebédre. A
műsor folytatódott: előbb a Csiribiri cse-
peredők óvodai néptánc csoport bemuta-
tója, majd a Weöres Sándor Óvoda nagy-
varsányi Süni csoportjának előadása von-
zotta a közönséget. 

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó egye-
sület és a Szigetszentmiklósi Mentőala-
pítvány közös bemutatója során egy mo-
toros-gépkocsi baleset mentési munkála-
tait mutatták be. A gépjármű utasait a
gépkocsi tetejének eltávolítása után
emelték ki. A szakszerű és látványos
mentést a közönség nagy figyelemmel kí-
sérte végig. A kigyulladt gépkocsit a tűz-
oltók másodpercek alatt oltották el. A
Pest Megyei Rendőrség kutyás bemutató-
ja megismertette velünk a gazda-kutya el-
kötelezettséget: az őrzés, a védelem, a ká-
bítószer keresés, a rossz ember elfogása
egy csodálatos együttműködés látványát
tárta elénk. 

A bemutató sztárja volt Töri, a 3 hóna-
pos kutyus, aki már fegyelmezetten „dol-
gozott”, de azért maradt idő nézői simo-
gatásra is. 

Köszönjük a támogatók segítségét!
Nagyszerű ünnepe volt a polgárőrségnek
ez a nap! 

Herendi Péter

10 éves születésnapját ünnepelte a közelmúltban a Duna-
varsányi Polgárőr Egyesület, melynek tiszteletére Járási
Polgárőr Napot szervezett az Egyesület tagsága.
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Május 25-én tartottuk megemlékezésünket a
Hősök terén, ahol Gergőné Varga Tünde al-
polgármester asszony ünnepi beszédet

mondott. 
Köszönjük a közreműködőknek, a Kantátika Férfi
Karnak és Szécsényi Györgynek, hogy műsorukkal
hozzájárultak a méltó emlékezéshez.

A művelődési ház dolgozói

Hősökre emlékeztünk
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„Tisztelt Emlékező Közösség! 
A 94 évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátumra emlékezünk ma.

Egy olyan napra, amikor égbekiáltó igazságtalanság történt, feldara-
bolták Magyarországot, ezzel a döntéssel magyarok millióit kényszerí-
tették a kis-antant országaiba jogfosztott, megalázó, kisebbségi sors-
ba. Így lett a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb
tragédiája.

A trianoni döntés közel 18,2 millió magyar lakost érintett, és a mai
Magyarországon 7,6 millió fő maradt, akik siratták rokonaikat, szom-
szédjaikat, barátaikat, de siratták történelmi és kulturális emlékhelyei -
ket is. Amikor a könnyek apadni kezdtek, egy mindennél erősebb fé-
nyesebb láng gyulladt fel az egymástól elszakított magyarság szívé-
ben. A történelmi Magyarország képe tovább élt tudataikban, így a
Kárpát-medencében egy virtuális, belső Magyarország született.

A fizikai, földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az or-
szághatárok fölött is átívelően élt és él tovább a nemzeti nyelv, a nem-
zeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a ha-
gyományőrzés.

Horváth Sándor beregszászi költő így fogalmazta meg tömören hitük
lényegét: „a haza a lelked része, határait beléd véste ezer éve a hit”
Csak ezzel a hittel tudott tovább élni a magyarság; bebizonyították ne-
künk, mai fiataloknak, hogy a nyelvből és kulturáltjából erőt merítő
magyarság e történelmi tragédia után is képes a nemzeti egységre.

Nekünk pedig, a ma élő nemzet tagjainak, valamint a jövendő nem-
zedéknek kötelességünk fejet hajtani mindazok előtt, akik e küzdelem-
ben az elmúlt 94 év során magyarságukért hátrányt, sérelmet szen-
vedtek, külön megemlékezve azokról, akik az életüket kényszerültek
áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért.

Itt, a Trianon Emlékparkban örökké emlékeznünk kell, úgyhogy le-
gyen e helyen mindig virág s gyermek. A virág jelezze az emlékezést, a
gyermekeket pedig ismertessük meg a hazájukat ért szomorú történe-
lemmel, mert a jövő nemzedékének tudnia kell, hogy a magyarság ösz-
szessége kemény és életerős minden megpróbáltatás ellenére. Higy-
gyünk abban, hogy a jövő nemzedékének is meg tudjuk tanítani, hogy
haza sok lehet, de magyarság csak egy van, és ugyan elválasztottak, de
szét nem választhatnak soha.

Hosszú, rögös és fájdalmas út vezetett 2010-ig, amikor is a Magyar
Országgyűlés törvénybe foglalta, hogy június 4-e Nemzeti Emléknap
Magyarországon, amely a Nemzeti Összetartozás Napja.

Ma már mondhatjuk, hogy az emlékezésen túl ünnepelünk is ezen a
napon, és bízvást kimondhatjuk, hogy újra 15 millió magyar ember kö-
zösségeként tekinthetünk nemzetünkre.

Az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy se-
gítsük a trianoni döntések megértését és feldolgozását, és reményeink
szerint ebben segíthet, és széthullott nemzetünkért sokat tehet majd Bó-
na Zoltán polgármester úr, aki mint országgyűlési képviselő a Nemzeti
Összetartozás Bizottságának alelnöke lett.

A XXI. század elején nekünk, mai fiataloknak is kötelességünk a Kár-
pát-medence népei közös jövőjének segítése, máltóvá kell válnunk az
elődeink által megkezdett egység további őrzésére. Engedjék meg ne-
kem, hogy mindannyiunk nevében azt kívánjam, hogy a mi közös hitünk
legyen ennek az áldott magyar földnek a melegsége, amelyet az isteni
gondviselés nekünk juttatott.”

Nemzeti Összetartozás Napja Dunavarsányban

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmá-
ból megemlékezéssel egybekötött kopjafa avatásra
került sor a dunavarsányi Trianon Emlékparkban.

Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsa énekművész és az Árpád
Fejedelem Általános Iskola tanulóinak előadása mellett
Keresztesi Balázs, a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
tagja mondott beszédet, melyből az alábbiakban olvas-
hatnak részleteket.
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Az este folyamán díszpolgári címet vehe-
tett át a 90. születésnapját ünneplő Könözsi
László, aki közel hetven éve meghatározó
alakja Dunavarsány zenei élet-
ének. A zeneszerző, hegedűta-
nár, zenekarvezető 1924. má-
jus 14-én született Dunakisvar-
sányon. Ősei a történelmi
Magyarországon, Nyitra és
Esztergom vármegyében szü-
lettek és éltek. Könözsi László
a zenével, a hegedű és a har-
mónium hangszerével már 4-5
évesen megismerkedett és
örök barátságot kötött. Aztán
jöttek a kisebb, nagyobb hege-
dűk, a különböző hangszerek,
az akkori MÁV zenekar hege-
dűsétől, Kulcsár Gyulától kapott első órák,
a kottaolvasás, a kis kompozíciók, az isko-
lai énekórák, Kántor Lajos tanító úr biztató
szavai és az első, a gyermekkori játszótár-
sakból alakított iskolai hangszeres együttes. 

1964-1974. között
a helyi művelődési
ház igazgatója, de
emellett már állandó-
an foglalkozik a gyer-
mekek zenei nevelé-
sével is. 1966-ban
megalakítja a Pro Mu-
sica Zenekart, amely-
nek több generációját
is tanította. 1974-
1983 között töretlen
lendülettel szervezi a
dunavarsányi zene-

tanfolyamot, alapítója, később igazgatója a
zeneiskolának. Nyugdíjba vonulása után
ugyanitt hegedűtanár, általános iskolai tanár.

1983-tól 1999-ig az érdi, dabasi, ráckevei ál-
lami zeneiskolák kihelyezett tagozatainak ve-
zetője. Zeneszerzői munkásságát egyházi
művek, szerenádok, indulók, könnyű műfajú
művek fémjelzik. Tevékenységét nemcsak a

növendékek, de a tele-
pülés vezetői is elis-
merik. Kiváló munká-
ja jutalmaként számos
kitüntetésben része-
sült: 1968-ban A Szo-
cialista Kultúráért díj
I. fokozatát kapja,
1989-ben Közműve-
lődési-díjat vehetett
át, 1998-ban pedig
Lajtha László-díjjal
tüntették ki. 

„Könözsi László személyében egy
rendkívüli teherbírású, fáradhatatlan,
lendületes, bátorságról, pontosságról és
alaposságról tanúbizonyságot tevő embert
ismertünk meg....Olyan valaki, akinek első-
sorban önmagával szemben vannak magas
elvárásai. Pedagógiai sikereit annak a fel-
ismerésének köszönheti, mely szerint ha a
tanító szereti a tanítványát, és szereti a
hangszerét, akkor indukciós áram keletke-
zik, és a tanítvány menthetetlenül megszere-
ti az adott hangszert....Egy gazdag életút a
zene világában, amelyet a zene kristálytisz-
tán csengő hangjai kísérnek és hatnak át
egy életpályán – követendő példát állítva
mindannyiunk elé. Ez Könözsi László 90.
születésnapjának esszenciája, akit ezekben
az ünnepi pillanatokban szeretettel köszön-
tünk, jó egészséget és szeretetben bővelke-
dő, alkotó éveket kívánunk neki és a család
minden tagjának, megkülönböztetett tiszte-
lettel élete párjának, Marcsó néninek!” -
ezekkel a szavakkal zárta Könözsi László
méltatását Dr. Kun Lászlóné, a Humánpoli-
tikai Bizottság elnöke.

Június 5-én ugyancsak a Petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtár adott otthont a Közal-
kalmazottak Napja alkalmából szervezett
ünnepségnek. A Dunavarsány Közszolgála-
táért Díjat idén Bakos Andrásné, az Árpád
Fejedelem Általános Iskola tanára, vala-
mint Zezula Tibor, az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
vehette át. 

Valamennyi kitüntetettnek ezúton gratu-
lál a Dunavarsányi Napló szerkesztősége!

Ünnepek, díjak, elismerések

Június 3-án vette kezdetét az idei Dunavarsányi
Napok rendezvénysorozata. Kedden Bóna Zoltán
polgármester gondolatai nyitották meg a hat na-

pig tartó eseményt, amely az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény hagyományos év végi
hangversenyével kezdődött a művelődési házban.
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X. VÁCI EGYHÁZHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ
DUNAVARSÁNY - MAJOSHÁZA - DÉLEGYHÁZA - ÁPORKA

„AGGIORNAMENTO ” – „Újuljatok meg bensőtőkben”
Szent XXIII. János Pápa

2014. Június 28. (szombat)

Katolikus plébánián:
10:00  Katolikus közösségi ház és plébánia
megszentelése és megnyitása. 
Kiállítás a rendezvény ideje alatt egésznap

Nagy sátorban:
9:50 – 10:10 Néry Szent Fülöp gitáros
kórus előadása
10:10 – 10:20 Dunavarsányi Iskolások ta-
nulói: Sallai Dóra és Darvas Luca szavalata
10:20 – 10:30 Tóth Kyra ének előadása
10:30 – 11:15 Tapasztalatok az „Ifjúsági
Mente Misszió” életéből

Kis sátorban:
11:00 – 13:00 Szentek Földje – Keresztény-
ség a Kárpát-medencében, műveltségi vetél-
kedő a Váci Egyház-megye plébániái között 
Fővédnök: Varga Lajos püspök
13:30 – 16:30 Ifjúsági sátor a Mente Misz-
szióval

11:15 – 11:45 Tarnai Imre kanonok, nagy-
oroszi esperes előadása: XXIII János pápa a
zsinat pápájának munkásságáról
11:45 – 12:15 Dunavarsányi Népdalkör és
Citera Együttes előadása
12:15 – 12:45 Szent Anna Kórus előadása
12:45 – 13:15 Dul Géza, a Mária Rádió ve-
zérigazgatója, az Egyházmegye Romaügyi
Referense és a Roma csoport előadása

13:15 – 13:25 Jenei Norbi Jo-jo bemutatója 
13:45 – 14:15 Főtiszteletű Dr. Bóna Zol-
tán előadása: II. Vatikáni zsinat protestáns
szemmel
15:15 – 15:45 Kalamajka Együttes műsora
15:45 – 16:15 Dr. Gróf Bethlen István elő-
adása: A Katolikus-keresztény társadalmi
tanítás időszerűsége

16:15 – 16:45 Keresztény TOTO ered-
ményhirdetése 
17:00 – 19:00 Ünnepi Szentmise –  Dr. Beer
Miklós megyéspüspök A találkozó zászlajá-
nak átadása Hálaadás – Áldás – A találkozó
himnusza
19:00 Záró koncert: Szerbusz zenekar

8:00 – 9:00 Regisztráció
9:00 – 9:30 Megnyitó – a Találkozót meg-
nyitja: Dr. Varga Lajos püspök. 
Köszöntőt mondanak: Bóna Zoltán, Duna-

varsány polgármestere; Kis Gábor, Majos-
háza polgármestere; Dr. Riebl Antal, Dél-
egyháza polgármestere és Dr. Kovács Ti-
bor, Áporka polgármestere. 

Napi program ismertetése
Találkozó Himnusza
9:30 – 9:50 Faragó Károly, Dunavarsány
díszpolgára: Dunavarsány története 

Nehéz „szíven találni”
a ma emberét úgy,
hogy azt kérdezze,

mi a teendője, „Mit te-
gyünk…?”. Megedződtünk
a hírek hallatán. Ingerküszö-
bünket nehéz elérni, arciz-
munkat nehéz megrándítani.
Pókerarccal vesszük tudomásul a világ
újabb és újabb csodáit, újabb és újabb tra-
gédiáit egyaránt. Információáradatban va-
gyunk, sok mindent hallunk és mindazok
ellenkezőjét is. Eközben nem nagyon gon-
dolunk arra, hogy ezek talán kifejezetten
nekünk szólnak, hogy kérdéseket provokál-
janak, hogy gondolatainkat formálják. In-
formációnak vesszük általában a híreket,
puszta adatoknak, amelyeket hosszabb
vagy rövidebb idő alatt aztán el is felejtünk.
Szenzációk és katasztrófák jönnek, men-
nek, a világ változik, és – meghazudtolva a
régi római közmondást – mi nem változunk
azokban. Maradunk azok, akik voltunk,
többnyire önmagunkkal sem megelégedve,
de a megrendülésre, a megindulásra, a vál-
tozásra talán már totálisan képtelenül. 

Pünkösd azt hirdette, és a pünkösdi Lélek
az év minden napján arra int, hogy éppen

ebbe nem szabad belenyugodnunk. Mert
ma is szól az isteni szó, amely nem infor-
málni akar, hanem megérinteni, provokálni
a szó legjobb értelmében: kihívni a szürke-
ségből, unalomból, részvétlenségből és ér-
zékennyé tenni a Teremtő és a teremtés
dolgai iránt. Elgondolkodtatni, újragon-
doltatni, átértékeltetni, átfogalmaztatni, át-
minősítetni akar.

Akkor, ott, Jeruzsálemben az első Pün-
kösdön több ezren voltak, akik kitették ma-
gukat ennek az isteni provokációnak. Akar-
tak tenni valamit annak érdekében, hogy ne
csak egy életüket érintetlenül hagyó infor-
mációt kapjanak az Isten szeretetéről, ha-
nem az életüket megváltoztató és megmen-
tő elhívást nyerjenek az Isten szeretetéből. 

Lehet ez ma is így. Sőt, az Isten ma is
így akarja. Ha ez nem történik meg, akkor
az nem az „adó”, hanem a „vevő” hibája. 

Hiszen ma is az Isten kegyelmé-
ből élünk, akár tudjuk, akár nem.
Krisztus a mi Urunk és Istenünk, s
ezért nincs még végünk. Ő volt ve-
lünk az elmúlt napokban, s addig le-
szünk a jövőben, ameddig Ő velünk
lesz. Aki ezt örömmel veszi, annak
tartalommal telnek meg a napjai.

Aki erre érzéketlen marad, annak hiábava-
lóvá lesznek a napjai, mert hiábavalóvá te-
szi a keresztségben elhangzó nagy ígéretet:
„Én veletek vagyok minden napon, a világ
végezetéig” (Mt. 28, 20). A Szentlélektől
megérintetteknek éppen az a feladatuk,
hogy ne csak átéljék, hanem meg is éljék ezt
az isteni jelenlétet a hétköznapi tevékenysé-
geikben. Ezzel tudják lelkesíteni, szépíteni,
ígéretessé tenni az egyébként szürke s végül
halálosan feketébe forduló életet. 

Mi, akik magunkat keresztyéneknek mer-
jük mondani, Istennek ezt a lelki jelenlétét
vissza ne utasítsuk, és ki ne sajátítsuk, ha-
nem bőkezűen, nagy szeretettel osszuk
mindenkinek, akivel csak összehoz a sor-
sunk, hogy életünk ne lelketlenül és hiába,
hanem Istentől lelkesítetten és a beteljese-
désre várva teljék. 

Presbitérium

Itt van Isten köztünk
Olvasandó: „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna

őket és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:
Mi tegyünk testvéreim, férfiak?” (Apostolok Cselekedetei 2,37)
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Gyermeknapi
visszapillantás
Gyermeknapi
visszapillantás
Május 31-én gyermeknapot szerveztünk, ahol a gyerekek kézműves-

kedtek, lovaskocsikáztak, kipróbálták a tűzoltó autót, házi készítésű
joghurtot kóstoltak, fagyiztak, majd részt vettek Vig Balázs meseíró

előadásán és egy kutyás bemutatón.
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani Csízi Andrásnak és családjának, Van-
kó Bélának, valamint a Tavirózsa Kutyasulinak és a Délegyházi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületnek, hogy készségesen részt vettek a rendezvényen és segítet-
ték munkánkat a gyermekek nagy örömére.

A művelődési ház dolgozói
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Tájékoztatás
A Petôfi Mûvelôdési
Ház és Könyvtár 
július 14-31-e

között 

ZÁRVA TART.
Nyitás: 

augusztus 1-jén.

Vásárok
a mûvelődési házban:

Vegyes vásár
Június 25. 9.00-12.00

Július 7. 9.00-12.00

Július 10. 9.00-11.00

BABÁS-MAMÁS KLUB:
babapszichológussal beszélgettünk

Legutóbbi klub alkalmunkon Vida Ágnes ba-
bapszichológus, a Kismamablog.hu szerzője

volt a vendégünk, aki sok hasznos tanáccsal látta el
a kismamákat. Fő témánk a játékos gyermeknevelés
volt: hogyan lehet például játékosan elterelni a gyer-
mek figyelmét egy-egy hisztikitörés előtt. A kicsi le-

vezetheti indulatát párnabokszolással, ugrálással,
tapsolással; ezek mind olyan kifejezési módok, ame-
lyekkel másokat nem bánt, nem okoz kárt, ugyanak-
kor alkalmasak a feszültség levezetésére. Mivel a
hiszti az indulatkezelés zavara, a gyermeknek nem
csak azt kell megtanítani, hogy mit nem csinálunk,
amikor erős érzelmeink vannak (nem csapkodunk,
nem harapunk stb.), hanem azt is meg kell tanulnia,
mi a helyes viselkedés ilyenkor.

A szakembertől választ kaphattunk az evés- és al-
vásproblémákra, illetve egyéb, neveléssel kapcsola-
tos kérdéseinkre.

Vida Ágnes Anyapszichológia, Babapszichológia,
és Üzletanyu születik című könyvei kikölcsönözhe-
tőek a könyvtárból.

Szilvay Gabriella



ADunavarsányi Napok keretében
rendeztük a hagyományos kispá-
lyás focitornát a Halász Lajosné

utcai sportpályán. Idén 13 csapat jelenke-
zet. A nevezett csapatokat egy 5-ös és két
4-es csoportba sorsoltuk, minden cso-
portból az első kettő helyezett, az 5-ös
csoportból a harmadik és a két négyes
csoportból a jobb harmadik jutott a ne-
gyeddöntőbe. A torna innentől kezdve lett
izgalmas, hiszen az így továbbjutott csa-
patok egyenes kieséses rendszerben küz-
döttek tovább, hogy bekerüljenek a leg-
jobb négy csapat közé. A negyeddöntők
párosítása a következő volt:

JABULANI – ROYAL FC 1:2
VENTOLIN – BALJÓS ÁRNYAK 0:1

BAKTERHÁZ – PETŐFI STREET 2:3
SZISE – DTE 0:3

A győztes csapatok bekerültek az elő-
döntőbe, melynek párosítása így alakult:
ROYAL FC – BALJÓS ÁRNYAK 4:2

PETŐFI STREET – DTE 2:5
A mérkőzések vesztesei játszhattak a

harmadik helyért, melyet büntetőkkel a
PETŐFI STREET csapata szerzett meg.
A döntőbe a tavalyi döntős ROYAL FC,
és a DTE csapata került; az együttesek
igen izgalmas mérkőzést játszottak egy-

mással, hiszen a ROYAL FC már 2:0-ra
vezetett, de az ellenfélnek sikerült ki-
egyenlítenie. A rendes játékrészben már
nem változott az eredmény, így 3-3 bün-
tető következett. A DTE játékosai jobban
céloztak, és belőtték mindhárom büntető-
jüket, a ROYAL FC-ből viszont egy ki-
maradt, így a DTE csapata szerezte meg
2014-ben a kispályás torna első helyét, a
ROYAL FC – csak úgy mint tavaly – idén
is alulmaradt a döntőben. A torna egyéni
díjai közül a legjobb kapusnak járó ku-
pát ERNSZT ROLAND szerezte meg a

DTE csapatából, a gólkirályi címet pedig
FEKA BÉLA a JABULANI csapatából.

A tornán fellépő összes csapatot szeret-
ném megdicsérni, hiszen a rendkívüli hő-
ségben minden csapat remekül teljesített,
függetlenül attól, hogy milyen helyezést
ért el. Köszönet a három játékvezetőnek,
akik az egész nap folyamán a tűző napon
vezették hibátlanul a mérkőzéseket. To-
vábbá köszönet a Polgármesteri Hivatal-
nak, a DTE vezetőségének, Pál Orsinak,
a Városi Vasudvarnak, a fiamnak, Krasz-
nai Istvánnak, valamint Zoltán Attilának

a torna lebonyolításában
nyújtott segítségért. Kö-
szönet az összes csapat-
nak a sportszerű játé-
kért! Külön köszönet a
feleségemnek, Krasznai
Andreának, aki nélkül
nem tudtam volna hibát-
lanul megszervezni és
lebonyolítani a tornát.
Jövőre ismét várjuk a
csapatokat és remélem,
újra ilyen színvonalas
kupát tudunk rendezni.

Krasznai István
szervező
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Kispályás Labdarúgó Vándorkupa

2014. január-március hónapban születettek névsora
Enyedi Léna jan. 10.
Enyedi Luca jan. 10.
Grósz Tünde Éva jan. 20.
Rim Attila Áron jan. 29.
Szeszák Tamara feb. 2.
Udvardi Norbert János feb. 3.
Molnár Jázmin Maja feb. 9.
Bánszki Botond feb. 18.

Imre Bence feb. 20.
Pápai Hanga feb. 25.
Lipusz Ádám feb. 28.
Csukodi Dávid László már. 6.
Czebe Norbert István már. 9.
Muzslai Milán Szabolcs már. 14.
Ishmael Ichenda Dóra már. 20.
Buti Vivien Bianka március 28.

2014. május hónapban házasságot kötöttek
Kótis László

Sallai Gábor
Csető Lajos

Maduniczky József János
Pártl Gábor

–
–
–
–
–

Mészáros-Kis Éva
Lemák Nikolett
Dániel Hajnal
Arany Éva
Magyar Beáta

2014. április-május hónapban elhunytak névsora
Pénzes Istvánné élt 90 évet
Fodor Sándor József élt 86 évet
Lukácsi Jánosné élt 86 évet
Herpai Zoltán Pál élt 73 évet

Baracskai János élt 72 évet
Baracskai Jánosné élt 69 évet
Juriga Károly élt 63 évet
Tóth Miklósné élt 52 évet

Az előző újságból kimaradt:

A tornagyőztes DTE csapata
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DUNAVARSÁNY APRÓBANKözérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

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

OKMÁNYIRODA-DUNAHARASZTI
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
Gyóni Géza u. 5.
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: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15

DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128

MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546

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

• GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek
javítása! Biró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• TV, monitor, mikro javítás!
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Üveges!
Tel.: 06/20 343-0968
(Dunavarsány, Görgey u. 6/a)

• Redőnyjavítás rövid határidőre, garanciával.
(Egyhez is kimegyek.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Parkettás munkák, szolid árak!
Tel.: 06/30 354-3769

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

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

NYÁRI

LOVAS-TÁBOR

ID
ÕP
ON
TO
K

Részvételi díj: 35.000 Ft / hét / fô
Jelentkezés: +36 70 384 7474

info@jazminlovasudvar.hu
10.000 Ft elôleg fizetése szükséges.

2014. június 30 – július 04.

2014. július 14 – július 18.

2014. július 28 – augusztus 01.

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának hivatalos lapja.

Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.

Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.

Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.

Következõ lapzárta: 2014. július 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 mondani-
valója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-044
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