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Minden nap szemrevételezzük a Hivatal építését, és örömmel állapítjuk meg, hogy jól haladnak a munkálatok. Már jól látjuk a molinón látott
képek alapján a ház adottságait. A kivitelezőtől
tudjuk, hogy a határidőket tudják tartani sőt, két
héttel előbbre vannak a tervezettnél. Ha nem az
épület magaslataira nézek, akkor már virágot,
zöldeket szeretek látni, a szép parkjainkat, a
tiszta utcáinkat, a rendezett közterületeinket. Lassan felébredünk téli álmunkból és eltakarítjuk
a kertünkből és a portáink előtti közterületekről
az ősz és a tél szomorú maradványait. Ami egyikünknek természetes és a magunkkal szemben
elvárt igény, az másoknak nem egyértelmű.
A Lányok Asszonyok Klubja hölgyei pusztán az
igényességük, a szépérzékük és a városunk iránti
szeretetük bizonyításaként több zsáknyi szemetet szedtek össze a Kossuth Lajos utca egy rövidke szakaszáról. Köszönjük nekik! Lássuk meg a
szépet, örüljünk, ha rend és tisztaság vesz körül
bennünket, és ezért cselekedjünk is! Az önkormányzat is sok pénzt fizet ki a város tisztaságáért,
de ne tőlük várjuk el, hogy söpörjenek, árkokat
tisztítsanak és csikkeket szedjenek össze a házunk vagy az üzletek előtt. Nemsokára sok-sok
virágot ültetünk ki, muskátlik futnak majd le a
villanyoszlopokról. Jó lenne egészen az ősz végéig csodálni a növényeket teljes pompájukban!
A MÁV állomás felújítása véget ért, megtörtént a parkosítás, égnek a közvilágítás lámpái és felszerelték a térfigyelő kamerákat is.
A lakosság részéről naponta érkezik be panasz a helytelen házszámokkal és a hiányzó
utcanév táblákkal kapcsolatban. Mondhatni,
szinte minden utcában létezik ez a probléma.

Mivel időközi települési roma nemzetiségi képviselői választások lesznek május 17-én, addig
nem lehet átszámozni az ingatlanokat. A választások elmúltával a hivatal Beruházási és Műszaki
Osztályának dolgozói elkezdik ezt a nagy munkát,
és ez év december 31-ig megtörténik a helyes
házszámok megállapítása minden ingatlanon.
(beszámolónk a 6. oldalon olvasható)
Nagy jelentőségű esemény volt április 7-én
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban,
ahol Asaro Yasuhiro, az IBIDEN Hungary Kft.
elnöke és dr. Szabó László miniszterhelyettes
stratégiai együttműködési megállapodást írtak
alá. A megállapodás célja az IBIDEN magyarországi tevékenységének bővítése, valamint
a cégcsoport hosszú távú és tartós magyarországi jelenlétét elősegítő párbeszéd megteremtése (beszámolónk a 6. oldalon olvasható).
Az áprilisi képviselő-testületi ülés sok fontos
napirendet tárgyalt meg, az egyik legfontosabb az önkormányzat középtávú fejlesztési
dokumentumának, a Gazdasági Programnak
a megvitatása, elfogadása volt. A 2014-es választások után hat hónapja van a képviselőknek arra, hogy megalkossák a 2014-2019
időszakra vonatkozó programjukat. Többször,
több fórumon egyeztettünk a képviselőkkel,
igyekeztünk megfogalmazni azokat a fejlesztési célokat, amelyeket a következő években
szeretnénk megvalósítani. Figyelembe vettük
azokat az igényeket, véleményeket is, amelyeket valamennyien a választóinktól hallottunk.

meg a következőkben, amelyek az öt éves
tervben szerepelnek. Fontosnak tartjuk a már
meglévő épületeink energiatakarékossá tételét, bízunk benne, hogy pályázati lehetőségek
is lesznek erre. Hosszú távon tervezzük kerékpárút kivitelezését, és keressük a lehetőségét
egy szakiskola felépítésének. Az ipari park
üzemeinek egyre több szakmunkásra lesz
szüksége, szerencsés helyzetben lehetnénk,
ha itt, helyben tanulhatnák meg a szakmát
a helyi és a környéken lakó fiatalok. A szen�nyvíztisztító telep korszerűsítése, ezzel egy
időben a tisztított szennyvíz elhelyezésének
rendezése, az öntözőterületek bővítése elengedhetetlen feladat a következő években.
Ezeket a felújításokat mindenképp pályázatok segítségével tudjuk csak megvalósítani.
Május 4-én a DTE pályáján is elkezdődnek
a munkálatok. Az úgynevezett TAO-s pályázaton elnyert, valamint az önrészből összeadódó 55 millió forintból megújul a nagy
pálya gyepszőnyege, kialakul egy kisebb
füves edzőpálya és labdafogó hálókat szerelnek fel a pálya körül. Bízom benne, hogy
a megújult Halász Lajosné utcai sporttelepet
augusztusban átadhatjuk a sportolóknak.
Jön a jó idő, több szabadtéri eseményen vehetnek részt a kedves lakosok. Biztatok mindenkit az április 30-i szerenádozó utcabálon
való részvételre, ahol a zenén és táncon kívül
egyéb meglepetésekről is gondoskodnak a
Dunavarsányi Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozói.

Nem kicsi a felelősség, hiszen úgy kell terveznünk, hogy az önkormányzat költségvetésének egyensúlyban tartásával, a kötelező
feladatok maradéktalan ellátása mellett a
város fejlődjön. A teljesség igénye nélkül
csak néhány nagyobb beruházást említek

Gergőné Varga Tünde
polgármester

FELHÍVÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004.
(XII. 01.) Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki a Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, 25. életévét be nem töltött, felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók számára, akiknek az előző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti).
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap beszerezhető a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 7. számú irodájában, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. május 22. (péntek)
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A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38.) részére zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá:
„Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és
Önkormányzati Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth u. 38.)
a 24-521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Önkormányzat
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- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ
A 2015. 04. 14-ei rendes, nyílt és zárt ülésen született határozatok
A képviselő-testület nem járult hozzá a MULTI-DH Nonprofit Kft-vel 2014. január 27. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés házhoz menő, járatrendszerű szelektív hulladékgyűjtés és szállítás díja mértékének növelésére vonatkozó módosításához.
A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági programját.
A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. évben a családi napköziben végzett tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján
pályázatot ír ki, amelyet a Dunavarsányi Naplóban, illetve a helyben szokásos módon megjelentet.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány kérelmére az alapítvány 2015. évi működését 85.000 Ft-tal
támogatja a 2015. évi költségvetés tartalékából.
A képviselő-testület a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ tájékoztatójában szereplő, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát érintő
átszervezéseket véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett abban az esetben, ha az átszervezés nem vonja maga után a meglévő infrastruktúrában
rendelkezésre álló tantermek bővítésére irányuló önkormányzati beruházások szükségességét.
A képviselő-testület elfogadta a West-Graph Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződés módosítást és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsányi Torna Egyletet a dunavarsányi városi sporttelep nagypályájának teljes felújításának céljára
11.000.000 Ft-tal támogatja a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére, és felhatalmazta a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a Dunavarsányi Torna Egylet az Önkormányzat tulajdonában álló sportpályán található pályaház
felújítására, átépítésére és bővítésére pályázatot nyújtson be az MLSZ által meghirdetett TAO sportfejlesztési program keretében tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra. Előzetesen vállalta a 2016. évi költségvetés terhére a benyújtott pályázathoz bruttó 24.000.000 Ft erejéig, max. 30 %-os önrész biztosítását,
amennyiben lesz pályázati támogatás és felhatalmazta a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
A képviselő-testület megállapította a Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hyundai típusú, NBD-365 forgalmi rendszámú személygépjármű személyes gépjárműhasználatának módját, Gergőné Varga Tünde polgármester részére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 111/2014. (VI. 17.) Kt. határozata alapján folyamatban lévő településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges módosításával kapcsolatban nem tartja indokoltnak külön környezeti vizsgálat készítését.
A képviselő-testülete határozataival elfogadta a
az 5501–5519 hrsz-ú Tókörnyék Telepítési tanulmánytervet,
a 061/11-061/25 és a 061/107-061/148 hrsz.-ú területre tervezett lovarda Telepítési Tanulmánytervet,
a Dunavarsány Ipari Park – az IBIDEN telephelyét és környékét érintő Telepítési Tanulmánytervet,
a 076/33 hrsz.-ú ingatlan részterületére vonatkozó Telepítési Tanulmánytervet,
a 016/220 hrsz-ú és a 016/221 hrsz-ú Dunavarsány Rukkel-tó környezetére vonatkozó Telepítési Tanulmánytervet.
Egyben tájékoztatta a fejlesztőket, hogy az érintett területre vonatkozó településrendezési eszközök képviselő-testületi végleges jóváhagyásának egyik alapvető feltétele, hogy az érdekelt fejlesztő az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a fejlesztés járulékos költségeit és a megvalósítás költségeit vállalja.
A képviselő-testület Hidegföldi-Takács Gabriella Györgyi kérelmére a 0138/87 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához hozzájárult, azzal a feltétellel,
hogy az ingatlan nyilvántartás átvezetésből eredő költségek a kérelmezőt terhelik. Felhatalmazta a polgármestert a belterületbe vonáshoz szükséges kérelem
aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2014. 05. 12-én kelt Együttműködési Szerződésre hivatkozva, 9 hallgató és 1 kísérő
oktató részére 4 éjszakára szállást és 5 napra napi egyszeri meleg étkezést biztosít a 2015. májusi hallgatói gyakorlat keretében. A feladat ellátásához bruttó
200.000 forint keretet biztosít a 2015. évi költségvetés szolgáltatási kiadások és külső személyi juttatások költséghelyek terhére. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés és megrendelés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta azt a megállapodást, amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötöttek meg a 2015. május 1-jétől 2016. április 30-áig
terjedő 1 éves határozott időtartamra, 1 fő rendőr biztosítása céljából a közlekedési- és közrendvédelmi (járőr) feladatok végrehajtására, valamint elsődlegesen a térfigyelő rendszer végpontjának esetleges figyelésére, továbbá rendszergazda biztosítása céljából a térfigyelővel kapcsolatos informatikai feladatok
ellátására, összesen havi 106, évi 1272 órás időkeretben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2015. évi költségvetés tartalékkeret előirányzata terhére.

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ A képviselő-testület nem teljesülés miatt visszavonta a 120/2014. (VI. 17.) számú határozatát.
A képviselő-testület elfogadta Szabó Zoltán kőszobrász által bemutatott Kossuth Lajos bronzszobor tervezetét úgy, hogy a szobor az új Városháza épületének
Kossuth Lajos utcai homlokzatára nyíló kis tárgyaló helyiség ablakai előtti füves területre kerüljön a tervezet szerinti méretben. Megbízta Szabó Zoltán kőszobrászt a Kossuth Lajos bronz mellszobor elkészítésével bruttó 4.200.000 Ft összegben a 2015. évi költségvetés terhére, és felhatalmazta a polgármestert
a vonatkozó szerződés megkötésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület Beczán János és Scheiber Józsefné kérelmére elfogadta a 0103/8, 0103/10 és 0103/11 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezését. Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás, valamint a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére azzal a
feltétellel, hogy a módosítás és az átvezetés költségei a kérelmezőket terhelik.
A képviselő-testület hozzájárulását adta Dunavarsány Város Önkormányzata és a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. között 2014. 06. 16-án létrejött teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Elfogadta a a GDF Suez Energia Holding Hungary
Zrt. szerződés megszüntetésére vonatkozó 2015. március 23-án kelt ajánlatát, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések meghozatalára.
A képviselő-testület a Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi Egyesülete kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az egyesületet a szervezet programjainak (20. évfordulójuk megünnepléséhez, Mindenki Karácsonya ünnepségen ajándékok, élelmiszer osztása, vendéglátás) lebonyolítása céljára 250.000
Ft-tal, míg a szervezet működésének (irodaszer, könyvelési és banki költségek, telefon-, internet-, honlap üzemeltetési díj, sportcsarnok bérleti díj kiegyenlítése) biztosítása céljára 200.000 Ft-tal támogatja. Felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a „sport pályázat”-ra elkülönített
2.000.000 Ft összegből fennmaradt 600.000,-Ft összeget átcsoportosítja a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2015. évi elsődlegesen sport célú tevékenységének támogatására, felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Zárt ülés:
A képviselő-testület a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelet alapján döntött a
„Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím” 2015. évi adományozásáról. A kitüntetést a Dunavarsányi Napokon adják át ünnepélyes keretek között. .
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét és
a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
9/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

A dunavarsányi szervezetek részére 2015-re megítélt pályázati támogatások
400.000 Ft

M&M TáncSport Közhasznú Egyesület

470.000 Ft

400.000 Ft

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

150.000 Ft

Cigány Írószövetség és Nemzeti Művelődési Társaság 80.000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

535.000 Ft

Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi Csoport

300.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület

1.000.000 Ft

Mollissima Női Kar

250.000 Ft

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

435.000 Ft

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

250.000 Ft

Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület

490.000 Ft

Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület

150.000 Ft

Dunavarsányiak Független Köre

150.000 Ft

Soli Deo Gloria Közösség

800.000 Ft

Dunavarsányi Svábok Egyesülete

250.000 Ft

Dunavarsányi Nemzeti Fórum

200.000 Ft

Dyslexiás Gyerekekért Egyesület

400.000 Ft

Dunavarsányi Off-Road Egyesület

150.000 Ft

Kantátika Férfikar

250.000 Ft

Szent Vendel Kolping Család Egyesület

350.000 Ft

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
Dunavarsányi Klubja

250.000Ft

Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi Szervezete

240.000 Ft

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

450.000 Ft

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és
Sportegyesület

750.000 Ft

1270. sz. Nautilus Vízicsapat
A.L.T.W. Motorsport Egyesület

5
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Tájékoztató lakcímrendezési eljárás megindításáról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban
párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Az ezzel
kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.
A nyilvántartás naprakészen tartásáról, a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatáról (amelyre 2015. december 31-ig kerül sor), továbbá szükség esetén új címek képzéséről a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: DKÖH)
Igazgatási, valamint a Beruházási és Műszaki Osztálya gondoskodik.
A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (pl.: saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten
használt helyiségek és azokat hányan használják lakóhelyként. Azokat a
címeket, amelyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törölni kell .
Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul
ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -

Amennyiben az újra számozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait a DKÖH tájékoztatja arról, hogy címükben változás következik be és felvilágosítást ad a szükséges eljárás rendjéről. Az új
lakcímkártya kiváltásában a hivatal munkatársai segítséget nyújtanak. Aki
a DKÖH Igazgatási Osztályán leadja a saját, valamint hozzátartozója lakcímigazolványát, azokat elküldik az Okmányirodába és postai úton kapják
meg az új lakcímkártyát. A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe
– kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
Személyi igazolványt nem kell cserélni, mert abban nem szerepel lakcím.
Vállalkozás esetén a székhely/telephely címének változását elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) kell bejelenteni. A cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény
(Cégtörvény) 53. § (1) bekezdése értelmében a közterületnév, illetve
házszám önkormányzati döntés következtében történő változása miatt a
változással érintett cég adataiban bekövetkező változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon.
A DKÖH a közszolgáltatók felé informális tájékoztatást küld az utcanév és házszám változásokról, a közszolgálatokkal kötött egyedi szerződések módosítását az érintett lakosoknak kell kezdeményezniük. A
pénzintézetek részére az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, ez
szintén költségmentes. A lakcímnyilvántartó rendszer eredményes összeállítása érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.
				
dr. Szilágyi Ákos jegyző

Szeretet nélkül az igazság halott.

/R. Guardini/

HIRDETMÉNY
A Dunavarsányi Helyi Választási Bizottság a 2/2015. (II.24.) számú határozatával
2015. május 17.
napjára tűzte ki a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását.
SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről
2015. március 30. napjáig kapnak értesítést.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2015.
május 1-jén 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékben.

Fogyatékkal élő választópolgár 2015. május 8-án 16.00 óráig kérheti, hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak.
JELÖLTÁLLÍTÁS
Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához.
A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2015. március 30án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a japán Ibiden vállalat
Április 7-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében dr. Szabó László külgazdasági
és külügyminiszter-helyettes és Yasuhiro Asano elnök aláírta a magyar kormány és a japán
Ibiden vállalat között létrejött stratégiai együttműködési megállapodást. Az ünnepélyes eseményen részt vett Bóna Zoltán (Fidesz-KDNP), a
cég működésének helyet adó Dunavarsány és a
térség országgyűlési képviselője, valamint Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány polgármestere is.
A megállapodás célja az Ibiden magyarországi tevékenységének bővítése és a cégcsoport hosszú távú, tartós magyarországi jelenlétét elősegítő párbeszéd megteremtése.
A japán cégek 1,2 milliárd dollár beruházással 4
ezer új munkahelyet hoztak létre Magyarországon az elmúlt két évben. Összesen 149 japán
vállalat működik hazánkban, 25 ezer embernek
biztosítanak munkát és megélhetést. A befektetők rangsorában az Ibiden a 13. helyen áll.
Az Ibiden Hungary Kft. egy részecske szűrőt, az
úgynevezett DPF-et és egy tartó, tömítő anyagot
gyárt, amelyeknek nagy szerepük van a károsanyag-kibocsátás csökkentésében, mert a dízel
gépjárművekbe beépített kerámia alapanyagú
szerkezet kiszűri a motorból a levegőbe jutó, a környezetet szennyező szemcsék több mint 99%-át.

Az eseményen dr. Szabó László miniszterhelyettes elmondta, hogy a dunavarsányi székhelyű
Ibiden vállalat immár 10 éve folytat meghatározó
tevékenységet hazánkban. Jelenleg 2214 dolgozót foglalkoztatnak, négy gyártócsarnokot és
egy kutatási fejlesztési központot működtetnek,
összességében a folyamatos bővítés és fejlesztés jellemzi a cég magyarországi tevékenységét.
A magyar gazdaság szempontjából rendkívül
fontos a most aláírt stratégiai együttműködési
megállapodás, mert ezzel a cég hosszú távra kötelezte el magát a magyarországi jelenlét mellett.
Az Ibiden és a kormány együttműködésének fő
területei a gyártásfejlesztés, az innováció és kutatás-fejlesztés, valamint a képzési együttműködési
rendszer fejlesztése. Az aláírt dokumentum a kormány 57. stratégiai együttműködési megállapodása, az Ibiden pedig immár a 6. japán stratégiai
partnercég, ezzel is mutatva, mennyire fontosak
a magyar-japán gazdasági kapcsolatok. Az újonnan aláírt stratégiai együttműködési megállapodás megkötése tovább erősíti az Ibiden vállalat hazánkban megvalósuló bővítési terveit.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, korábbi polgármester lapunknak elmondta: bár
a vállalatnak otthont adó ipari park nem a

város központjában, hanem a szélén terül el,
a kezdetektől kitűnő volt a kapcsolat a japán
cégvezetők és a város között. Az ipari park
létrehozásakor az első jelentős nagybefektető az Ibiden volt. A tőlük befolyó iparűzési
adóra mindig biztosan támaszkodhattak,
felhasználásával az elmúlt esztendőkben jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani.
Gergőné Varga Tünde jelenlegi polgármester kifejezte reményét, hogy a most
aláírt megállapodás tovább erősíti Dunavarsány és az Ibiden immár hagyományosnak mindható együttműködését. Mint
mondta, a város minden, a rendelkezésére
álló lehetőség biztosításával támogatja a
japán cég tevékenységének bővítését és
számít arra, hogy a város fejlődésében továbbra is jelentős szerepet vállal az Ibiden.
Haeffler András

Sályi Gergő Norbert-Kis Judit

2015. február-március
hónapban születtek névsora

Az átjelentkezés intézménye az időközi választáson nem működik.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a választás kitűzését követően 2015. május 15-én
16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani.

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezet
számára a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok nevét és
lakcímét. Nemzetiségi választópolgárként az átadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2015. árpilis 12-én és 2015.
május 4-én 16.00 óráig igényelheti.
Jelöltet legkésőbb április 13-án 16.00 óráig kell bejelenteni.
Az ajánlóívek leadásának határideje 2015. április 13.
A roma települési nemzetiségi képviselőjelölt állításához 6 választópolgár ajánlása szükséges.
KAMPÁNY

Grabics Ádám Koppány

február 27.

Kégli Márton Barnabás

február 27.

Pelsőczi Balázs András

március 2.

Schwalm Viktória

március 4.

Balogh Angelika

március 14.

Stróbl Levente Tamás

március 19.

2015. február-március
hónapban elhunytak
névsora
Egri Györgyné

élt 90 évet

Garai Józsefné

élt 83 évet

Kollár Józsefné

élt 81 évet

Kocsis József

élt 74 évet

Takács János

élt 71 évet

Rózsavölgyi Istvánné

élt 61 évet

Papp Krisztián

élt 19 évet

A választási kampányidőszak 2015. március 28. napjától 2015. május 17. napján 19.00 óráig tart.
SZAVAZÁS

Vegyes vásárok időpontjai

Szavazni május 17-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A SZAVAZÁS HELYE: DUNAVARSÁNY, BÉKE UTCA 16. (PETŐFI KLUB)

a Petőfi Művelődési Házban

A választópolgár csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelységben szavazhat.
Szavazni csak a magyar hatóság által kiállított személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
bemutatásával lehet.

Április 30.
Május 7.

9.00-11.00-ig Vegyes vásár
13.00-16.00-ig Vegyes vásár

Május 14.		

9.00-12.00-ig Vegyes vásár

Május 18.		

9.00-12.00-ig Vegyes vásár

Május 22.		

9.00-11.00-ig Vegyes vásár

Május 28.		

9.00-11.00-ig Vegyes vásár

Június 2.		

9.00-12.00-ig Vegyes vásár

Május 15.
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8.00-12.00-ig

Méteráru vásár
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Útravaló

VARSÁNYI TÁNCLÁZ FOTÓZÁS
A római katolikus egyház ünnepei,
szentjei, ünnepei áprilisban

„Eljön egykor amaz óra, melyben a gyász sírhalmok
megnyílnak trombitaszóra s elvész minden
hatalmok.”
Olvasandó: Jn20,1-18.

Április 5-6. Húsvét ünnepe, a római katolikus egyház legnagyobb
ünnepe. Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Az élet újjá születése. Benne
van hitünk és reményünk.
Április 23. Szent Adalbert püspök és vértanúra emlékezünk. Csehország keleti részén, Libicében született 956-ban. Apja Szlavik cseh, szláv
fejedelem. Anyja Adilburg szász nemzetiségű volt. Fiukat, Vojtechet világi
pályára szánták, kiváló szellemi képeséggel rendelkezett. 972-ben a magdeburgi dóm neves iskolájába került, ahol papi pályára készült. Az Adalbert
nevet bérmáláskor vette fel Prágában. Két év múlva a város első püspöke
Dietmar pappá szentelte. II. Boleszlav fejedelem a papság és a nép Dietmar
püspök halála után Adalbertet választotta püspökké. Számos nehézség és sikertelenség arra indította, hogy Jeruzsálembe zarándokoljon és magányban
töltse életét. A montecassinói apát javaslatára Rómába ment és az avnetói
görög kolostorban élt. Később 12 bencés társával visszament hazájába és
Breznovban apátságot alapított. 994-995-ben Magyarországon térített. Ő
keresztelte és bérmálta meg Szent Istvánt. Politikai állapotok miatt nem téríthetett hazájában, ezért missziós munkáját a poroszoknál folytatta Danzing
közelében. 997. április 23-án halt vértanú halált. Szomszéd településünk,
Bugyi község plébániájának Szent Adalbert a védőszentje. Esztergom – Budapest főegyházmegye védőszentje.
Április 23. Szent György vértanú napja. A római katolikus egyház
egyik legáltalánosabban tisztelt szentje. Dioclecián császár magasrangú
tisztje volt. Hősies bátorsággal tett hitet Krisztus igazsága mellett. Édesanyja
hatására lett keresztény. A görög egyház a nagy katonaszentek között tartja
nyilván, díszes ruhában ábrázolják. Szent György zászlótartó volt, kiemelkedő
szerepe lett közöttük. Palesztínában a IV. században, Rómában az V. században már volt róla elnevezett templom. Az uralkodó családok tagjai védőszentjüknek tekintették. Sárkányölőként való ábrázolása középkori eredetű.
Egész élete küzdelem volt a gonosz szellemmel. Krisztus erejében bízva legyőzte a sátánt. Szent György a katonaság, testőrség, a vadászok védőszentje.
Segítségét háborús időben kérjük.
Április 25. Szent Márk evangélista ünnepe. A tanítványok közé
tartozott, az Apostolok Cselekedete említi, hogy Péter apostol Heródes börtönéből való szabadulása után házukba ment. Jézust az ő házuk előtt hurcolták
el. Márkot is el akarták fogni, neki sikerült elmenekülni. A közösség összejöveteleit házukban tartotta. Pál apostol kísérője volt, többször tesz említést
róla. Pál római fogsága idején Timóteust arra kérte, hogy hozza magával. Pál
apostol vértanúságának bizonyára tanúja volt. Péter apostolhoz is szoros kapcsolat fűzte. Evangéliuma 50-60 között íródott, főleg Péter apostol tanítását
tartalmazza. Az alexandriai egyház alapítója, első püspöke. Traianus császár
idején szenvedett vértanúságot. A IX. században erekjéit Velencébe vitték, ő
lett a város védőszentje.
Józsa Sándorné
hitoktató

Ismerősen csenghet a címet adó két sor azok számára, akik
sűrűn járnak református temetésre. Szinte minden alkalommal elhangzik ez az ének, amikor az utolsó földi útján kísérjük az elhunytat. Megyünk a sír felé, ami bezáródik, és arról énekelünk, hogy a sírok megnyílnak. Ez a hit bátorsága a hívő számára, és a hit badarsága a hitetlen
számára. Természetesen, akik a sírnak csak a bezáródásáról tudnak, azoknak
az elmúlt napokban nem volt feltámadási ünnepük, csak húsvéti jeles napjuk. A Húsvét igazi tartalma nem más, mint Krisztus sírjának megnyílása,
amely reménységet ad arra nézve, hogy a mi sírjaink sem végérvényesen
záródnak be. Nem a halálé az utolsó szó, és így nem a halál a legnagyobb
hatalom. Krisztus megnyíló sírjával a halál maga vált mulandóvá, halandóvá.
Húsvétkor a feltámadás és örök élet titkát és csodáját ünnepli az érzékeny
lelkű ember. Aki csak a tavaszt, a virágot, a tojást, az emberi jó kapcsolatokat
ünnepli, az olyat ünnepel, amely elmúlik. Ezek mind velünk együtt mennek a
maguk sírjához. Ki előbb, ki utóbb ér oda.
Krisztus tanítványai Húsvétkor nem a saját sírjaik felé mentek, hanem Krisztus
sírja felé. Egy különleges sír felé, amelyről azt hallották, hogy megnyílt. Jézus
megnyíló sírja az élet győzelmét hirdeti, méghozzá nem csak Jézus életének
a győzelmét, hanem a mienkének is. Ez az a győzelem, amit csodálni és ünnepelni is érdemes minden Húsvétkor, minden vasárnapon, és életünk minden
pillanatában.
S mindez azért lehetséges, mert Krisztus legyőzte a halált, és a győzedelmes
életet kínálja nekünk. Nekünk, akik most választhatunk, hogy csak a saját sírunk
felé megyünk, amelyik előbb-utóbb bezáródik fölöttünk, vagy megyünk Jézus
sírja felé is, amely megnyitja sírjainkat, előhív, feltámadást és örök életet ad.
Életösztönünk sokféleképpen próbálta megtalálni a halhatatlanság kulcsát.
Keresték ezt a vegyészek az élet elixírjében, a filozófusok a spekulációban, a
praktikusak a tudatos életforma kiválasztásában, a vallásosak vallási képzetekben és cselekedetekben, a művészek és tudósok a hírnévben, de sikertelenül. A földi életet meg lehet hosszabbítani, de visszahozni nem lehet.
Meg lehet hosszabbítani, de az ember örökkévalóvá tenni nem tudja. Húsvét
is azt hirdeti, hogy visszaút Jézusnak is csak 40 napra volt. De azt is hirdeti,
hogy van út előre. Egy másik dimenzióba, a beteljesedésbe, az örök életbe.
Az ide vezető ajtó kulcsa azonban ugyanaz a kulcs, ami Krisztus sírját megnyitotta. A feltámadás és örök élet kulcsát nem a saját és szeretteink sírjánál találjuk
meg, sem az emlékezéstől, sem a sírgondozástól nem nyílnak meg sírjaink. Attól nyílnak meg, ha hálás és örvendező szívvel tudunk Jézus megnyíló sírjáról.
Ha tudunk a húsvéti feltámadás csodájáról, amely azért lett nyilvánossá, hogy
kinyilatkoztassa az Isten csodás kegyelmét. Hogy világossá tegye, hogy Eljön
egykor amaz óra, melyben a gyász sírhalmok megnyílnak trombitaszóra s elvész
minden hatalmok. Hogy világossá tegye a mulandó emberiségnek, akik nem
kerülhetik el sírjaik bezáródását, azt, hogy ha életükben akarnak tudni Krisztus
megnyíló sírjáról, akkor tudják remélni saját sírjaik megnyílását. Minden összekulcsolt kéz, minden vasárnapi istentisztelet-látogatás Krisztus megnyíló sírjához vezet. Ezek elmaradása újabb és újabb lakatot tesz a mi bezáródó sírjainkra.
Húsvét napjai elmúltak, a feltámadás reménységének, örömének és méltóságának áldásai azonban kísérjenek bennünket bezáródó és megnyíló
sírjainkon át az örökkévalóságba.
A Presbitérium

Március 28-án összejöttek a Varsányi Táncláz résztvevői egy közös fényképezkedésre a Petőfi Művelődési Ház színháztermében. Vidám hangulatú, kellemes beszélgetős este kerekedett, ahol a résztvevők eleinte
félénken, majd annál bátrabban, bohókásan pózoltak Domán Gergő
fényképezőgépe előtt, akinek ezúton is köszönjük készséges munkáját!
A képek megtekinthetők a Művelődési Ház facebook oldalán, a Varsányi
Táncláz eseményén, ahol további információkat, a táncosok által feltöltött
fotókat és egyéb érdekességeket találhatnak a rendezvény szereplőiről,
versenyszabályzatról, aktualitásokról.

A Hetyke Etyke Klub hírei
Április 10-én másodszorra jöttek össze városunk etykéi. Pénteken este 18 órai
kezdettel kiállításmegnyitón vehettünk részt, Pusztai Mihályné Hidegföldi
Julika köztünk élő amatőr grafikus és festőművész alkotásaiban gyönyörködhettünk. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Kamaratermében a kiállítás megtekinthető a ház nyitvatartási ideje alatt. Az este halk zene mellett kötetlen beszélgetéssel ért véget. Várunk mindenkit hetykén a következő klub esténken!

Színházbusz
Március 15-én este a Belvárosi Színházban jártunk, egy fergeteges előadáson
vehettünk részt. A nézőközönség végigszórakozta Hernádi Judit és Kern András vidám előadását.

Húsvéti játszóház

Március 28-án délután húsvéti játszóházat szerveztünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével.
Programunkon először kézműveskedtünk, majd bábelőadást tekinthettek
meg a gyerekek. Az előadás végén tombola meglepetéssel kedveskedtek a
kicsiknek. A rendezvényen teával, zsíroskenyérrel és nyuszifészek-fánkkal vendégeltük meg a jelenlévőket.

Civil Akadémia
A Reiki
Az alapító japán Mikao Usui szerint: A boldogság elérésének módszere,
amely elhárítja az akadályozó lelki és testi betegségeket.
Minden hónapban megnyílik a Petőfi Művelődési Központban
a Civil Akadémia, amelynek áprilisi témája a Reiki volt, előadója Wagner Lajos Reiki-mester, a dunavarsányi Reiki Klub alapítója,
vezetője. Többek között a földsugárzásokról és azok eltereléséről
beszélt, továbbá a Reiki által való gyógyulásokat mutatott be videofilmek segítségével, az est befejezéseként pedig egy kellemes meditációban vehettünk részt. Aki szívesen megismerkedne a
Reiki világával, megteheti a www.reikidunavarsany.hu honlapon is!

Óriás kültéri sakk
Sokunk ötlete és vágya végre megvalósult egy kültéri óriás sakktábla kivitelezésével. Köszönjük a Du-Nád Kft. ügyvezető igazgatójának, Nádházi Árpád
Úrnak, hogy támogatásként a betonlapokat rendelkezésünkre bocsátotta a
tábla elkészítéséhez.Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy tisztelettel felkérjük
Önöket egy nemes gesztusra: fogadjanak jelképesen örökbe egy sakkfigurát
tízezer forintért! A támogató neve felkerülne a figura talapzatára.A részletekről
érdeklődhetnek a Művelődési Ház titkárságán.Terveink között szerepel a hátsó udvaron lévő kőasztalok felújítása is, ezekre sakk- és malomtáblát festünk
majd fel. A jó idő beálltával lehetővé válik egy újabb közösségi színtér használata is - az ünnepélyes avató május 30-án lesz az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulóinak közreműködésével.
Várjuk megkeresésüket! Mindenkit szeretettel várunk!

Nyári táborok

TE IS SZEDD MÁJUS 15-ÉN!
ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg a szervezett szemétgyűjtés szerte az országban, amikor
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Nemcsak a szűkebb-tágabb környezetünket szeretnénk közösen tisztává varázsolni,
hanem azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel.
Mindehhez kérjük a helyi civil szervezetek, alapítványok, helyi szerveződések segítségét is, szedjük egyszerre, egy hétvégén – május 15.-én
– együtt Európa polgáraival a szemetet!

A nyári szünidő hasznos eltöltése érdekében a 7-14 év közötti gyermekeket a
következő táborok várják:
Kézműves tábor:
2015. július 6-10-ig kézműves tábor lesz általános iskolás gyermekek részére.
Programjaink sorában karkötőt fonunk, termésképet készítünk, bőrözünk, kavicsot festünk, zöldségbábot faragunk stb.
Reggelit, ebédet és uzsonnát biztosítunk.
Kerékpáros tábor:
2015. augusztus 3-7 között, illetve augusztus 10-14-ig ismét tervezzük a már
hagyományosnak tekinthető kerékpáros tábort.
Teljes ellátást biztosítunk napi háromszori étkezéssel, a részletes programról a
későbbiekben tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A táborokról bővebben a Petőfi Művelődési Ház irodájában érdeklődhetnek.
Várjuk a jeletkezőket

Programok

8

10

- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -

11

Az esemény zárásaként minden évben felavatjuk a Tudás
Fáját, ezzel együtt megünnepeljük azokat a tanulókat,
akik az eltelt egy év során tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. A diákok közül
többen országos vagy nemzetközi versenyek győztesei.
Erről ad ízelítőt két írásunk.

Botit kérdeztem a pécsi versenyről:
Milyen érzés egy ilyen nagy versenyre
eljutni? Hogy érezted magad?
Kicsit izgultam, de nagyon igyekeztem. A feladatok elég nehezek voltak.

Árpád-hét
Az énekkar előadja a versenyprogramot

Német nyelvi délután

Egyet nem sikerült megcsinálnom, eggyel
pedig nem lettem kész. Kíváncsian vártam
az eredményt, és hihetetlen volt, hogy 90
gyerekből a 7. legjobb lettem. Ha pedig
a pontszámokat vesszük, a 4. legjobb az
országban! A verseny nagyon szervezett
volt, sok ajándékot kaptam: oklevelet,
könyvet és egy érdekes logikai játékot.
Mik a további terveid? Mi szeretnél lenni
felnőtt korodban?
Még nem tudom, mi leszek, ha nagy leszek,
de a többi versenyen is szeretnék jól szerepelni, és a kitűnő bizonyítványomat tartani.
Gratulálok ehhez a gyönyörű eredményhez! Kívánok további sikereket, kitartást
az elkövetkező évekre. Büszke vagyok rád!
Tóthné Bíró Katalin tanító

Német nyelvi délután

Barsi Botond 4/A és Eiben Vilmos 2/A
osztályos tanulónk bejutott a Zrínyi matematika verseny Pécsett megrendezett
országos fordulójába. Nagyon rangos,
nehéz versenyről van szó! A megmérettetésen Barsi Botond a negyedikes
korcsoportban 90 országos döntős
gyermek közül 7. helyezést ért el. Gratulálunk! Boti szinte minden versenyen
indul. Tavaly a Tudásbajnokság országos
döntőjét megnyerte, s idén is nagyon
szép eredményeket ér el. (Jelenleg is
zajlanak versenyek.) Botond nagyon
szorgalmas és kitartó. A matematika
mellett szenvedélye még a sakk, ezt is
magas szinten űzi. Az MTK sakk-szakosztályába jár, a budapesti bajnokságon
a felnőtt csapat tagjaként versenyez.

Tilinger József kiállítása

Nyolcadikos lányok magyar néptánca

Március 24-27.
Tanár-diák meccsek
			
(kosárlabda, kézilabda, röplabda, floorball, foci)
		
Osztályok közötti csapatversenyek
			
(kosárlabda, kézilabda, röplabda, floorball, foci)
Március 23.
Atlétika versenyek
Március 26.
Erős ember verseny

Kiváló eredmény országos matematika versenyen
Nagy öröm és dicsőség érte iskolánkat.

4/a nemzetiségi néptánc

Tudás Fája díjazottjai

A kedves olvasó számára ezzel a listával szeretném érzéAz Árpád-hét programjai voltak
keltetni, hogy iskolánkban, az Árpád-napok keretében,
a diákok a kötelező tanórákon kívül számos olyan prog2015. március 17. Nyelvek délutánja (német)
ramban vehetnek részt, amely új élményeket ad számuk2015. március 18. Nyelvek délutánja (német, angol)
ra, gazdagítja személyiségüket, pallérozza tehetségüket.
2015. március 20. A víz világnapja alkalmából filmvetítés
			
A víz üzenete címmel
Ilyenkor a szülők is gyakran vendégeskednek nálunk:
			
Lelki béke világnapja keretében meditációs órák
ez évben 45 nyílt órán tiszteltek meg bennünket ér2015. március 23. Árpád Vándorkupa – körzeti teremfoci bajnokság
deklődésükkel. Közösségünk számára sok tennivaló			
Játékmester órái stratégiai-logikai játékok
val, a kötelezőn túl vállalt feladatokkal telnek ezek a
2015. március 24. Dunavarsányi alkotók galériája
napok, de sokan vagyunk, akik valljuk, ez így van jól.
			Tilinger József festményei
			kiállításmegnyitó
A sok, hagyományosnak mondható program
			Természettudományok versenye
mellett idén először egy helyi amatőr művész,
2015. március 25. Történelem verseny
Tilinger József is bemutatkozott alkotásaival. Ezúton
2015. március 26. Szózaténeklő verseny
is köszönetet mondunk, hogy értékteremtő tevé			
Nyelv-Ász körzeti anyanyelvi verseny
kenységével példaképül szolgált közösségünk szá2015. március 27. Tudás Fája avatása
mára. Szeretnénk, ha jövőre újabb helyi művész mutatkozhatna be a Dunavarsányi Alkotók Galériájában.
Árpád-napi sportversenyek

Angol nyelvi délután

Árpád-hét

Árpád-napok az iskolában

Nyelv-Ász térségi anyanylevi verseny

Tanár-diák meccs

Nemzetközi kórusverseny
Két dunavarsányi kórus, a Mollissima Női Kar
és a Rácz Edit Gyermekkar, a zeneiskola és az
általános iskola közös kórusa jelentős eseményen vett részt : az Interkultúr Hungária és a
Meeting Music szervezésében XV. alkalommal rendezték meg a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyt és Fesztivált a Művészetek
Palotájában március 29. és április 1. között.
A verseny rendkívül magas színvonalára való
tekintettel már tavaly szeptemberben elkezdtük
a felkészülést. A heti több próba eredményeképpen elértük, hogy bátran indulhattunk az igen
színes nemzetközi mezőnyben. Amint hallgattuk az amerikai, izraeli, cseh, horvát, spanyol,
indonéz, japán, nepáli, orosz, norvég, svéd, észt,
német és számtalan jobbnál jobb magyar kórus
produkcióját, egyre erősebben fogalmazódott
meg bennünk a gondolat, hogy itt csak mi vagyunk amatőrök, a többiek egészen biztosan magas szintű zenei előképzettséggel rendelkeznek.
A fellépésünket követő vastapsból azonban érezhettük, nekünk sem kell szégyenkeznünk. A gyermekkórus jelentős szakmai elismerést kapott.

Mindszenti Zsuzsánna, az ELTE Zenei Tanszékének
docense és a KÓTA Magyarországi Kórusok és a
Zenekarok Szövetségének elnöke keresett meg és
gratulált.
Csodálkozását fejezte ki, hogy nem ének-zene
tagozatos általános iskola kórusaként ilyen gondosan kidolgozott, zeneileg szépen megformált,
tiszta intonációval előadott műsort láthatott tőlünk. Egyúttal meghívta a Rácz Edit Gyermekkart
a novemberben megrendezendő Kodály Zoltán
Kórusversenyre és kifejezte azt a reményét, hogy
más versenyeken is találkozhat velünk, mint
mondta: „ott a helyünk”. Ennek a megtisztelő
felkérésnek természetesen eleget teszünk és a
jövőben több kórusversenyen is részt veszünk.
Ez óriási felelősséget ró ránk, hiszen olyan felnőttekkel és gyerekekkel, akik nem, vagy csak alig
rendelkeznek zenei előképzettséggel, rengeteg,
szinte emberfeletti munkával, nagyon sok próbával eltöltött óra eredményeképpen lehet magas
szintű művészeti előadást nyújtani. Ezúton is szeretném megköszönni felnőtt kórustársaimnak,

hogy sok-sok teendőjük mellett, szabadidejüket feláldozva, lelkesen énekelnek, van
erejük a hatalmas kihívásoknak megfelelni.
Köszönöm a gyerekeknek, hogy vállalták a rengeteg próbát, és szüleiknek, hogy bátorították őket,
valamint kollégáimnak az együttműködést és az
Iskola a Gyermekekért Alapítványnak az anyagi
támogatást. Remélem, mindkét kórus tagjai
úgy érzik, megérte a sok-sok munka, hiszen az
eredmények magukért beszélnek. A nemzetközi
Inchoral értékelési rendszernek megfelelően a
Mollissima ezüst 3-as diplomát, a Rácz Edit Gyermekkar ezüst 4-es diplomát kapott.
Csak így tovább!				
		
Takács Edit karvezető
Friss és örömteli hír, hogy Kerepesi Daniella a
kempo sportág válogatott kerettagja lett. Hamarosan Törökországba utazik a XII. IKF Kempo
Világbajnokság és Világkupa versenyre. Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk!
Szívből gratulálok tanítványainknak és kollégáimnak:
Vas Zoltánné
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Ismerősen csengő név az új képviselő-testületben
Remélem, a Tisztelt Olvasó már megszokta, hogy minden lapszámban bemutatunk egy-egy tagot a Képviselő-testületből.
A sor most dr. Bóna Balázson van, aki nemcsak képviselőségre, hanem rögtön Bizottsági elnöki tisztségre is kapott megbízást. Nem könnyű a terület: a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak majdnem mindenhez van valamennyi köze, ami
Dunavarsányban történik. Egyrészt anyagias világban élünk, pénz szinte mindenhez szükségeltetik, másrészt ez az, ami
minden települési költségvetés esetében véges. A növekvő vagy valamilyen váratlan esemény miatt keletkező igények
miatt szükségszerű tehát időnként a visszautasítás, amit az előterjesztő érthető módon soha nem fogad örömmel. Bár
a Képviselő-testület hozza meg a végső döntést, a javaslat előzetes vizsgálata és megvitatása a Bizottság feladata, ezért
olykor az elnöknek kell közölni a negatív döntést és indoklását, valamint jobb kedvre deríteni a kezdeményezőt vagy
kezdeményezőket. Nem egyszerű feladat, mint ahogy a folyton változó jogszabályi környezetben sem könnyű az eligazodás, a helyes paragrafus megkeresése és alkalmazása. Ami az ügyrendi kérdéseket illeti, a tapasztalatok szerint aránylag
ritkán kerül sor vitára, de ha mégis, akkor van dolga a Bizottságnak és az elnöknek. Vélhetnénk tehát: ehhez az összetett
munkához nagy tapasztalatú, idősebb embert választanak. Ami az elsőt illeti, rendben van, a másodikkal kapcsolatban
merülhetnek fel kérdések, hiszen viszonylag fiatal szakember Bóna Balázs.

Miért vállalta a jogi tevékenység mellett a közéleti szereplést?
-Születésem óta közéleti és közösségi környezetben
élek. Szüleimet és testvéreimet közéleti és politikai szerepvállalásuk miatt szinte mindenki régóta
ismeri a városban. Bízom benne, hogy a lakosok
alapvetően rokonszenvvel és elégedettséggel kísérik a tevékenységüket. Amit ők eddig tettek, az egy
olyan iránytű volt az életutamon, ami logikussá,
szinte elkerülhetetlenné tette, hogy a helyi közéletben a nyomukba lépjek, ha eljön az ideje. Tavaly
ősszel eljött, megmérettettem magam, és ambícióm
elégséges támogatásra talált. Minden erőmmel és
tehetségemmel azon fáradozok, hogy családomhoz
hasonlóan, képviselőként én is a közjót szolgáljam.
A testvére világi pályán mozog, de teológusi végzettséggel rendelkezik. Annak idején
nem fordult meg a fejében, hogy édesapjához
hasonlóan lelkész lesz?
-Fontolgattam az elköteleződést a lelkészi hivatás
mellett, így a teológiai tanulmányokra is gondoltam, de végül, amikor irányt kellett választanom, a
jogászi pálya mellett döntöttem. A sikeres felvételit
egyetemi évek, majd jogi diploma megszerzése
követte. Jelenleg egy budapesti ügyvédi irodában
dolgozom és készülök a jogi szakvizsgára, ami elengedhetetlen önálló ügyvédi tevékenyég folytatásához. Főként polgári ügyekkel foglalkozunk, a veretes
büntető ügyek, mint például az emberölések, rablások és más erőszakos bűncselekmények egyelőre
nem szerepelnek a közreműködésemmel ellátott
ügyek listáján. Azután hogy később mit hoz az élet,
mármint a jogászi élet, most még nem tudom.
Milyen tervei vannak a későbbieket illetően –
marad a szigorúan vett jogi pályán egy kis helyi
politizálással fűszerezve, vagy abban is követi a
bátyját, hogy később esetleg a nagypolitikába is
belekóstol, országgyűlési képviselőként?
-Mindenekelőtt az ügyvédi pályán szeretnék dolgozni és jó eredményeket elérni. Az elkövetkező évek
tapasztalatait is figyelembe véve, nem tartom kizártnak, hogy a következő ciklusban is képviselő-jelöltként induljak. Ezen túl komolyabb politikai terveim
nincsenek.

Pénzügyi, jogi és ügyrendi az a bizottság, amelyet vezet. A jogi és ügyrendi rész teljesen illeszkedik a szakmai végzettségéhez , a pénzügyekhez mennyire ért?
-Jogos a kérdés, de van rá felelet: a Corvinus Egyetemen részt veszek egy képzésen, aminek befejezésével
gyakorlatilag közgazdász diplomám is lesz. Az ügyvédi
gyakorlatnak köszönhetően pedig már eddig is szereztem némi rálátást a pénzügyekre, így nem állok
teljesen értetlenül, ha szembesülök velük. Mindezzel együtt sem tartom magam kifejezetten pénzügyi
szakembernek, de nem is kell annak lennem, mert a
döntéseket előkészíti a Hivatal pénzügyi szakértő csapat. A Bizottság és a képviselők legfontosabb feladata
annak vizsgálata, hogy egy adott ügyben mi szolgálja
a legjobban a közjót. Képviselőként a kötelességünk a
megbízóink, vagyis a dunavarsányi emberek érdekeinek
szolgálata. A szakmai tapasztalat és rálátás legfeljebb
mankóként szolgálhat a jó döntések meghozatalában.
Akkor, amikor van egy kis szabad ideje, mivel tölti?
-Gyerekkorom óta cserkészkedem, kedves időtöltésem a testet-lelket felüdítő lovaglás, másfél-két éve pedig belevágtam a kertészkedésbe.
A háború előtti Magyarországon élénk és kiterjedt
volt a cserkész-élet, azután jött a kommunizmus és
betiltotta. A rendszerváltozás után sorra újraéledtek
a cserkészcsapatok – Dunavarsányban a többi településhez képest is különösen erős, fejlett a cserkészet.
Itt vajon miért ilyen népszerű?
-Az 1990-es évek elején országszerte volt egy nagy
hullám, valóban mindenütt megalakultak vagy újraalakultak a csapatok, azután elmúlt a kezdeti lendület,
alábbhagyott a kedv. Dunavarsány átvészelte ezt az
időszakot is, több mint negyed évszázada működik
megszakítás nélkül a cserkészmozgalom. Nem könnyű
a népszerűség megtartása, sőt, a lehetőségek szerint
erősítése, mert a mai számítógépes, sok tekintetben
az önző érdekekre nevelő, a pénz és vagyon mindenhatóságát kiemelő, fölgyorsult virtuális világban kell
hangsúlyozni a fiatalok körében a hagyományainkat,
régi értékeinket. Éppen ezért komoly erőfeszítéseket
teszünk annak érdekében, hogy ez a nagy múltú, szép
mozgalom megmaradjon és fejlődjön, amiben minden évben segítségünkre van az Önkormányzat is.

Egy célt ezzel megfogalmazott, milyen tervei vannak ezen kívül?
-Szakmai célom a szakvizsga letétele. Az, hogy ezután Budapesten dolgozom majd egy nagyobb
ügyvédi irodában vagy egyéni ügyvédként Dunavarsányban, még nem eldöntött tény. Természetesen terveim között szerepel a családalapítás is.
Marad varsányi lakos?
-Úgy helyes a kérdés, hogy leszek-e 100%-osan helybeli lakos, hiszen az utóbbi időkben viszonylag kevés
időt töltök fizikailag itthon, a munkám folyamatosan a
fővárosba szólít. Alapvetően egy falusi vagy kisvárosi
ember vagyok, itt érzem igazán jól magam. Hosszú
távon tehát mindenképpen szeretnék itt maradni.
A legtöbb emberhez hasonlóan szeretem a szülőfalumat. Szívesen töltök és töltöttem időt máshol
is, de hosszútávon nem vágyódtam soha máshová.
A Bóna család több tagja vesz részt az országos, illetve helyi közéletben – nem gondolja, hogy a varsányiak esetleg azt mondják: no, most már elég a
Bónákból?
-A vezetéknevünk, családunk és az értékrendünk azonos, de nem vagyunk egyformák. Zoltán bátyámtól
eltérően én nem vagyok „politikus” alkat. Bennem
nincs meg az a kifinomult érzék, hogy gondolataimat
mindenkinek a maga nyelvén adjam elő. Néha túl
egyenesen, néha túl komplikáltan fogalmazok. Ezt
már csak tetézi az, hogy egyesek olykor előítélet vagy
ellenérzés miatt hajlamosak félreérteni/félreértelmezni azt, amit közölni szeretnék. Különbség még talán,
hogy – vélhetően fiatalabb korom miatt is – bizonyos
kérdésekhez markánsabban állok hozzá, ami konfliktusnak és népszerűtlenségnek is lehet a forrása. Hogy
mikor lesz elég a Bónákból? Ezt a varsányi választópolgárokra bízom. Nem éreztem úgy, hogy azért kellene,
vagy épp nem kellene indulnom képviselő-jelöltként,
mert édesapám vagy bátyám hasonló tevékenységet
folytatott. Úgy gondolom, hogy a Dunavarsány szolgálata iránti elkötelezettségem önmagában tesz késszé
arra, hogy e város lakóit képviseljem. A választáson
kapott bizalmat köszönöm, és azon leszek, hogy családom nyomában és ne árnyékában tegyek hozzá a
város és a közösség épüléséhez.

Haeffler András

Testvérvárosi kapcsolat
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„ A TESTVÉREKNEK NEM KELL MINDIG EGYÜTT LENNIÜK, DE MINDIG TUDNIUK KELL EGYMÁSRÓL”

Csetfalva
Dunavarsány Város Önkormányzata 2008ban Csetfalvával (Kárpátalja) testvér-települési
szerződést kötött, amely szerződés kötelez.
A „testvéreknek” nem kell mindig együtt lenniük, de mindig tudniuk kell egymásról – így
növekedtünk az elmúlt években, a magunkért és egymásért hordozott felelősségben.
Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarok
számíthatnak Dunavarsányra a nehézségekben is, mert ekkor vizsgázik a testvériség.
A Dunavarsányi Napló olvasói januárban már
olvashattak Csetfalván történt látogatásunkról,
ahol a felújításra szoruló általános iskoláról is
írtam. Akkor még csak a szívünk készségében
jelent meg a segíteni akarás, mára már testvéri
kezeken át, adni is tudunk. 2015. március 20án kettős céllal utazott Csetfalvára egy küldöttség: egyrészt átadni az örömteli hírt, amelynek
értelmében Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február
10-ei testületi ülésén megalkotta a 2015. évi
költségvetési rendeletét, ebben az is szerepel,

hogy a Csetfalvai Általános Iskolát 3 millió forint értékben támogatni kívánja. Mivel az iskola nem rendelkezik saját bankszámlával, a Kárpátaljai Református Egyház felajánlotta számláját a Dunavarsányi
Önkormányzat adományának kézbesítése céljából.
a száraztészták, 193%-kal a cukor és 172%kal az étolaj ára, 3,5 szeresére emelkedtek
a közüzemi díjak és négyszer annyiba kerül egy kiló kenyér ma, mint az év elején.
A drasztikusan megnövekedett árak mellett a fizetések, nyugdíjak elértéktelenedtek, az ott élők számára egyre nagyobb
gondot okoz a mindennapi megélhetés.
Másrészt vittünk magánszemélyek által felajánlott, több hektár földre elegendő vetőmagot,
amelyből takarmány lesz, így segítve az állattartást. Aggasztó a helyzet, mivel a nemzeti valuta
elértéktelenedése következtében ugrásszerűen
megnőttek az árak. Február utolsó hetében a
Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyében 245%-kal emelkedett a búzaliszt, 172%-kal

Hírek Gemmingenből

Gemmingen

Nagyon várjuk már a tavaszt - éjszaka még néha
talajmenti fagyok vannak, de napközben is csak
nagyon nehezen emelkedik a hőmérséklet 10 fok
fölé.

Ami azért is hasznos, mert a strand főleg nyáron és napközben üzemel. Az építkezés ös�szes költségét Gemmingen városának kell
fizetnie (kb. 750.000.000 Ft), támogatást sajnos nem kap a beruházás. Az új strand remélhetőleg mind a községnek, mind a környező
települések számára egy fontos vonzerő lesz.

Az első két képvislő-testületi ülésen fontos döntések születtek a már folyó és a még előttünk álló
beruházásokról. Az egyik nagy munkánk a helyi
strand felújítása két lényeges korszerűsítéssel,
ezek 2015. május 1-jei határidővel készülnek el.
A közel 40 éves úszómedence nem felel már meg
a jelenlegi előírásoknak. Új nemesacél bevonatot
kap, a későbbiekben az eddigi 6 méteres pálya
helyett most csak egy 2,5 méteres és egy 4,25
méteres pálya lesz, ennek köszönhetően nagyobb terület adódik az úszni nem tudók számára.
Az épületet, ahol az öltözők, a zuhanyzók és
a büfé volt, 2014 végén teljesen lebontották. Így most a legújabb szabvány szerint épül
meg egy modern épületegyüttes, ahol a dunavarsányi vendégek következő látogatásuk
alkalmával biztosan jól érzik majd magukat.
Ezek mellett a strandra felszerelnek egy napkollektort 100 kW teljesítménnyel, így a szükséges áram egynegyedét ezáltal elő lehet állítani.

A másik nagy munka 2015-ben az Eppingen út
újjáépítése. Ez a község fő útvonala a központtól
délre található Stebbach felé. Az út a vegán termékeket áruló bolt és a „Krone“ étteremnél levő
kereszteződéstől indul, elhalad a Volksbank, az
„Il Barone“ étterem előtt, majd a kastélyudvar,
illetve a vele szemben levő fodrászat, optikus és
csempeszaküzlet mellett. Schukraft gazdaság és
a pékség között keresztezi egymást az Eppingen
út és a Kraichgau kerékpár- és túraút. Tovább
délre áll az egykori Rentamt, egy Fachwerkhaus,
amelynek a legrégebbi része 1618-ből származik. Szemben található a Willig bolt. Tovább
felfelé Stebbach írányába az S4 vonat (Karlsruh-Heilbronn) keresztezi ezt az utat. Délre található az Eppingen út mentén a 2014-ben felújított
katolikus harangtorony. Három hete indult el
tehát ez a kb. 390.000.000 Ft értékű beruházás.

Szeretnénk, hogy a Kárpátaljai Magyarok
Csetfalván érezzék, mi osztozunk a fájdalmukban, és imádkozunk a holnap reményéért, ebben bízva Isten áldását kérjük
az életükre.			
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Az év végéig nem csak az autóút, hanem a gyalogos- és a kerékpárút is elkészül. Természetesen
minden üzlet elérhető lesz az építkezés alatt is.
A községnek a költségek csak egy részét kell fizetnie, az autóutat teljes egészében Heilbronn
körzet fizeti. A járda összköltségeinek csak 40
% terheli a községet, ellenben csatornázást
teljes egészében Gemmingen finanszírozza.
Fontos, hogy az új út egy gyalogosok számára
kiszélesített járdával renedelkezik majd. A biztonság szempontjából fontos, hogy az autóút
egy keskenyebb részét beépítik, ez az autósok
sebességkorlátozását szolgálja, főleg azokon a
helyeken, ahol a kerékpárút keresztezi az utat. Az
úton minden nehézség nélkül elfér egymás mellett két autó, ám ezeken a helyeken egyszerre csak
egy jármű haladhat át. Mindkettőnek elsőbbsége
lesz, így a vezetőknek kell megegyezniük abban a
kérdésben, ki haladhat át előbb azon az útszakaszon. Ha ez esetleg ez a jövőben nem sikerülne,
táblákat fognak kihelyezni ennek szabályozására.
A napokban kezdték el a csatornázást, ezért az utat
mindkét irányban szakaszosan lezárják. A beruházásnak 2015 karácsonyáig kell elkészülnie, így
reméljük, hogy egy nagyon szép, újításokban gazdag évet zárhatunk majd.
Üdvözlettel
Sven Christ

- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ A kötelező veszettség elleni védoltás az alábbi időpontokban
vehető igénybe!
2015. 04. 25. (szombat)

Helye: Egészségház, I. emelet
Időpont: Kedd, 16 - 18 óra között.

A program házigazdája a FÉMALK és a Soli Deo Gloria Közösség volt, a felemelő népzenei
élményt hozzáillő finom falatok és italok tették teljessé. A program résztvevőinek felajánlása a kárpátaljai nélkülöző magyarok hétköznapjainak megsegítéséhez járul hozzá.

A várakozás elkerülése érdekében ajánlott az előzetes időpontegyeztetés telefonon vagy e-mailben.
A szűrésen azok a hölgyek vehetnek részt, akik személyes
meghívóval rendelkeznek.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a programszervezésben, a közönségszervezésben az emlékezetes művészi élményért és a kellemes és ízletes vendégségért
áldoztak, fáradoztak.
SDG Közösség

Ha Ön nem kapott levelet, 3 éve nem volt szűrésen, 25-65 év közötti
és szeretne a vizsgálaton részt venni, megteheti.

Fonyóné T. Cecília

18.30 – 19.00 Vendégvárás
19.00 – 20.30 "Erdélyország az én hazám"

A jelentkezéseket Veres Albert 06-20-433-0109-es, illetve Veres Enikő
06-20-468-1908-as telefonszámára vagy az
enci.ungvari@gmail.com címre várjuk.
Adományokat, felajánlásokat az erdélyi szórványmagyarság
támogatására továbbra is gyűjtünk.

Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 149.

a Kantátika Férfikar meghívja Önt
a Dunavarsányi Római Katolikus Templomban
2015. április 26-án 15-órakor kezdődő

Büdöske

Fellépnek:
Belcanto Énekkar - Halásztelek
vezényel: Perecsényi Zsuzsanna
Dilemma Énekegyüttes - Szada
művészeti vezető: Langer Dóra

2030- Zenés - táncos est - közreműködnek a SICULUS zenészei
Jelentkezési határidő 2015. május 10.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. lehetőséget biztosít a térség
középiskolásainak közösségi szolgálat teljesítésére ( a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően).
Jelentkezni lehet személyesen a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. telephelyén munkaidőben, Józsa Zsuzsanna Irodavezetőnél.

DUNA-MENTI ÉNEKHANGOK
című
minősítő kórustalálkozóra.
Kakastaréj

Az erdélyi tájakról a táncházas talpalávalót a SICULUS BANDA húzza.

Az oltás és a chip behelyezése elvégezhető a
Kolozsvári u. 1/A szám alatti Állatorvosi Rendelőben is!

ME G HÍVÓ

Dénes Zsolt és Kolozsi Ágnes néptáncosok és a
dunavarsányi Kalamajka néptánccsoport műsora.

Mikrochip ára: 3500 Ft

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Vezetősége

Begónia

Kulturális estjére, amelyen
egyesületünk 10. éves fennállását ünnepeljük.

25 db 4 700.- Ft
50 db 8 100.- Ft
100 db 14 800.- Ft
Napvirág

az Erdélyiek Egyesülete és a Soli Deo Gloria Közösségi Ház

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. akciót hirdet a képeken látható
egynyári növények forgalmazására. A virágok árusítása kizárólag május hónapban, a helyszínre való szállítással és kiültetéssel együtt történik, Dunavarsány területén belül. A vásárolt darabszámtól függően változnak áraink:

Rendelésfelvétel:
Gyurasics Gábor +36 20 241 209
Vas Zoltán + 36 20 337 6421

Vinka

Gergőné Varga Tünde
Polgármester

2015. május 16. szombat 19 órakor

Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható”!

FIGYELEM!

Tisztelt Vállalkozó Kollégák,
Tisztelt Lakosság!

Az ÉFOÉSZ Központ (Értelmi Fogyatékossággal élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége) március 27-én tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalokat díjazott. Az eseményre a Parlament Delegációs termében került sor. Meghívást kaptam Lengyelné Megyes Marianntól – ez
év januárjáig a Polgármesteri Hivatal dolgozója volt –, akinek fia, Katona
Zoltán Levente a Göllesz Viktor Ösztöndíj művészeti kategória díjazottja
lett. Megtisztelve éreztem magam a megható rendezvényen, ahol Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke adta át az elismeréseket. Katona Zoltán Levente a dunavarsányi Árpád
Fejedelme Általános Iskola speciális tagozatának tanulója. Zoli kicsi kora
óta kiválóan rajzol, ennek a tehetségének köszönhető az ösztöndíj elnyerése. Olyan óriási lehetőséget kapott az országos szervezettől, amellyel
hagyományőrző népi kismesterségeket ismerhet meg, alkothat, műveiből
vándorkiállítást szeretnének szülei létrehozni. További sok sikert kívánunk
Zolinak, valósuljanak meg álmai!

Az oltás díja: 4000 Ft
Tartalmazza a kötelező féregtelenítés is!

Háznál történő oltás kérhető telefonon:
Dr. Fábián Miklós: 06-30-9611-694
Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507

Elérhetőségeim:
e-mail: dvvedono@invitel.hu
mobil: 06 20 266 4332

Meghívó

2015. 04. 30. (csütörtök) 14.00-16.00 pótoltás
Állatorvosi Rendelő

Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16.30-18.00
Kedd, csütörtök: 16.00-17.30
Szombat: 10.00-11.30

Kérem , hívjon a részletek megbeszélése miatt!

TEHETSÉGES GYEREKEK DUNAVARSÁNYBAN

		

9.00-10.00 ERŐSPUSZTA
10.00-12.00 NAGYVARSÁNY

Mollissima Női Kórus
vezényel: Takács Edit
Kantátika Férfikar
vezényel: Langer Dóra
A 3 tagú bírálóbizottságát a KÓTA (MAGYAR KÓRUSOK,
ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETTSÉGE) küldi.
A hangversenyre a belépés díjtalan.
A rendezvény fő támogatója:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Közérdekű

Szűnni nem akaró tapssal köszönte meg a teltházas közönség Pál István Szalonna és
bandája fergeteges muzsikáját a Húsvétot követő péntek délután a Közösségi Házban.
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EBOLTÁS

A védőnői méhnyakrák-szűrés
2015. március 1-től kezdődött.

M ul at s á g H ú své t u t á n

Pistike

Események
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

Kirekesztés helyett kitüntetés
Nem mindennapi teljesítményt tudhat magáénak főszereplőnk: nemzeti ünnepünk alkalmával a
Magyar Érdemkeresztet vehette át a Fidesz-KDNP által ajánlott és az Országgyűlés által megválasztott
köztársasági elnöktől, Áder Jánostól, és Aranytoll kitüntetést kapott eddigi életművéért attól a közismerten baloldali Magyar Újságírók Országos Szövetségétől, amelynek főtitkára az Orbán Viktor miniszterelnökkel állítólag szembeforduló, de – mint kiderült - hamisított Teller Ede levél közlése miatt
a Népszabadság éléről kénytelen-kelletlen leváltott Eötvös Pál. Ruva Farkas Pál nyughatatlan közéleti
szereplő, mindig munkálkodik valamin. Hol egy pártot, hol egy világszövetséget alapít, konferenciákon
tart beszédet, érdekvédőként meghallgatásokra jár különféle helyeken, közben megszerez több diplomát, szabad idejében verseket ír és különféle műveit rendezi sajtó alá. Vállaltan cigány származású, és
amikor megkérdeztem tőle, hogy a kormány ellenfelei szerint rasszista és kirekesztő Magyarországon
hogyan érzi magát, megvonta a vállát és kijelentette: ezek az illetők bizonyára nem gondolják komolyan, amit mondanak, mert őt például még soha, sehonnan, senki nem rekesztette ki.

Magyarország XIX. század végén készült kataszteri térképének Dunavarsány két falurészét ábrázoló szelete mostani vizsgálódásunk tárgya (ez a telkek,
házak helyrajzi számait is feltünteti ). Mellékelek egy-egy olyan változatot is, amelyekre rávetítettem a mai utcatérképet a könnyebb tájékozódás érdekében.

Firnigl-ház—a Vészi-ház hajdani
melléképülete

Vészi-ház

Első ránézésre is szembeötlő, hogy mindkét falurész egy-egy kúriaszerű épület köré szerveződött. Nagyvarsány a Vészi-ház /később Krausz-, majd Bornés Firnigl-ház, a legelső tulajdonosát egyelőre nem ismerjük!!!/, Kisvarsány a Tury—ház, később Kancsár-ház köré. A nagyvarsányi épület volt a jóval
régebbi, már a II. katonai felmérés térképén is szerepelt, a kisvarsányi egy 1883-as vasúti hossz-szelvényrajzon tűnik fel először, illetőleg azt tudhatjuk,
hogy Tury Sámuel fia, Zoltán Dunavarsányon született 1874-ben, így feltételezhetjük, hogy a ház ekkor már állt. A nagyvarsányi téglaépület volt, a kisvarsányi vályogból készült. Sajnos, ma már egyik sem áll, mindkettőnek csupán egy-egy — vélhetőleg — hajdani cselédlakását csodálhatjuk manapság meg
a nagyvarsányi Kertész utcában, illetve a kisvarsányi Kolozsvári utcában. A térképekért köszönet illeti Répás Györgyöt.
Kohán József

Tury-, majd Kancsár-ház
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A Parlamentben átvett kitüntetés tanúsítványa
szerint Ruva Farkas Pál költő, író, műfordító, szociológus, a Cigány Világszövetség alapító tagja, a
Cigány Írószövetség alapító elnöke, a Nemzetközi Roma Unió alelnöke. Hogyan került a közéleti
pályára?
-Nagyon jó tanítóim, tanáraim voltak, kihozták belőlem, amit lehetett. Bőven kaptam tőlük irodalmi
útravalót, amit később sikeresen kamatoztattam. Később is akadtak segítőim, például a nyolcvanas évek
elején a szocializmus talán első, mai értelemben vett
üzletembere, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója.
Siklósi Norbertre gondol? Annak idején én is dolgoztam a cégénél. A többi kiadó nem értette, miért
vállalta el az olyan, olvashatatlanul unalmas szovjet pártlapok, mint például a Fáklya vagy a Szputnyik kiadását – a kutyának sem kellettek. Azután
kiderült: abban a papír-ínséges világban a szovjet
elvtársak ingyen vagy fillérekért küldték a sok, jó
minőségű papírt, amiből lehetett „átcsoportosítani” a keresett magyar folyóiratok, képeslapok
számára is. Volt jó néhány ilyen üzleti ötlete, de
azután közbeszólt az MSZMP és nyugdíjazták…
-Igen, rá gondoltam és az akkor Tájékoztatási Hivatalnak nevezett cenzúra-hivatal elnökére, a nevére
már nem emlékszem. Betettek az Újságíró Iskolába,
sikeresen elvégeztem – már volt papír a kezemben.
Szerettem írni. A gyáraknál, vállalatoknál különféle
klubokat szerveztem, ahol az elmaradott rétegek tagjai tudtak egy kicsit művelődni, ismerkedni a világgal.
A Mindig igyekeztem segíteni a hátrányos helyzetűeknek, hiszen én is közülük jöttem. Tagja voltam a
Cigány Koordinációs Irodának, létrehoztuk az első
cigány újságot. 1987-ben létrehoztuk a Magyar Szociáldemokrata Párttal szövetségben a Cigány Szociáldemokrata Pártot, a végén már 37 ezer taggal rendelkeztünk. Indultunk is a választásokon, de nem jutottunk
be, mert valahogy elveszett a bélyegző és nem tudtuk
leadni az összegyűjtött kopogtatócédulákat. Találó,
amit a cigányokra mondanak: halmozottan hátrányos
helyzetűek – nem mi találtuk ki, a cigányok általában
nem kívánatosak sem a politikában sem másutt.

Említett néhány nemzetközi cigány szervezetet. Léteznek ma is?
-Léteznek és működnek. Például a Roma Unió Hollandiában nagyszerűen működő szociális szövetkezeteket szervezett, több ezer hátrányos helyzetű embernek tudtak
munkát adni. Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki tanácsadó
ezek alapján tevékenykedik, amikor cigány családoknak
juttat csibéket, malacokat, vetőmagvakat. Balog Zoltán
miniszter úrnak is eljuttattam hasonló elképzeléseket –
örömmel látom, hogy néhol alkalmazza is. Akkor lenne
az igazi, ha a közmunka helyett nagy számban tudnának
ilyen tevékenységet folytatni a cigány emberek. Merkel
asszonynak, Obama elnöknek és más politikusoknak
azon kellene igyekezniük, hogy olyan nagy támogatási
ernyőt hozzanak létre, ami alá mi is beleférünk. Minden embert Isten teremtett – a cigányokat is. Nemcsak
a templomban kellene egyenrangúnak lenni, hanem
az életben is. A cigányság a világon mindenütt nagy túlélő: volt, van és lesz, éppen ezért kellene segíteni őket.
Beszéljünk egy keveset az irodalomról – említette a Cigány Írószövetséget. Inkább a zenész
cigányok az ismertek, hány cigány íróember
lehet Magyarországon?
-Lakatos Menyhért és Bari Károly volt a hetvenes években
a két messze világító fáklya. Az utóbbi „A holtak arca fölé”
című kötete atombombaként robbant bele az irodalomba. Olyan szóképeket, nyelvi fordulatokat, jelzős szerkezetet alkalmazott 16 évesen, hogy azt mondom: ő a mi
Lorcánk. Azután jöttek a többiek: Osztojkán Béla, Choli Daróczi József, Rácz Lajos, Szepesi József. Már itt a legújabb
nemzedék, bár ők még nem közismertek, éppen fiatalságuk okán. Most állítok össze egy antológiát, a tervek szerint az ünnepi könyvhétre jelenik meg, ebben versekkel,
prózával, fotókkal bemutatom őket a nagyközönségnek.
Saját irodalmi munkásságából mit emel ki?
-Harmincnál is több könyvem jelent már meg. Büszke
vagyok a Gipsy Passió címűre, ebben a cigányság szenvedéstörténetét dolgozom fel a kezdetektől, ami szerintem
a nagy népvándorlások idejére tehető. Rengeteget kutattam, sok forrásmunkát használtam fel, mire elkészült.
Már Attila korában is jöttek, majd mentek ezen a tájon

cigányok, amint Nagy Sándorral is, aki Indián keresztül menetelve is hódított, ott is sokan csapódtak a seregéhez. A halott vezért sokan közülük
visszakísérték Görögországba, majd onnan jöttek
tovább. A többit tessék elolvasni. A „Mezítláb a
csillagok között” az egyik kedvencem, amúgy
már a hetedik verseskötetem. Az „Angyalok, ha
démonok” önéletrajzi kötetem, a „Rókatánc” novelláskötet – kipróbáltam magam több műfajban. Az az igazság, hogy nekem soha nem kellett
leülnöm és töprengenem – annyi minden történt velem, hogy leültem és írtam, írtam, írtam.
Dunavarsányban beszélgetünk – találkoztunk
már Pesterzsébeten, Dunaharasztin, Dunakeszin
és még néhány helyen. Miért lakik most éppen
itt?
-Nomád természet vagyok, nem bírok a végtelenségig egy helyen lakni, mindig mennem kell. A
természet gyermeke is vagyok, nem tudok létezni
az udvaron a fák, bokrok, madarak nélkül. Addig-addig költöztem, míg most egy kertes kis vályogházban lakom nagy udvarral, öt kutyával, négy
macskával és persze a feleségemmel, gyerekekkel.
Eddigi életművével mennyire elégedett?
-Elégedett vagyok az életművemmel és az életemmel is. Amivel nem vagyok elégedett, az az,
hogy az emberek ölik egymást. Béke kellene, és
ez nem elcsépelt jelszó. Magyarország nagyon tehetséges ország – bízom a mostani Kormányban
és abban a törekvésében, hogy a ránk akaszkodott
vérszívókat le akarják rázni. A köztársasági elnök
úr, a miniszterelnök úr és csapata jól teszi a dolgát, ámbár a csapatából lenne, akit cserélni vagy
pihentetni kellene egy kis időre – azt hiszem, ezt
nagyon jól tudja a sportszerető Orbán Viktor. A
baloldalon is voltak jó bokszolók, jó focisták, de
soha nem volt igazi összefogás. Most már igazán
itt az ideje, hogy összefogjunk valamennyien,
mert tántoríthatatlanul hiszek benne: van jövőnk!

Haeffler András

Közöttünk élnek
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Tury Sámuel tanyájának
melléképületei

Történelem
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LABDARÚGÓ HÍREK

Pezseg az élet a tavaszi szezonban. Február utolsó napján felnőtt csapatunk nyitotta a tavaszi bajnoki idényt.
A kemény téli alapozás során több edzőmérkőzést is
játszottunk, többek között a Taksony I-II., illetve a Dunaharaszti csapatával. A téli felkészülés során a labdarúgó
szakosztály is átalakult. A Bozsik csapat koordinátora Patkó György lett, ahol szakmai igazgatói feladatait is ellátja
februártól szakosztályunkban.
Változást hozott az edzők személyében illetve az edzésekben is a téli időszak:
U-7 korosztály - Hégner Zoltán,
U-9 korosztály - Patkó György,
U-11 korosztály - Pirisi Dániel,
U-13 korosztály - Faragó Krisztián
U-15 korosztály – Prazsák Gábor
U-21 korosztály – Somogyi Sándor
Felnőtt csapatunkat továbbra is Patkó György irányítja.

A jó idő beköszöntével egyre több gyerek kezdett egyesületünkben futballozni. Labdarúgó szakosztályunkban
115 igazolt játékos szerepel a különböző bajnokságokban. Az U7 és U9 csapataink fesztiválokon, az U11-U13
csapataink Bozsik-tornákon vesznek részt a környező
településeken. U15 és U21 csapatunk a Pest megyei II.
osztályban szerepelnek sikeresen.
Felnőtt csapatunk a Pest megyei déli csoport, Megye
III. bajnokságban szerepel, azzal a nem titkolt szándékkal, mint a bajnokság megnyerése. Ennek megfelelően
a tavaszi szezonban egyedüli veretlenként, 2 ponttal
vezetik a tabellát. Külön öröm, hogy utánpótlásunkban
vannak olyan tehetséges játékosok, akiket meghívtak
a Pest megyei alközponti U13-as válogatott edzőtáborába, ezúton is szeretnénk gratulálni Zvada Botondnak
és Józsa Krisztiánnak. Célunk az utánpótlás fejlesztése,
nevelése, szeretnénk minél több fiút és lányt az egyesületünkhöz csábítani, ezzel is erősítve a helyi futball iránti
szeretetet.

KETTLEBELL A
HATÉKONY ESZKÖZ
…
y vasgolyó, füllel
Eg y vasgolyó … Eg
zatot
ami minden izom
Eg y edzésforma,
szt!
dinamikusan fejle
Egyszerű, de nem könnyű! A kettlebell eltérően az egyvagy kétkezes súlyzóktól, a gyakorlatok közben folyamatos
koordinációt és nagy erőkifejtést igényel a használójától.
A gyakorlatok helyes kivitelezése kizárólag egyszerre több
izomcsoport bevonásával, illetve ezek összehangolásával
érhető el.
A kettlebell edzésektől erősebbek, hajlékonyabbak leszünk, javul a testtudat, a
testtartás, a mozgáskoordináció, megszűnik
a derékfájás - zsírégetésben pedig verhetetlen!

Kövér Zoltán

VÁLTOZÁSOK A „MISA” ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁBAN

Meghívó
minden kis és nagy ló barátot szeretettel várunk az 5. Panderosa

Lovas Majálisra
2015. május 16-án 9.30-tól
- ingyenes lovaglás, lovasbemutató
- B 51-es bunker tárlat megtekintése
- ingyenes ugráló vár, kézműves foglalkozások
- a résztvevők között egy hét lovas tábort sorsolunk ki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lovas táborainkra május 31-ig lehet kedvezményesen
jelentkezni. Tábor időpontok júniustól augusztusig.

Panderosa Panzió
Dunavarsány, Lovas tanya 2. Telefon: 30/415353

Részletek: www.panderosapanzio.hu
Lovaglás nagy és pónilovakon az év minden napján.

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány ügyfélfogadása
megváltozott. 2015 áprilistól kezdődően Dunavarsányban minden hónap
első és harmadik hetében változatlanul pénteken délelőtt lesz a személyes
segítségnyújtás, de nem a Gyermekjóléti Szolgálat épületében, hanem a
Petőfi Művelődési Házban. Minden második és negyedik pénteken pedig
Délegyházán a Kölcsey Művelődési Központban fogadjuk a segítséget kérőket. A „MISA” által működtetett Senior Álláskereső Klub az elmúlt öt évhez hasonlóan tovább működik és segíti a munkát keresőket. Az április 7-i
összejövetelen az álláslisták mellett konkrét dunavarsányi munkahelyeket
is ajánlottunk. Tájékoztattuk a megjelenteket egy csepeli állásbörze lehetőségéről. Csoportos látogatást most nem szervezetünk, mert erre kevesen
jelentkeztek. Az álláskereső klubot minden hónap első keddjén tartjuk, így
a következő május 5-én lesz 14 órától Dunavarsányban a Művelődési Ház
tükrös termében. Minden állást keresőt szeretettel várunk.

TÓTH BETTY SFG1 instruktor
+36 30 / 454 1801
tothbetty@hardcoregym.hu
HARD CORE GYM
2336. Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 38.
MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ
www.hardcoregym.hu
www.facebook.com/hardcoregymhu
www.instagram.com/hardcoregymhu

Kérjük, ha teheti adója 1 %-val támogassa a „MISA” Alapítvány munkáját.
Adószámunk: 18721797-1-13 Köszönjük!
A Kuratórium és a klubvezetőség nevében: dr. Gligor János

Ékszervásár!
Maradunk továbbra is Kedves Vásárlóink szolgálatában!
Arany, acél és ezüst árusítása továbbra is 30-50%-os kedvezménnyel.
Arany felvásárlás 5200/gr
Arany beszámítás 10000/gr
Vállalunk javítást, készítést stb.
Nyitva tartás:
Hétfőn zárva vagyunk
Keddtől-péntekig 13:00-17:00
Szombat 9:00-12:00
Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36
Telefonszám: 06 70 319 9461

AZ ELSŐ ÓRA

INGYENES!

LENDÜLJ BELE
A FOGYÁSBA!
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Aki szép testet szeretne, az gyakran a konditermet választja, ahol a
futópadtól a hasgépig rengeteg eszköz áll rendelkezésére. Mindegyik
más izomcsoportokat erősít, egyfajta szabadsággal párosulva,
hiszen te szabod meg a saját ütemedet – ami persze lehet hátrány is.
A kettlebell mindezt egyetlen füles vasgolyóval oldja meg, rendkívül
intenzíven, csapatban, társaságban. És nem mellesleg gyönyörű feneket
csinál …
Ez utóbbira azért vigyázni kell, mert ha túlzásokba esünk, akkor zsömlefenék helyett cipónk, sőt kilós kenyerünk lesz, láttam már ilyet. A kettlebellnél amúgy sem árt az óvatosság, hiszen már az alapmozdulat – egy vagy
két kézzel belendíted a lábad közé a golyót (lásd: balra), aztán fellendíted
– is komoly koordinációt kíván, mert ha rossz a kivitelezés és nagyobb
a súly, sérülés lehet a vége. (De az instruktor mindig figyel, hogy ez ne
következhessen be.) Ez különösen a férfiakra nézve veszélyes, akik ugye
azért férfiak, hogy ezt meg is mutassák, hát bevállalnak olyan súlyokat,
amikre még nincsenek felkészülve – de hát honnan is tudná meg a világ,
hogy macsók vagyunk, ha nem ebből, meg hogy bírjuk az italt? A nők a
test túlfeszítésének kérdésében – meg egyébként is – sokkal józanabbak.
Egyébként 4 kilóstól 48 kilósig (van nagyobb is, de nekem ez volt a
maximum) lehet súlyt választani, növelni vagy csökkenteni. Nagyon fontos,
hogy ha úgy érezzük, hogy szétesik a mozgásunk a fáradtságtól, akkor
menjünk vissza kisebb súlyra, amíg tökéletesen nem uraljuk azt. A fejlődés
amúgy is gyors és sikerélményt nyújtó; bárki egy-két év alatt eljuthat
az igazi kettlebelles férfi (elsőre ijesztően soknak hangzó, egy kézzel 24
kilós súllyal dolgozó) és nő (ugyanez 16 kilóval) szintjére. Ha kikerüljük az
egónk generálta csapdákat, akkor viszont nagyon hálás sport a kettlebell.
Intenzív, 50 perces edzésekkel rendezett, egyenletes izomzatot produkál,
mert egyszerre mindent megmozgat. Ha az étkezésre is odafigyelünk,
szálkásít is – itt is megfigyelhető azonban a női-férfi különbség; iszonyatos
étvágyat csinál a bell, és van, aki ezt nehezebben kontrollálja (megint
saját tapasztalat). Ami feltétlenül kiemelendő, hogy a kettlebell a mai
sportok egyik leginkább elhanyagolt területét dolgoztatja maximálisan:
a hátat. A modern életmóddal sok ülés, görnyedés jár együtt, ami torzítja
a gerincet, csigolyákat, és ezt csak erős hátizmokkal lehet kompenzálni.
Néhány hónapos bellezés után szebb lesz a tartásunk, kevesebbszer fáj a
nyakunk, hátunk, nem konyul le a fejünk, sőt mindez visszahat a tartáson,
járáson keresztül a gágogó lúdtalpra és a térdízületekre is.
Végül, de nem utolsó sorban a kettlebell, hiába nem passzolsz a golyóval,
igazi csapatsport. Rövid, fél-, egy-, maximum ötperces gyakorlatsorok
alkotják a menüt, köztük pihenővel, tréccsel, nyögéssel-panaszkodással,
melldüllesztéssel és vidámsággal. Érdemes kipróbálni, erre szerencsére
már Dunavarsányon is van lehetőség.
Veresegyházi Béla
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KERTÉPÍTÉS , K E R T R E N D E Z É S , F Ü V E S Í T É S , GY E P S Z Ő N Y E G E Z É S ,
FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS,

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER

T E R V E Z É S , T E L E P Í T É S , GA R A N C I ÁVA L ,

K A R B A N TA R TÁ S , J AV Í TÁ S
S Z I VAT T Y Ú K T E L E P Í T É S E , FO R GA L M A Z Á S A .
K E R T I D Í S Z TAVA K K É S Z Í T É S E
I N GY E N E S F E L M É R É S , Á R A J Á N L AT T É T E L .

GY U R A B O R K F T.
T E L : 0620-968-7714
E - M A I L : GY U R A S I C S @ P R . H U

ÚJ TERÁPIÁS
LEHETŐSÉGGEL
BŐVÜLTÜNK!
Regabilitációs tréning

+36 20/435 6638

személyreszabott, professzionális
gyakorlatok

A

L
DUP

KULTURÁLIS
KOFFEIN EST
IDŐPONT
2015. május 16. 1800

TREÁPIÁK
- Gyógy masszázs
- Sport masszázs
- Frissítő masszázs
- Nyirok masszázs
- Breuss masszázs

HELYSZÍN
Erkel Ferenc AMI

(porckorongtápláló masszázs)

- Trigger masszázs terápia
(izom beidegzésének pont
terápiája)

- Dorn terápia

IDŐPONT
2015. május 17. 1600

- Izületi kimozgatás
- Taping terápia
- Rehabilitációs tréning

HELYSZÍN
Petőﬁ Művelődési Ház
és Könyvtár

(ízületi korrekciós terápia)

ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: 2336. Dunavarsány,
Petőfi lakótelep 4., alagsor
(nagyvarsányi orvosi rendelő)

Telefon: +36 20 / 435 6638
Infó: www.sorsimasszazs.hu
E-mail: info@sorsimasszazs.hu

RENDELÉSI IDŐ
Hétfő: 8-12h, 16-20h Szerda: 8-12h, 14-18h
Kedd: 8-12h, 14-18h Péntek: 14-17h

KÖZREMŰKÖDNEK
Gelencsér Gábor csellón
Gellén Gábor zongorán
Belépőjegy: 500,- Ft

Belépőjegy: 500,- Ft
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Közérdekű telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Medical-Provisor Kft.
Csecsemő, gyermek,
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
amennyiben a helyi szám nem elérhető:
Fogorvosi rendelők
06/1-301-6969
Vörösmarty u. 51.
Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és
06/24 483-213
ünnepnapokon: folyamatosan.
Dr. Csúz Antal és
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. Kun László háziorvos
Fogszabályzás: Dr. Róth József
06/70 382-3662
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
Egészségház fsz. 32.
06/24 534-576
rendelési időben 06/24 483-124
Dr. Fejes Zsuzsanna
Rendelés: H, K:7.30-11;
Kincsem Gyógyszertár
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
06/24 534-350
Erőspusztán: Cs:13-14
Szakorvosi
Dr. Schäﬀer Mihály háziorvos
Rendelőintézet, Gyártelep
(helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):
06/24 406-010, 06/24 406-012,
Egészségház I. em. 51.
06/24 406-014
Rendelés: H: 15-17; K: 13-14;
Weöres Sándor
Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
Napköziotthonos Óvoda
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/24 472-464
06/70 337-3339
Árpád Fejedelem
Egészségház I. em. 51.
Általános Iskola
rendelési időben 06/24 521-125
06/24 511-150
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Erkel Ferenc Művészeti Iskola
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
06/24 534-505
Dr. Kováts Lajos háziorvos
Gyermekjóléti és
06/20 921-2860
Családsegítő Szolgálat
Petőfi lakótelep 4.
06/24 483-352
rendelési időben 06/24 534-575
Magányos Időseket Segítő
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Alapítvány
Sz:13-15; Cs, P:13-15
06/24 486-023
GYERMEKORVOSOK
Okmányiroda-Dunaharaszti
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
06/24 531-480, 06/24 531-481
rendelési időben 06/24 473-054
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
06/30 987-2850
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
Petőfi Művelődési Ház
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
06/24 534-250
Dr. Rácz Ildikó
Polgármesteri Hivatal
Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)
06/24 521-040
Polgárőrség
Gyermekorvosi rendelés:
Közbiztonsági iroda
H,K,Cs,P: 12-14
06/24 483-279
Sz: 8-9 egészséges tanácsadás, valamint
Rendőrség Körzeti Megbízott
9-11-ig gyermekorvosi rendelés
06/20 489-6753, 06/24 518-680
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
Ispánné Szatmári Ibolya
Gyóni Géza u. 5.
területi védőnő
06/24 472-125
Egészségház fsz. 12.
Közterület-felügyelő
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Doktor János
Tanácsadás várandós anyák
06/70 938-2905
részére: H:14-16
Mezőőr – Schipek Sándor
Csecsemő, gyermek,
06/70 382-3660
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
GYEPMESTER
Kovácsné Zelenka Ágnes
06/20 964-3025
területi védőnő
Posta 06/24 484-190
Egészségház fsz. 12.
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
Tanácsadás várandós anyák
DPMV ZRT.
részére: Sz: 14-16
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Csecsemő, gyermek,
Vörösmarty u. 149.
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
06/24 483-128
Fonyóné Tóth Cecília
MULTI-DH Hulladékkezelő
területi védőnő
Nonprofit Kft.
Petőfi ltp. 4.
Dunaharaszti, Fő út 152.
06/20 266-4332
06/1 286-2546
Tanácsadás várandós anyák
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
részére:Sz:10-11
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
Csecsemő, gyermek,
KIRENDELTSÉGE
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Egészségház fsz. 12.
Hatósági: 0620/249-42-18
06/24 521-121
Közvilágítás hibabejelentés
Tanácsadás várandós anyák
06/40 980-030
részére:K:14-15
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
Csecsemő, gyermek,
06/30 378-5116
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Református Egyházközség
Ráczné Géczi Krisztina területi
06/24 484-452
és iskolavédőnő
Római Katolikus Plébánia
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/24 472-017
06/70 339-8787
Ráckvei Földhivatal
Egészségház fsz. 12.
06/24 519-300, 519-310
06/24 521-121
Fax: 06/24 519-301
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ELADÓ
Szőlőprés,
hűtőszekrény,
íróasztal.
Tel.: 0670-269-00-06
TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412
Gál Károly
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a.
Tel: 06/20-343-0968
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Kertépítés, kertfenntartás megfizethető áron.		
Tel.:+36708667398, +36707758606,
e-mail: hmkertek@gmail.com
Redőny, reluxa készítés, javítás garanciával
Tel.: 06-20-3642383
Ferenczy József kárpitos. Minden szakmába vágó
munkát vállalok. Tel.: 0630-345-0636
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
Takarítókat
azonnali
kezdéssel
felveszünk.
Tel.:0670-568-1455, 0630-393-8983
1079 m2-es telek eladó Dunavarsányban a Pozsonyi
utca 35. szám alatt. Érdeklődni a 0620-9143-893,
0630-637-8170 számon lehet.

2015. április 30. 20 órától

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL
TRIUMP
H

Tisztelt lakosság!

SLOGGI
FELINA
MR. BIG
MONA
………………………………………………………

Tinadri Varázs fehérnemű üzlet:
Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.

www.facebook.com/pages/Tinadri-Varázs-Fehérnemű

20%-os kedvezmény
Az újságból kivágott kupon egy vásárlás végösszegéből való
kedvezményre érvényes!

vásárló neve:………………………………………………………..

1 alkalom ingyen!
Önnek joga van kockázat nélkül dönteni
arról, hogy ki tanítsa a gyermekét úszni!
Engem INGYEN kipróbálhat!*
Sarkadi Károly, diplomás úszóedző várja
az Ön kezdő vagy haladó gyermekét 4 éves
kortól, úszás oktatásra keddi és csütörtöki
napokon a Dunavarsányi edzőtáborban!
Jelentkezzen díjmentes kipróbálásra*
MOST!
+36 20 353 06 83
*Gyermeke az első alkalommal részt vehet egy próba órán.Az
óra után Ön szabadon eldöntheti, hogy szeretne-e bérletet
váltani. Úszóruha, úszósapka a próba alkalomra is kötelező!

Ezúton tájékoztatjuk Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza lakosságát, hogy az orvosi ügyeleti betegellátását a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. végzi
2013. január 1. óta. Az ügyeleti ellátás, az alábbiak szerint történik.
Mikor érhető el az ügyelet?
Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan (24 órában) tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni,
vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 06-24/472-010 vagy 06-1/301-6969 telefonszámon.
Milyen esetekben kérjék az ügyelet segítségét?
Az orvosi ügyelet feladata alapvetően a sürgősségi esetek ellátása. Azaz elsősorban frissen kialakult betegségek, vagy már meglévő betegség állapot-rosszabbodása esetén kell
mindenképpen az ügyelethez fordulni, amikor azonnali beavatkozás nélkül fennáll a tartós vagy maradandó egészségkárosodás veszélye. Idült betegségek, egyszerű panaszok,
halasztható esetekben lehetőség szerint a rendes rendelési időt vegyék igénybe, hiszen ügyeleti időben lényegesen nehezebben elérhető és kisebb számú a rendelkezésre
álló diagnosztikus és terápiás lehetőségek száma.Rendszeresen szedett gyógyszerek esetén gondoskodjanak a háziorvosnál időben történő felíratásról. Ügyeleti időben csak
újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket tudunk felírni, kedvezményes gyógyszerfelírásra sincs lehetőség!
Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét
a 104-es segélyhívó számon! Közterületen illetve sportrendezvényeken történő ellátáshoz elengedhetetlen az Országos Mentőszolgálat, ezért érdemes rögtön őket hívni.
Amennyiben bizonytalanok a beteggel való teendőt illetően, kérjék bizalommal telefonon keresztül az ügyeletes nővér segítségét, aki készséggel felvilágosítást ad a szükséges
teendőkről. Egyre sűrűbben fordul elő, hogy nem sürgősségi problémákkal keresik fel az Orvosi Ügyeletet illetve ellenségesek a nem azonnali helyszínre vonulás miatt. Nem
ok a sürgősségi ellátás igénybe vételére a háziorvosoknál kialakult hosszas várakozási idő, a hetek óta tartó enyhe, nem múló panaszok kivizsgálása, a magány, az egyedüllét,
vagy a panaszok nélküli általános kivizsgálás. Ezek és ehhez hasonló bejelentések, nem Sürgősségi Orvosi Ügyeletre tartozó ellátások!
Hol történik ügyeleti időben a betegek ellátása?
Ügyeleti időben a betegek ellátása Dunavarsány Habitat utca 22-24. szám alatti Egészségházban található ügyeleti rendelőben, vagy a beteg lakásán történhet. Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy amennyiben lehetséges, ügyeleti ellátás céljából az Orvosi ügyeleti rendelőt vegyék igénybe, és csak valóban szükség esetén hívják házhoz az ügyeletet,
hiszen a lakáson történő ellátás a rendelőben történő ellátáshoz képest akár többszörös időt is igénybe vehet, ez pedig veszélyezteti a súlyos betegek gyors ellátási lehetőségét!
Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történő betegellátás
Lakáson történő ellátást a 47/2004 ESzCsM rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérülthez, folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni. Lakáson történő ellátási
igénye esetén az Orvosi ügyeletet a 06-24/472-010 vagy 06-1/301-6969 telefonszámon érhetik el.
Lehetőség szerint felnőtt korú bejelentő telefonáljon! Telefonos segítségkérés esetén még igen súlyos helyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, hiszen így van lehetőség a
szükséges adatok leggyorsabb felvételére, és a beteg lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonos beszélgetés rögzítésre kerül!
A telefonszámon az ügyeletes nővér jelentkezik be, aki felveszi a beteg adatait és panaszait. Ehhez szükség van:
a beteg nevére
születési idejére
tartózkodási helyére
pontos panaszaira
a bejelentő nevére
a beteg elérhetőségi telefonszámára.
A hívás gyors felvételéhez kérjük, a fenti adatokat készítsék elő!
Kérjük, hogy lehetőség szerint maga a beteg telefonáljon, vagy tartózkodjon a közelben, hiszen a pontos panaszokat leginkább maga a beteg tudja elmondani. Amennyiben
lehetséges, testhőmérsékletét (lázát), vérnyomását, pulzusszámát, vércukor szintjét mérjék meg, és ezt jelezzék a telefonos nővér felé.
Amíg kiérkezik az ügyelet, ha szabadon van kutya, akkor kössék meg, vagy zárják el, mert megharaphatja a segítségre sietőket ill, akadályozhatja őket az ellátásban!
Mi történhet a beteggel telefonos segítségkérés esetén?
Fenti adatok ismeretében az ügyeletes nővér dönt a további teendőkről, melyek a következők lehetnek:
-Telefonon keresztül tanáccsal ellátja a beteget a következő háziorvosi rendelés kezdetéig, és a beteg vizsgálata a házi orvosánál fog megtörténni a legközelebbi rendelési időben.
-A beteg rendelőbe történő behívása.
-Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg ellátása ügyeleti időben a beteg tartózkodási helyén fog megtörténni.
-Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a helyszínre vonul, és a beteget kórházba szállítja.
Amennyiben a beteg állapotában változás áll be, azonnal értesítsék ismételten az Ügyeletet!
Az ügyeleti betegellátás sorrendje
Ügyeleti időben a betegek ellátásának sorrendje sem a rendelőben, sem lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik.
Azaz elsőként mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra. A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek könnyebb megbetegedés következményei, és enyhe
tünetek is lehetnek súlyos állapot következményei. A betegek állapotának megítélése, a sürgősségi sorrend felállítása ezért igen nagy szakértelmet kíván, és mindezekre
tekintettel ez az ügyeletes orvos feladata. Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett beteg állapotának változása esetén az aktuális ellátási sorrend természetesen
módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a beteg állapotának változásáról azonnal és pontosan tájékoztassák. Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban levő betegek esetén akár több órás várakozást is eredményezhet. Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek felesleges várakoztatása, hanem a
legsúlyosabb állapotú betegek lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka!
Célkitűzéseink
Célunk hogy a lakosság számára ügyeleti időben is igen jól képzett szakemberekkel, magas színvonalú, gyors és szakszerű sürgősségi ellátást biztosítsunk. Társaságunk ezért a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is magasan képzett szakemberek bevonásával, korszerű gyógyszer és eszközparkkal biztosítja az ügyeleti betegellátást.
Céljaink megvalósításához azonban elengedhetetlen a lakosság hatékony
közreműködése is, melyhez ez úton is kérjük szíves segítségüket!
A hatékony együttműködés reményében további tisztelettel
Fábián Lajos
Ügyvezető Medical-Provisor Kft.

Bár Húsvét elmúlt, Jézus halála és feltámadása örök érvényű, egyszer kellett csak megtennie. Nemcsak Húsvétkor, hanem életünk minden napján aktuális Isten üzenete: An�nyira szeretlek, hogy a Fiamat adtam érted, hogy ha hiszel
Őbenne, akkor már itt a földön is, és később a Mennyországban
is újra együtt lehetünk. Ez az egyetlen út, ami hozzám vezet.
Életed bármely napján elfordulhatsz bűneidtől és elfogadhatod Isten kegyelmét, nem csak Húsvétkor. A következő történet rávilágít arra, hogy kinek a csapdájába estünk
bele és segít jobban megérteni, hogy mit is tett értünk Jézus.
A váltságdíj
George Thomas plébános volt New England egy kis városkájában.
Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre
prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és
letette a szószék párkányára. Persze, mindenki meglepődve nézte és
kíváncsian várta, mi történik majd. A plébános elkezdte a prédikációt:
- Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembe jött velem egy gyerek, a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdeztem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket,
kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni
fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem
is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mint ha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, és odaadtam neki. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott
letettem, kinyitottam az ajtaját és szabadon engedtem a madarakat.
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy
másik történetbe kezdett:
- Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az
Édenkertből jött, és így dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind
az enyémek lesznek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és
hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogyan részegeskedjenek és kábítószerezzenek hogyan találjanak fel fegyvereket és bombákat és hogyan öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megölöm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire!
Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: - A véredet,
az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt: - Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat...
Ismeretlen szerző nyomán					
		
Mihály Zoltán

Épül a Hospice Ház
Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy a nagylelkű adományoknak köszönhetően 2014-ben folytatódott Majosházán a Hospice Ház építése: elkészült a födémszerkezet, a tetőszerkezet és
a válaszfalak egy része, összesen 18,4 millió Ft értékben. A teljes
beruházás eddigi költsége 34 millió Ft volt. A támogatások függvényében 2015-ben szeretnénk az összes válaszfalat megépíteni. Felajánlást kaptunk a gépészeti tervek ingyenes tervezésére, az elektromos tervek készítése is jelentős kedvezménnyel folyamatban van.
Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhelyes
Hospice Ház a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 településén élő
felnőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását
biztosítja majd személyi válogatás nélkül, otthonos környezetben.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, a helyi egyházaknak, a vállalkozásoknak és a lakosságnak a nagylelkű támogatást
és továbbra is várjuk az adományokat az építkezés folytatásához.
A Diakónia jelenleg 17 településén végzi az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott ingyenes ápolását, továbbá az egész országban biztosítja az ápolási eszközök
kölcsönzését a betegek részére. Az otthoni hospice ápolás során
az aktív kezelésben már nem részesülő beteg megkapja mindazon ellátást, amelyet a kórházban is megkapna, feltéve, ha a beteg gondozásában a hozzátartozó is aktívan részt vesz. A hospice
ápolás sokoldalú ellátás, a beteg és a család a nővér látogatásán
túl igénybe veheti szociális munkás, gyógytornász, dietetikus, pszichológus, lelkész és önkéntesek segítségét is. A beteg gondozása
a háziorvos és hospice orvosok szakmai felügyeletével történik.
Az épülő Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Füzes Tímea körzeti nővérnél, dr. Csobolyó Eszternél (tel.: 0630/287-0283) és Véghné Komáromi Mártánál (Máltai Szeretetszolgálat, tel.: 06-30/994-8510).
Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett
11742180-20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház” megjelöléssel, a vállalkozásoknak adóigazolást adunk. Az építkezést figyelemmel kísérhetik a Facebook oldalunkon: Hospice Diakónia Majosháza.
Az adó 1 % felajánlásával Ön is támogathatja betegeinket - ebből fedezzük az ápolási eszközeink felújítását, karbantartását, a raktárépületünk fenntartását és a rászoruló betegek
gyógyszereinek
költségét.
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