
DUNAVARSÁNYI NAPLÓ
XXVI. évfolyam 1. szám          Dunavarsány Önkormányzatának Hivatalos Lapja          2015. január

B O L D O G  Ú J  E S Z T E N D Ő T !

BATYUS BÁL

MINDENKI KARÁCSONYA

TESTVÉRVÁROSAINK

TESTÜLETI  ÜLÉS



D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  2
Városunk képekben - Varsányi ´56-osok tere

D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó

Ö
nk

o
rm

án
yz

at

Hogyan zárta Dunavarsány a mö-
göttünk hagyott esztendőt?

 - Biztos pénzügyi alapokon nyugvó, minden 
szempontból fizetőképes önkormányzat irányí-
tását vehettem át Bóna Zoltán előző polgármes-
tertől – az eddigi adatok szerint az utóbbi hat-
hét esztendő legjobb pénzügyi mérlege alakult 
ki annak köszönhetően, hogy az iparűzési adó-
ból származó bevételek az előzetes számítás 
szerinti mértékben és rendben megérkeztek. 
Ráadásként pedig megkaptuk a kormánytól 
karácsonyi ajándékként a 400 millió forint 
támogatást. Elmondhatom hogy az előző vá-
rosvezetés - amelynek én is részese voltam - fe-
lelősséggel tervezte és hajtotta végre a költség-
vetésben foglaltakat. A tervezett beruházások 
megvalósultak, a város biztonságosan műkö-
dött és az év utolsó napján nem volt határidőn 
túli kifizetetlen számlánk. Az idei év pozitív 
egyenleggel indult és egy elkülönített számlán 
ott van 400 millió forint.  Félreértés ne essék: 
nem költhetjük el tetszés szerint bármire, mi  
elsődlegesen a koncessziós szerződés megszű-
nését eredményező és ebből következő saját, és  
a társult önkormányzatok egyedi megállapodá-
saiban rögzített, önkormányzati működésünket

befolyásoló pénzügyi kötelezettségeinknek teljes, 
illetve részbeni kifizetésére kívánjuk felhasználni.

Mi volt az előzmény?

 - 1994-ben hat település társult a térségben ke-
letkező szennyvíz hatékony kezelése érdekében 
és Dunavarsány gesztorságával létrejött az Ön-
kormányzati Társulás, majd a víziközmű rendszer 
üzemeltetésére koncessziós pályázati felhívást tett 
közzé. Ennek győztese a Resonator Kft. lett, az oszt-
rák EVN AG ajánlatával. Koncessziós szerződés jött 
létre az önkormányzatok és a Resonator Kft. között 
2001-ben 28 éves időszakra, és megvásárlásra 
került egy több, mint 1 milliárd forintos vagyoni 
értékű jog. A koncessziós társaság a DTV Zrt. lett.   
Emlékezetes, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvényi változások eredményeképpen  a 
DTV Zrt. a koncessziós szerződést felmondta 2013-
ban. A befektetők megfogalmazták díj-visszafi-
zetési igényüket, amely a koncessziós jog nem 
gyakorlása folytán visszajár. Ennek értelmében 
az 5 településnek  összesen 618 millió forintos 
tartozása keletkezett. Azért ötnek, mert Áporka 
vitatta az elszámolást és perben áll a DTV Zrt.-vel.

A 2015-ös költségvetés számára na-
gyobb lett a mozgástér a Kormány 
juttatásának köszönhetően. Milyen el-
képzelések formálódtak meg eddig?

 - Idén a legnagyobb beruházásunk az új polgár-
mesteri hivatal felépítése – az utóbbi években 
egy fejlesztésre sem költöttünk ennyit. Terveink 
szerint  bruttó 500 millió forintba kerül. Ebbe az 
összegbe nemcsak az építkezés, hanem a beren-
dezkedés is beleértendő. A dolgozók és a lakosság 
számára egyaránt egy magas színvonalú korszerű 

   Magyarország kormánya az utolsó decemberi ülésén a költségvetési maradványból egyedi döntéssel több település-
nek juttatott támogatást, a város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében. Dunavarsány városa is ebbe a kör-
be tartozott: 400 millió forint bővíti a költségvetési mozgásteret, a tekintélyes összeg nemcsak a működtetést, hanem a 
fejlesztést is segítheti. Gergőné Varga Tünde polgármesterrel tekintünk vissza a 2014-es és előre a 2015-ös évre. 

polgármesteri hivatalt szeretnénk átadni, amely 
méltó a XXI. századhoz és egy – reményeink sze-
rint – egyre erőteljesebben fejlődő kisvároshoz. 
Természetesen a város zavartalan működését 
minden körülmény között fenn kell tartani: 
legyen pénz a közvilágításra, az egészségügyi 
és szociális alapellátásra, a gyerekek megfelelő 
körülmények között járjanak bölcsibe, óvodába, 
iskolába, jusson pénz az intézmények számára. 
Ha majd a költségvetés tervezésekor minden 
rovatba beírjuk a megfelelő összeget, utána 
vehetjük sorra a fejlesztéseket. Utakat, járdá-
kat az idén is kell felújítanunk vagy építenünk,  
az óvoda udvarának a rendbetétele szintén 
elhatározott cél, betervezzük buszmegállók 
felújítását, és  játszóterek korszerűsítését. Sok 
pénzt költünk minden évben, így az idén is a 
köztisztaságra, a város tereinek és parkjainak 
virágosítására, hiszen nem mindegy, hogy az 
ide látogatók milyen benyomásokat kapnak 
Dunavarsányba utazva. A város életében fon-
tos szerepet betöltő civil szervezetek pénzügyi 
keretét a tavalyi év után az idén ismét szeret-
nénk emelni, továbbra is támogatunk alapít-
ványokat, a helyi sportegyesületet, segítjük a 
felsőfokú tanintézményekbe járó fiatalokat, 
több pénzt szeretnénk juttatni a nagyobb váro-
si rendezvények, a közművelődési programok 
szervezését-rendezését az önkormányzattól át-
vállaló Művelődési Háznak – soroljam tovább? 

Köszönjük nem – a beszélgetést 
majd a 2015-ös dunavarsányi költ-
ségvetés elfogadása után folytatjuk. 

                                                                                        
Haeffler András        
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HATÁRIDŐ: 2015.  JANUÁR 31!
Tisztelettel kérjük a 70. életévüket betöltött dunavarsányi lakosokat, hogy a szennyvíz- és hulladékszállítási díjkedvezmény 
megállapítása iránti kérelmüket január 31-ig juttassák el ügyfélfogadási időben a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hiva-
tal Igazgatási Osztályához. Sajnos, a határidő lejárta után már nem áll módunkban a kedvezmény visszamenőleges megállapítása. 
Kérjük továbbá, hogy mindazok az állandó dunavarsányi lakcímmel rendelkező lakosok, akik 2014-ben tartották 70. születésnapju-
kat és egyedül vannak bejelentkezve, valamint azok a házaspárok, akinek mindkét tagja 2014-ben betöltötte a 70. életévét és még 
nincs kedvezményük, keressék fel ügyfélszolgálati időben január 31-ig az Igazgatási Osztályt a támogatás igénylése érdekében. 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.00 – 17.00
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Címlapfotó - A 2014. év eseményei
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at 2015. január 15-ei rendkívüli, zárt képviselő-testületi 

ülés határozatai
   A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány város önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése” tárgyú hirdetmény nélküli feltételes közbeszer-
zési eljárás eredményét, amely szerint az eljárás eredményes volt, az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes 
ajánlatot tevő Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. u. 45.). Felhatalmazta a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézke-
dések megtételére.

A képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve megtárgyalta Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését, és az elhang-
zottak figyelembevételével további átdolgozásra utalta vissza.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 1826/2014. (XII. 23.) kormányhatározat alapján támogatásként kapott 400 000 000 forint összegből 
- 335 028 378 forint összeget, a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás gesztoraként, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény szabályozásából és rendelkezéseiből fakadó, de a társult önkormányzatoknak fel nem róható, a Dunavarsány és Térsége Víziközműveinek 
üzemeltetéséről szóló 2001. augusztus 14. napján kelt koncessziós szerződést módosító és egységes szövegét megállapító 2007. október 24. napján 
kelt koncessziós szerződés megszűnését eredményező és ebből következő, a társult önkormányzatok közül öt önkormányzat (Dunavarsány, Délegyhá-
za, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony) és a koncessziós jogot 2001. december 28. napján aláírt szerződéssel megvásárló Dunavarsány és Térsége 
Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. (továbbiakban: DTV Zrt.) között létrejött egyedi megállapodásaikban rögzített, önkormányzati működésüket 
befolyásoló pénzügyi kötelezettségeiknek csökkentésére, kiegyenlítésére használja fel az alábbiak szerint:
- Dunavarsány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére célhoz 
kötött polgári jogi szerződésen alapuló pénzeszköz átadással 241 640 000 forint összeget ad át, amelyet a társulás négy tagönkormányzat (Délegyháza, 
Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony) és a koncesszor DTV Zrt. közötti egyedi megállapodásaikban foglalt koncessziós tartozásaik csökkentésére közvet-
lenül utal át a harmadik személy DTV Zrt. részére az alábbi részletezés szerint:

Település Fizetendő koncessziós 
megváltáshoz támogatás 

(Ft)

Délegyháza 52 160 000

Majosháza 37 920 000

Szigetszentmárton 58 440 000

Taksony 93 120 000

Összesen 241 640 000
 
 Dunavarsány Város Önkormányzata 93 388 378 forint összeget közvetlenül utal át saját költségvetéséből a koncesszor DTV Zrt-vel kötött egyedi 
megállapodásában foglalt koncessziós tartozása kiegyenlítésére.
- Dunavarsány Város Önkormányzata 64 971 622 forint összeget a városüzemeltetési feladataival összefüggő működési kiadásainak csökken-
tésére kíván fordítani, ezzel biztosítva a stabil, törvényes, gazdaságos és hatékony önkormányzati feladatellátást.Gesztor önkormányzati feladatkörében 
eljárva a felhasználási célként a támogatóval kötendő - a felhasználási célt magában foglaló - támogatási szerződés aláírását követően, a Dunavarsány 
és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére célhoz kötötten, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatainak egyedi 
megállapodásaiban rögzített, önkormányzati működésüket befolyásoló, a DTV Zrt-vel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeiknek csökkentésére, 
polgári jogi szerződésen alapuló pénzeszköz átadással átad 241 640 000 forint összeget.

Felkérte a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsát, hogy az átadott pénzeszköz százalékos felosztását, amely a 2013. 
decemberében aláírt Megtérülési Megállapodás százalékain alapul, vegyék tudomásul határozatukban, tekintettel a pénzeszközátadás célhoz kötöttségé-
re és az ahhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettségre. Ezt követően a felosztást külön-külön hagyassák jóvá tagönkormányzataik képviselő-testületeivel, 
és egyben kérjék meg külön-külön a felhatalmazást a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére, hogy a szennyvíztársulás a 
nevükben eljárva, a DTV Zrt-vel kötött egyedi megállapodásokban foglalt tartozásaik csökkentésére közvetlenül átutalhassa a harmadik személy DTV Zrt. 
részére a rájuk eső támogatási összeget. 

Dunavarsány Város Önkormányzata a támogatásból ráeső részt - 158 360 000 forint összeget - nem utalja tovább a Dunavarsány és Térsége Önkormány-
zati Szennyvíztársulás részére, hanem közvetlenül  használja fel.

A Képviselő-testület rögzítette, hogy Áporka Önkormányzata a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás hatodik tagönkormányzata, a 
Koncessziós Szerződés elszámolási kérdései okán, az alapjogviszony egy részét vitatva, perben áll a DTV Zrt-vel és a Megtérülési Megállapodásnak nem 
részese, így a támogatás összegéből sem részesülhet.

A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a támogatást megalapozó Támogatási Szerződés és a pénzeszköz átadást megalapozó polgári jogi 
szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
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    A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi mó-
dosított Közbeszerzési Tervet, és a 2015. évi költ-
ségvetés egyéb épület felújítása költséghelyen 
bruttó 30.799.050 forintot biztosított nyertes 
pályázat esetén.

   A Képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány 
város önkormányzat épületeinek energetikai 
fejlesztése” tárgyú hirdetmény nélküli feltéte-
les közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 
Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolítá-
sával Papp Mónika egyéni vállalkozót (2360 
Gyál, Déryné utca 11.) a pályázatba betervezett 
keretösszeg terhére, 950.000,- Ft + ÁFA díj el-
lenében, és felhatalmazta a Polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására. Meghívta aján-
lattevőnek az alábbi cégeket: Hidi-Top Kft. (2360 
Gyál, Madách u. 2.), Jánosik és Társai Kft. (1047 
Budapest, Attila u. 34.), Kinamé Kft. (2360 Gyál, 
Kőrösi út 28.). Felhatalmazta a Polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére.

2014. december 18-ai rendkívüli 
képviselő-testületi ülés határozatai

   
  A Képviselő-testület Dunavarsányi Napló szer-
kesztésére vonatkozóan 2014. december 9-én 
hozott határozata tévesen került közlésre. 
A határozat helyesen: A Képviselő-testület 
megbízta a „Dunavarsányi Napló” című önkor-
mányzati lap felelős szerkesztői feladatainak 
ellátásával Haeffler Andrást 2015. január 1-jétől 
határozatlan időtartamra, bruttó 50.000 Ft/hó 
megbízási díjért, és felhatalmazta a Polgármes-
tert a megbízási szerződés aláírására.

Közben folyamatosan a Magyar Rá-
dió munkatársa is voltam: 1970-től 
előbb riporterként, majd szerkesz-
tő-műsorvezetőként, több műsor 
megteremtőjeként, felelős szerkesztő-
jeként ismerhettek meg a hallgatók. 

Tíz évig dolgoztam a Vasárnapi Újság 
szerkesztőségében, amelyet egy ide-
ig vezettem is. Közben két könyvet ír-
tam: Tűzfészkek (2006) és Mikrofon 
nélkül (2007). Nyugdíjba küldésem 
után hamar a Lakihegy Rádióhoz hív-
tak – ma is részben itt, részben a tér-
ségi televízióban készítek műsorokat. 

Még az újságírók azon nemzedékéhez 
tartozom, akik nem szakosodva tanulták 
meg ennek a szép hivatásnak az eleme-
it, hanem a régi „nagyok” segítségével 
mindenben gyakorlatot kellett szerezni, 
legyen szó rádiózásról, tévézésről vagy 
cikkírásról – éppen ezért örömmel veszek 
újra a kezembe (képletesen mondva) 
tollat is. Kérem, támogassanak mun-
kámban – örülök, ha az önkormányzat 
és a lap munkatársainak segítségével 
közreműködhetek valamennyiük még 
jobb, még teljesebb tájékoztatásában.
                              

Előre is köszönöm
              Haeffler András    

   A Dunavarsányi Napló új felelős szerkesztő-
jeként tisztelettel köszöntöm kedves mind-
nyájukat. Amikor bő hét esztendővel ezelőtt 
a Lakihegy Rádió színeiben ismerkedni 
kezdtem a térséggel, rögtön az első riportok 
egyike ide, Dunavarsányba hozott. Már ak-
kor megragadott a kisváros barátságos, ked-
ves légköre, otthonos hangulata. Bár sor-
som rendre nagyvárosi életformát hozott, 
mindig ilyen csöndes, nyugodt hely után 
vágyakoztam – éppen ezért az elmúlt évek-
ben rádiósként és később televíziósként 
amikor csak tehettem, ide jöttem nem csak 
dolgozni, hanem egy kicsit feltöltődni is. 

Pályámat az írott sajtóban 1970-ben, a 
rádióban 1971-ben kezdtem. Dolgoztam 
üzemi, országos heti-, majd napilapoknál. 
Az 1980-as évek második felében ismer-
kedtem meg a televíziózással, amikor több, 
az élet perifériájára szorult emberről - elítél-
tekről, drogosokról, alkoholistákról - szóló 
dokumentumfilm készítésében vettem 
részt riporterként, illetve szerkesztőként. 
1992-től 1998-ig az MTV Híradójának 
parlamenti tudósítójaként, majd belpo-
litikai szerkesztőjeként tevékenykedtem. 
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Katolikus Egyház Ünnepei

 

Január 6.
A vízkeresztet – epifania néven is ismert – a Római Katolikus Egyház január 
6-án ünnepli. Parancsolt ünnep. Az elnevezés a hagyományosan végzett víz-
szentelésből ered. A IV. század elején kezdett terjedni a keresztények körében, 
Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek, a háromkirá-
lyok (napkeleti bölcsek) került előtérbe, de megmaradt a vízszentelés szer-
tartása is. A II. vatikáni zsinat óta, a zsinati rendelkezés értelmében a Római 
Katolikus Egyház január 6-án a napkeleti bölcsek látogatását a vízszentelés-
sel egybekötve ünnepli. Jézus megkeresztelkedésének ünnepét a rákövet-
kező vasárnap – Urunk megkeresztelkedése – ünnepli. A kánai mennyegző-
ről, amely Jézus első csodája, amikor a vizet borrá változtatta az Egyház egy 
hétköznapon emlékezik meg. Vízkeresztkor kezdődik a Római Katolikus Egy-
házban a házszentelések időszaka. Házszenteléskor a pap az újonnan meg-
szentelt vizzel meghinti a lakásokat és megáldja a benne lakókat, dolgozókat.

Január 18-25. az idei évben az OIKOUMENE – imahét a Krisztus-hívők egy-
ségéért.

                                                  Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn. 4,7)

Január 25.
Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása). A könyörtelen keresztény üldö-
zőből Krisztus apostola lett a damaszkuszi úton. Az Apostolok Cselekedetei 
elbeszéli, majd az apostol mondja el megtérésének történetét. A VIII. század-
ban már ünneppel emlékeztek meg Galliában. A római kalendáriumban a X. 
században került be az ünnep. Ez az egyik legjelentősebb megtérés az Egyház 
kétezer éves történetében. Isten a legelvakultabb embert is képes átformálni.

Február 2. 
Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony.
Az ünnepet a szíriai származású Sergius pápa (687-701) vezet-
te be. A Galázium-féle Szakramentárium Mária megtisztulását he-
lyezte előtérbe, ez utal az ószövetségi törvény megtartására, ame-
lyet V. Piusz pápa 1570-ben kiadott Római Misekönyv is megőrzött.
XXIII. János pápa a Liturgikus Kódexben Urunk bemutatásáról beszél, a 
II. Vatikáni Zsinat rendelkezése szerint kiadott Római Misekönyvbe így 
került be. A szentmise keretében az Egyház gyertyát szentel. A megáldott 
gyertyákat a hívek otthonaikba viszik, a haldoklók mellett helyezik el, vagy 
ha a pap szentségekkel érkezik a kereszt mellett elhelyezve meggyújtják.
Február 2-a a szerzetesek világnapja. II. János Pál vezette be. A Szentatya 
elgondolása szerint – Jézus a világ világossága – ez alkalom arra, hogy 
az Istennek szentelt személyek hálát adjanak az Urnak meghívásukért.

                                                                                Józsa Sándorné
                                                                                  hitoktató

   

„Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

Olvasandó Jn. 3.1-16.

 Istentől megáldott boldog újesztendőt kívánunk e sorok minden ked-
ves olvasójának. Az elmúlt napokban sokszor hallottunk és mondtunk hasonló 
mondatokat szeretteinknek, barátainknak, sőt idegeneknek is, hiszen miért ne 
kívánnánk jót egymásnak. Már csak az a kérdés, hogy mitől lesz jó nekünk 2015-
ben, vagy éppen mitől lesz boldog a 2015-ös esztendőnk?
 Az biztos, hogy a dátum, amit leírunk új lesz. Az év utolsó betűje más 
lesz. De kérdezzük meg gyorsan magunktól, lesz még valami új körülöttünk? Erre 
a kérdésre azt mondhatjuk, hogy túl sok minden bizonyára nem fog változni, va-
lami kevés pedig bizonyára fog, ami vagy jót hoz, vagy rosszat. És akkor tegyük 
föl a legfontosabb kérdést. Ha csak az évszám változik, és ha csak rajtam kívüli 
változások lesznek még esetleg, akkor mit fog az változtatni az én jólétemen, vagy 
az én boldogságomon? Valljuk meg őszintén, semmit. 
 Ha az ember gondolataiban, cselekedeteiben, szavaiban, szán-
dékaiban, vágyaiban, érzéseiben nem változik, akkor az életminősége sem 
fog változni. Nem lesz boldogabb az újesztendeje semmivel sem, mit a 
régi volt. Mitől lenne? Tehát úgy néz ki, hogy a boldogságot nem elég kí-
vánni egymásnak és magunknak, hanem sokkal inkább azt kell megkér-
dezni, mitől lehetünk boldogok? Mitől lehet jobb az életünk, mint az ta-
valy volt? Az Evangélium válasza egyszerű: a megújulási lehetőségtől. 
 Jézus beszélget egy idős, bölcs vezető emberrel, aki tisztelettel fordul 
Hozzá. Jézus elárulja neki a boldogság útját, amely nem más, mint az újjászüle-
tés, a regeneráció. Az idős ember rögtön tiltakozik, hogy hogyan születhet az em-
ber újra. Jézus elmondja: úgy, hogy kiteszi magát az Isten megérintő szelének, 
ami/Aki maga a Szentlélek. A Szentlélek az, Aki megújítja megfáradt életünket. 
Ha Istennek ezt a hátszelét beengedjük életünk hajójának vitorlájába, akkor más 
lesz a tempónk, más lesz az irányunk és más lesz a célunk. És erre van szüksé-
günk. A célunk az lesz, hogy egyszer felhőtlen boldogságban éljünk a minden-
ható Isten közelségében. Az irányunk a Hozzá vezető út lesz, a hitnek, reménynek 
és szeretetnek az életformájában. A tempónk pedig az lesz, amire az Isten képesít 
bennünket. Olyanokra leszünk képesek az Ő segítségével, amire nem lennénk 
Nélküle. És ez új élet lesz vagy lehetne számunkra is. Ez boldog élet lesz vagy 
lehetne számunkra is. Ez újjászületett élet lesz vagy lehetne az újesztendőben 
számunkra is. 
 Hisszük, hogy a Jóistennél nincs szélcsend. Ő nem vonul vissza 2015-
ben sem. Megszólít mindannyiunkat. Az Olvasót most ezekkel az egyszerű sorok-
kal. Megkérdezi, tényleg boldog akarsz lenni az újesztendőben? S ha azt vála-
szoljuk igen, akkor Ő ezt kérdezi: tényleg azt hiszed, hogy a régi valóddal az idén 
inkább képes leszel a boldogságra, mint korábban, csak azért, mert más számok 
mutatják az évet? Ugye ezt nem hiszed?!
 „A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, 
és hová megy.” De azt tudhatjuk, hogy bizonyára minket sem kerül el. Az Isten 
nem boldogtalanságra teremtett bennünket. A boldogtalanságot mi teremtjük 
magunknak, legfőképpen azzal, hogy Isten nélkül akarunk boldogulni. Ő azon-
ban boldogítani akar bennünket. Az újesztendő első hónapjában, szeles januári 
napokban, majd később az úgynevezett böjti szelek idején tudhatjuk, hogy nem 
csak a természet szelei fújnak, hanem a Természetfeletti Lelke is elér bennünket. 
Jó irányba fordít, új tempót ad, új céllal lelkesít, és mindehhez megújít bennün-
ket. 
 Megújít egy szeretetteljesebb, igazabb, áldozatkészebb és boldogabb 
újesztendőre 2015-ben. Ne álljunk boldogtalanul a hitetlenség szélárnyékában, 
hanem tegyük ki magunkat a kegyelmes Isten megújító Lelke boldogítóan átfor-
máló munkájának. 
           A  Presbitérium  

2 0 1 4 .  o k t ó b e r - n o v e m b e r -
d e c e m b e r 

h ó n a p b a n  s z ü l e t t e k  n é v s o r a

Varga Konrád Alex október 30.
Katavits Márk  október 31.
Paréj Bence Noel november 6.
Bódis Jázmin Fruzsina november 7.
Schaffer Kristóf november 13.
Zachár Bálint Máté november 21.
Földes Zalán Levente december 2.
Vincze Lilien   december 2.
Pál Dóra   december 23.
Pajerich Simon Sándor december 26.
Szalai Bence   december 31.

2 0 1 4 .  n o v e m b e r - d e c e m b e r 
h ó n a p b a n  e l h u n y t a k  n é v s o r a

Petróczi Lajos élt 89 évet

Tóth Károlyné élt 87 évet

Juhász Nagy András József élt 80 évet

Zsigár Béláné élt 79 évet

Hoffinger László János élt 69 évet

Németh Ignácné élt 64 évet

Szerecz György Imre élt 61 évet

Schäffer Etelka Juliánna élt 88 évet

Tuskán Ferenc élt 81 évet

Boda Lajos Ferenc élt 76 évet

Tóth Árpád élt 72 évet

Pintér Gyuláné élt 67 évet

Gál János István élt 64 évet

Lebó Gyuláné élt 56 évet

Vásárok a 
Petőfi Művelődési Házban

Január 23.    9.00-12.00-ig  Vegyes vásár

Január 28.  9.00-11.00-ig  Filléres vásár

Február 5.    9.00-11.00-ig  Vegyes Vásár

Február 9.    9.00-11.00-ig Méteráru Vásár

Február 10.   8.00-13.00-ig Vegyes Vásár

Február 16.   8.00-13.00-ig Vegyes Vásár

Február 19.   13.00-16.00-ig Vegyes Vásár

Február 27.    8.00-12.00-ig  Vegyes Vásár

A szeretet nyelve az egyetlen olyan „idegen” nyelv, amelyet   
mindenki megért.     /J. Freinademetz/

90. életéve betöltése alkalmából Bóna Zoltán 

polgármester a nyáron Orbán Viktor miniszterelnök 

köszöntőjét adta át Badacsonyi Jenőnek.

Ezúton köszöntjük valamennyi dunavarsányi lakost, aki a 2014. évben 

töltötte be 90. életévét.

Az újságban havonta megjelentetjük a jövőben e kort betöltő 

polgártársaink nevét.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik drága emlékű, 76. életévében 
elhunyt szeretett halottunk   Boda Lajos
2014. december 23-ai búcsúztatását jelenlétükkel megtisztelték, 
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték és gyászunkban, lel-
künk fájdalmában osztoztak.

Áldozatos életét kövesse békés pihenés.
                                                             A gyászoló család

Felhívás!
Kedves szellemi sportokat kedvelők!

A Soli Deo Gloria Közösség sakkverseny-t
hirdet meg korra és nemre való tekintet nélkül!

A lebonyolítás helyszíne a Soli Deo Gloria Közösségi 
Ház és várható ideje 2015. január

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet Puhr Ferencnél a
+ 36 30 789 9181 telefonszámon, vagy a 

puhrferenc@xnet.hu e-mail címen
Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
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Dunavarsányi Polgárőr Egyesület
Gyerekjóléti Szolgálat

Gyurabor Kft.
Kalamajka Néptánc Együttes

724-es sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat
Erdélyiek Egyesülete

Scoby-doo üzlet
Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Szervezete

Őszirózsa Nyugdíjas Klub és Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete
Suba család

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Dunavarsányi Szervezete
Jobbik Dunavarsányi Szervezete

Bobybox – Juhász Tünde
M&M Táncsport Egyesület
Lányok Asszonyok Klubja

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Petőfi Művelődési Ház

Willpower Táncsport Egyesület Gyermek és Ifjúsági Csoport
Willpower Táncsport Egyesület Felnőtt Csoport

Centrál Stúdió
Zorn Zsuzsi és Pirisiné Erzsike

Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület
Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Dunavarsányi Gyerkőcde
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület
Dr. Békássy Szabolcs

Fotóklub
K&M Info

Kuni Red Trade Kft.
Kun-Med Kft. – Dr. Kun László

Keresztesi Balázs
Bársony Ágnes
Darvas család
Prágai Lóránt

                           
Köszönet illeti valamennyiüket azért, mert feldíszített fenyőfákat ajánlottak fel a 

rászorulóknak.  Rajtuk kívül a Népdalkör és a Citerazenekar forralt borral, az Erdélyiek 
Egyesülete zakuszkás és padlizsánkrémes kenyérrel, a polgárőrök, a Jobbik helyi szervezete 

és a Lányok, Asszonyok Klubja forralt borral, zsíros kenyérrel, a kézimunka szakkör, 
valamint a nyugdíjas klub tagjai finom teával kínálták a résztvevőket.
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 - Miért van szükség a társadalmi megbízatá-
sú alpolgármesterre?

Az önkormányzati törvény előírja, hogy abban 
az esetben, ha a képviselő-testület úgynevezett 
külsős, főállású alpolgármestert választ, akkor a 
saját tagjai közül is választania kell egy alpolgár-
mestert, aki Polgármester Asszony távolléte ese-
tén a képviselő-testület ülésén helyettesíti Őt, s 
képviselő társaihoz hasonlóan önálló szavazati 
joggal rendelkezik. Mivel a Választópolgárok 
széles köre felhatalmazott a képviselői munká-
ra, képviselőtársaim bizalma jeléül én kaptam 
a megtisztelő felkérést, hogy 2014 októberétől 
Dunavarsány társadalmi megbízatású alpolgár-
mesteri tisztségét ellássam. Örömmel tettem 
eleget a felkérésnek, hiszen a Választópolgárok 
legszélesebb köre tisztelt meg a bizalmával, 
hogy Dunavarsány képviselői feladatait ellás-
sam. Immáron több, mint hét esztendeje állok 
Dunavarsány szolgálatában mint családorvos, 
képviselő, s a jövőt illetően is minden igyekeze-
temmel azon leszek mindkét minőségemben, 
hogy a belém vetett bizalmat megháláljam. 

 - Akadnak politikusok, akik kígyót-békát 
kiáltanak a magyar egészségügyi ellátórend-
szerre és igazukat azzal vélik bizonygatni, 
hogy a külföldre távozó orvosok nagy számát 
emlegetik. Miért maradt itthon és dolgozik 
egy viszonylag kis településen? 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a diploma 
megszerzését követő hónapokban nem for-
dult meg a fejemben a külföldi munkavállalás 
lehetősége. A családom iránti szoros szeretet, 
baráti kapcsolataim, s nem utolsó sorban a hi-
vatástudat, azaz a magyar emberek gyógyítása 
melletti elkötelezettségem egyaránt maradásra 
bírt. Annak idején az önkormányzat segítsége 
révén, egy tartósan betöltetlen praxisban, egy 
szépen felszerelt rendelőben kezdhettem meg 
a munkát az  Árpád utcai rendelőben. Rövid 
időn belül felépült a minden igényt kielégítő 
egészségház – nincs okom a panaszkodásra, 
nem csak szeretek, hanem a körülményeket 

Családorvos vagy alpolgármester ?
A dunavarsányi közéletben szerepet vállaló emberek bemutatására vállalkozó soro-
zatunkban először városunk döntéshozóit, tehát a képviselőtestület tagjait vesszük 
sorra. Gergőné Varga Tünde polgármester már a tervezéskor jelezte: távol áll tőle a 
szándék, hogy hivatalból mindenben az első legyen, ezért ő a végén szeretne szere-
pelni – kérése természetesen érthető. Ennek megfelelően az első Dunavarsány társa-
dalmi megbízatású alpolgármestere, dr. Békássy Szabolcs családorvos.  

illetően tudok is dolgozni. Sokakban felve-
tődhet a kérdés, hogy miért pont a családor-
vosi pályát választottam. Édesapám, sőt már 
nagyapám is a családorvosként dolgozott, 
számomra természetes volt, hogy követtem a 
példájukat. Mindemellett nagyon közel áll a 
szívemhez a sürgősségi betegellátás is, hiszen 
az egyetemi évek  alatt négy évig mentőápoló, 
majd mentőtiszt voltam. Az egyetemi éveket 
követően, dunavarsányi szolgálatomat meg-
előzően, egy évig mentőorvosként dolgoztam. 

 - Régebben úgy tartották, hogy a vidéki 
emberek egészségesebbek, mint a városiak. 
Igaz-e a vélekedés még napjainkban is?

Véleményem szerint ez a vélekedés sajnos nap-
jainkban már nem teljesen helytálló. Egyrészt 
Dunavarsány agglomerációs, kisvárosi mivoltá-
ból adódóan jelentős átalakuláson ment át az el-
múlt években. Megváltozott a település, hiszen 
nagyon sokan menekülnek a vidéki, kertvárosias 
nyugalom, s tisztább levegő reményében Buda-
pestről városunkba. Igaz ugyan, hogy a vidéki 
emberek többet mozognak, a nagy városokban 
élő honfitársaiknál, viszont a szociális problé-
mák, a magány hatványozottabban jelentkezik 
körükben. Ezen tényezők, valamint a szoron-
gással, stresszel teli életformánk oda vezet, 
hogy egyre több pszichoszomatikus betegség, 
avagy a pszichés megterhelésből eredő belgyó-
gyászati megbetegedéssel kapcsolatos panasz 
jelenik meg a rendelőben. Tudjuk, hogy a testi 
egészséghez lelki egészség is szükségeltetik. 

 - Van tehát bőséggel teendője – miért vállalt 
közéleti szerepet? 
 
Családorvosként a rendelőben és a házakban 
járva természetes rengeteg polgártársunkkal 
találkozom, s az egészségügyi problémák mel-
lett a szociális problémák is felszínre jönnek az 
orvos-beteg találkozások alkalmával. A város 
mindennapi ügyeit érintő meglátásokkal,  prob-
lémákkal is nap mint nap találkozom. A városunk-
kal kapcsolatos problémák megoldásának helye 
természetesen nem a rendelő, hisz ott elsődleges 
a betegellátás.  Kiindulási alapként, a probléma

megismerésében azonban sokat segít az 
emberekkel való találkozás, hogy ezt követő-
en  adott legyen a lehetőség, hogy ne csak 
gyógyítsak, hanem a más jellegű ügyek meg-
oldásában képviselőként, most már alpolgár-
mesterként is segítsek a varsányi lakosoknak. 
Részt veszek a testületi és bizottsági munká-
ban, természetesen szavazati joggal is ren-
delkezem, tehát én is formálom a döntéseket. 

 - Milyen tervei vannak a mostani esztendőt, 
esetleg a távolabbi jövőt illetően?

Polgármester Asszony ötlete nyomán megala-
kítottuk a testvérvárosi bizottságot, melynek az 
elnöki teendőit látom el. A Fejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottsági korábbi elnöki tevékeny-
sége kapcsán továbbra is kiemelt figyelmet for-
dítok a környezetvédelmi feladatokra,  s szem 
előtt tartom Dunavarsány további infrastruktu-
rális fejlődését. Természetesen a varsányi köz-
egészségügy kisebb és nagyobb feladatainak a 
megoldásában is kiemelten részt vállalok. Van 
még egy terület, ami nagyon közel áll a szívem-
hez: ez a térségben is kiemelkedően élénk civil 
szervezeti élet, sok különféle szervezet életében 
veszek részt nagy örömmel, természetesen az ő 
tevékenységüket is támogatom, igyekszem tel-
jesíteni mindazon kéréseket, amelyekkel mint 
alpolgármestert megkeresnek. Mondanom sem 
kell, hogy mindezeken kívül sem felejtkezem 
meg fő feladatomról, városunk lakosainak gyó-
gyításáról. Terveim között van egy önkormány-
zati támogatással megvalósuló, a lakosok széles 
körét érintő szűrővizsgálat megszervezése – hi-
szen a betegségek megelőzése, korai felfedezé-
se nagyon fontos az egészség megtartásában. 

 - Melyik minőségében, melyik tervének 
megvalósításához kívánjak jó munkát, sok 
sikert?

Akár mint alpolgármesternek, akár mint csa-
ládorvosnak szól a kérdés, nem tudok rá vála-
szolni, hiszen Dunavarsány minél jobb jele-
ne-jövője érdekében mindkét minőségemben 
elvégzendő feladatokra  maximálisan koncent-
rálok, közel áll a szívemhez mindkét hivatás. 

Haeffler András     
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  Művelődési házunk idei első szervezett kulturális programjaként 
ellátogattunk Mága Zoltán újévi gálaestjére. Dunavarsányból külön 
busszal indultunk a rendezvényre. A csarnok teljesen megtelt: 13 ezer 
zenerajongó töltötte meg a széksorokat. Igazi gálaműsoron vehettünk 
részt – nem csak hazai, hanem a világ sok országából érkezett előadómű-
vészek léptek a színpadra. Kétszer 70 percig tartott a látványban és ze-
nében egyaránt magas színvonalú, élvezetes előadás. Az este végén 
mindannyian csodálatos élményekkel gazdagodva indultunk haza 
és megfogadtuk: ha jövőre is lesz Mága-koncert, ismét elmegyünk!

Továbbra is várjuk zenei és színházi rendezvényeinken a kedves ér-
deklődő dunavarsányiakat! 

Látogatás a felejthetetlen Mága-koncerten 

Dr. Kun Lászlóné igazgató, Ágnes asszony  és  csapata 
igyekezett mindent megtenni a szilveszteri közös ünnep-
lés zökkenőmentes lebonyolítása és a jókedv érdekében.  
Munkájuknak köszönhetően ismét együtt ünnepelt váro-
sunk, a 2014-es évet búcsúztató néhány óra kiváló han-
gulatban, vidáman telt el. 

Továbbra is szeretettel várjuk a programjaink iránt érdek-
lődőket, és bízunk benne, hogy a 2015-ös évben is sok 
közös kulturális élményben lesz részünk.

Jól sikerült a szilveszteri batyus bál
Reggelig tartó mulatságban lehetett része mindazoknak, 
akik úgy döntöttek, hogy az óévet a Petőfi Művelődési 
Házban búcsúztatják.
A szilveszteri batyus bálra már elővételben hamar elfogy-
tak a jegyek, a fürge tulajdonosokat  - családjukkal vagy 
baráti társaságukkal együtt - névre szóló asztal várta. A 
remek hangulatot a Csiga Big Band zenészei teremtették 
meg táncra csábító, dallamos muzsikájukkal. 

Éjfélkor a Himnusz után az intézmény munkatársai egy 
pohár pezsgőt szolgáltak fel, ezzel koccinthattak a ven-
dégek az új évre, a tombola szerencsés nyertese pedig 
- természetesen - egy mosolygós kismalaccal térhetett 
haza.
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Testvérváros i kapcsolat
Csetfalva - Gemmingen 

  Bóna Zoltán a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 
Bizottságának tagja, valamint jóma-
gam 2014. december 13-14-én az 
ArtTisza Művészi Egyesület meg-
hívására Kárpátaljára látogattunk.
 
December 13-án a déli órákban érkez-
tünk meg Munkácsra, itt a legszebben 
felújított munkácsi várban gyönyör-
ködhettünk, ahol megtekintettük 
a magyar vonatkozású emlékeket.
 
Utunk célállomása a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola volt, ahol az ArtTisza Művészi 
Egyesület „A névtelen kiállítás” című 
képzőművészeti tárlaton megnyitó 
beszédet mondott Dr. Mélykuti Ferenc 
vezető konzul, illetve Bóna Zoltán.
A kiállítás ötletét a helyi fiatal mű-
vészek a gyertyánligeti alkotótábor-
ban merítették, ahol meglátogatták 

Látogatás a kárpátaljai Csetfalván

a helyi elhagyott vasöntő üzemet, 
amely a rendszerváltás után leállt, s 
jelenleg az enyészeté. A kiállítás így 
a pusztulás, hanyatlás, a céltalanság, 
a szomorúság, az elmúlás témakö-
rét járta körül, modern képzőmű-
vészeti alkotásokban megjelenítve.

A tárlat megtekintése után a követ-
kező állomásunk Csetfalván folyta-
tódott, ahol a méltán híres magyar 
vendégszeretettel fogadott minket 
Kósa Sándor és családja. Örömünkre 
szolgált, hogy e baráti társaság asz-
talánál helyet foglalt Gergely István 
fafaragó mester is, aki Dunavarsány 
közterületein, több saját készítésű 
kopjafát is készített a város számára.
 
December 14-én részt vettünk 
a helyi református közösség is-
tentiszteletén, ahol Bóna Zol-
tán köszöntötte a falubelieket. 

Ezt követően a templom udva-
rán álló kopjafát megkoszorúztuk, 
ahol tájékoztattam az egybegyűl-
teket, hogy Dunavarsány Város Ön-
kormányzata első testületi-ülésén 
megalakult egy hat fős Testvérvárosi 
Bizottság, amelynek fő célja a testvér-
városi kapcsolatok ápolása, segítése.
A látogatás utolsó programja, a fel-
újításra szoruló csetfalvai általá-
nos iskola megtekintésével zárult.
Országgyűlési képviselő úr beszé-
deiben hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarország érdeke egy békés, stabil 
demokratikus Ukrajna, amely a kisebb-
ségek-, így a kárpátaljai magyarok – jo-
gait is tiszteletben tartja és biztosítja.
 Ebben bízva Isten ál-
dását kérjük a nehéz sorsú kár-
pátaljai magyarság életére!

Keresztesi Balázs
 alpolgármester  
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KÖSZÖNTÉS
Előző újságunkban a távolból köszöntöttük 
Kleineisel Gyuri bácsit Gemmingenben, 80. 
születésnapja alkalmából. Nem gondoltam 
volna, hogy ezt pár hét múlva személyesen 
is megtehetem itt Dunavarsányban. Gyu-
ri bácsi egy családi ügy kapcsán látogatott 
haza, és megérkezésekor sikerült meglep-
ni Őt egy kis ajándékkal a város nevében.

Köszönjük az elmúlt 15 évben nyújtott segítsé-
gét a két város egymás közötti jó kapcsolatának 
ápolásában, fenntartásában. Jó egészséget, bol-
dog életet kívánunk szeretettel.
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talfiókból régi fényképeinket, s idézzük fel segítségük-
kel hajdani gyermek- és ifjúkorunkat, a rokonokat, a régi 
barátokat, ismerősöket, a megtett életutat. Úgy tartják: 
az emberek döntő többségének emlékezete legfeljebb 
a nagyszülőkig tartja számon családja múltját. Én egy ki-
csit távolabbról indítanám ezt a képekben történő múlt-
idézést, és keretet is adnék hozzá térképek formájában, 
hogy jobban el tudjuk képzelni a teret, ahol őseink éltek.
   

DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

FELHÍVÁS!
  Ha valaki úgy érzi, hogy a birtokában lévő régi fotó, térkép, rajz vagy más emlék hozzájárulhatna e képes történelem teljesebbé, árnyaltabbá 

tételéhez, kérjük, értesítse a szerkesztőt vagy a cikk íróját!

A most bemutatásra kerülő térkép 1763  és 1787 között készült. Lakott terület-
ként  ,,Varsan"  felirattal csupán a mai Nagyvarsányt jelöli mindössze 11 házzal 
és egy templommal, melyhez temető is tartozott középkori szokás szerint. Ezt 
a térképet bárki megtalálhatja az interneten Első Katonai Felmérés címen. Rá 
lehet vetíteni a mai utcatérképet a képernyő közepén lévő virtuális gombbal 
- s bár nyilván van némi pontatlanság a régi rajzon -, lehet találgatni: kinek a 
telkén állt már akkoriban is ház... 

   
Tartalmas múltidézést kívánok!

                                          Kohán József

Karácsonyi Karitász
Mint megalakulásunk óta minden évben, 2014 karácsonyára is 
tartós élelmiszert tartalmazó csomagokat osztottunk szét a rászoru-
ló dunavarsányiak között, a karitászba betérőket pedig forró teával 
és finom süteménnyel vendégeltük meg. Úgy érezzük, sok csa-
ládnak sikerült örömet szerezni ezen az ünnepen is.  A költsége-
ket templomi adományokból és az egész évi gyűjtésből fedeztük. 

Az Álláskereső Klub hírei

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által szervezett Ál-
láskereső Klub megtartotta az év első foglalkozását január 13-án Dunavar-
sányban a Petőfi Művelődési Házban.
    
A Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetője nem tudott eljönni, de arról 
tájékoztatott, hogy a következő foglalkozásra vagy ő, vagy a munkatársa 
fog jönni, méghozzá azért, mert akkor már konkrét információkkal fognak 
rendelkezni egyrészt a munkaügyi foglalkoztatás területét érintő ( többek 
között : pénzügyi) változásokról, valamint a tavasz folyamán induló képzé-
si, illetve szakképzési lehetőségekről.
 
 A Penny-Market részéről jelezték, hogy továbbra is keresnek dolgozókat 
kommissiózási munkakörbe.Ezt követően az álláslistákból válogatottak a 
megjelent munkát keresők.
   

A következő foglalkozás február MÁSODIK hetében vagyis 10-én  kedden 
lesz Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János.
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nyílt a lehetőség az öt látvány-csa-
patsport (labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, vízilabda, jégkorong) 
utánpótlás csapatai részére társasági 
adó támogatást kérni adózó társasá-
goktól. A DTE mindkét szakosztálya 
benyújtotta sportfejlesztési támo-
gatási kérelmét az országos sport-
ági szakszövetségéhez. A kézilabda 
szakosztályunk ezúttal is az utánpót-
lás korosztály működtetésére, ver-
senyeztetésére kérte és kapta meg 
az 5,5 millió forint alaptámogatást, 
plusz a kiegészítő sporttámogatást. 

A 2014-2015-ös pályázati rendszer 
először adott lehetőséget az egye-
sületeknek arra, hogy már meglévő 
élőfüves sportpálya felújítására pá-
lyázhattak. Ezt kihasználva adtuk be 
a  Halász Lajosné utcai sportpálya 
teljes rekonstrukciójára az 59 milli-
ós összköltségű pályázatot, melynek 
engedélyező határozatát 2014 szep-
temberében kaptuk meg az MLSZ-
től. A határozatok megérkezése után 

TAO támogatás 2014-2015
terhelése következtében a gyep-
szőnyeg nagyon elhasználódott. 
Tavaly tavasszal is több száz-
ezer forintot fizetett ki a DTE a 
gyep pótlásért, hogy versenyzésre
alkalmasnak minősítsék a pályát.

Reméljük a felújítással és az öntöző-
rendszer aláépítésével évekre meg-
oldódik a sportlétesítmény gondja.
Köszönetet mondunk azok-
nak a cégeknek, akik társasá-
gi adójuk egy részét a DTE szak-
osztályai számára felajánlották:

FÉMALK Zrt., 
BABLENA TRADE Kft.,
GOLDEN NECTAR GmBh. Mo.-i fióktelepe, 

VIKTOR-KER Kft., 
REÁLSZISZTÉMA Zrt., 
SZIGET-SZILÁRD Kft., 
NATUR-AGRO HUNGÁRIA Kft., 
MOLARIS Kft.

Gergőné Varga Tünde
DTE elnök

indulhatott el a cégekkel a megál-
lapodások megkötése és az egyéni 
támogatási igazolásokban szerep-
lő összegek pénzügyi teljesítése. 

Örömmel számolhatok be arról, 
hogy a labdarúgó szakosztály után-
pótlás-nevelés feladatainak tá-
mogatására 6,7 millió forintot, a 
pálya felújítására a maximális 34 
millió forintot is megkapta 8 cégtől. 
A támogatások minden forintjával 
szigorúan el kell számolni, a fel-
használásról negyedévente előreha-
ladási jelentést kell a szakszövetsé-
gekhez elektronikus úton beküldeni. 

A pályázati összegnek önrésze is 
van, melyet az egyesületnek  saját 
forrásból, vagy azt is támogatásból 
kell befizetnie. Terveink szerint a pá-
lya felújítása tavasszal a megfelelő 
kivitelező kiválasztása után kezdő-
dik el, és pár hét alatt el is készül. 
Nagy előrelépés lesz ez Dunavarsány 
sportéletében, hiszen ez az egyetlen 
élőfüves nagypálya a városban és a nagy
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zárjuk a tavaszi idényt is. Serdülő csapatunk, az U15-
ös csapat mögött is sok nyertes mérkőzés áll. Ők, a 
sorsolásuk végett az utolsó 3 mérkőzésüket, a tavaszi 
szezonban fogják lejátszani. Az őszi szezont az 5. he-
lyen zárták, de az elhalasztott meccseken való jó sze-
replésükben bízva, ezen is tudnak még javítani.

Az utánpótlás, Bozsik programban részt vevő U7-U9-
U11-U13 csoportok is szépen szerepeltek a tornákon, 
illetve a részükre rendezett területi bajnokságokon. 
Edzésük, felkészítésük, Pirisi Sándor vezetésével, Pi-
risi Dániel és Faragó Krisztián segédedző által történt. 
Az Ő munkájuk is dicséretet érdemel, hiszen ezekből a 
tehetséges gyermekekből válnak, reményeink szerint, 
a labdarúgó szakosztály ifi, majd felnőtt focistái.

Kövér Zoltán
szakosztályvezető

   A nyáron, a felnőtt csapat élére, edzőként szerződtetett 
fiatal Patkó György vezetésével, a felnőtt csapatunk 2. 
helyen zárta az őszi idényt. Az erős kezdés ellenére, a 
7-8. fordulóban elszenvedett vereség után ismét erőre 
kapott a csapat. S a hátralévő 7 fordulót már győzelem-
mel ünnepelhettük.

Ezt a teljesítményt tükrözi, hogy Somogyi Sándor 
(Soma), a megyei déli csoportban, 30!!! lőtt góllal, gól-
királyi címet szerzett. Faragó Krisztián, 12 góllal, a 8. 
helyen aratott sikert. Ezúton is gratulálunk Nekik.

Az Pirisi Dániel által vezetett, U21-ifi csapatunk, a déli 
csoportban a 8. helyezést érte el. Ez köszönhető annak 
is, hogy erős csapatokkal lettünk összesorsolva. Az U21 
déli csoportjában, Forgó Rajmund 6 lőtt góllal, a 8. lett 
a ranglistán. Gratulálunk Neki is. Mindkét csapat felké-
szülésében kamatoztatni kell a megszerzett

Ismét sikeres szezont zártak a DTE Labdarúgói

FELNŐTT BAJNOKI U21 BAJNOKI
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É K S Z E R VÁ S Á R
Még tart az Arany-, Ezüstékszerek kiárusítása, 30-50% ked-
vezmény! Hozza el régi ékszereit és becseréljük! 

Arany felvásárlás: 5.200.-/gr
Arany beszámítás: 10.000.-/gr

Javítás, készítés!

Nyitva tartás: 
Hétfő: Zárva

Kedd-Péntek: 13-17 
Szombat: 9-12

Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36.
Telefon: 06/70-319-9461

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek  

 javítása! Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  

 Tel.: 06/20-9220552 

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!   

 Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna

• BÖLCSÖDE?! Már egy éves kortól nagszertettel várjuk a  

 kicsi gyermekeket. Tel:06-30/92-48-087.  

 www.dunavarsányigyerkőcde.hu

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  

 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

• Keményfa brikett kapható! Több fajta, 10 és 15 kg-os   

 kiszerelésben. Ára:60Ft/kg. Cím:Tiefen Stein Kft.  

 taksonyi temető mellett. Nyitva: H-P:7-16 óra, egyéb   

 időpontban kérem hívjon a 06/30-940-2008 telefonszámon.

• „Bölcsődei gondozóként gyermekfelügyeletet vállalok  

 0-5 éves korig hétvégenként és délutánonként. Nagyné  

 Ildikó tel:06-70-456-9918”

CSINI FITT STÚDIÓ-ban Nagyvarsányon,Völgy utcában szeretettel 
várjuk vendégeinket kibővül t szolgáltatásokkal, hogy ne  csak 
fittek, hanem csinosak is legyünk:
- Kéz- és körömápolás: műköröm, manikűr, gél lakkozás
- Kozmetika: hagyományos kezelések, 4 D műszempilla, 
tünélküli  mezoterápia
        
Az egyéni edzéseken túl kiscsoportos (4 fő) egészségmegőrző tor-
nát is indítok februári kezdéssel. heti két alkalommal.  Várom a 
jelentkezőket és időpontot egyeztetünk rá.

Bejelentkezés szükséges!

Kozmetikus, műkörmös: Mátyás Zsuci  06-70-654-1630
Sportoktató:  Erben Zsuzsi 06-30-648-6186

Facebook.com/CsiniFittStudio
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Február 21.-én szombaton 
Télűző mulatsággal,kisze báb 

égetéssel,forralt borral 

búcsúzunk a téltől.

10h-tól a A Petőfi Művelődési Ház 

udvarán egy kis műsorral is 

kedveskedünk a jelenlévőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sakk szakkör indítása a 
Dunavarsányi Petőfi Művelődési 

Házban!

2015. február 2-án 16.30-kor Sze-
gedi Péter sakk oktató várja az ér-
deklődőket, hogy jelentkezésükkel 
beindíthassuk a varsányi sakkört, 
ahol elsajátítható és gyakorolható 
a sakkjáték szabálya.
  Lehetőség van arra, hogy a gyer-
mekek a tanultakat játék közben ki-
próbálják, gyakorolják, ill. verseny-
helyzetben összemérjék tudásukat.

Szegedi Péter sakkoktató 
hétfői és pénteki napokon 16.30-

tól 
várja a sakkozást kedvelőket.

A sakk, mint személyiségfejlesztő 
eszköz
- fejleszti a logikus gondol-
kodást, kreatívvá tesz
- javítja a koncentrációs 
képességet
- formálja a személyiséget.

Korhatár nincs, a részvétel 
ingyenes! 

Angol nyelvtanfolyam

indul februártól  
Dunavarsányban, a 

Petőfi Művelődési Házban.

A foglalkozások időpontja: 
hétfő  és csütörtök 17h30-19h.

AZ ELSŐ ÓRA: 
FEBRUÁR 9. HÉTFŐ 17h30

 
A tanfolyam 48 órás, díja:30.000 Ft  

(részletfizetés lehetséges)

Jelentkezni:  Takács Edit  20/255-73-94 tele-
fonszámon az esti órákban,ill. a művelődési 

házban  24/534-250 telefonon

Minden tudásszintű jelentkezőt szeretettel 
várunk!!!
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Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a múlt év végén 
megkezdett arculat újragondolása a végéhez ért!

Számos dolog mellett új logót és színvilágot kapott a 
Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, de 
újraterveztük a facebook és weboldalunkat is, hogy 
mostantól még könnyebben értesülhessenek legfrissebb 
híreinkről, eseményeinkről, esetleg bővebb információt 
szerezhessenek csoportjainkról, állandó programjainkról.

Kidolgoztunk egy teljesen friss és egységes vizuális 
rendszert, hogy még könnyebbé tegyük Önök számára 
az információk befogadását.

Reméljük épp annyira szeretik majd, mint mi. 
Ne habozzanak, kattintsanak a Művelődési Ház 
megújult weboldalára, facebook oldalára!

www.varsanymuvhaz.hu
www.facebook.com/varsanymuvhaz

MEGÚJULTUNK!
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D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó

Javaslattételi felhívás – dunavarsányi értékek
A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és 
gazdasági szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a 
Bizottság elé. A Bizottság örömmel fogad minden megindokolt javaslatot.

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és meg-
ismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény/
regiszter lesz. A Helyi Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. 
Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről.

Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési és Önkormányzati Osztály, Portik-Cseres Évánál 

2. Robi Cukrászda, 2336 Dunavarsány,  Halász Lajosné utca 33.

3. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.

Elektronikusan: 
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy 
területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 
gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni 
és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az 
egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, nép-
rajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon 
körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett 
formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcstel-
jesítmények;

 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycso-
portok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az 
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a 
vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Szíves közreműködésüket tisztelettel várom. 

Dunavarsány, 2015. január 15. 
Dr. Csobolyó Eszter 
elnök
Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság
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a Dunavarsányi Helyi Értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
___________________________________________________________________________
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: ____________________________________________
Levelezési cím: ____________________________________________
Telefonszám: ____________________________________________
E-mail cím: ____________________________________________

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. A települési érték megnevezése:
___________________________________________________________________________
2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
_ agrár- és élelmiszergazdaság;
_ egészség és életmód;
_ épített környezet;
_ ipari és műszaki megoldások;
_ kulturális örökség;
_ sport;
_ természeti környezet;
_ turizmus és vendéglátás.

3. A települési érték fellelhetőségének helye:
___________________________________________________________________________
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dátum: ________________________
______________________________________
Aláírás


