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Ha június, akkor Dunavarsányi Napok! Ebben az évben sem volt ez másként, a hónap
első hetét felölelő rendezvénysorozat keddi
nyitó napja a korábbi évek hagyományaként az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanév végi záró koncertjével
kezdődött. Különleges előadást láthattunk
az ovisoktól most első alkalommal - felszabadultan, minden lámpaláz nélkül adták
elő műsorukat, amellyel mosolyt és boldogságot varázsoltak a nézők arcára. A megnyitó egyben az elmúlt év értékelése is
volt, amelyben hangsúlyt kapott az, hogy
Dunavarsánynak ismét van mit ünnepelni.
A megvalósult sok fejlesztés, beruházás,
az intézményeink magas színvonalú működése jó érzéssel tölt el bennünket - ezt
igyekeztünk továbbítani minden lakosunk
számára a változatos, színes programok
megszervezésével, előadásával. A Soli Deo
Gloria Közösségi Ház is méltó színtere évről-évre a városnapi eseményeknek. Az
ott megrendezett Opera Gála művészei és
kórusa opera slágerek előadásával tették
emlékezetessé és felejthetetlenné minden
résztvevő számára az estet. Történelmünk
leggyászosabb eseményére való emlékezés,
a trianoni diktátum aláírásának 95. évfordulója is a hét kiemelkedő programja volt.
A mostani megemlékezés fényét emelte a
helyszín, a megújult Trianoni Emlékpark.
Önkormányzatunk tavasz óta készíttette elő
a teret a június 4-ei eseményre. Új gyepszőnyeggel, sok-sok virággal, védőburkolatokkal tettük szebbé egyik legjelentősebb
városi parkunkat. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak irodalmi műsora és
Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész
magával ragadó előadása erősítette meg
bennünk a nemzeti összetartozás érzését.
Hangulatába és szellemébe beilleszkedve, az ünnepi műsor után a Dunavarsányi Értéktár Bizottság tartotta nyilvános
lakossági fórumát a Cserkészházban. A
bizottság folyamatosan várja mindenkitől azoknak a helyi értékeknek a listáját, amelyekről úgy vélik, hogy az utókor

számára meg kell őrizni minden módon.
Ezeknek a már beérkezett értékeknek a további sorsa, az ezekkel kapcsolatos további
teendők megvitatása volt a fórum elsődleges célja. Hagyományosan, a Dunavarsányi Napok eseményei között ünnepeljük
meg óvoda- és iskolapedagógusainkat,
védőnőinket és minden intézményi dolgozónkat, akiknek a munkája a gyermekek
nevelése, tanítása, védelme nap, mint nap.
Ezen az ünnepségen adjuk át minden
évben a „Dunavarsány Közszolgálatáért”
kitüntető címet egy kiváló pedagógusnak.
Ebben az évben Vásárhelyi Judit óvónőt jelölte a díjra az Intézményi Kerekasztal, közel
negyven éve odaadó munkával, féltő gondoskodással tanítja a legkisebbeket. Arany
diploma és gyémánt diplomák átadására is
sor került, posztumusz gyémánt diplomát
adott át Vas Zoltánné iskolaigazgató asszony
Szabó Lajos volt iskolaigazgató fiának. Koltay Attiláné nyugdíjas pedagógusunk is
most kapta meg a gyémánt diplomát, Tátrai János szintén nyugdíjas pedagógusunk
pedig már a második arany diplomáját
vehette át. Szeretettel gratulálok minden
kedves kitüntetettnek! Az ovisok aranyos
kis műsorral lepték meg az egybegyűlteket,
a meglepetés vendégként fellépő Csernik
Szende székely mesemondó pedig míves
beszédével, vicceivel és elképesztő fantáziájával mindenkit kiragadott a való világból.
Felsorolni is nehéz azt a sok-sok programot, amelyek a városnapok hétvégéjén
szórakoztatták a kicsiket és a nagyokat.
Számtalan gyerekprogram, kiállítás, főzőverseny, kulturális bemutatók, koncertek,
ismert előadó művészek fellépése – hogy
csak néhányat kiemeljek a sok közül – tette
felejthetetlenné azt a júniusi hétvégét. Újdonságként először – de nem utoljára – ismert városvezetők, elismert emberek bújtak
különféle izgalmas táncos ruhákba, hogy
profi táncospárjukkal fergeteges táncbemutatót adjanak elő. Talán nem túlzok azzal a
kijelentésemmel, hogy a Varsányi Táncláz
nevet viselő, három esten is megjelenő

programon soha nem látott sokaság
tombolt. A legjobb táncospár cím elnyerése mellett egy nagyon nemes célja is
volt a programnak: minden megvásárolt
szavazócédula ára a kárpátaljai Csetfalván élő gyerekek nyaraltatását szolgálta.
Az összegyűlt több, mint 500.000 forinthoz már más adományok is érkeztek - a
pénzt még ezen a nyáron felhasználjuk
arra, hogy minél emlékezetesebbé
tudjuk tenni a gyerekek számára a
Dunavarsányban eltöltendő napokat.
Ha már szó esett Csetfalváról, örömmel
fogadtuk testvértelepüléseink küldöttségeit Gemmingenből és Szalócról
egyaránt. A Felvidékről jött barátaink
tánccal és kedves, humoros előadással
nevettettek meg bennünket, a Németországból érkezett Young Voices kórus
tagjai pedig előadták a „Tavaszi szél
vizet áraszt” kezdetű népdalt magyarul. Nagy sikere volt mindegyiküknek!
A Dunavarsányi Napok számomra legkedvesebb eseménye a polgárrá fogadási szertartás: az idén 84 kisgyermeket
fogadtunk Dunavarsány polgárává. Örömünkre szolgál az a tény, hogy ismét
egyre több kicsi gyermek születik a
városban. Az ifjú polgároknak a díszoklevél mellé egy címerünkkel ellátott
aranymedált is odaajándékoztunk. Kívánom, hogy boldog, egészséges felnőttekké nőjenek fel itt Dunavarsányban!
Összegezve a Dunavarsányi Napok
eseményeit, egy nagyon színvonalas,
változatos programokban bővelkedő rendezvénysorozaton vagyunk túl.
Bízom benne, hogy mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő
műsort és jó élményekkel tért haza.
Köszönöm a szervezők, a résztvevők,
az önkéntesek és az adományozók segítségét és munkáját. Bízom benne,
hogy jövőre is lesz mit és lesz miért
ünnepelni, és jó szívvel tudjuk megrendezni ismét a Dunavarsányi Napokat!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Önkormányzat
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- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ
A 2015. május 18-ai és május 26-ai rendkívüli ülés határozatai

A képviselő-testület, mint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kisrészvényes
tulajdonosa) a társaság 2015. május 21.
napján 10:00 órakor Pécelen a Városi Könyvtárban tartandó Közgyűlésére részvényesi
képviselőnek meghatalmazta Ács Sándor urat.
A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2014. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, a könyvvizsgálói jelentést megismerte és elfogadta.
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány
Város autóbuszvárók felújítása” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását. Megbízta a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.)
nettó 250.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére és felhatalmazta a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
Liget Mester Kft. (1105 Budapest, Téglavető
köz 14.), Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyváry utca 27.), Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1.), Tündérkert
Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.), Buxus Kertész Kft. (2045 Törökbálint, Csiri utca 2. C. ép.

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány
Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási
munkái” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Megbízta
a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700
Cegléd, Malom u. 18.) nettó 250.000,- Ft ös�szegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely
terhére, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket: MB Aszfalt Kft. (1131
Budapest, Mosoly utca 31/B 1. em.), Tria-Út Kft.
(1114 Budapest, Villányi út 8.), Sziget-Szilárd Kft.
(2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz).
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány
Város közterületi játszóterek felújítása” tárgyú
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és
meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
Liget Mester Kft. (1105 Budapest, Téglavető
köz 14.), Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyváry utca 27.), Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1.), Tündérkert
Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.), Buxus Kertész Kft. (2045 Törökbálint, Csiri utca 2. C. ép.).
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem

Általános Iskola Árpád u. 12. szám alatti ingatlan udvarának felújítása” tárgyú beszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását, és meghívta
ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Liget Mester Kft. (1105 Budapest, Téglavető köz 14.),
Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyváry utca 27.), Mindigfa Bt. (2500 Esztergom,
Erzsébet Királyné út 41/1.), Tündérkert Kft.
(1112 Budapest, Zólyom köz 4.), Buxus Kertész Kft. (2045 Törökbálint, Csiri utca 2. C. ép.).
A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
Árpád u. 14. szám alatti ingatlan udvarának
felújítása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és meghívta ajánlattevőnek az
alábbi cégeket: V+K 99 Kft. (2335 Taksony,
Szegfű u. 17.), Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.), Bodlan Kft. (2335
Taksony, Wesselényi u. 28.), Best Grund Bau
Kft. (2335 Taksony, Szegfű u. 19.), Dantnova Kft. (1135 Budapest, Tahi u. 53-59.).
A képviselő-testület a Dunavarsányi Vízisísport
Egyesület részére hozzájárulását adta a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig történő
használatához.

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ felújítási munkáinak elvégzése" tárgyában
kiírt beszerzési eljárás eredményét. Az eljárás
nyertese a Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyváry utca 27.). Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda Árpád u. 14. szám alatti ingatlan udvarának felújítási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményét. Az
eljárás nyertese a Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es főút 26.). Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület megbízta a „Dunavarsány
Város 2015. évi magasépítés-felújítási munkái” megnevezésű kivitelezési munkálatok
műszaki ellenőrzésével - a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel – a Karsádi és Fia Bt-t (2316
Tököl, Duna utca 5/7.) nettó 696.106 Ft +
Áfa összegben, és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére.
A képviselő-testület megbízta a „Dunavarsány
Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási
munkái” kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésével - a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel – az Út Doktor Kft-t (2330 Dunaharaszti,

A 2015. június 17-ei rendes ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány
Város Önkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. között megkötendő együttműködési és feladatellátási megállapodást, és
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda 12 csoportot indíthat a 2015/2016-os
nevelési évben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján valamen�nyi csoportban engedélyezte a maximális
létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti
maximális létszámot 30 főben határozta meg.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői)
megbízására, tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezető intézményvezetői megbízatásáról 2015. augusztus 31-ei hatállyal
lemondott, és 2015. szeptember 1-jével újra
óvodapedagógusként kívánja ellátni munkáját. Felkérte a polgármestert, hogy pályázati
felhívást a kor mányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és
az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában tegye közzé, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület felkérte a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát,

hogy készítse elő és szervezze meg a dunavarsányi gyermekek számára a nyári napközbeni
ügyeleti ellátást. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének ellátására kössön megbízási szerződést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola
által javasolt személyekkel a 2015. július 4.
és 2015. július 31. közötti időszakra, összesen
nettó 175.000 Ft megbízási díj ellenében.
Felkérte a Dunavarsányi Árpád Fejedelem
Általános Iskolát, hogy a megbízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa.
A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzata 20152019. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési Tervét.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy
a Piroska Patika Gyógyszerkereskedelmi Kftvel létrejött bérleti szerződés időtartama további 5 évvel meghosszabbodjon – arra való
tekintettel, hogy a Piroska Patika Kft. további
5 évre a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kftvel kötendő szerződés szerint díjmentesen
ellátja az Egészségház gondnoki feladatainak
egy részét –, és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés módosítás aláírására.

A képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatási
feladatainak ellátására pályázatot írt ki 5 éves
üzemeltetési időszakra, és felhatalmazta a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és
a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét. Az eljárás
nyertese a Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyváry utca 27.). Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Kossuth L. u. 51/A.) nettó 837.287 Ft + Áfa
összegben, és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére.
A képviselő-testület elfogadta a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet alapján elkészült Dunavarsány településfejlesztési és településrendezési
eszközei felülvizsgálatához és részleges módosításához készült megalapozó vizsgálatokat.
Elfogadta, hogy a 111/2014. (VI. 17.) számú
Képviselő-testületi határozat értelmébe megindított tervkészítés során a megalapozó vizsgálatokban szükség szerint korrekciók, kiegészítések
vezethetők át. Felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület elfogadta a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti
tartalommal elkészült Dunavarsány Város Településfejlesztési Koncepciójának egyeztetési dokumentációját a településfejlesztési és
településrendezési eszközök felülvizsgálata
és részleges módosítása alapjául. Elfogadta,
hogy a 111/2014. (VI. 17.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében megindított,
Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
az elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval
szinkronban készüljön. Felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a Halász Lajosné
u. 24. (hrsz: 469) szám alatti saját tulajdonú
ingatlanán a meglévő 3x32A villamos-energia 3x50A értékre történő bővítését, valamint
a Deák Ferenc u. 27. (hrsz: 462) számú saját
tulajdonú ingatlanán új, 3x32A kapacitású fogyasztási hely kialakítását kezdeményezte, a
feladatok költségviselésére bruttó 2.000.000
forint keretösszeget biztosított a 2015. évi
költségvetés tartalékkeret előirányzat terhére.
Felhatalmazta a polgármestert a megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
Zárt ülés:
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok
anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet szerint kiírt ösztöndíj
pályázat alapján, a 2015/2016-os tanévben, 10
hónapig, havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban részesíti Bene Barnabást, illetve Boros Bettinát, és felkérte a polgármestert a Tanulmányi
szerződések megkötésére.
Rendelet: A képviselő-testület megalkotta az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015. (VI. 18.) önkormányzati
rendeletet. A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu)

HIRD E T MÉ NY
Szávai Edina-Dudás Zoltán
Hupcsik Tünde-Botos István
Tringer Emőke-Knapp György
2015. április-május
hónapban születtek névsora
Nagy Noel Péter

április 30.

Értesítjük a dunavarsányi lakosokat, hogy a gyomnövények visszaszorítása, elterjedésük megelőzése érdekében 2015 júniusától kezdve hivatalunk soron kívül, hivatalból jár el a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013.
(IX. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a érvényesítése érdekében.
A Rendelet 12. §-a alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az
ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik ingatlanja gyommentes, gondozott állapotban tartásáról.
A Rendelet 13. § (3)-(6) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki, amely ismételhető.
Amennyiben szükséges, kérem, szíveskedjenek haladéktalanul gondoskodni ingatlanjaik
gyommentesítéséről!

Sebestyén Zsejke

május 4.

Együttműködésüket előre is köszönjük.

A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményét. Az eljárás nyertese a
Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.). Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Wáhl Zoltán

május 5.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány Város közterületi játszóterek felújítása”
tárgyú beszerzési eljárás eredményét. Az eljárás
nyertese a Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1). Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola
Árpád u. 12. szám alatti ingatlan udvarának
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Milcsevics Máté

május 19.

Takács Zsolt Bence

május 19.

Győri Csenge

május 20.

Decsi László Nimród

május 22.

Kiss Gergő

május 25.

Algács Olivér Csaba

május 28.

2015. április-május
hónapban elhunytak
névsora
Szabó Sándor

élt 53 évet

Karl Lászlóné

élt 65 évet

Közérdekű

Testületi ülés
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Ez év nyarán egymással párhuzamosan a belterületi autóbuszvárók, játszóterek, szinte az összes oktatási intézmény épülete, mindkét óvodaudvar
korszerűsítése és természetesen út-, járdafelújítás kezdődik meg, ősszel pedig átadjuk az idei beruházások „zászlóshajóját”, az új városházát.

A 2015. évi beruházások listája

6. Kormányzati támogatásnak, illetve pályázatnak köszönhetően három iskola, az Árpád

Hóvirág utca

Fejedelem Általános Iskola központi épületének, az Elemi Iskola és az Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítését is sikerül megvalósítanunk. A korszerűsítés keretében az épületek külső nyílászáróinak teljes cseréje
és a külső teherhordó falszerkezetek hőszigetelése is megtörténik. Itt szükséges megjegyezni, hogy a pályázat rendelkezésre álló keretét, a támogatás mértékét sikerült
megemelni Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr közbenjárásának köszönhetően.

7. A szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítésének előkészítése a végéhez ért, az elnyert pályázat összegéből összeállítottuk a vízjogi léte-

Tölgyfa utca

sítési-engedélyezési tervet és a megvalósíthatósági tervet. A korszerűsítési program kivitelezési szakaszának pályázati felhívásai várhatóan még
a nyár folyamán megjelennek. Bízunk a pályázat sikerében és terveink szerint 2016-2019 között a dunavarsányi szennyvíztisztító telep a XXI.
századnak megfelelő modern víztisztítási technológiával rendelkezik majd.

Diófa utca

Völgy utca

Epres utca

1. Az útburkolat felújítási program keretében a következő utcákat újítjuk fel:

Bajcsy Zsilinszky utca

latminőség megválasztásánál a biztonságtechnikai és műszaki feltételek mellett az esztétikai szempontokat is szem előtt tartottuk. A tervezett térkő három színű, a nagy felület
egyhangúságának megtörése érdekében, így az elhelyezés során ugróiskola és sakktábla
kialakítására is lesz lehetőség. Közel 70 köbméteres − elválasztó réteggel kiépített – kulé
kavicsos drénsávokat alakítunk ki a területen. Ezen felszín alatti árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetését és helyben történő szikkasztását. A játszóudvar új kialakítása során 2 db
hulladékgyűjtő, 1 db ping-pong asztal, 3 db piknikasztal, 1 db streetball szett (új oszlop,
palánk, gyűrű, háló) 1 db új fittnesz eszköz, 6 db új pad kihelyezését hagytuk jóvá, amely
az igényeknek megfelelő, időtálló, valamint a környezet hangulatához is illeszkedik.

8. Az új városháza épületének építése ütemterv szerint halad. Hamarosan a belső gépészeti egységek beszerelése is a végéhez ér. A napelemes
rendszer elhelyezése megkezdődött, az épület előtt lévő Kossuth Lajos utcai szakasz díszburkolása a nyári hónapok végén várható.

2. A belterületi autóbuszmegállókban elhelyezett autóbuszvárók teljes cseréjét szin-

tén még ez év nyarán végrehajtja önkormányzatunk. A fejlesztés során a belterületen lévő 19 buszöböl mindegyikében időjárás-álló, porfestett fém vázszerkezettel, edzett síküveggel, paddal és árnyékoló elemekkel ellátott új várók lesznek. A
várók tervezésénél kiemelt szempont volt az egységes városkép erősítése, ennek
okán a meglévő utcanév-táblák színéhez és stílusához igazodóan tervezték meg
az autóbuszvárókat.

3. A közterületi játszóterek korszerűsítésének keretében teljesen felújítjuk a Muskát-

li utcában lévő játszóteret és a Béke utcai játszótérre egy olyan új készségfejlesztő
játszóeszközt telepítünk, amely kifejezetten a 3-6 éves kisgyermekek egészségét
szolgálja.

4. Az Árpád utcai óvoda udvarán 1200 négyzetméteren 22 mm szálhosszúságú DE-

COR típusú műfüvet fektetünk le és tereprendezés, cserjeültetés is lesz. A Béke
utcai óvoda udvarának hátsó kerítése teljes hosszában megújul. A fejlesztés során
5 méter magas UV álló sodort-műanyagból készült labdafogó hálót szerelünk fel.

A fenti fejlesztések, beruházások remélhetőleg olyan minőségi változást hoznak városunk életében, amely mindenki számára kielégítő és örömteli lesz.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Fejlesztések

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy ismét jelentős fejlesztések, beruházások folynak, illetve kezdődnek el a közeljövőben Dunavarsányban.
Az elmúlt években tapasztalt intenzív városfejlesztés nem állt meg, sőt tovább erősödik, köszönhetően a képviselő-testület költségvetési gazdálkodásának, valamint a kormány által nyújtott pályázati támogatásoknak.

•Epres utca
•Tölgy utca
•Diófa utca
•Hóvirág utca
•Völgy utca
Az útburkolat-felújításokkal egy időben a Halász Lajosné utca páratlan, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca páros házszámozású oldalán lévő járdaszakasz
is megújul.
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5. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola főépületének udvara is új burkolatot kap. A burko-

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Halász Lajosné utca

Fejlesztések
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A szeretet az egyedüli dolog, ami növekszik,
ha pazaroljuk.
A Római Katolikus Egyház ünnepei
és szentjei júniusban

/R. Huch/

A pálfordulás

A reménytelenség tragédiája

Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 9,1-30.

-Június 1.: Szent Jusztinusz vértanú, pogány családból származik a szamariai Nablus
városából. Bölcseleti iskolába járt. Megnyugtatóan az igazságot Krisztusban találta meg.
Dialógus a zsidó Trifonnal című művében ezt írja le. Rómában iskolát nyitott vallási kérdések megvitatására. Két apológia című műve részletes leírást közöl az ősegyház liturgikus életéről. A mise liturgiájáról és a beavató szentségekről részletesen ír. Rómában
szenvedett vértanúságot 165. körül.

kifejezést sokan használjuk olyan változás megnevezésére, amely után valaki személyiségében, cselekedeteiben, szavaiban,
egész életében a korábbiakkal homlokegyenest eltérő módon jelenik
meg. E kifejezés általában pozitív töltetű, tehát a beteg személyiség,
a hamis cselekedetek, a bántó és durva szavak, az elítélendő életvitel változik valami olyanra, ami helyénvaló, sőt követendő és példás.

-Június 5.: Szent Bonifác püspök és vértanú. A Winfried nevet kapta a keresztségben,
Angliában született. Szent Benedek rendjébe lépett. Társaival a germánok megtérítéséért
fáradozott. Meinz püspökeként Germánia apostola lett Bajorországban, Hessenben és
Türingiában. 754. június 5-én pogányok támadták meg a bérmálkozásra érkező püspököt és társait. „Nem azért jöttünk, hogy harcoljunk, hanem hozzuk a békét. Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak, jöjjetek velem a halálba!” Szent Bonifác sírja Fuldában
található.

A szófordulat eredete már nem olyan sokak előtt ismert, mint
amilyen sokan használják. E kifejezés történeti alapját az az ősegyházi
történet adja, amelyben egy Saul nevű férfi zsidó hitéhez való fanatikus
ragaszkodás okán üldözte azokat, akiket megérintett a Krisztus-hit. „Lelkesedése” e tevékenységben akkora volt, hogy nem is elégedett meg a
jeruzsálemi keresztények üldözésével, hanem Damaszkuszba ment, hogy
onnan is rabszíjra fűzve vigye Jeruzsálembe a Krisztus Evangéliumában
bizakodókat. Az úton azonban egy olyan lelki élmény részese lett, amely
végső soron egy akkora fordulatot hozott az életében, hogy a magyar
és más nyelvekben a nagy változás szimbólumává lett. A változás kifejezésére új nevet is kapott, a királyi Saul nevet elvetette és a kicsi, kevés
jelentéssel bíró Pál nevet vette fel. De miben is állt a változás? A 16. vers
alapján, valamint Pál apostol életének ismeretében a következő válasz
fejezi ki legjobban a változás lényegét: a szenvedést okozóból szenvedést vállalóvá lett. Szenvedést azért okozott, hogy magának ezzel örömöt
szerezzen, később pedig szenvedést azért vállalt, hogy ezzel másoknak
okozzon örömöt. Ez az a radikális változás, amit pálfordulásnak nevezünk.

-Június 7.: Szűz Mária, az Egyház Anyja. A II. Vatikáni Zsinat 1964. november 21-én a 3.
ülésszak záró miséjén VI. Pál pápa Szűz Máriát az Egyház Anyjának nyilvánította, „azaz
az egész keresztény nép Anyjának, a hívek és a pásztorok őt nagyon szeretett Anyjuknak
hívják.” „Már most részesítse az Istenszülőt az egész keresztény nép e kedves névvel az
eddiginél is nagyobb tiszteletben.” Sok helyi egyház és szerzetes család a Boldogságos
Szűzzel az „Egyház Anyja” címet tiszteli. Az 1975-ös Szent Évben kidolgozták ezt a misét.
A mise szövege sok kapcsolatot fejez ki, amelyben az Egyház az édesanyai tisztet ünnepli.

-Június 22.: Morus Szent Tamás vértanú, politikusok és államfők védőszentje. Londonban született, Oxfordban szerzett doktorátust. Jogászprofesszor, a parlament tagja, Anglia közéletének kiemelkedő személye. VIII. Henrik házasságának felbontását nem volt
S ezelőtt a kihívás előtt állunk kisgyermekkorunktól kezdve aghajlandó rendezni, ezért bíróság elé állították és kivégezték.
gastyánkorig. Naponta többször tudatosan vagy ösztönösen ez a döntés áll a
cselekedeteink és szavaink mögött. Valamit mondunk, valamit teszünk, va-Június 24.: Keresztelő Szent János születése. Az Úr elküldte Gábor Angyalt a jeruzsá- lamiért küzdünk sok-sok fájdalmat okozva másoknak, azért, hogy a magunk
lemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariás paphoz, hogy – fia, János születését – akaratát, vágyát, célját, tervét, egyszóval örömét és önös rövid távú érdekét
örömhírt közöljön. Ő a legnagyobb a próféták között, nemcsak hirdette, meg is mutatta szolgáljuk. Amikor a kisgyermek vagy a felnőtt egy akkora szeletet vág a toraz Üdvözítőt kortársainak.
tából, hogy a többieknek csak kisebb juthat, akkor ilyen. Amikor a felnőtt rohan, hogy legyen ülőhelye, akkor ilyen. Amikor protekciót épít, hogy valahova
-Június 27.: Szent László király. Szent István király halála után az országban uralkodó bejusson, eljusson, valamit megszerezzen a másik elől, akkor ilyen. Milyen?
zavaros időszak miatt Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király, anyja Ri- Olyan, mint Saulus volt, aki mások szenvedése árán ápolta a maga örömét.
chéza, II. Miciszláv lengyel király leánya. Két fiú és több lánytestvére volt. Bátyja, Géza
1074-1077. között uralkodott. László uralkodása előtti jelentős tette az országba betörő
És ebből lehet egy nagy fordulatot venni. Olyanná lenni, legalábbfekete kunok elleni harc. 1077-ben kezdi meg az ország kormányzását. Egyházilag és is a szándék szintjén, hogy inkább vállalok kényelmetlenséget, hogy a mápolitikailag szervezi birodalmát. 1083-ban István, Gellért és Imre ereklyéit hatalma nép- siknak könnyebbséget szerezzek. Átadom a helyemet, előreengedek valakit,
tömeg, valamint az ország jelentős egyházi és világi személyiségei előtt felemelte. Ezzel nem könyökölök, hanem tisztességes megmérettetésben, minőségi teljesíta magyar népnek saját nemzetéből adott példaképeket. Példája ismert lett, határon túl is ménnyel próbálok akár még előbbre is jutni. Az ember sajnos ösztönösen
híre ment. Keresztes hadak élére is kiválasztották, de csatába már nem indulhatott, mert nem így cselekszik. Nagyon sokszor mások könnye, szegénysége, becsapása,
1095. június 29-én elhunyt. Somogyváradon temették el, majd később Váradon helyez- legyőzése, egyszóval szenvedése árán akar és tud előre jutni. Sokszor nem
ték örök nyugalomra. 1192-ben III. Béla király kérésére III. Celesztin pápa László királyt a is tudunk elképzelni más módot. Olykor nincs is más mód az érdekérvényeszentek sorába iktatta. Prohászka Ottokár a következőket fogalmazta meg róla: „A magyar sítésre, de akkor megkérdezhetjük, hogy hosszú távon tényleg az az érdeeszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.”
künk, ami más könnye, vére, verítéke árán teljesül?! A válasz az, hogy nem.
-Június 29.: Szent Péter és Pál apostolok. Szent Péter apostol, Róma püspöke 67-ben
szenvedett vártanúságot. A VIII. sz. Lieber Pontificalis – Főpapi Szertartáskönyv – írja le,
hogy Nagy Konstantin császár, Szilveszter pápa jelenlétében Szent Péter sírját kiásatta
és testét ezüst koporsóba fektette, amelyet ciprusi réz síremlékbe foglalt. A síremlék fölé
tömör arany keresztet állított. A sír fölé épített „boltozatos szoba” ma is látható a főoltár
alatt a következő felirattal: „Sepulcrum Sancti Petri Apostoli” (Szent Péter apostol sírja).
A bazilika falain megtalálható a krisztusi ígéret: „Te Péter vagy, erre a sziklára építem
Egyházamat…” Itt található Szent Péter szobra kezében a kereszt, a másikban a kulcsok.
Ezen az ünnepen piros palástot és pápai tiarát helyeznek rá. Szent Pál apostolt is 67-ben
fejezték le. Teste a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában nyugszik. Szilveszter pápa kérésére 324-ben Nagy Konstantin császár bazilikát építtetett sírja fölé. A két apostolnak
közös sorsuk s Krisztusért való tanúságtétel, a vértanúság volt.

Józsa Sándorné
hitoktató

A keresztyén élet éppen azért nehezebb az ösztönös életnél, mert ezt a fontos szempontot szem előtt tartja. Nem mindig tudjuk
megvalósítani, de ha törekszünk rá, akkor olykor igen, és akkor bekövetkezik az a csoda is, hogy megértjük: az a mi igazi örömünk, és örök
érdekünk, hogy akár szenvedés árán is mások javát szolgáljuk. És ez egyszerűen azért van így, mert akiről nevünket kaptuk, az is így cselekedett.
A Presbitérium

Március végén egy tragikus hír jelent meg a sajtóban: lezuhant a világ egyik legnépszerűbb repülőgép-családjához tartozó
Airbus A320-as. A légitársaság és az emberek többsége is egyből
arra gondolt, hogy bizonyára egy műszaki hiba okozta a katasztrófát. Amikor pár nappal később a gép fekete doboza előkerült, az
embert szinte sokkolta az információ, hogy a tragédiát a depres�sziós másodpilóta okozta szánt szándékkal. Barcelonában még
150 ember szállt fel a gépre, de élve már nem szállhattak le. Amikor meghallottam, hogy az öngyilkos pilóta nekivezette a repülőt
a sziklafalnak és több, mint száz ember halálát okozta, az volt az
első gondolatom: ha ez az ember ismerte volna Istent, ha valaha is találkozott volna Vele, ez a tragédia nem történt volna meg.
Ha az Úr ott lett volna az életében, ha Isten lett volna a támasza,
ha Benne megtalálta volna a biztonságát, a reményét, akkor ezt a
gépet nem vezette volna a halálba, legalábbis nem akarattal. Nem
lett volna ennyire elkeseredve, nem lett volna ennyire kilátástalan az élete, nem ölte volna meg magát és másokat. Biztos vagyok
benne, hogy Isten őt is próbálta megszólítani, mint ahogy életünk
folyamán bennünket is sokszor próbál megállítani, maga felé fordítani. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11:28
Van, aki egyből felé fordul, van, aki csak később és sajnos
van olyan is, aki soha. Azt mondják, a zuhanó repülőn nincsenek
hitetlen emberek, csak hívők. Isten belénk teremtett egy nagyon
fontos dolgot: az életösztönt. Ez már egy magzatnál is megfigyelhető
az ultrahangos vizsgálat során. A pár napos kis csecsemők is erősen
kapaszkodnak az őket tartó karokba, ha úgy érzik, leejtik őket és
hangos sírásba kezdenek, ha nem érzik biztonságban magukat. Egy
egészséges tudattal rendelkező felnőttben is előjön az életösztön, ha
a halál árnyéka rávetül, de vajon ő maga mit tud tenni ellene? Életben tudja magát tartani? Csak egyet tehet: kéri azt, aki őt teremtette
és életben tartotta eddig, hogy továbbra is tartsa meg ezen a földön. Imádkozik Istenhez. A Titanic utasai között volt egy pap, aki a
hajó süllyedése közben együtt imádkozott az utasokkal és az utolsó
pillanatokat kihasználta arra, hogy az embereket Isten felé vezesse. Lehet, hogy addig nem törődtek Istennel, de ott, az életük utolsó pillanataiban átadták a szívüket, mert nem akartak elkárhozni.
Sok olyan ember van, aki csak ezekben a nehéz helyzetekben hiszi el, hogy Isten valóban létezik, amikor rájön, hogy önmaga már nem tehet semmit, amikor már az esze (amivel eddig csak
magában bízott) feladta a harcot és már csak az ösztönei működnek, amiket a Teremtőtől kapott. Vajon a te életed hol tart? Repülsz
mennyei célod felé vagy zuhansz lefelé? Működnek még benned az
életösztönök, hiszel Istenben vagy csak mesének tartod az egészet?
Amíg repülsz, addig még van remény, mert ha néha légörvénybe is kerülsz, Isten segítségével kikerülhetsz belőle, de vigyázz,
mert nagyon könnyen lezuhanhatsz, és akkor már nincs visszaút!
Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Keresztesi Balázs alpolgármester
a magyar Hősök Napján tartott beszéde
Tisztelt Emlékezők!
Kedves Dunavarsányiak!
A Hősök Napja alkalmából hoztuk el az emlékezés és a tisztelet virágait, ide a dunavarsányi Hősök terére.
Ezt a napot a magyar nemzet mindenkor a hősi
halottak számára szenteli, soha el nem múló
hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékének
okulására. Ma már hála Istennek erkölcsi követelmény, hogy a magyar hősök emlékünnepén
méltó ünneplés keretében rójuk le hálánkat a nemzet hősei előtt.
De nem lehetett ez mindig így, a szocializmusban nacionalista
eseménynek bélyegezték, az emlékezést is betiltották. A rendszerváltással azonban újjáéledt e hagyomány, amely azoknak a katonáknak állít emléket, akik az életüket áldozták a haza védelméért.
Hajtsunk most fejet elődeink előtt, akik arra kényszerültek, hogy el
kell hagyniuk otthonaikat, szeretteiket önként, vagy, mert az volt
a parancs. Fegyvert fogva felsorakoztak és megindultak oda, ahol
az élet és a halál útját járja mindenki. Ezt a hősi viselkedésmódot,
tudatos életáldozat vállalásnak nevezzük, amely a hétköznapok
harcosait halhatatlan hősökké nemesítette, akik ma nem kérnek
egyebet tőlünk, csupán azt, hogy szívünkben őrizzük emléküket.
Helyénvaló, hogy időről időre felelevenítjük nagyszerűségüket, hogy
emlékhelyek hirdetik hősiességüket, mert
„csak az a nép bízhat a jelenben, aki megőrzi a múltját is.”
– kaptuk útravalóul Vörösmarty Mihály gondolatait.
A XXI. század elején a legfontosabb dolgunk tanulni a múlt hibáiból, nem szabad hagynunk, s nem szabad soha odáig eljutnunk,
hogy a konfliktusok úgy elmérgesedjenek, hogy már tárgyalásokkal nem lehet megoldani. A ma élő generációk többsége számára szerencsére már messze került minden háborús borzalom
élménye, a mi feladatunk az, hogy rendbe kell tennünk a múltat,
a történelem rostáján megszűrni azt, és az igazi nemes értékeket kell megőriznünk, s tovább adnunk a jövő nemzedékének,
hiszen országunk sorsa a felnövekvő nemzedék kezébe kerül.
Az emlékezés legfőbb tanulsága legyen, az élet, és embertársaink tisztelete. Mi több, a hősi példamutatás életünk részévé kell váljon, napi
gyakorlattá, gondolkodásunk meghatározó elemévé.
A katonasírok legyenek a béke prédikátorai, Hőseink nyugodjanak
békében, mi éljünk békességben! – hogy elődeink örökölt hagyományait, erkölcsi értékeit meg tudjuk tartani, csak így tisztelhetjük őket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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KÖSZÖNJÜK
DUNAVARSÁNY!

2015. JÚNIUS 2-7.

A versenyzőknek köszönjük a sok-sok fáradtságot,
időt, energiát, a zsűrinek a döntéseket, a Kedves
Közönségnek a sok-sok szavazatot!
A rendezvény video felvételét és fotóit Domán Gergő készítette, a
kamerát hozzá Surányi Tibor ajánlotta fel. Köszönjük ezúton is a proﬁ
felszerelést és munkát.
Dr. Kun Lászlóné, Kun László

Varsányi Táncláz

Összefoglaló
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Testvérvárosi kapcsolat

„A szó kevés”
Nemrégen az egyik térségi város képviselő-testületében vita kerekedett egy utcanév miatt arról, hogy a
pártállami úttörőmozgalom miként minősíthető. Az egyik képviselő kifakadt, mondván: nagyon hasznos
és jó volt, teljesen feleslegesen élesztették fel a cserkészéletet a rendszerváltás után Magyarországon.
Valóban így lenne? A választ egy cserkészvezető adja meg, aki nemcsak ebben a minőségében, hanem
első ciklusos képviselőként, bizottsági elnökként, lelkészként és jogászként is szereti Dunavarsányt és – az
embereket. Portré-rovatunk vendége: dr. Csobolyó Eszter. Tehát: mi a különbség az egykori úttörő és a
mai cserkész között?

-A legelső és talán a legfontosabb, hogy azt
valljuk: Jézus Krisztus a cserkészek ura is. Ebből
kiindulva formálja meg és hordozza magában
azt az értékrendet, ami jellemzően a cserkészet
sajátja, és ami ma is nagyon időszerű. Nagyon
fontos ezek között például a haza szeretete,
az embertársainkhoz fűződő feladatok elvégzése, mások segítése, az önzetlenség, saját
magam háttérbe szorítása azért, hogy másnak, mással jót tudjak tenni. Ezek min-mind
olyan krisztusi értékek, amelyekhez egy igazi
cserkész igyekszik felnőni és mindent megtenni annak érdekében, hogy az a bizonyos
napi legalább egy jócselekedete meglegyen.
Ha már a cserkészet a témánk, ritkaság a női
cserkészvezető. Hogyan boldogul a sok férfifiú között?
-Köszönöm a kérdést – remekül. Ehhez az is
hozzátartozik, hogy egy erős, hatékony férfi
vezetőségre támaszkodhatom. Velük közösen
könnyű a munka.
Más települések is megteremtették a maguk csapatát, másutt is vannak cserkész-események, de azok egy rendezvénynek számítanak a többi között, különösebben senki
nem törődik velük. Dunavarsányban miért
olyan élénk, pezsgő a cserkészélet?
Nagyon erős a támogatottságunk a városban,
amiért hálás vagyok a cserkészek nevében is.
Mint az előbb is jeleztem, kiváló a vezetőség
– sokszor a saját családi ügyeiket is félreteszik
a közös tevékenység sikere érdekében. A gyülekezeti tagok, az önkormányzati vezetők, a
varsányi lakosság – mind-mind támogat bennünket, törődik velünk. Gondjaink, nehézségeink természetesen nekünk is vannak – de
ilyen környezetben igazán nem nehéz közös
erővel megtalálni a megfelelő megoldást.
Mi minden fűződik a varsányi cserkészek
életéhez ilyenkor, nyár elején?

-A nyár a közösséget építő és a testet-lelket erősítő nagy táborozások időszaka. Kezdődnek a különböző portyáink, a dunai portyázások – észre
sem vesszük, máris itt az ősz. A cserkész-év szeptemberben kezdődik, amikor megszólítjuk az iskolásokat: ismerjenek meg bennünket, jöjjenek
közénk. Igyekszünk jelen lenni a város életében,
lehetőségeink és tudásunk szerint színesítjük a
programokat, ugyanígy ott vagyunk az egyházi
rendezvényeken is és természetesen a cserkészmozgalom országos eseményein is ott vagyunk.
Elbúcsúzom a cserkészparancsnoktól, következzen a képviselő. Miért vállalt közéleti szerepet is
a többi elfoglaltsága mellé?
Ez is egy folyamat része az életemben. Már a jogi
egyetem idején is arra gondoltam: nekem nem
elég a száraz paragrafus-tömeg, én másféle tudással is szeretnék az emberekhez fordulni, ezért
jelentkeztem a teológiára. Itt, Dunavarsányban
kezdtem meg a segédlelkészi munkámat, és
azután jelezték, azután szólítottak meg, azután
éreztem úgy, hogy így is szeretnék bekapcsolódni a város életébe és segíteni az embereken.
Az Értéktár Bizottság elnöke – hála Istennek,
országszerte egyre jobban erősödik az értéktár-mozgalom. Dunavarsányban hol tartanak?
-A munka elején. Nemrég a Dunavarsányi Napok
keretében a Cserkészházban egy nyilvános fórumot
tartottunk, ide meghívtuk a város apraját-nagyját
azzal a céllal, hogy közösen üljünk le és beszéljük meg együtt: miért fontosak az értékeink és
miért van szükség az összegyűjtésükre. Nagyon
fontos és ezért itt is hangsúlyozom: ez nem egy
bizottsági akció, egy önkormányzati feladat, amit
kipipálhatunk valahol. Ez sokkal-sokkal fontosabb!
Szeretném elérni, hogy a lakosságot megszólítva együtt nézzük meg, milyen kincseink vannak,
mit kell átörökíteni a későbbi nemzedékeknek.
Szeptember végéig tart a gyűjtés, azután közösen
összeállítunk egy listát. Ezzel mit kezdünk? Ezt
megint együtt döntjük majd el – lesz, ami tovább,
feljebb kerül, és lesz, amit itt őrizünk tovább. Ami
eddig figyelemre méltó javaslat: a természeti
értékeknél a Kis-Duna, az épített környezetnél a

MÁV-őrház. Többek véleménye szerint kiemelkedőt alkotott varsányiak életútja is megörökítendő,
például Könözsi Lászlóé. Tele vagyunk kincsekkel
– jó lenne, ha ezeket minél többen megismernék.
Visszatérünk rá a lista elkészültekor, menjünk
tovább. Képviselőként mi a terve, vágya, célja?
-Kaptam egy csokor virágot egy hittanos kisgyermektől egy kiskártyával és fotóval, és azt
olvastam a kártyán, hogy „A szó nehéz: tudásért,
jóságért bármit mond, kevés.” A hangsúly azon
van, hogy a szó kevés. Amit én szeretnék, és
ami a cserkészetnél is mottó, az a jócselekedet.
Szeretnék tenni, ha lehet, jót tenni. Szabolcska
Mihály református lelkipásztorunk mondta:
„Amikor egy csöpp jót tettem, ünnep van aznap
az én szívemben.” Ezeket az ünnepnapokat szeretném kívánni a dunavarsányi lakosoknak és
magamnak is, hogy minél több jót tudjak tenni.
Elköszönök a képviselőtől; a lelkészi pályára
miért lépett?
Ezért! Minden összekapcsolódik mindennel – én hiszem, hogy egy személyben lehetek képviselő, lelkész, jogász, hogy az
értékeket hirdessem, megőrizzem, gyarapítsam, tovább adjam, és ha kérhetek egy
nagyot: a jó Isten áldása legyen mindezen.
Lépjünk tovább a lelkésztől a jogászhoz, bár
nem tudom, mindezek után van még szabad
ideje, energiája?
Pici azért van. Áldás, ha az ember több mindenhez ért, a jogi tudás jól jön például a
Pénzügyi Bizottságban, amelynek szintén
tagja vagyok. Működik Varsányban egy Civil
Információs Centrum, itt az egyesületek, civil szervezetek számára adok jogi tanácsokat.
Ha előre tekintünk húsz esztendőt, mivel lenne elégedett?
Egy szép, nagy családdal itt, Dunavarsányban.

Haeffler András
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Csetfalva
Csetfalvai Általános Iskolai Évzáró!
2015. május 28-án örömmel indultam a Csetfalvai Általános Iskola évzárójára dr. Bóna Zoltán református lelkész
úrral és Fábián Lajossal, Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő úr munkatársával.
A Dunavarsányi Napló olvasóit már az áprilisi lapban tájékoztattam arról, hogy a 2015.
évi költségvetési rendeletünkben szerepel,
hogy a Csetfalvai Általános Iskolát 3 millió
forint értékben támogatni kívánjuk. Ebben az
iskolában magyar gyermekek, magyar nyelven tanulnak szerény körülmények között,
balesetveszélyes tanteremben, olyan pedagógusoktól, akik soha nem hagyják, hogy a
felnövekvő nemzedék elfelejtse anyaországát.
Megható volt tapasztalni azt az erős magyarságtudatot, azt, ahogyan kitartással viszonyulnak magyarságukhoz az itt élő emberek. Itt
tapasztaltuk meg a magyarnak maradás legnagyobb, de legkeservesebb csodáit is. Csoda,
ahogyan a nehézségeik ellenére várnak és
fogadnak minket, tiszta örömmel, szeretettel.
Nem panaszkodnak, csak megmutatják, hogyan élnek, emelt fővel, szerény körülmények
között, de a szívükben határtalan boldogsággal, mert azt mondhatják, ők is magyarok.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Dunavarsányi
Napokra megérkeztek csetfalvai testvéreink, s
felejthetetlen három napot tölthettünk együtt.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr meghívta a csetfalvai és szalóci küldöttséget a Parlamentbe, amely lehetőségről úgy nyilatkoztak,
hogy végtelenül nagy jelentőségű élmény az
életükben, szívük mélyében örökre megőrzik.
Magyarországon magyarnak lenni egy állapot, de a kárpátaljai magyaroknak naponta kellett és kell küzdeniük a magyarságukért, amely küldetés számukra.
Reményeink szerint a 2015/2016-os tanévet a csetfalvai magyar diákok a már szépen
felújított általános iskolában kezdhetik.

„Hol sírva nevettünk, hol nevetve sírtunk,
de mindenképpen szívben és lélekben erősödtünk, mert a hazánk nemcsak földrajzi jelenünk, hanem földrajzi múltunk is.”
(Ágh István)			
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Gemmingen
Látogatás magyar testvérvárosunkban
A szíves meghívásnak eleget téve, egy
kis csoport indult útnak Dunavarsányba
a Városnapokra. Közvetlenül a megérkezésünk után végignéztük a „Nemzeti Ös�szetartozás Napja” alkalmából rendezett
műsort, később a Bakterház pizzériában
megvacsoráztunk, utána pedig jóízűt
bszélgettünk a Kantátika férfikórus tagjaival – sok közös témát találtunk, hiszen
legutóbb a Parkfesten ők voltak a vendégeink Gemmingenben. A következő
napon – pénteken – délelőtt meglátogattuk a helyi iskolákat és rácsodálkoztunk
a gyerekek remek német nyelvtudására.
A következő program Budapest volt: a magyar főváros karcsú hídjaival és gyönyörű
fürdőivel sok látnivalót kínál – sajnos,
ezekből az idő rövidsége miatt csak keveset tudtunk megtekinteni. Végigsétáltunk a közel 120 éves Vásárcsarnokban,
majd Budáról, a Citadelláról élveztük a

páratlan kilátást, majd megtekintettük a
Mátyás templomot és a Halászbástyát. Vis�szatérve Dunavarsányba, este együtt vacsoráztunk az önkormányzat munkatársaival a
Művelődési Házban, majd csatlakoztunk a
Városnapot ünnepelők tarka forgatagához.
A szombatot sportosan kezdtük a dunavarsányi edzőtáborban: nemcsak részt beneveztünk a sárkányhajó-verseny indulói
közé, hanem még meg is nyertük a futamot!
A nap hátralevő részét már a Városnapon,
a nagysátor előtt töltöttük. A színpadon a
program rendkívül sokszínű volt: ének,
tánc, különböző versenyek ismert személyiségekkel.

Az idő gyorsan telt a kellemes beszélgetésekkel. Számunkra az este egyik emlékezetes eseménye volt, amikor kedves
szavakkal külön is köszöntöttek bennünket.
Nem hagyhattuk ki, hogy az üdvözlésre
válaszul elénekeljük a „Tavaszi szél” című
népdalt, természetesen a számunkra elég
nehéz magyar nyelven. A hálás közönség
lelkes tapsa mindannyiunknak jól esett.
Sajnos, vasárnap reggel indulnunk kellett
haza. Tele vagyunk kellemes emlékekkel,
nagyszerű élményekkel, sok új ismeretséggel és azzal a tudattal, hogy ez a látogatás
nem az utolsó volt, egészen biztosan következik a folytatás. Köszönjük a törődést
Verebély Andrea tanárnőnek, aki mindvégig velünk volt és köszönet illet minden
varsányit, akik nemcsak elláttak bennünket
minden jóval, hanem gondoskodtak arról
is, hogy csodálatosan érezzük magunkat!
Sven Christ
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Polgárrá fogadott újszülöttek

Ágoston Száva Terézia

Bánszki Botond

Csanády Imre Izidor

Enyedi Léna és Enyedi Luca

Füredi Alex Márk

Ambrus Flóra

Bóna Zoltán Ambrus

Csókás Dominik Alex

Fehér Gergő

Gesztesi Gábor

Balla Adrián Imre

Boros Attila

Csukodi Dávid László

Fenyvesi Teréz Eszter

Grósz Tünde Éva

Hőgerl Panni

Imre Bence

Ishmael Ichenda Dóra

Jobbágy Ákos

Joó Hajnalka Rita

Kalapács Kristóf

Kartalik Izabella

Kas Robin Erhard

Katavits Márk

Király Anna Jázmin

Kovács Máté

Krajnyák Vanda

Krasznai Nóra

Kulimak Levente

Lipusz Ádám

Molnár Jázmin Maja

Muzslai Milán Szabolcs

Niklai Zara Judit

Orosz Ádám

Pajerich Simon Sándor

Bódis Jázmin Fruzsina

Czebe Norbert István

Doleszák János

Földes Zalán Levente

Győrfi Laura Veronika

Pál Dóra

Pesti Olivér Ciprián

Petróczy-Jantsek Márton

Plausin Virág
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Közélet családon kívül-belül
Reszler Gábor

Szalai Bence

Tóth Péter

Varga Károly

Rózsa Bence

Szép Ádám

Tóth Ráka Gyöngyi

Vas Márton

Schaffer Kristóf

Tóth Csenge Krisztina

Udvari Norbert János

Vincze Lilien

Schöffer Nádja

Tóth Nóra Ajsa

Varga Dániel Szabolcs

Zachár Bálint Máté

É R T É K R E G I S Z T R Á LÓ
N A P KÖZ I S A L KOTÓ TÁ B O R B A
várunk minden érdeklődőt
az SDG Közösségi Házba
2015. június 28 - július 5. között
A tábor célja iskolai értékőr csoportok létrehozása; helyi értékek gyűjtése, megismertetése,
megélése és regisztrálása; nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítése
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
Napi program 8 – 16 óráig, kétszeri étkezéssel.
További részletek és feltételek megbeszélésére
a 06-30-287-0283 számon illetve a drcsobolyoeszter@gmail.com e-mailen van lehetőség.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Árpád Fejeledel Általános Iskola
Vas Zoltánné igazgató

Rovatunk vendége nemrég ifjabb Kun László képviselő volt, aki számára követendő példaként emlegette tisztelettel édesapját, idősebb dr. Kun László korábbi képviselőt – mind a ketten az emberek egészségéért munkálkodnak, mind a ketten
közéleti szereplők is. Van a családnak egy harmadik tagja, aki szintén volt képviselő, aki szintén közéleti szereplő – a feleség és édesanya, a Petőfi Művelődési Ház
igazgatója. Három ilyen elfoglalt ember vajon hogyan alkot családot, hol és mikor tudnak néhány szót váltani egymással? – tettem fel a kérdést Kun Lászlónénak.

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
Dr. Csobolyó Eszter elnök

-Egyszerű a válasz: a különféle rendezvényeken mindig összefutunk, néhány
mondatot ilyenkor tudunk váltani egymással. Komolyra fordítva a szót, tíz éven
keresztül voltam képviselő, a Humánpolitikai Bizottság vezetője, mára már átadtam a fiataloknak a stafétabotot, csak
a Művelődési Ház programjaiért felelek.
Ezt a „csak”-ot erősen idézőjelbe kell tenni, hiszen egy szép, nagy intézményről
van szó. Mi mindennel foglalkoznak?
-Órákig lehetne beszélni róla, összefoglalva annyit, hogy egyre nagyobb az igény a
városban arra, hogy a különféle civil szervezeteknek, egyesületeknek legyen egy olyan
helye, ahol összejöhetnek, megbeszélhetik
ügyes-bajos dolgaikat és megszervezhetik
a maguk rendezvényeit. Munkatársaimmal együtt ezeknek az igényeknek igyekszünk megfelelni, megadva minden tőlünk
telhető segítséget a tevékenységükhöz.
Próbáljuk összehangolni a különféle eseményeket: ne történhessen meg, hogy az
egyik rendezvény „elviszi” az érdeklődőket
a másikról, mert egyszerre tartják mind a
kettőt. Természetesen vannak varsányi események is, amelyek szervezésében részt
veszünk, vagy éppen mi szervezzük-rendezzük meg és igyekszünk lehetőségeket
biztosítani a szórakozásra, kikapcsolódásra.
Térjünk vissza még egy kérdés erejéig a
Kun-családhoz: hogyan alakul ki, vagy inkább hogyan működik a közéleti családi
élet?

-Nehéz erre választ találni, talán az a lényege,
hogy mindannyian szeretünk az emberekkel
törődni. Férjem számára ez a saját hivatásából eredően természetes, én pedig népművelés-könyvtár szakot végeztem, az emberek
iránti szolgálat vagy kiszolgáló-kedv volt az,
ami mindig is mozgatott. A gyerekek ebbe a
légkörbe, családi hangulatba születtek bele,
ezt a törekvést örökölték – teljesen természetes, hogy tőlük telhetően követnek bennünket.
A fiam édesapja életútját folytatja, bár benne
is van egy kis művész-vér, amiből jóval több
jutott a lányomnak, aki egyszerre operaénekes és lelkész, tehát magában hordozza az
emberek iránti fogékonyságot, érdeklődést.
Nem egyszerű a család összetartása: szokták
mondani, hogy „időnként átrohan a házon egy
ideges asszony és kiosztja azt, akit előtalál – ez
az anyukánk”. No, azért remélem, hogy nem
egészen így van, bár azt el kell ismernem, hogy
a nagyobb rendezvények idején tényleg egy
kicsit feszültebb vagyok, de ezt is meg tudom
oldani és azért mindenki szívesen jön haza.
Mindig mások szabad idejének az érdekes
és hasznos eltöltésével foglalatoskodik – ha
esetleg saját magának van néhány szabad
perce, mihez kezd vele?
-Különösebb hobbim nincs – ha nagyon
ráérnék, akkor elmegyek egy rendezvényre, mint látogató, vagy egész egyszerűen leülök egy kicsit pihenni, olvasni. Hosszasan úgysem merülhetek bele,
mert előbb-utóbb megszólal a telefon…
Nem fáradt még bele abba, hogy mindig
emberekkel törődik?

-Ezen még nem gondolkoztam el. Igaz,
most már negyedik éve, hogy elkerítettem magamnak egy kis konyhakertet
és időnként oda, a csöndbe és nyugalomba vonulok vissza. Távol a nyüzsgéstől szívesen beszélgetek a növényeimmel – nekik is szükségük van a jó szóra.
Utóbb a fiam is rákapott a kertészkedésre – ő az egyik sarokban bóklászik, én
a másikban, azután amikor a közepére
érünk, örömmel üdvözöljük egymást
és kicseréljük a kerti tapasztalatokat.
Visszatérve a művelődési házba, milyen
terve, vágya van?
-Két titkos elképzelésem van, amelyeken
kitartóan dolgozom. Az egyik: szeretnék
létrehozni Dunavarsányban egy folyamatosan működő művészeti galériát. Tehetséges emberekben nincs hiány – nem félek
attól, hogy kevés lesz a kiállítandó alkotás.
A másik: szeretném a könyvtárat átalakítani úgy, hogy informatikai központ is legyen. Ne csak könyveket találjon a betérő,
hanem más adathordozókat – CD-t, DVD-t,
e-könyvet és így tovább -, lehessen lekérni és kölcsönözni különféle dokumentumokat – szóval, méltó legyen az épülő, új
polgármesteri hivatalhoz és a mostani évszázad igényeihez. Akinek eddig megpendítettem az ötletet a képviselő-testületből,
mindenkinek nagyon tetszett. Remélem,
hogy együttes erővel megvalósulhat az
elképzelésem és még a közeli jövőben
újabb színfolttal gazdagodik Dunavarsány.
Haeffler András

Közöttünk élnek

Polgárrá fogadás
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A május beköszöntével az Édesanyákat ünnepelte minden
csoport az óvodában. Sok szeretettel készültek a gyerekek,
hogy minél színvonalasabb műsorral örvendeztessék meg
anyukájukat és a nagymamákat.
Május 15-én Családi Délutánt tartottunk óvodánk udvarán. Kicsit izgultunk az időjárás miatt, de szerencsére az égiek is velünk voltak, nemcsak a kedvünk
volt derűs, hanem az idő is. Sok család vett részt a különféle sportos feladatok megoldásában, és mindenki, aki jól játszott, kedves kis ajándékkal távozhatott.
Május 19-én a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület látogatott el hozzánk. Délelőtt hét „akadályon” küzdötték át magukat a gyerekek: volt kötélhúzás, Mentsd
a vízből!, Húzd, tekerd a tömlőt!, Célozz a lyukba! A
kosaras tűzoltó autó az ovi tetejéig emelte az izguló,
csillogó szemű ovisokat. Köszönjük az Önkéntes Tűzoltók kedves részvételét, jövőre is visszavárjuk őket!
Óvodánk 5 csoportjából ballagtak el a nagycsoportosok.
Mindenki színvonalas, megható műsorral készült, hogy
méltóképpen zárják le óvodás éveiket. Ezúton szeretnénk
megköszönni a Művelődési Ház vezetőségének, hogy
helyet és időt biztosítottak az évzárók megtartásához.

Aranyos Kantátika

Itt a nyár!
Óvodánk néptánc-csoportja, a Csiribire-cseperedők, részt vett a
május 30.-án Szigethalmon megrendezett Pest megyei Óvodások
Néptánc-találkozóján. A gyerekek egész évben nagy lelkesedéssel
készültek a rendezvényre, amelyet kedves meglepetésként meglátogatott Bóna Zoltán országgyűlési képviselő és polgármesterünk, Gergőné Varga Tünde is. Köszönjük kitüntető figyelmüket!
Ovisaink a városnapi programsorozatból is tevékenyen kivették
a részüket. A közalkalmazottak köszöntésén a Csipet-csapat kedveskedett verssel és énekkel. Az idén még különlegesebb volt
számunkra ez az este, hiszen óvó nénink, Vásárhelyi Judit kapta
a „Dunavarsány Közszolgálatáért Díjat”, amelyhez ezúton is szívből gratulálunk!
Az új „kis polgárokat” a Katica csoport köszöntötte, a délutáni
programsorozatot a Micimackó csoport zenés-táncos műsora
nyitotta meg.
A nevelési év minden csoportban jó hangulatú, izgalmas kirándulásokkal zárult.
Kívánunk minden családnak tartalmas, pihentető nyarat, találkozunk szeptember 1-jén. Az iskolába menő gyerekeknek jó tanulást, sok sikert!
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Nagy sikerű minősítő koncert a római katolikus templomban
Zelk Zoltán: Vakáció
Hová menjünk,
Milyen tájra?
Hegyre talán
Vagy pusztára?
Folyó partra
Vagy erdőre?
Faluszéli
Zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
Vagy horgásszunk,
Vagy mégis csak
Hegyet másszunk?
Akár erdő,
Akár folyó:
Gyönyörű a
VAKÁCIÓ!
Szekeres Katalin,
Szűcs Zoltánné

Tisztelt Szülők!
A nevelési év végén néhány információt szeretnék megosztani Önökkel. Mint már arról előzőleg tájékoztattuk a Kedves Családokat, a nyári szünetben intézményünk az alábbi rendben lesz nyitva:
Június 16 - július 24: a Kisvarsányi Óvoda II. épülete várja az ügyeletet igénylő gyermekeket.
Július 27 - augusztus 28: a Nagyvarsányi Óvoda tart nyitva.
A napi nyitva tartás rendje nem változott: 6:30-17:30.
Az étkezési igények esetleges lemondását a már megszokott módon tehetik meg.
A Kisvarsányi óvoda nyitva tartása idején az alábbi telefonszámokat tudják hívni:
06-24-472-464 (iroda 8:00-15:00)
70/387-43-21
A nagyvarsányi épület nyitva tartási ideje alatt pedig a következő számok „élnek”:
24/534-446
70/967-42-90
Az étkezési díjak befizetésének ideje:
Kisvarsányra járó gyerekek részére:
július 6 - 15-ig: 8-16:30,
augusztus 3 - 7-ig: 8-14:00.
A nagyvarsányi óvodásoknak a szokott módon csekket állítunk ki.
Ezúton szeretném megköszönni a kedves szülőknek mindazt a támogatást, amit intézményünknek nyújtottak, továbbá kollégáimnak az egész évben végzett
fáradhatatlan munkát, a megálmodott közös programok megvalósítását és a sok-sok helyettesítést.Mindenkinek kívánok a nyárra jó pihenést, kikapcsolódást!
Szeptemberben iskolát kezdő óvodásainknak kívánom, hogy boldog és sikeres legyen minden iskolai napjuk. A családoknak pedig azt, hogy gyermekeik felé támogató, gondoskodó szeretetük soha ne csökkenjen! A szeptemberben óvodát kezdő gyermekek szüleinek 0. szülői értekezletet tartunk 2015.
augusztus 25-én, kedden 17 órakor a Kisvarsányi Óvoda II. épületében. Az új ovisainkat az előre egyeztetett időponttól várják a kezdő kiscsoportokban.
Tisztelettel:
Szűcs Zoltánné
óvodavezető
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A Kantátika Férfikar 2015 áprilisában köszöntötte megalakulásának 18. évét. A kórus – mintegy
900 próbával és 100 fellépéssel a háta mögött – a
nagykorúságba való átlépést méltóképpen szerette volna megünnepelni, s ehhez nagy fába vágtuk
képletes fejszénket: a születésnap alkalmából nem
egyszerűen egy koncertet, hanem minősítő hangversenyt szerveztünk. A szervezésben támogatóra
leltünk egyrészt az önkormányzat és az általános
iskola vezetői, másrészt Kiss R. Sándor plébános úr
személyében, aki rendelkezésünkre bocsátotta erre
az alkalomra a kisvarsányi katolikus templomot.

a halásztelki Bel Canto Kamarakórus (karnagy: Perecsényi Zsuzsanna) és a Kantátika
Férfikar (karnagy: Langer Dóra) vállalta a
megmérettetést. A hangverseny fényét emelte két „versenyen kívüli” fellépő is: a szadai
Dilemma Énekegyüttes (művészeti vezető: Langer Dóra), valamint a soroksári Geiger-család (György, Kinga és fiuk, Bálint).

Egy kórus életében az egyik legnagyobb esemény a minősítés, amelyen szigorú szakmai zsűri
előtt lehet bizonyosságot tenni tudásunkról. (A
Magyar Kórusok, Zenekarok Szövetsége (KÓTA)
lehetőséget ad amatőr énekkaroknak, hogy hivatalos minősítő hangversenyen – meghatározott
szempontok szerint összeállított műsort előadva – a KÓTA által küldött zsűri értékelése alapján
minősülhessenek; sikeres minősülés esetén
arany, ezüst és bronz fokozatot lehet elérni.)

Az igen neves karnagyokból – Strausz Kálmán, Döbrössy János és Somos Csaba – álló zsűri minden bizonnyal jócskán emelte az énekkari tagok adrenalinszintjét. Az addig is hálás közönség az utolsóként
fellépő házigazdákat hosszan tartó tapssal köszöntötte. Az igazi öröm azonban akkor ért mindenkit
(mert a publikum együtt szurkolt a kórusokkal),
amikor a zsűri elnöke, Strausz Kálmán örömmel közölte, hogy sikerült a minősítés, ami konkrétan azt
jelentette, hogy a Bel Canto bronz-, míg a Kantátika
Férfikar arany fokozatú elismerésben részesült! Az
arany oklevelet átvevő Langer Dóra karnagyunk láthatóan igen meghatódott, hogy ötévi munkájának
gyümölcse beérett, s meghatottságát csak fokozta
az, hogy 25. születésnapját szó szerint bearanyozta
az eredmény. A közönség vastapsa egyben kifejezte a Kantátika Férfikar tagjainak az érzését is, azt,
hogy köszönjük Dórának a kemény, következetes
munkáját és kedves személyiségét. Sok sikert kívánunk neki most kezdődő – és remélhetően hosszú,
sikeres – zenei pályájához!
Végezetül az arany fokozatú Kantátika Férfikar tagjai:

A Kantátika Férfikar vállalta, hogy nemcsak jelentkezik egy ilyen minősítő hangversenyre,
hanem meg is szervezi azt, vállalva a rendezés
nehézségének minden ódiumát. Az április 26-ai
eseményre eredetileg négy énekkar jelentkezett
minősítési szándékkal, de végül csak két énekkar:

tenor: László Ákos, Molnár Antal, Nagy Béla, Nagy
Ferenc és Skobrák Ferenc;
bariton: Könözsi Péter, Papp József, Papp Tibor, és
Pittnauer Vencel;
basszus: Bakos András, Lovász Zoltán, ifj. Skobrák
Ferenc, Szolnoki Ferenc és Szűcs József.
Papp Tibor

10. Jubileumi Erdélyi Bál

Események

Óvodai élet
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Kedves Dunavarsányiak!
Szomorú szívvel kezdek cikksorozatom folytatásához, mert a napokban értesültem arról, hogy egy doboznyi régi fénykép került kidobásra az örökösök
érdektelensége miatt... Szeretném ezért megismételni januári felhívásomat:
AKINEK RÉGI DUNAVARSÁNYI HÁZAT, ESEMÉNYT, RENDEZVÉNYT, NEVEZETES EMBERT ÁBRÁZOLÓ FOTÓ VAN A BIRTOKÁBAN, SZÍVESKEDJÉK ERRŐL
ÉRTESÍTENI AZ ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉT VAGY E SOROK ÍRÓJÁT!

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság

2.

4.

3.

5.

6.

8.

Jelentkezési határidő: 2015.06.30.
2000 - 2008 korosztályban várjuk fiúk-lányok jelentkezését!
Szállás:
Dunavarsányi Csónakház (közvetlen a Duna parton, emeletes ágyakon)
Napi 3-4 edzés, napi ötszöri étkezés,

Kulturális örökség: magyarországi cigányság írott történelmének leírása;
Könözsi László szerzeményei; Kiss László festményei; Csobolyó Miklós útinaplója; dr. Józsefné Babó Gabriella keramikus munkássága; Ady-emlékhely és Ady-hagyomány; Petőfi-hagyomány (Kutyakaparó), id. Kohán József
versei, nótái; XXIII. János pápa szobra; Gizella-szobor; Petőfi-mellszobor;
a Remény c. szobor; a Kossuth- és Petőfi-domborművek; az 56-os emlékmű; a Hősök terén lévő szobrok; Kiss László művei; Kálmánék fekete kerámiái; dr. Gallé Béla életműve; az iskolák falán elhelyezett emléktáblák, a
Vendel-hegyi hajdani középkori temető és templom helye (Nagyvarsány).

edzések között szabadidős programok

Edzések helyszíne:
Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnoka
(2336 Dunavarsány, Arany János u. 12.)

Amit Te nyersz:
Elsajátíthatod a kézilabda alapjait, játékelemeit

Sport: birkózó, labdarúgó, kézilabda, röplabda, vízitúrázó és vívó hagyományok;
Lövenrosen Károly emlékezete.
Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül
a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, 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 az adatlap kitöltésével és visszaküldésével.
Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről.

Jó hangulat, csapatszellem, új barátságok
A tábor után sem engedjük el a kezed, tovább kézilabdázhatsz és
versenyezhetsz Egyesületünkben

Bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja:

Dr. Csobolyó Eszter
elnök
Dunavarsányi Értéktár Bizottság

Herczeg Mariann, szakosztályvezető: +36 20 982 3808

SEGÍTSÉG AZ ÁLLÁSKERESŐKNEK

Értesítés méhnyakszűrésről

A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub június
első keddjén megtartotta soron következő összejövetelét Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.
A bevezető után munkaadó vendégünk, Dénes Arnold a
Humán Centrum Kft. képviseletében tartott ismertetőt a
cégüknél lévő munkalehetőségről. A munkakör, a munkarend és a juttatások után azt is elmondta, hogy a szigetszentmiklósi munkahelyre igény szerint céges busz
szállítja a dolgozókat. Többen megírták a felmérő tesztet.

7.

Tábor díja: 25.000 Ft.

Ipari és műszaki megoldások: a hajdani nagyvarsányi téglaégető; IBIDEN.

Természeti környezet: ritka növények; árvalányhajas; Kis Duna dunavarsányi
szakasza; dunavarsányi vízminőség; Damari sziget; Gulya; Varsányi-halom
(Radó-domb); az 51-es út és a Kis Duna közötti helyi védettségű terület a hajdani
útkaparóháznál; úszóláp.

1.

2015. augusztus 10-15 között.

Agrár és élelmiszer-gazdaság: hajdani Petőfi MGTSZ még működő telephelyei;
Arany Nektár,; két pékség.

És most folytassuk a két Varsány legrégebbi épületeinek bemutatását!

(Az 1. kép közléséért a MÁV Szolgáltató Központ archívumvezetőjének, a 4. kép közlésének lehetőségéért a Néprajzi Múzeumnak, valamint segítő munkájukért Danev Györgynek, Horváth Lászlónak és Répás Györgynek szeretnék most köszönetet mondani!)
Kohán József

III. KÉZILABDA TÁBOR

A Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat az
alábbiak szerint:

Épített környezet kategóriája: őrház; bakterház; Trianon emlékpark; Kertész-ház
(Erkel Ferenc Zeneiskola); Kossuth Lajos utcai öregiskola, vasútállomás, Melis (Rieder) ház, Firnigl-ház, Renyé-villa, Törpényi-villa, Gömböcz-ház, Taksony vezér híd.

Az első kép sajnos csak rajz: Dunavarsány régi vasútállomását láthatjuk rajta az 1914-es átépítési tervből. Bal oldali épületrészének megmaradt 1/2 része
ma a Bakterház pizzéria sorompó felőli egysége.
A második képen a Templom u. 24-es számú Kreisz József-, később Misek Pál-ház látható.
A harmadik kép a Bartók B. (régen: Iskola) u. 20-as számú Grimm-házat mutatja.
A negyedik képen a Kertész (régen: Szent Imre) u. 2-es számú Weinhardt Gáspár-ház. Ez valaha a nagyvarsányi kastélyhoz tartozó épület volt.
Az ötödik kép bal oldalán az esküvői menet hátterében a Templom u. 22-es számú Kreisz István-, később Kreisz György-sarokház, jobb oldalán a már
bemutatott 24-es számú ház - ekkor már jelentősen átépítve.
A hatodik kép a Bartók B. u. 30-as számú Lindwurm József-, később Lindwurm Lénárd-házat mutatja.
A hetedik kép a Bartók B. u. 29-es Misek Péter-, majd Misek András-házat örökítette meg.
A nyolcadik képen a Kertész u. 1-es számú Lang József-, később Száger Ignác-ház látható mai állapotában.

A Dunavarsányi Torna Egylet és Árpád Fejedelem Általános iskola szervezésében

továbbra is 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 2015.szeptember 30-ig.

Tudom, az emberek többségét nem érdekli a múlt: a jelent szeretnék élni és élvezni. Nem sejthetjük azonban előre, hogy gyermekeink, unokáink
mennyire lesznek kíváncsiak elődeik életére, ilyen-olyan értékeire. Kérem Önöket, adjuk meg nekik az esélyt a múlt emlékeinek megismerésére!

Ezután az álláslistákból válogattak az álláskeresők. Június 9-én és 10-én Budapesten, a Bálna Rendezvényközpontban
állásbörze
volt,
amelyről
klubunk
honlapján és plakátokon adtunk tájékoztatást. Erről részletesebb információ a www.allashely.hu honlapon szerezhető.
A következő foglalkozásra, amely július 7-én lesz 14 órai kezdettel a szokott helyen, egy újabb munkaadó érkezése várható. Minden álláskeresőt szeretettel várunk.
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János
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Paulné Simon Brigitta, edző: +36 70 321 8231

Ezúton szeretném értesíteni a Dunavarsányi állandó lakcímmel rendelkező 25-65 év közötti
hölgyeket, hogy 2015. június hónap második felében 500 fő részére küld ki az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatala meghívólevelet méhnyakszűrésre.
Kérem, minél többen éljenek a térítésmentesen, helyben igénybe vehető szűrés
lehetőségével.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
mely történhet telefonon vagy e-mailen.
Várom Önöket!
Fonyóné Tóth Cecília
Mobil: 06 20 266 4332
E-mail: dvvedono@invitel.hu

Felhívás

Történelem
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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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

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

•

Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

•

Redőny,

reluxa

készítés,

javítás

garanciával

Tel.: 06-20-3642383
•

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

•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészü		
lékek javítása! Bíró Gyula gázkészülék
szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552

•

Móksha teadélután egy csepp harmónia.. Tájékoztatás
mókshacseppről, beszélgetés a tapasztalatokról
minden héten csütörtökön 18:00 órakor. Szeretettel és
nyitottsággal várunk minden kedves érdeklődőt.
Elérhetőség: Deákné Tóth Edit
Dunavarsány, Határ út 26. Telefon:06/20-479-4600

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők
gyermekét/gyermekeit másfél évestől
három éves korig.
Kérjük, látogassa meg városunk központjában, az óvoda szomszédságában működő
otthonos, gyermekközpontú, az óvodára
felkészítő intézményünket.
Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta
intézményvezetőnél.
Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19.
(Arany János utcánál)
Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.
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Hirdetések
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