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Címlapfotó - A Dunavarsányi Napok programjai

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

   Aki egy kicsit is magáénak érzi Dunavarsányt, 
meglátja, örömmel fogadja és féltőn óvja mind-
azt az újat és szépet, amit maga körül lát. Most 
mindegy melyik irányból jön, vagy melyik irányba 
megy valaki a település útjain, sok szép ágyást, 
bennük virágokat, növényeket láthat. Változato-
sak, ízlésesek, gyönyörűek! Megújultak a park-
jaink, a Trianon Emlékpark méltó külsőt kapott 
a június 4-i megemlékezésre. A Városháza épí-
tése a félidejénél tart, mindenki láthatja, hogy 
napról-napra látványosabb az épület. Lassan 
fölkerülnek a cserepek is a tetőre, és elkezdőd-
nek, illetve folytatódnak a belső munkálatok. 

Már olyan egyeztetések folynak, hogy milyen bel-
ső és külső világítótestek kerüljenek föl, éjszaka 
milyen megvilágítása legyen az épületnek, vagy 
a legnagyobb vitát kiváltó problematika: „hová 
kerüljön az óra?”. Mert lesz óra a hivatalon! 
Elismerem, előbb is kitalálhattuk volna (még 
a tervezés időszakában), de most a körvonala-
zódó ház látványa megindítja a fantáziát. Egyik 
civil szerveztünk szeretné az óra szerkezetet 
megvásárolni, a felhelyezést a szakemberekre 
bízzák. Reméljük, hogy ezzel a változtatással 
nem tolódik ki az átadás ideje. Az elkövetkezen-
dő hetekben több nagy szállító jármű zavarhat-
ja a közlekedést, kérem a szíves türelmüket és 
megértésüket, a Halász Lajosné utcai sportpá-
lya felújítása okán fognak közlekedni városunk-
ban. (cikk a sport oldalon) Alig hogy elkészül 
a pálya, máris elkezdődnek a képviselő-testü-
let által februárban jóváhagyott fejlesztések. 

A májusi rendkívüli testületi ülésen tárgyalják 
a képviselők a közbeszerzés kiírását külön-
böző témákban. Amint a hivatalos eljárásnak 
vége lesz, elkezdődnek a nyár folyamán az út, 
járda és játszótéri felújítások, új burkolatokat 
kap az iskola és az óvoda udvara, új buszvá-
rók lesznek a városon belüli megállóhelyeken. 
Az elmúlt hetekben több civil szervezetünket 
ünnepelhettük születésnap, vagy egyéb más 
okból. A Dunavarsányi Népdalkör és Cite-
ra Együttes idén ünnepli 40 éves fennállását, 

melyet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
színvonalas népzenei találkozó keretén belül 
ünnepelt meg. A Dunavarsányi Erdélyiek Egye-
sülete a 10. születésnapját ünnepelte egy zenés, 
táncos kulturális est megrendezésével. A Kan-
tátika Férfi Kórus megmérettette magát 18 év 
után, és a katolikus templom csodálatos akusz-
tikáját felhasználva, valamint egy kiforrott, ma-
gas színvonalú, művészi koncertet előadva érte 
el a nagytekintélyű minősítő zsűri által megítélt 
„arany fokozatú minősítést”. Őszintén gratulá-
lok mindannyijuknak a hosszú évek munkájá-
hoz, a színvonalas, magas művészi értékeket 
megvalósító tevékenységükhöz. Kívánom, hogy 
még sok örömet okozzanak városunk lakosai-
nak előadásaikkal.

Előrehaladott megbeszéléseket folytattunk 
a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál 
főszervezőjével és örömmel írhatom le, hogy 
az idén augusztus 19-én Dunavarsány is egyik 
színhelye lesz a XXII. alkalommal megrende-
zésre kerülő eseménynek. A kulturális fesztivál 
a „barátság, a béke és a humán értékrend jel-
képe”. Különleges, számunkra nem megszokott 
kultúrát képviselő országok küldöttei jönnek el 
városunkba, és ízelítőt adnak életükből. Előre 
megjósolhatom, aki eljön erre a rendezvényre, 
életre szóló, különleges élményben lesz része.

De ne ugorjunk még ennyire előre, mert rövide-
sen több, évről-évre visszatérő rendezvényeink 
lesznek. Mint minden évben, megünnepeljük a 
Hősök Napját és a Dunavarsányi Napok kerete-
in belül a Nemzeti Összetartozás Napját június 
4-én. Megünnepeljük közalkalmazottainkat a 
szokott színvonalon, és Dunavarsány polgárává 
avatunk 82 kisgyermeket. Bízom benne, hogy az 
idén is mindenki talál a Városnapok eseményei 
között magának valót. Éljenek a lehetőséggel, 
hogy egy héten keresztül változatos, szórakoz-
tató programokon vehetnek részt. Minél többen 
jöjjenek el az eseményekre, hiszen Önöknek 
szól, Önökért van. 

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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Pártl-Magyar Gergő március 22.

Szóka Márk március 25.

Kojsza Réka március 30.

Gubucz Ádám március 30.

Telepák Dominik április   03.

Csatári Kende Norbert április   06.

Csatári Emma Izabella április   06.

Csanádi Gréta Fanni április   07.

Vörös Bendegúz április   13.

Fekete Bulcsú Karsa április   19.

Kónya Benett április   27.

Paraizo-Blaha Fábió Junior  április   28.

2 0 1 5 .  m á r c i u s - á p r i l i s 
h ó n a p b a n  e l h u n y t a k  

n é v s o r a
Radva József élt 56 évet

Bartók Andor élt 63 évet

Korcsog Imréné élt 84 évet

Érdi Péterné élt 90 évet

Vegyes vásárok időpontjai 

a Petőfi Művelődési Házban
május 28.  9.00-11.00-ig     Vegyes vásár

Június 2.                 13.00-16.00-ig     Vegyes vásár 

Június 5.  9.00-12.00-ig     Vegyes vásár 

Június 8.  9.00-12.00-ig     Vegyes vásár 

Június 11.  9.00-11.00-ig     Vegyes vásár 

Június 15.  9.00-11.00-ig     Vegyes vásár 

Június 22.  9.00-12.00-ig     Vegyes vásár

Június 25.             8.00-12.00-ig      Vegyes vásár 

Hálával és köszönettel tartozom mindazok-
nak, akik édesanyámat, Garai Józsefnét elkí-
sérték utolsó útjára és sírjára virágot helyeztek.

Kalapácsné Garai Katalin

Tisztelt  Dunavarsányi  Lakosok!

Világszerte a virág a szépség, a virágzás, a siker jelképe. Dunavarsány veze-
tői éppen ezért évről-érve megbízzák cégünket közterület-kezelési tevékeny-
ségünk során különös figyelmet szenteljünk arra, hogy városunkban minél 
több növény hirdesse a természet sokszínűségét és a gondos kezek munkáját.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. idén tavasszal a korábbi évekhez képest 
komoly előrelépést tett a virágosítás területén. Fontosnak tartjuk, hogy Dunavar-
sány szemmel látható és örömre indító sikereinek hátteréről ezúton tájékoztas-
suk és egész várost, mint cégünk tulajdonosát és legfontosabb megrendelőjét.

Nemzeti Ünnepünk méltó megélése érdekében, március 15-re árvácskák ülte-
tésével sikeresen ünneplőbe öltöztettük közterületeinket. Ezt követően a város 
területén megkezdtünk a virágágyások talajának javítását/cseréjét, továbbá el-
ültettünk 800 rózsatövet. Annak érdekében, hogy a várost tavasztól őszig folya-
matosan díszítsék virágok, májusban árvácskáinktól fájó szívvel búcsút vettünk, 
hogy helyüket a nyári hőséget is elviselő növénykavalkád (büdöske, napvirág, 
begónia és társai) vegye át. A továbbiakban még közel 400 levendulatő ülteté-
sével színesítjük köztereinket,  valamint folyamatosan gondozzuk, és elmúlásuk
vagy eltulajdonításuk esetén (amire sajnos már volt példa) pótoljuk növényeinket.

Bízunk benne, hogy városunk szépülését minden lakos örömmel fogadja és közös 
sikernek éli meg. Szeretnénk, ha ezek a szép növények mindennap erővel, büszke-
séggel és jó érzéssel töltenék el az itt élő embereket, az idelátogatóknak pedig po-
zitív benyomást nyújtanának közösségünkről. Ezúton köszönjük meg Dunavarsány 
lakosságának és vezetőségének, hogy lehetővé tették e nemes feladat végrehajtá-
sában a közreműködésünket. 

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

FIGYELEM!
 
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. lehetőséget biztosít a térség középis-
kolásainak közösségi szolgálat teljesítésére ( a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően).Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. telephelyén munkaidő-
ben, Józsa Zsuzsanna Irodavezetőnél.  

Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 149.  
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Vezetősége

A  Petőfi Művelődési Ház rendezvényei:
• 2015. június 15., 9.00-11.00-ig  Baba-Mama Klub 
• 2015. június 16., 18.00 óra: Civil Akadémia - ismeretterjesztő előadás  

Ghánáról

• 2015. július 6-10-ig Kézműves tábor
Tájékoztatjuk a kedves gyerekeket és szüleiket, hogy a nyári kézmű-
ves tábor részvételi díja: 15.000 Ft/fő, tartalmazza a napi háromszori 
étkezés és a foglalkozások díjait. Ízelítő programjainkból: tarsoly, öv, 
medál, süveg, ostor stb. készítése bőrből, lepénysütés, szilvaszedés, 
lekvárfőzés, karkötőfonás, gyöngyfűzés, fafaragás, dobkészítés, sár-
kánykészítés és eregetés stb., Jelentkezni már most lehet Budafoki 
Katalinnál, tel.: 24/534-250. A jelentkezések leadásának határideje: 
június 25.

• 2015. Kiránduljunk  Együtt Tapolcára!
  

Bolhapiac: Április 18-án sokak kérésére bolhapiacot és baba börzét szer-
veztünk. Eredményességéről az eladó és vásárló közönség tudna mesél-
ni, a résztvevők forgataga önmagáért szólt. Ősszel megismételjük ezt a 
programot, figyeljék híreinket!

A Föld Napja alkalmából április 22-én papagáj és hüllő kiállításon ve-
hettek részt kicsik és nagyok. Sokan sikeresen leküzdötték a kígyókkal 
szembeni korábbi utálatukat, másoknak pedig nagy élmény volt, hogy 
vállukon pihentethettek egy-egy színes tollas csodát.

Felhívás 

A Kézimunka Szakkör felkéri a varsányi polgárok közreműködését, hogy 
a Fény Nemzetközi Éve alkalmából rendezendő kiállításhoz hozzanak 
otthonról a szekrény mélyén porosodó régi napszemüveget, napernyőt, 
szalmakalapot, illetve retro lámpást, mécsest vagy bármilyen fényt keltő 
eszközt. Tisztelettel kérjük, hogy mindezeket névvel, telefonszámmal el-
látva juttassák el a Művelődési Ház irodájába május 26-ig. Az összegyűlt 
tárgyakból rendezett kiállítást a Városnapokon, június 5-én 17.00 
órakor nyitjuk meg a Falumúzeumban.

Felhívás oldtimer kiállításon való közreműködésre

Kérjük a lakosságot, hogy akinek van 30 évesnél idősebb veterán autó-
ja vagy motorja és szívesen részt venne vele egy fergeteges bemutatón, 
illetve felvonuláson, jelezze a Művelődési Ház irodájában május 26-ig! 
Tel.: 24/534-250. A gépjárművek bemutatója a Városnapok keretében 
lesz június 7-én, 11 órakor, az Árpád utcai parkolóban, ahonnan 13.00 
órára tervezzük a városi felvonulást. 

Ennek útvonala: Árpád utca, Vasút sor, Kis sorompó, Tanítók útja, Malmos 
J. utca, Gömöri utca, Búza utca, Vörösmarty M. utca, Sport utca, Szabadság 
utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Vészy József utca, Vörösmarty M. utca, Ha-
lász Lajosné utca, Akácfa utca, Iskola utca, Kossuth Lajos utca, Árpád utca.

Bővebb információ telefonon: 24/534-250

 

 

A Dunavarsányi Torna Egylet és Árpád Fejedelem Általános iskola szervezésében 

 

III. KÉZILABDA TÁBOR 
2015. augusztus 10-15 között.  

Tábor díja: 25.000 Ft. 

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,  

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 

Jó hangulat, csapatszellem, új barátságok 

A tábor után sem engedjük el a kezed, tovább kézilabdázhatsz és 
versenyezhetsz Egyesületünkben 

 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja: 

Herczeg Mariann, szakosztályvezető: +36 20 982 3808 

Paulné Simon Brigitta, edző: +36 70 321 8231 

K E R É K P Á R O S  T Á B O R
2015. augusztus 3-7-ig, augusztus 10-15-ig.

Tájékoztatjuk a kedves gyerekeket és szüleiket, hogy a nyári kézműves tábor 
részvételi díja fejenként 17.000 Ft, az összeg tartalmazza a napi háromszori 
étkezés és a programok díjait.

Lesz strandolás, bográcsozás, csapatjátékok, elsősegélynyújtás, horgászat, 
kézműves foglalkozások, evezés.

Jelentkezni már most lehet Boross Nikolettnél a 24/534-250-es 
telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2015. július 10.

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Őszinte szívvel köszönöm mindazoknak, akik drága 
szeretett feleségem

KÖNÖZSI LÁSZLÓNÉ, MÉSZÁROS MÁRIA

szenvedése és elhunyta alkalmával érte imádkoztak és 
fájdalmamban osztozva részvétüket fejezték ki.

Hiszem, hogy a Mindenható Isten kegyelmével örökre a 
szívébe zárta és magához ölelte Őt.

Hitvesem szeretetét, jóságát soha sem felejtem. 
Az örök béke legyen vele.

Isten áldja Őt a viszontlátásig, emlékét soha sem felejtem.

férje, Könözsi László és Családja.
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   Szabó Lajos igazgató úrtól búcsúzunk, aki 34 évig szolgálta Dunavarsányban az intézményes neve-
lés-oktatás ügyét. Ma is látom magam előtt erőteljes, magas termetét, hallom tiszteletet parancsoló, 
nyugodt beszédét, emlékeimben él szelíd és végtelenül szerény alakja…

1934. október 4-én született Kispesten. Az általános iskolai tanulmányai után a XII. kerületi Állami 
Tanítóképzőben érettségizett, majd az 1953-54-es tanévet a sári általános iskolában töltötte, mint 
gyakorló tanítójelölt. Az évet lezárva megkapta tanítói oklevelét, s négy évig Sári-Mántelek 1–8 osztá-
lyos összevont tanulócsoportos iskolájában tanított.

Ezt követően, kérésére, Dunavarsányba került, ahol kezdetben tanító, majd a Szegedi Tanárképző 
Főiskola elvégzése után, szaktanár lett. Mindeközben családot alapított s letelepedett a községben. 
1961-ben nevezték ki igazgatóhelyettesnek, 1972-től kezdve  pedig húsz éven át volt a dunavarsányi 
iskola igazgatója. 1992-ben történt nyugdíjazása után elvonultan élt, a családjának és kedvtelésének 
szentelte idejét. Talán lehet, hogy a pedagógia kényszerpálya volt az életében, hiszen műszaki karrier-
ről, egyetemi tanulmányokról álmodozott a jó eszű fiatalember, de pályakezdését, továbbtanulását az 
ötvenes években megnehezítette, hogy édesapja, dr. Szabó Lajos a háború előtt magas rangú pénz-
ügyi tisztviselő volt. 

Mi, a tanítványok, akiknek tanára, igazgatója volt, azt éreztük, hogy az iskola Lajos bácsi természetes 
közege. Mindig az emberekkel, a közösséggel való foglalkozás tartotta életben törekvéseit, lendü-
letét. Az iskola volt egész életének irányítója, mozgatója. Tisztelte, becsülte az embereket, tisztelték, 
becsülték őt is. Emberségével, szeretetével gazdagabbá tett bennünket. Az ő vezetése alatt olyan 
iskolába járhattunk, ahol jó nevelést és életre szóló élményeket kaptunk, ahol nagyszerű tanárok ta-
nítottak bennünket. Azokban az években egy varsányi diák bárhol tanult tovább, megállta a helyét.

Pályakezdésének ötvenéves évfordulójára, munkája elismeréseként, Pest Megye Önkormányzata 
Arany János Pedagógiai Díjat adományozott számára. Ezekben az években többször elfogadta meg-
hívásunkat iskolai, tantestületi, közösségi rendezvényeinkre, ahol szívesen töltötte velünk az időt, a 
nyugdíjas kollégákkal karöltve.

Drága Tanár Úr, Igazgató Úr! Szomorú szívvel, telve fájdalommal búcsúzik a Dunavarsányi Árpád Feje-
delem Általános Iskola tantestülete! Isten Vele, nyugodjék békében!
        Vas Zoltánné,  

Varsányi Ildikó

Re m é n y i k  S á n d o r :  A ka ro m

A k a r o m :  f o n t o s  n e  l e g y e k  m a g a m n a k . 

A  v é g t e l e n  f a l b a n  l e g y e k  e g y  t é g l a , 
Lé p c s ő, m i n  f e l h a l a d  v a l a k i  m á s , 
E ke v a s , m e l y  m é l y e n  a  f ö l d b e  á s , 

Á m  a  k a l á s z  n e m  a z  ő  é r d e m e . 
Le g y e k  a  s z é l ,  m e l y  h o r d j a  a  m a g o t , 

D e  s z i r m á t  k i  n e m  b o n t j a  a  v i r á g n a k , 
S  a z  e m b e r e k , m i ko r  a  m e z ő n  j á r n a k , 

A  v i r á g b a n  h a d d  g y ö n y ö r kö d j e n e k . 
Le g y e k  a  ke n d ő, m e l y  kö n n y e t  t ö r ö l , 

Le g y e k  a  c s e n d , m e l y  m i n d í g  e n y h e t  a d . 
A  ké z  l e g y e k , m e l y  v á l t i g  s i m o g a t , 

Le g y e k , s  n e  t u d j a m  s o h a , h o g y  v a g y o k . 
Le g y e k  a  f á r a d t  p i l l á ko n  a z  á l o m . 
Le g y e k  a  d é l i b á b, m e l y  m e g j e l e n 

É s  n e m  ké r d i ,  h o g y  n é z i k- e  v a g y  s e m , 
Le g y e k  a  d é l i b á b  a  r ó n a s á g o n . 

Le g y e k  a  v é n  f ö l d  f e ke t e  s z í v é b ő l 
E g y  m é l y  s ó h a j t á s  f e l  a  m a g a s  é g i g , 

Le g y e k  a  d r ó t ,  m i n  ü z e n e t  m e g y  v é g i g 
É s  c s e r é l j e n e k  k i ,  h a  e l s z a k a d t a m . 

S o k  l é l e k  a l a t t  l e g y e k  a  t u t a j , 
E g y s z e r ű , d u r v á n  ö s s z e r ó t t  l a d i k , 

M i t  t e n g e r b e  v i s z n e k  m é l y  f o l y ó k . 

Le g y e k  a  h e g e d ű , m e l y  v é g t e l e n b e  s í r , 
M í g  l e  n e m  t e s z i  a  m ű v é s z  a  v o n ó t . 

H E G E D Ű, M E LY V É GT E L E N B E  S Í R …

   Könözsi Lászlóné született Mészáros Mária 
1927. szeptember 29-én látta meg a napvilágot 
Dunavarsányon Mészáros László és Glázer Mária 
első gyermekeként. A szülőknek később még 
három gyermekük született: Katalin, László és 
Erzsébet. Az édesapa és az édeasanya először 
gazdálkodóként, majd gyári munkásként kereste 
kenyerét. A család igen nehéz anyagi körülmé-
nyei ellenére a hívő, vallásukat gyakorló római 
katolikus szülők nagy gonddal iskoláztatták és fe-
lelősségteljes szeretettel nevelték gyermekeiket.

Mészáros Mária az elemi iskolát követően a 
Budapest IX. kerületi Tóth Kálmán Polgári Le-
ányiskolában folytatta tanulmányait, ahol szép 
eredménnyel végzett. Már kislány korában tagja 
lett a dunavarsányi Római Katolikus Leányegylet-
nek: nagy lelkesedéssel vett részt a templom és 
a templomkert körüli munkákban.  Később  lel-
kes tagja volt a Vági László plébános úr szolgálati 
ideje alatt alakított negyven tagú Mária-kongre-
gációnak. A templomot és környékét szépítő 
munkálatok egyik legaktívabb résztvevője volt.

Önszorgalomból elsajátította a gépírói isme-
reteket, s már 16 esztendős korában, 1943-tól 
egy esztendeig gépírói kisegítő állást vállalt a 
taksonyi községházán, hogy kis keresetével is 
segítse szüleit. 1944-ben a dunavarsányi köz-
ségházán kapott gépírói munkát, a második 
világháború  végét követően  pedig  az adó-
csoporton belül töltött be adminisztrtaív mun-
kakört. Itt dolgozott tisztségviselőként 1950-ig.

Könözsi Lászlóval 1949-ben kötött házas-
ságát követően először 1950-ben Veronika 
lányuk, majd 1952-ben Katalin gyerme-
kük, s 1954-ben Péter fiúk született meg.

A három gyermek gondos ellátása érdekében 
kedvezőbb beosztású munkahelyet keresett. 
Szülési szabadságának letelte után így került 
Farkas István helyi vállalkozó irányítása alatt 
működő kesztyűvarrodába, ahol kezdetben var-
rónőként,  majd  a  műhely Texgráf Szövetkezetté

fejlesztését   követően   raktárvezetőként 
dolgozott. Innen ment nyugdíjba 1982-
ben. Nyugdíjas éveiben sem tétlenkedett.  
A helyi Máltai Szeretetszolgálat egyik 
legaktívabb tagja lett, sokat tett rászo-
ruló, szegény sorsú embertársai meg-
segítéséért. Alapító tagja volt a római 
katolikus templom vegyeskarának, 
egészen betegségének diagnosztizálá-
sáig áldozatkészen vett részt a próbá-
kon és vállalt számos szervező feladatot.
 
A településen mindenki ismerte és ami 
fontosabb, szerette Őt szerény, fáradtságot 
nem ismerő jelleméért, kedvességéért és 
állandó vidámságáért. 

Halála mindannyiunkban nagy űrt hagy 
maga után, hiszen városunk, közösségünk 
Mészáros Máriával egy tisztalelkű, igaz em-
bert, példaértékű családanyát veszített el.

Könözsi László

BÚCSÚZUNK MÉSZÁROS MÁRIÁTÓL

  A nagyvarsányi oktatás ikonikus 
alakjáról, Petőfi Sándornéról el-
nevezett Liza Tanító Néni a Nagy-
varsányi Gyermekekért Alapítvány 
a madarak és fák napja alkalmá-
ból 2015.05.09-én rendezte első, 
hagyományteremtő rendezvényét. 
Az esemény keretein belül az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola 
nagyvarsányi összevont tagozatá-
ba (1-3 évfolyam) járó gyerekeknek 
rajzpályázat került meghirdetés-
re, melyen a témához kapcsolódó 
alkotásokkal lehetett részt venni. 

A huszonöt beérkezett pályamű egy-
ségesen magas színvonala nehéz 
döntés elé állította a Losonci Lilla 
festőművész, Gergőné Varga Tünde 
Dunavarsány Város polgármestere, 
és Kohánné Tiba Lujza tanító által al-
kotott háromtagú bizottságot, a sor-
rend kialakításakor végül nüanszok 
döntöttek.  Az első osztályból Takács 
Panka, második osztályból Juhász 
Janka, a harmadik osztályból pedig 

Száger Viktória munkája nyerte el 
legjobban a zsűri tetszését. A három 
jutalmazott az oklevél mellett egy-
egy 88 részes festőkészlettel gazda-
godott. 

A verseny abszolút győztesét az 
Alapítvány különdíjjal honorálta, a 
legkiemelkedőbb teljesítményért 
járó, megtisztelő Liza Tanító Néni 
ezüst emlékérmét az oklevéllel és 
a 88 részes festőkészlettel egye-
temben Zimmermann Sára harma-
dik osztályos tanuló vehette át. Az 
eredményhirdetést követően Gergő-
né Varga Tünde polgármester, Vas 
Zoltánné, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola igazgatója, valamint 
Losonczi Lilla festőművész egyaránt 
lerótták tiszteletüket az Alapítvány 
névadója előtt, illetve egyöntetű-
en hangsúlyozták jelen társadalmi 
kezdeményezés létjogosultságát.

Az egybegyűltek a díjkiosztás és az el-
hangzott beszédek után a Bartók Béla 

és a Béke utcák kereszteződésénél 
egy platánfa ültetésével emlékeztek 
meg Nagyvarsány Tanító Nénijéről, 
majd a helyi iskolások szüleikkel és 
az alapítvány életre hívóival karöltve 
elkerékpároztak a Ráckevei Duna-ág 
mellett elterülő, a helyiek által csak 
Damarinak nevezett erdős területre, 
mely Liza néni iskolai „regnálásá-
nak” négy évtizedében a tanulmányi
kirándulások elsődleges fontossá-
gú célpontjaként szolgált. A házias 
vendéglátással és számháborúval 
véget érő rendezvény a szervezők 
reményei szerint csupán az első 
lépcsőfoka volt annak a nemes cél-
kitűzésnek, amely egyaránt hivatott 
az itteni iskola tehetséges diákjai-
nak támogatására, mint a nagyvar-
sányi közösség hagyománytisztele-
tének öregbítésére. Köszönet illeti 
mindazokat, akik áldozatos munká-
jukkal és erőfeszítéseikkel hozzá-
járultak az esemény megszervezé-
séhez és sikeres lebonyolításához, 
illetve, akik megtisztelő jelenlétük-
kel legitimmé tették vállalásunkat.

Danev György

Megemlékezés és hagyományteremtés Nagyvarsányon

A VI. Nemzetközi Gasztronómiai Fesztiválon Szigetszentmiklóson, Dunaharaszti és 
Szigethalom mellett városunk is képviseltette magát.
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A Római Katolikus Egyház ünnepei 
és szentjei májusban 

 

 A húsvéti időben a vasárnapi misék olvasmányait nem az Ószövetségből, 
hanem az Apostolok Cselekedeteiből, az evangéliumot Szent János evangéliumából, 
Jézus búcsúbeszédének egyes részeiből vesszük. A húsvéti idő saját éneke az „Allelu-
ja”. Húsvét 6. vasárnapja utáni csütörtökön van Urunk mennybemenetelének ünnepe. 
Ezt az ünnepet határainkon kívül ezen a napon ünneplik, hazánkban a következő, te-
hát a 7. vasárnapon ünnepeljük. Elhangzik Krisztustól kapott megbízatás. „Meg van 
írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámad a halálból. Az Ő 
nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hir-
detni. Ti vagytok ennek tanúi. Én elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Marad-
jatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” A prefáció foglalja 
el az ünnep tartalmát.  „Ő feltámadása után tanítványaival valóságosan megjelent, 
majd szemük láttára felemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. 
Reménységgel tölt el minket, hogy követhetjük a mennybe, ahová mint az Egyház feje 
és az élet szerzője érkezett.”

Ebben az évben május 24-én, pünkösd vasárnapjával fejeződik be a húsvéti idő. Szá-
mos templomban pünkösd vigíliáján az apostolok várakozására emlékeznek és ké-
szülnek az ünnepre, felidézik a liturgia tanítását: „A Szentlélek pünkösdkor, az Egyház 
születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, és a sok külön-
böző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette.”A szentmise kettős 
allelujával fejeződik be, eloltják a húsvéti gyertyát és a keresztkút közelébe helyezik 
el. Pünkösd hétfőjén számos helyen szentmisét tartanak a liturgikus előírás szerint. 
Szentlélekről szóló misét lehet tartani, a húsvéti idő azonban nem hosszabbodik meg, 
megkezdődik az évközi idő második szakasza.

Szentháromság vasárnapja, a pünkösd utáni vasárnap. Az Egyház az ünnep tanítását 
hálaadó énekben, prefációban énekli el. „Te egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel 
együtt egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három 
személyben, mégis egyetlen lényegben. Amit isteni szavadra dicsőségedről vallunk. 
Fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbözőség nélkül. Az igaz, 
örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk, benne egy 
lényegben és fenségben.

Május a Szűzanya hónapja.

A keleti és a nyugati egyházban egyaránt egy-egy hónapot szentelnek a Szűzanyának. 
A keleti egyház augusztushoz, a Szűzanya mennybevételéhez kapcsolja az ünnepet.
A nyugati egyház ünnepei az európai országok hagyományaihoz kötődnek. Május a 
virágba borulás időszaka. Csodálatos virágfesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogsá-
gos Szűz a legcsodálatosabb teremtménye Istennek. Legszebb az asszonyok között, 
méltó arra, hogy tisztelet és szeretet övezze. Az Énekek éneke vőlegénye így köszönti 
kedvesét: „Kelj fel kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak.” 
Így kapcsolódik egybe a természet és a szeretet. A pápák tanításaikkal, buzdításaikkal 
hangsúlyozták Mária tiszteletének lelki jelentőségét. Egyre inkább elterjedt, hogy a 
Máriát tisztelő hívek összejönnek a litánia elvégzésére. Loretói litánia – a kifejezés a 
görög liteneuo, azaz könyörgök szóból származik. Az V. században a könyörgő imád-
ságot jelentette, különféle szándékokra imádkozták. A VII. században alakult ki a mai 
formája – a hívek válasza. A loretói litánia Loreto város bazilikájának Szent Házából 
származik. VIII. Orbán pápa a különböző templomokban készült Mária litániákat be-
tiltotta és 1691-ben kiadott dekrétumában a loretói litániát rendelte el. II. János Pál 
pápa jelentős ájtatosságnak tünteti fel a Szűzanya köszöntésének e tiszteletre méltó 
módját.

                                                                     Józsa Sándorné
                                                                          hitoktató

                                                                        
   

Bábeli nem-értés – Pünkösdi megértés

Olvasandó 1Móz.11,1-9. és Apcsel. 2,1-21.

 Sajnálatos módon a kudarcra ítélt és káoszba torkolt bábeli toro-
nyépítés szomorú története ismertebb, mint a sok szép és jó ígéretet hor-
dozó Pünkösdé. Ennek pedig az a még sajnálatosabb magyarázata, hogy a 
múlt negatív történéseiből, szellemi hagyatékából több olyat örökítünk át, 
ami tragikus, szégyenletes és fájdalmas, mint ami felemelő, büszkeséget 
adó és örvendetes. És ezt még azzal is tetézzük, hogy nem nagyon tanu-
lunk ezekből a negatív, de tanulságos eseményekből, pedig érdemes volna.

 A két történetnek egyébként az a közös pontja, hogy a megértést 
és egyetértést illetően mindkét helyzetben más történt, mint amit az em-
berek terveztek és persze az is, hogy ennek oka – mindkét estben – az em-
beri szándékokban lévő, vagy az emberi szándékokból hiányzó értékekben 
keresendő. Bábelben úgy tűnt megértik egymást az emberek abban, hogy 
egy olyan tornyot építsenek, aminek a magasságával a legnagyobb dicső-
séget szerzik meg maguknak és mindenkit – még az Istent is – maguk alá 
parancsolnak. Ez a kétes egyetértés végül kaotikus értetlenséghez vezetett. 
Pünkösdkor viszont az emberek nem értették egymást, mert különböző 
nyelveket beszéltek és nem is volt közös céljuk. Mivel azonban igaz, ünne-
pélyes és pozitív értékek okán, egy régi szép ünnepre utaztak haza Jeru-
zsálembe, a legszebb érzéseikkel, soha nem látott egyetértésre jutottak.

 Miért történtek a meglepő, nem várt, egyszer tragikus, másszor 
boldogító események? Azért, mert az egyik esetben az emberi gyarlóság, 
értéktelenség uralkodott és az kudarcra ítéltetett, a másik cselekedett mö-
gött pedig értékek rejtőztek, amelyek a nem is gondolt csodát hozták. A 
szavak hasonlósága, talán közös gyökere is alátámasztja a két tapasztalatot. 
Ahol nincs érték ott káosz, meg nem-értés lesz és szétesik a közösség. Ahol 
érték van ott nem várt módon megértés és építő, gyógyító közösség alakul ki.

 Mi uralkodott Bábelben? Nagyravágyás, gátlástalanság, sze-
reptévesztés, hatalomvágy, szeretetlenség, céltévesztés, valamint erre 
való szövetkezés és így történetük a kudarcos vállalkozás jelképévé vált 
mindenidők számára. Mi uralkodott Pünkösdkor Jeruzsálemben? Hit, re-
mény, szeretet, bizalom, a tisztelet szinte összes formája, nyitottság, jobb-
ra-vágyás, segélykérés és így történetük a sosem gondolt megértésnek lett 
a jelképe és a legáldottabb közösségnek az alapja minden idők számára.

 Nyilván mi sem kudarcot, hanem megértést, egyetértést és ebből 
fakadó közösséget, valamint örömöket szeretnénk mind a privát életünkben, 
mind pedig a munkahelyünkön. E kettő egyébként ebből a szempontból is 
nagyon összetartozik. Hogyan lehetséges ez itt és most? Bizonyára ugyan-
úgy, ahogy az első Pünkösdkor volt szemben azzal, ami Bábelben volt. A 
szeretetlen indulatok, a szabadjára engedett hangulatok, a harag, a bántás, 
a leszólás, a megszégyenítés, a rágalmazás, a hazugságterjesztés, stb. csak 
meg nem-értést és kudarcot hozhat az életünk minden területén: otthon, 
munkahelyen, közéletben, mindenütt. Az olyan értékek megélése pedig, 
mint az egymásra-figyelés, tisztelet, empátia, barátság, törődés, szolidari-
tás, segítségnyújtás, megbocsátás, szeretet, áldozathozatal stb. bizonyosan 
megértést, sikert, felemelő, gyógyító és megörvendeztető közösséget hoz 
életünk minden területén: otthon, munkahelyen, közéletben, mindenütt.

 A pünkösdi Lélek adja nekünk ezt a pünkösdi lelkiséget, amely igaz 
értékek mentén, valós megértést, építő közösséget és boldogító sikert ad 
mindnyájunknak.

      A Presbitérium

Az élet, amelyben nem uralkodik a szeretet, 
nem méltó a halhatatlanságra.

/E. Gutting/

A gondoskodó szeretet
Nemrég ünnepeltük Anyák Napját - erről eszembe jutott egy kis 
történet. Ha a magzatok beszélgetnének, talán hasonló társalgás 
folyna közöttük, mint az a következő – ismeretlen szerző tollából 
származó – történetben olvasható. 

Két kis magzat beszélget az anyaméhben:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán 
itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami azután következik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, 
hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. 
Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság! Még hogy lábon járni! És szájjal enni! Nevetsé-
ges, hiszen mi a köldökzsinórunkkal táplálkozunk. De mondok én 
neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsi-
nór túlságosan rövid.
- De, de, valami biztosan lesz! Csak valószínűleg minden egy kicsit 
másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.
- De hát onnan még soha senki nem tért vissza! A születéssel az 
élet egyszerűen véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös 
zsúfoltság a sötétben.
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de min-
denesetre meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk.
- A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis hol van?
- Hát..., mindenütt. Körülöttünk! Benne és neki köszönhetően 
élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, tehát 
nyilvánvaló, hogy nincs is.
- No, de néha, mikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és 
azt is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én 
tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk!

Én is hiszem, hogy az igazi élet csak ezután vár ránk. Ez az élet, 
amit itt a földön élünk, rövidke és átmeneti, de a folytatás itt dől 
el. A Bibliában Jézus azt mondja magáról, hogy Istenhez csak egy 
út vezet – rajta keresztül: „Én vagyok az út, az igazság és az élet...” 
(János ev. 14:6)
Ha tehát elhisszük, hogy Jézus értünk is meghalt, örök életet kap-
hatunk és ezzel együtt örök boldogság vár ránk odaát. Már itt a 
földön is boldogok lehetünk, de ez a boldogság nem hasonlítható 
ahhoz, ami odaát vár azokra, akik Isten gyermekei. Körülöttünk 
nem a mama, hanem az Isten van, de csak akkor halljuk a hang-
ját, ha akarjuk hallani, ha csendben vagyunk és csak rá figyelünk. 
Akkor érezzük is, hogy rendezgeti, simogatja körülöttünk a világot, 
alakítja a körülményeinket. Néha nehézségeket, fájdalmakat, prob-
lémákat ad. Ilyenkor azt mondják sokan: nincs Isten, mert ha lenne, 
ezeket nem engedné meg – pedig éppen azért adja a nehézségeket, 
hogy felfigyeljünk rá és hozzá forduljunk. Ha minden rendben van 
az életünkben, akkor eszünkbe jut Isten? Nem! Ám ha nehézségeink 
vannak, akkor valamilyen formában rögtön rá gondolunk. Nélküle 
te sem lennél, hiszen Ő teremtett. Ha már vagy, ne csak erre az életre 
legyél, fogadd el Jézus áldozatát és legyen örök életed! Ahogy egy 
jó édesanya mindent megtesz, hogy gyermeke egészségesen, boldog 
életre szülessen meg, úgy Isten is mindent megtett a te 
boldog életedért!

Mihály Zoltán 
Baptista Gyülekezet

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság

továbbra is kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, 
egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy kör-
nyezetükben a települési értéktárba általuk felvételre 
ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a Bizottság 
elé 2015. szeptember 30-ig. 

A Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérke-
zett javaslatokat az alábbiak szerint: 

Épített környezet kategóriája: őrház; bakterház

Természeti környezet: ritka növények; árvalányhajas; 
Kis Duna szakasza; dunavarsányi vízminőség. 

Kulturális örökség: magyarországi cigányság írott tör-
ténelmének leírása; Könözsi László szerzeményei; Kiss 
László festményei; Csobolyó Miklós útinaplója. 

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti ér-
tékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, 
támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti (ön)
tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellel-
hető 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.

Tekintettel arra, hogy az eddigi felhívásra a nyilvánva-
ló helyi értékeknek csak egy töredéke nyert bejelentést, 
újra buzdítunk minden dunavarsányi polgárt, hogy mind-
azt, amit ő olyan értékként tart nyilván, amelyet nagy 
valószínűség szerint más is hasonlóképen ítél meg, re-
gisztrálásra beterjeszteni szíveskedjék. Az esetlegesen 
felmerülő kérdések tisztázására, az alábbi programot szer-
vezzük, és erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

M E G H Í VÓ

2015. június 4-én 19 órai kezdettel, 
a Trianoni megemlékezés után közvetlenül, 

az Értéktár Bizottság a Cserkészházban 
nyilvános fórumot tart, ahova minden 

érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság
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Bál az iskolában – iskola a bálban
2015. április 25-én, szombaton immár 14. alkalommal rendeztük meg 
az alapítványi Árpád bált az általános iskolában. Rendkívülinek szá-
mít, hogy egy iskola ennyi éven keresztül képes megvalósítani a szü-
lők és a pedagógusok példás összefogásával egy ilyen eseményt! 

A siker egyik bizonyítéka, hogy több mint 200 belépőt és számos támo-
gatójegyet adtunk el. Jó néhány szülő a bál törzsvendégének számít 
már, van, aki sok-sok éve visszajár hozzánk. Mint minden évben, idén 
is a vendégszeretet, a jó hangulat, az igényes díszítés, a felejthetetlen 
műsorszámok jellemezték az Árpád bált, amelynek fővédnöke Gergőné 
Varga Tünde polgármester volt. Elfogadta meghívásunkat és díszvendé-
günk volt Borzy Bálint szalóci polgármester és a Szalóka Polgári Társulat.

A szülők, az osztályok, a vállalkozók és támogatók felajánlásai lehetővé 
tették, hogy sok értékes tombolatárgy találjon gazdára. Számtalan kü-
lönleges ajándékcsomag, vásárlási utalvány, szolgáltatások igénybevé-
telére jogosító bérlet csábította a vendégeket a jegyek megvásárlására.

A tánchoz a zenét a tököli zenekar szolgáltatta. A jó hangulatot színvonalas 
műsor alapozta meg: először iskolánk társastánc-szakkörösei bécsi- és an-
gol keringőt mutattak be, majd az M&M TáncSport Egyesület táncosai latin 
táncbemutatót tartottak, ezt követte WillPower Tánc és Sport Egyesület fel-
nőtt csoportjának meglepetéstánca, a műsor zárásaként a tanári kar, a ha-
gyományokhoz híven, fergeteges hangulatot teremtett „flashmob táncával”.

A bőséges vacsorát a Városgazdálkodási Kft. biztosította. A felszolgálásban, 
a vendégek kiszolgálásában egykori diákjaink voltak segítségünkre. A büfét 
lelkes anyukák vezették: Nagyné Gégény Ildikó, Jeneiné Némedi Ágnes, Mi-
hály Zoltánné és Papp Erzsébet.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvételükkel, szereplésükkel, fel-
ajánlásaikkal, támogatójegy vásárlásával, a báli előkészületekben és a szerve-
zésben való közreműködésükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.  A bevé-
telt most is, mint minden évben, az iskola tárgyi feltételeinek javítására fordítjuk

Jövőre mindenkit visszavárunk, azokat főként, akik most kaptak kedvet ala-
pítványi bálunkhoz! 
   

Vas Zoltánné

Kö s z ö n e t

Tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki a Dunavarsány város 
sakktáblájának felállításához nyújtott támogatásáért:

Fehér királynő Gergőné Varga Tünde polgármester  
Fekete királynő dr. Szilágyi Ákos jegyző                                                                
Fehér király Bürger Zsolt vállalkozó                                                                
Fekete király Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapítványa 
Fehér futó  Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 
Fekete futó Kincsem Gyógyszertár 
Fehér futó  Adó - Biztos Kft.
Fekete futó  Gyros Ház, Dunavasány
Fehér ló   Soli Deo Gloria Közösség 
Fekete ló  Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző                                              
Fehér ló   Vágó István és neje
Fekete ló   Medical Provisor Kft. 
Fehér bástya  Gyurabor Kft.  
Fekete bástya Ma-Kori Ker 
Fehér bástya  Keresztesi Balázs alpolgármester 
Fekete bástya  Szűcs Zoltánné és a Weöres Sándor Óvoda dolgozói 
Fehér gyalog Energy - Zol Kft.
Fekete gyalog Kuni Red Trade Kft.
Fehér gyalog Bakos Pékség Kft.
Fekete gyalog Nagy Gábor Balázs 
Fehér gyalog Willpower TSE
Fekete gyalog Kun - Med Kft.
Fehér gyalog Reál Gem Kft.
Fekete gyalog Bakterház Pizzéria
Fehér gyalog MM 2000 Plus Kft.
Fekete gyalog Erkel Ferenc AMI Alapítvány
Fehér gyalog Liptai húsbolt
Fekete gyalog Fábián Lajos és Orsós Éva
Fehér gyalog VirágKavalkád Stircula Annamária
Fekete gyalog Surányi Tibor képviselő  
Fehér gyalog Papír & Pc
Fekete gyalog  Városi István
Sakktábla betonlapjai Nádházi Árpád
Betonlapok szállítása Szamonek Géza

Tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki Dunavarsány város 
Sakkátadó ünnepségének lebonyolításáért:

Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói, 
Glavin Adrienn, Remecz Béla, Szegedi Péter

Tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki Dunavarsány Város Népi Játszókert-
jének felállításában, kialakításában nyújtott támogatásért és segítségért:

Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói, Bársony Ágnes, Boross Nikolett, Bu-
dafoki Katalin, Bürger Zsolt, Frankovics Ferenc, Glavin Adrienn, Molnár József, 
Nádházi Arpád, Pirisi Sándor, Remecz Béla, Simon Csaba, Stein Zsolt, Szamo-
nek Géza, Szegedi Péter, Szűcs Attila, Takács Dániel, Vadász János

Végezetül tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki városunk Májusfájának felál-
lításáért és a Szerenádozó utcabál lebonyolításáért, továbbá az óriás perecért és 
kifliért a Bakos pékségnek, a Májusfa felállításáért a Délegyházi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületnek és a DTV Zrt.-nek, a finom falatokért, fenséges babgulyásért a 
Gyros Ház - Ötvös Zsoltnak. A gyerekek részére a finom édességeket Sweetness 
Kft. biztosította.

Köszönjük!

Szerenádozó utcabál
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Van bőven mit tennie kora reggeltől 
késő estig – miért vágott bele a politiká-
ba is?

-Sohasem állt tőlem távol a politika, fogal-
mazhatok úgy is, hogy beleszülettem ebbe 
a tevékenységbe? szakmába? hivatásba? 
– tulajdonképpen mind a három keveréke. 
Édesapámat és édesanyámat nem kell sen-
kinek sem bemutatni, régóta részt vesznek 
a közéletben. Édesapám orvos is, több cik-
luson át képviselőként is dolgozott. Termé-
szetes tehát az érdeklődésem a pálya iránt. 

Ha valakinek a családjában nemcsak 
egy, hanem ráadásul két közéleti sze-
replő van, kétféle lehet a hatás: a gyerek 
vagy már korán megutálja, vagy bele-
szeret. Ezek szerint az utóbbi változat 
következett be?

-Letagadni sem tudnám. Engem mindig 
vonzott ez a nagyon élénk, nagyon pezsgő 
közélet, ami Dunavarsány egyik sajátos-
sága. Örömmel vettem rész a különféle 
eseményeken és érdeklődéssel figyeltem 
a közélet, a politikai élet eseményeit.

Egy fiatal számára nagyon sok kellemes 
és érdekes időtöltési lehetőség kínálko-
zik. A családi háttéren túl még mi az, ami 
erre az útra vezérelte?

-Nagyon egyszerű a válasz - Dunavarsány 
szeretete. Mindig szívesen voltam ott 
mindenütt és igyekeztem minél tevéke-
nyebb résztvevője lenni a rendezvények-
nek, minél többet kivenni a részemet a 
közéleti teendőkből, ezért gondoltam arra, 

A háziorvos fogalmát mindannyian ismerjük – nem nehéz a cím egyik részének értelmezése. A 
jövő orvosa már kissé talányosabb – mondhatjuk például egy politikusra, aki munkájával, tervei 
megvalósításának kiharcolásával nemcsak a jövő formálásában vesz részt, mondhatjuk: segít egy 
minden szempontból egészségesebb majdani időszak megteremtésében, hanem segít begyó-
gyítani a múlt által okozott sebeket. Lehet a kettő egy személyben? Igen, lehet. Van ilyen ember 
Dunavarsányban? Igen, van – sokáig az apa végezte mindkét tevékenységet, most már a fia is 
ugyanerre a kettős pályára lépett.  Rovatunk vendége az ifjabbik Kun László. Fiatal ember: 28 
esztendős, még egyetemen tanul, de már a varsányi egészségügyben is dolgozik és a legutóbbi 
önkormányzati választáson a szavazópolgárok jóvoltából képviselő, majd bizottsági elnök is lett.

hogy egy lépcsőfokkal feljebb lépek és meg-
mérettetem magam a választásokon. Nagyon 
örülök, hogy bizalmat kaptam, így most már 
nemcsak támogatóként, hanem döntésho-
zóként is részt vehetek a város életében.

Melyik bizottság élére került?

-Nagyon megtisztelő a számomra és ezen 
túl nagyon nagy felelősséget is jelent, 
hogy a Humánpolitikai Bizottság elnö-
ke lehetek. Mondhatom azt is, hogy sem-
mi sem áll ennél közelebb hozzám, mert 
olyan ügyekkel kell foglalkoznom, ame-
lyek szerves részei a mindennapi életem-
nek: egészségügy, oktatás, sport, kultúra.

Beszéljünk egy keveset az egészségügyről! 
Régen azt mondták a nem a nagyvárosi ro-
hanásban élő emberekre: de jó nekik, mi-
lyen egészségesek! Mennyire igaz ez még 
ma, vagy másképpen: milyen a varsányiak 
egészségi állapota a megítélése szerint?

-Az én megítélésem szerint jó, vagy inkább: 
kielégítő. Ez a megfelelően működő helyi 
ellátórendszernek is köszönhető. Rendkívül 
felkészült és tapasztalt háziorvosokkal ren-
delkezik Dunavarsány, illetve a térség, ezért 
komoly hiányosságokkal nem találkozhatunk 
– ez pedig nagy szó a jelen általános ellátási 
állapotait tekintve. Jómagam a dunavarsá-
nyi sürgősségi orvosi ügyelet kisegítőjeként, 
sofőrjeként, mindeneseként is dolgozom, itt 
sem találkozom nagy problémákkal. Kisebbek, 
persze, előfordulnak: például gyakran nem 
tudják az emberek, hogy mikor kell a sürgőssé-
gi ellátást igénybe venni. Előfordul, hogy egy 
tényleg komoly esethez csak késve jut el az 
orvos, mert fölöslegesen riasztották máshova. 

Mint a Humánpolitikai Bizottság elnöke, 
milyen terveket szeretne megvalósítani?

-Bár az alapellátás jó, a fejlődésre mindig 
szükség van. A hosszú távú elképzelések 
között szerepel, hogy Dunavarsányban nem 
csak a 16 órás orvosi ügyeletre van szükség, 
hanem meg kell teremteni a 24 órás sürgős-
ségi ellátást. Ez nagyban megkönnyítené a 
háziorvosok munkáját, mert csak a terápiás 
esetekkel kellene foglalkozniuk, nem kelle-
ne felugraniuk és elrohanniuk egy sürgős 
hívás miatt. Reményeink szerint ez már a 
közeli jövőben megvalósul.

Marad Dunavarsányban, vagy esetleg 
elmenne - ha nem is végleg - külföldre 
vagy egy budapesti klinikára?

-Nem pályázom máshová, szeretnék itt, Du-
navarsányban maradni, családot alapítani, 
és majdan átvenni édesapám praxisát, amit 
több, mint 30 év alatt épített föl nagyon 
gondosan. Az orvosi munkában és a közélet-
ben egyaránt méltó utóda szeretnék lenni.                                                                                                    

Ha esetleg szabadideje adódik ebben a 
sok tennivalóban, mivel tölti azt legszíve-
sebben?

-Elsősorban sportolással, azon belül is a 
tánccal,  hiszen már 6. éve vezetem Du-
navarsányban a Willpower Tánc és Sport 
Egyesületet, ami mindamellett, hogy remek 
kikapcsolódás - rengeteg élményt, örömöt 
és programot nyújt mind a fiatalok, mind 
a vezetők számára! Ha pedig a táncórákon 
túlvagyunk és még mindig maradt energia, 
evezéssel, úszással vagy kertészkedéssel 
szeretem hasznosítani az szabad órákat!

 Haeffler András  
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 Szalóc 

Világbajnok Dunavarsányból

Kerepesi Daniella kedves-cserfes, barna hajú, barna szemű lány. Mindössze 14 éves, de máris világbaj-
nok néhány napja. A törökországi Ankarában április 28. – május 3. között megrendezett megméretteté-
sen állhatott korosztályában a dobogó legmagasabb fokára: elnyerte a kempóban a világbajnoki címet. 
Minden olvasónk nevében gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez!   

 - Lapunknak Daniella elmondta, hogy azelőtt azt sem tudta, mi fán terem a kempó, de azután volt az 
iskolájukban egy bemutató, ahol nagyon megtetszett neki a sportág. Persze, nem csak maga a kempó, 
hanem a csapat is: 

Nagyon jó a társaság, teljesen családias a légkör – mesélte. Szívesen megyek az edzésekre, nagyon jól 
érzem magam, bár néha nagyon fárasztó, amit végig kell csinálni. Ankarából nem sokat látott, de annyit 
azért megjegyzett, hogy szépek az utcák és sok a szálloda. A verseny, mint mondta, nehéz volt, főleg 
azért, mert még soha nem vett részt világbajnokságon, nem volt elegendő gyakorlata benne, hogy mikor, 
mit kell csinálni. Mindezzel együtt feltalálta magát, amit az aranyérem is  bizonyít. Voltak még magyarok 
a mezőnyben, a következő hazánkbeli nyertesnek bronzérem jutott. Természetesen neki is gratulálunk 
további ,sikereket kívánunk!

Daniella szeretne továbblépni a kempóban, szeretne még sok érmet nyerni, szeretne sikeres hivatásos 
versenyző lenni. Nem könnyű az út, de az elején az indulás nagyon jól ment. Sok további sikert, sok ara-
nyat a sportban, minden jót az életben, Daniella!

Haeffler András  

   Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanári karának 
meghívására Dunavarsányba látogatott Borzi Bálint 
polgármester úr vezetésével a szalóci küldöttség április 
utolsó hétvégéjén. A meghívás apropóját az Árpád-hét 
záró eseménye, az iskolai bál adta. A 14 tagú csapatot 
a Petőfi Klubban fogadtuk péntek este. Az egymás köl-
csönös köszöntése és a pálinkával való elmaradhatatlan 
koccintás után, bőséges vacsora került terítékre szalóci 
módra. Minden földi jóval megrakott asztal, finom szlo-
vák sör, és nem hiányozhatott az egyedi ízű borovicska 
sem. A reggelit a Lányok Asszonyok Klubja tálalta föl 
vendégeinknek, majd sétára indultunk Nagyvarsányban. 

Igazán megható emlékezésre vonultunk ki a temető-
be, ahol barátaink elhelyezték Kicsi barátnőnk, Tóthné 
Erzsike sírjára koszorújukat. Csendben idéztük fel gon-
dolatban az Ővele együtt töltött dunavarsányi és szalóci 
szép napokat. Az ebédre – amelyen részt vett dr. Békássy 
Szabolcs alpolgármester úr is, aki egyben a Testvérvárosi 
Bizottság elnöke – várva beszélgettünk a lakóhelyeinkről, 
az előttünk álló programokról, az egymás közötti kap-
csolatunk színvonalasabbá és tartalmasabbá tételéről, 
pályázatról és még sok minden másról, ami rólunk szólt.

Az ebéd után baráti látogatásokat tettek a Liptai pék-
ségben, valamint a Farmer-tónál. Az esti programig 
nem sok idő volt pihenni, egy gyors átöltözés után 
indulhattunk is a hagyományos Árpád bálba. A ko-
rábbi évek színvonalát hozó, gazdag programokkal, 
meglepetésekkel tarkított rendezvényen testvértele-
pülésünk vendégei hajnalig mulattak velünk együtt. 
Külön öröm volt számunkra, hogy a rengeteg tombola-
ajándékból jó néhányat sikerült hazavinniük Szalócra. 

Vasárnap jókedvűen fogyasztottuk el ebédre az iskola jó-
voltából a Petőfi Klub asztalára feltálalt sok finomságot, 
amelyből még a visszaútra is jutott. Nehezen indult útnak 
a kis csapat, örömmel láttuk, hogy jól érezték magukat 
és szívesen maradnának még Dunavarsányban. A sok 
ajándék és figyelmesség, amivel mindnyájunkat elhal-
moztak, páratlan! Búcsúzóul megígértük egymásnak a 
mielőbbi találkozást, amely ismét itt lesz nálunk a június 
első hétvégéjén a városnapokon. A szalóciakat újra ide 
várjuk, és elárulom, hogy meglepetés-műsorral is készül-
nek számunkra. Viszontlátásra júniusban!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Egy kellemes hétvége szalóci barátainkkal
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   Meghitt és tartalmas délután volt ez a fellépőknek és a közön-
ségnek is egyaránt, mivel születésnapról volt szó: itt is a bará-
ti társaságok gyűltek össze, hiszen mindenki, aki a saját szüle-
tésnapját ünnepli, igyekszik a szeretteivel körülvenni magát. A 
legtávolabbról a Vajdaságból érkeztek, Oromhegyesről. A Népdalkörnek 
szívügye a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, a magyar 
kultúra, ezen belül is a magyar népzenei kincs továbbadása – fellép-
tek már többek között Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken is.

Az ünnepi összeállítás első szereplői a gyermekek voltak baba 
néptánccal, majd a Weöres Sándor Óvoda Méhecske-csoport-
ja adta elő a műsorát, ezután az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la növendékei kedveskedtek a közönségnek. Ezt követte a népze-
nei csoportok szívet-lelket melengető műsora, a népi hangszerek 
elbűvölő hangja, a citerák játéka, s ezt fokozta a Kalamajka Néptánc 
csoport fergeteges záró talpalávalója. A színpad alatt balra látható volt 
a Beregszászi Karcsi bácsi által készített értékes citeragyűjtemény is.

Az alapító tagok emlékplakettet kaptak díszoklevéllel, ezeket a KÓTA 
Magyar Zenekultúra Országos Szövetség küldte és városunk polgár-
mestere, Gergőné Varga Tünde adta át a díjazottaknak. A rendezvényen 
a város elöljárói is megjelentek és országgyűlési képviselő urunk, Bóna 
Zoltán is megtisztelte a találkozót. A vacsora előtti lelkes készülődés-
ben a Willpower Tánc és Sport Egyesület lelkes önkéntesei, valamint a 
Művelődési Ház dolgozói erősítették a Népdalkört. A rendezvény szín-
vonalas lebonyolításáért, a szervezésért, a konferálásért Kun Lászlónét, 
az intézmény vezetőjét illeti a méltatás és hálás köszönet jár a Kantáti-
ka Férfi Kórusnak, akik részt vettek a közös éneklésben a Népdalkörrel. 
 
A bőséges és ízletes vacsora után egy inárcsi együttes szórakoztatta a 
dalárdákat, volt tánc és vigadalom, majd mindenki gazdag emlékek-
kel, élményekkel, számos új barátsággal térhetett vissza az otthonába.
                                                                                                      

Benedek Hajnalka  
 a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes tagja

Nem hallgathatom el, s aligha titkolhatnám, nagy öröm 
számomra, hogy ma itt állhatok Önök előtt, s köszönthetek 
egy olyan közösséget, akik 4 évtizede ÉRTÉKET képviselnek.

Olyan értéket, amely által tradicionális nemzeti örökséget, a 
múltunkból hozott tőkét nyújtják át a jövő nemzedékének, évti-
zedek óta szívből jövő szeretettel.

Kodály Zoltán szerint: „minél többeké lesz a népdal, annál na-
gyobb lesz világító és melegítő ereje”

Gondoljunk csak bele: e 40 éve fennálló közösség hű tu-
dott maradni önmagához, kulturális örökségéhez. Nem 
volt elég számukra tisztelegni a múlt előtt, Ők cseleked-
ni vágytak. Úgy gondolták, hogy a dalt ötvözik a citeraze-
ne egyediségével, a citerazenét a dal mondanivalójával,  

– hát ebben a tudásban rejlik a Kodály által megfogalmazott 
világító és melegítő erő, amelyet MI, KÖZÖNSÉG ÉRZÜNK IS!

Kedves Ünneplő Közönség! – legyünk büszkék a Dunavarsányi 
Népdalkör és Citera Együttes munkásságára, magas szintű tu-
dására, amelynek ékes bizonyítékai az arany s ezüst fokozatú 
minősítések, elismerések, számtalan oklevél, s hálával teli kö-
szönet!

De nemcsak magas szintű tudásukban rejlik az erejük, hanem 
közösségteremtő erővel is rendelkeznek, amelyet példaként ál-
líthatunk magunk elé.

Kedves Népdalkör és Citera Együttes!
Önök Nemzeti Örökségünket megbecsülik, válogatnak gazdag 
kínálatából úgy, hogy önmagukban hordozzák, minden egye-
disége, habitusa, hite és reménye által.

KÖSZÖNJÜK!

Kívánom Önöknek Dunavarsány Város Önkormányzata nevé-
ben, hogy e mai napot a szeretet ajándékaként éljék meg, a 
jövőre nézve pedig azt, hogy az úton menni kell, ezért hát óvja, 
védje Önöket égi jel!

Keresztesi Balázs 
alpolgármester

Kedves Ünneplő Közösség!
Tisztelt Vendégek!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 40 
éves Dunavarsányi Népdalkör és 
Citera Együttes Ünnepi műsorán!

Keresztesi Balázs alpolgármester beszéde a 40 éves Dunavarsányi Népdalkör és 
Citera Együttes Ünnepi műsorán

   A Halász Lajosné utcai sportpályán pár éve 
mindig történik valami! Persze nem az edzé-
sekre, vagy a bajnoki mérkőzésekre gondolok 
most elsősorban, hanem a sporttelep koncep-
ciózus megújítására, a pályázati lehetőségeket 
kihasználva. Az elmúlt években az újjáalakult 
vezetőség az Önkormányzattal együtt folyama-
tosan igyekszik javítani a sportolás minőségét 
a város egyetlen pályáján. Szívesen tesszük, 
hiszen több mint száz sportengedéllyel rendel-
kező sportolónak biztosítunk lehetőséget az 
edzésre és a versenysportra. Több korcsoport 
játszik hétről-hétre bajnoki mérkőzéseket, ahol 
ebben a szezonban jobb eredményeket érnek 
el, mint korábban. Változások történtek az edzők 
személyében, és örömmel állapíthatom meg, 
hogy vannak olyan játékosok, akik kisebb kité-
rő után visszatértek a DTE-be focizni. Ez is siker! 

A felnőtt csapatot a dobogóra várjuk, az eddi-
gi meccsek eredményei reményre adnak okot. 
Várjuk a sikert! Összehasonlítva a négy évvel 
ezelőtti állapotokat a maival, amikor nem volt 
felnőtt csapatunk, veszélyben volt a pályáza-
tunk, és joggal aggódtunk a több, mint 85 éves 
múltra visszatekintő Dunavarsányi TE labda-
rúgó szakosztályának fennmaradásáért, most 
kicsit nyugodtabbak vagyunk. A vezetőség 
sok-sok órát áldoz fel az idejéből, hogy a sport 
ügyei gördülékenyen működjenek. A hazai, 
de még az idegenben játszott mérkőzéseken 
is több lelkes szurkoló biztatja a csapatokat és

buzdításukkal segítik a jó eredmény eléréséhez 
őket. Köszönjük mindenkinek, akik a szombat 
vagy vasárnap délutánjukat a sportolóink (akár 
a foci vagy a kézilabda meccseken) biztatá-
sára szánják, bízunk benne, hogy egyre több 
szurkolót fogunk a pályák szélén látni, hallani. 
A nagyobb érdeklődést talán a sportpályán 
történő változások is befolyásolják. Folytatva a 
cikk elején említett pályázatot, évről-évre pá-
lyázunk sportfejlesztésre és egyéb költségekre, 
és mint már korábbi cikkekben megjelentettük, 
a 2014-2015-ös kiírásra is több, mint 40 millió 
forintot volt lehetőségünk a két szakosztály-
nak a cégek társasági adójából ide utaltatni. 

A sportpálya gyepszőnyegének teljes felújítá-
sa, öntözőrendszerrel való kiépítése kezdődött 
el az elmúlt hetekben. Egy kisebb, szintén a 
nagy pályához hasonló minőségben készült el 
a Pharos ’95 Kft. jóvoltából egy edzőpálya is. 
Folyamatban van a labdafogó hálók kiépítése 
körben minden oldalon, valamint a következő 
évi pályázatunkban szereplő új reflektorokhoz 
szükséges előkészületek is megkezdődtek. Bí-
zunk benne, hogy a következő bajnoki idény 
már a megújult pályán indul el, és minél több 
focirajongót láthatunk majd a meccseken. Egy 
újabb siker ebben az évben, és nem szeretnénk

ezt a jövőben sem megszakítani, hiszen ha a 
következő pályázatunkat elfogadja az MLSZ, a 
pályaház felújítása fog megvalósulni reményeink 
szerint 2016-ban.

A végére hagytam még egy sikertörténetet. A pá-
lya keleti oldalán a veszélyes és értéktelen fákat 
kivágtuk, és a vezetőség döntése alapján leylan-
di ciprusokat, szám szerint 18 darabot ültettünk 
a kerítés elé, amelyek állítólag nagyon gyorsan 
megnőnek. Továbbá egy védelem is a szomszéd 
lakóknak mind az uralkodó széltől, mind pedig 
az arrafelé rúgott labdáktól. A DTE 150 ezer fo-
rintot fizetett ki a fákért és azok szakszerű beül-
tetéséért. Megszerveztük a folyamatos locsolást, 
gyönyörködtünk a látványban, és lelki szemeink 
előtt láttuk égig érni a ciprusokat. Öt napi örül-
tünk! Valakik úgy gondolták, hogy barbár módon 
kiszedik az összes fát a helyéről, átdobálják a 
Deák Ferenc utcai beton kerítésen, és elszállít-
ják a szomszédos település egyik házához. Majd 
teljes természetességgel a vételi ár ötödéért áru-
sítják, azt a fáradtságot sem véve, hogy leszedjék 
róluk a faiskola árcéduláját. Fölháborító! Forró 
dróton azonnal indult a nyomozás, és hála a sok 
segítőnek gyakorlatilag 48 órán belül a fák vissza 
lettek ültetve eredeti helyükre. Reméljük az átélt 
viszontagságok ellenére az égig fognak érni. Ez 
egy igazi siker! 

Gergőné Varga Tünde
DTE elnök

Sikertörténetek a sportpályán!
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
 Vizsgálódásunkat a világhálón Harmadik Katonai Felmérés címen megtalálható térkép elemzésével folytatjuk. Az előzőekhez képest az ábrázolt épüle-
tek száma mindkét településrészen megduplázódott. Ezek bemutatását kezdem most meg. Közülük minden bizonnyal a nagyvarsányi csőszház néven 
ismert épület volt a legrégebbi, amely már az előzőekben közölt térképeken is szerepelt. A mai tsz-központ helyén (Sport u. 25.) állt, s arról is nevezetes, 
hogy Nagyvarsányon itt indult meg az elemi iskolai oktatás vándortanítók segítségével. A Wieszner-ház volt a nagyvarsányi óvodai foglalkozások máso-
dik helyszíne. A kisvarsányi Nuofer vendéglő Ady látogatásai miatt volt nevezetes.

(A Bartók B. u. 16. és 21., valamint a Kertész u. 15. számú házakat ábrázoló képeket Tóth János készítette 1971-ben a Néprajzi Múzeum számára. Köszönet 
a közlés lehetőségéért a múzeum igazgatójának, és Répás Györgynek a közreműködésért!)

Kohán József

Esküvői menet a Sport utcában  -  a háttérben balra a Száger-ház, 
középen a csőszház, jobbra a Répánszky-ház
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   A Cigány Írószövetség tizenharmadik alkalommal, a Dunavarsányi Művelődé-
si Házban rendezte meg cigánygyerekek számára a szavalóversenyt a Költészet 
Napja tiszteletére. Az első szavalóversenyre még csak a környező településekről, 
most viszont már az ország távoli városaiból is érkeztek versenyzők Békéstől Heves 
megyéig. 

Már a második évtől kezdve felhívásban kérjük a jelentkezőket, hogy cigány nyel-
ven is mondjanak verset. Mint tudjuk, a cigányok jelentős hányada nem beszéli 
a nyelvet, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy cigánygyerekeknek meghir-
detett szavalóversenyen minél több résztvevőtől hangozzék el az anyanyelvén 
előadott mű.  A színházteremben neves cigány festőművészek alkotásait állítottuk 
ki, hogy ezen a jeles napon a cigány képzőművészettel is ismerkedhessenek a 
résztvevők.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Gergőné Varga Tünde asszonynak, a város 
polgármesterének, hogy megtisztelte rendezvényünket és megnyitotta az immár 
XIII. szavalóversenyt. A zsűri elnöke a Ruva Farkas Pál, a zsűri tagjai: Barabás Vil-
mosné  és  Kovács Gyula voltak.

Elkezdődött a verseny. Először a 6-12 éves korúak szavalták el az általuk választott 
verseket, majd a nagyok, a 13-18 évesek következtek.  Nagyon szép előadásokat 
hallhattunk, s ezért a zsűrinek, ahogy az már ilyenkor lenni szokott, igen nehéz 
dolga volt. Amikor a testület visszavonult, hogy eldöntsék a helyezettek sorrend-
jét, a különteremben a résztvevőket terített asztal várta. Finomabbnál – finomabb 
szendvicsekkel, süteményekkel, pogácsákkal, üdítőkkel, szörpökkel kínáltuk a je-
lenlévőket.  

A zsűri a következő döntéseket hozta:  

6-12 évesek
I.    díj  Jakab Zénó  Mihály (Ráckeve, 9 éves)
II.   díj  Jakab Szabina (Ráckeve.  8 éves)
III. díj  Jakab Kristóf (Szalkszentmárton. 12 évees)                                                                                                                                           
                                                                   

13-18 évesek   
                          I.  díj       Kolompár Petra         (Dömsöd. 13 éves)     
                         II.  díj       Dávid Fruzsina          (Dunavarsány. 14 éves)
                         III. díj       Bujdosó Vanessza      (Dunavecse. 14 éves)

A zsűri különdíját kapta kiváló teljesítményéért:

Szokolai Szeverin Soma (Dunaegyháza, 7 éves); 
Máté Sándor  (Ózd,  17 éves); Drótos Richárd (Sajókaza, 17 éves)             

XIII. Országos Cigány Szavalóverseny

A zsűri különdíjban részesítette még a legfiatalabb, 5 éves „versenyzőt” magabiztos 
vers- és énektudása elismeréseként: 

legifjabb Ruva Pál (Budapest, XX.ker.)

Köszönet az Üdvhadsereg képviselőinek, akik személyesen adták át minden helye-
zettnek a jutalom-élelmiszer csomagokat.              

Ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akiknek köszönhetően nem-
csak a helyezést elérteket jutalmazhattuk meg, hanem minden résztvevőt. Virággal, 
szendvicsekkel, süteményekkel, üdítőkkel, könyvekkel és ajándéktárgyakkal.

Támogatóink:
Gergőné Varga Tünde Dunavarsány polgármestere, Bakos-Pékség, Városgazdálkodási Kft. 
Dunavarsány, Üdvhadsereg Budapest, Palackozott Italok Boltja Dunavarsány, Kossuth Ki-
adó Budapest, ÁSZ Kolbász Kft Szigetszentmiklós, Aranynektár Kft Dunavarsány, Coca Cola 
Beverages Magyarország Kft, Kuncze Gábor úr, Telepolc Háztartási Bolt Dunavarsány, Zöld-
ség-Gyümölcs Dunavarsány, Gere Pékség Szigetszentmiklós, COOP-Élelmiszer bolt Duna-
varsány, REÁL-Prémium Élelmiszer bolt Dunavarsány, 100 Ft-os bolt Dunavarsány, Virágka-
valkád Dunavarsány, Tilla-Virágbolt Dunavarsány, Robi Cukrászda Dunavarsány, Ruház-lak 
Használtruha Kereskedés Dunavarsány, Kotorka-bolt Taksony, Hartai Mária Dömsöd, Gyros 
Ház Dunavarsány, Bak Szikvíz Szigethalom, Ruff Hús Soroksár, Helena Divat Soroksár 
  
A DunaMédia TV stábja is megörökítette a szavalóversenyt, a felvétel a világhálón érhető el.  

                                                                                            
 Ruva Farkas Pál 

író, költő, újságíró
 a Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)

Művelődési Társaság
 elnöke

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

   A MISA Alapítvány szervezésében működő Foglalkoztatási, népszerű 
nevén: Álláskereső Klub május első hetében is megtartotta az összejö-
vetelét Dunavarsányban. A helybelieken kívül ketten Taksonyból, többen 
Délegyházáról és Majosházáról érkezetek.

A Humán Centrum Kft.-től vettek részt munkaadók. Bor Katalin cégve-
zető általános tájékoztatóját követően Dénes Arnold elmondta, hogy 
többféle, pl. raktáros, targoncás, operátor, stb. munkakörbe szeret-
nének felvenni dolgozókat. Középfokú képesítéssel, számítógép tu-
dással rendelkezőket is várnak. A jó feltételek mellett előnyös az is, 
hogy céges autóbusszal szállítják a munkásokat. Öt álláskereső azon-
nal jelentkezett és megírták a felvételi tesztet. A munkaadó megí-
gérte, hogy a következő foglalkozásra, június 2-ra ismét eljönnek 
és 14.00 órai kezdettel Dunavarsányban várják az érdeklődőket.

DÉLEGYHÁZIAK, FIGYELEM ! A Humán Centrum munkaadói ugyanezen a 
napon, tehát június 2-án 15.30-tól Délegyházán várják az érdeklődőket. 
Szeretettel hívunk és várunk minden állást keresőt június 2-án 14.00 
órától a Művelődési Házban!

A klubvezetőség nevében:  dr. Gligor János

KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÉDESANYÁKAT 

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub közreműködésével nagy sikerű műsoros ren-
dezvény keretében köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat 
Anyák Napja alkalmából május 3-án a Petőfi Művelődési Házban.

A program az óvodások Nyulacska csoportjának megható mű-
sorával kezdődött, amelyet Kovácsné Straub Katalin, Orosz 
Annamária és Tóthné Rita tanított be, majd egy szép vers kö-
vetkezett Rajnai Jánosné előadásában. Ezután az Erőspusztai Idő-
sotthon lakóinak műsorát láttuk és hallgattuk. A rendezvény fő ré-
szében a dömsödi Ju és Zsu Társulat fiatal művészeinek vegyesen 
komoly és vidám dalaiból álló műsorát élvezhették a megjelentek.

A műsort követően az édesanyák és a nagymamák egy-egy szál virágot 
kaptak. A rendezvényről – amelyet a jelen írás szerzője szervezett és kon-
ferált – felvételt készített a Duna-Média televízió is. Köszönet mindenki-
nek, aki munkájával segítette a műsoros rendezvény megvalósulását.

dr. Gligor János
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1-301-6969
 Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és  
 ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Schäff er Mihály háziorvos
 (helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):
 Egészségház I. em. 51.
 Rendelés: H: 15-17; K: 13-14; 
 Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Rácz Ildikó
 Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H,K,Cs,P: 12-14 
 Sz: 8-9 egészséges tanácsadás, valamint 
 9-11-ig gyermekorvosi rendelés
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Ispánné Szatmári Ibolya
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi
Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor
Napközi otthonos Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő
Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház
 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
 06/24 521-040
Polgárőrség
Közbiztonsági iroda
 06/24 483-279
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
GYEPMESTER
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV ZRT.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft .
 06/30 378-5116
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• ELADÓ Szőlőprés, hűtőszekrény, íróasztal.  
 Tel.: 0670-269-00-06
• TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412 
 Gál Károly
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a.  
 Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás  
 elhárítás, gyorsszolgálat, hétvégén is.  
 Tel.: 0630/376-1796
• Kertfenntartás, kertépítés.    
 Tel.:+36708667398, +36707758606,  
 e-mail: hmkertek@gmail.com
• Redőny, reluxa készítés, javítás garanciával  
 Tel.: 06-20-3642383
• Ferenczy József kárpitos. Minden szakmába   
 vágó munkát vállalok. Tel.: 0630-345-0636
• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs   
 otthonában! Tel: 06/30-567-1075  
 Kovács Zsuzsanna
• Földterületet bérelnék Dunavarsányban  
 minimum 1HA, amely fatelepítésre alkalmas.  
 Rosszabb minőségű föld szükséges.  
 Elérhetőség:06-20-431-0249
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészü  
 lékek javítása! Bíró Gyula gázkészülék  

 szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
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É k s z e r v á s á r !
Maradunk továbbra is Kedves Vásárlóink szolgálatában!

Arany, acél és ezüst árusítása továbbra is 30-50%-os 
kedvezménnyel.

Arany felvásárlás 5200/gr
Arany beszámítás 10000/gr

Vállalunk javítást, készítést  stb. 

Nyitva tartás:
Hétfőn zárva vagyunk

Keddtől-péntekig 13:00-17:00
Szombat 9:00-12:00

Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36
Telefonszám: 06 70 319 9461 
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2015. MÁJUS 31. 1130

Ünnepi beszédet mond:
Keresztesi Balázs

Közreműködik:
Dunavarsányi Népdalkör és
Citera Együttes

HŐSÖK NAPJA

„Te már elérted, halott katona,
Amit mi, jaj-jaj, mindhiába várunk:
Téged takar a béke bársonya,
S már mind valóság, mi nekünk csak álmunk.”

Gyóni Géza

alpolgármester



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.


