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T I S Z T E L E T A B ÁT R A K N A K !

2016. március

KEDVES DUNAVARS ÁNYI LAKOSOK!

Kossuth-szobor, Városháza - Szabó Zoltán alkotása

Pár hónapja még olyan távolinak tűnt a tavasz
eljövetele, és lám, már az esztendő harmadik
hónapjának történéseiről szeretnék beszámolni
Önöknek. A 2016-os költségvetés elfogadása
után mindig felgyorsulnak az események, vagyis
beindul az élet. A városunkat érintő felújítások,
beruházások tervezése elkezdődik, a programtervben szereplő események szervezése pedig
már gőzerővel folyik. A megszokott magas színvonalon előadott műsorral ünnepeltük március 15ét és helyeztük el az emlékezés koszorúit a város
több emlékhelyén.
Idén második alkalommal, immár az új Városháza dísztermében fogadtam a legnagyobb adófizető cégeink vezetőit egy üzleti reggelire. Már kibővítve némileg a kört, azoknak a helyi boltoknak
a képviselőit is meghívtam, akikkel szinte napi
kapcsolatban áll a hivatal. Több mint húsz meghívott képviseltette magát, és egy nagyon kellemes
hangulatú tájékoztató, beszélgető délelőttöt töltöttünk el egymással. A célja ennek az év eleji ös�szejövetelnek az, hogy egyrészt az önkormányzat
előző évi eredményeiről és az idei terveiről tájékoztatást kapjanak az adófizetőink, másodsorban
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pedig megismerve egymás tevékenységét, jó
munkakapcsolatok is alakuljanak ki közöttük.
A Dunavarsányról híreket tudósító médiumok is
eljöttek az üzleti reggelire és többekkel készítettek vagy a jövőben készíteni fognak interjúkat,
amelyekből a lakosok is képet, információt kapnak a területünkön működő cégekről. A visszajelzések nagyon hasznosnak értékelték a fórumot,
jövőre szeretnék még több helyi vállalkozót meghívni az üzleti reggelire.
Jelentős eseménye minden évben a városnak a
két közmeghallgatás. Az első a Petőfi Művelődési
Házban volt, ahová soha nem látott létszámban
jöttek el lakosaink. A közmeghallgatást Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő beszámolója
nyitotta meg, aki országos, térségi és varsányi
aktualitásokról tájékoztatta a megjelent polgárokat. A testületi ülés keretein belül megrendezett
esemény első napirendi pontjában a képviselő-testület meghallgatta és elfogadta dr. Csipler
Norbert szigetszentmiklósi járási kapitány beszámolóját a rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről.
A második napirend felvezetéseként tájékoztattam a megjelenteket a 2015. évi történésekről
és a 2016-os év terveiről. Megnyitva a vitát, a
legnagyobb és leghosszabb téma a belvíz helyzetről folyt. Sajnos Dunavarsányban is, immár öt
év óta évről-évre gondot okoz a megnövekedett
belvíz a mélyebben fekvő településrészek alápincézett házaiban. Érthető, hogy akit érint ez a
súlyos természeti jelenség és szinte az év nagy
részében víz áll a pincéjében – használhatatlanná
téve a lakása egy jelentős részét – próbál felelőst
keresni, aki megtérítheti a kárát. Bármennyire
együtt érzek a károsultakkal, semmiképpen sem

VANDALIZMUS ÉS KÁROKOZÁS
Lehangoló, ha szépen fejlődő városunkban a közvagyont megrongálják. Ez történt az utóbbi hetekben
három alkalommal is. Mindegyik vandálság a buszvárók ellen irányult, két esetben külterületi, egy esetben pedig a nagyvarsányi volt tsz. központ előtti buszváró üvege látta kárát egyesek erőfitoktatásának.
Tavaly 19 buszvárót újítottunk fel a város területén, főleg azokért a lakosokért és iskolás gyerekekért tettük, akik naponta több időt töltenek el utazással és várakozással, kitéve magukat az időjárás viszontagságainak. Esztétikusak, praktikusak, környezetbe illőek ezek az építmények, éppen ezért nagyon sok
pénzbe kerültek. Vajon milyen érzések uralkodtak el azon az emberen, aki egyszerűen felemel egy követ és kitöri az üveget rajtuk? Ha semmi más nem vezérli, csak a károkozás „öröme”, akkor kérem , hogy
a saját házában, a saját pénzéből megvalósított vagyontárgyain élje ki efféle cselekedetét! A másik szomorú ügy, ami előtt tanácstalanul állok, a nemzeti ünnepünk alkalmából kihelyezett zászlók ellopása a
villanyoszlopokról. Több mint húsz oszlopra vette a fáradságot felmászni ez a lustának és tunyának semmiképpen sem nevezhető honfitársunk. Hogy a trikolórokkal mi volt a szándéka, ezt csak őtőle tudhatnánk meg, az önkormányzatnak viszont több ezer forintba került a pótlásuk és az újbóli kihelyezésük.
Kérek minden jóérzésű dunavarsányi polgárunkat, hogy óvja, vigyázza és figyelje
városunk vagyontárgyait, és ha teheti,
előzze és akadályozza meg ezeket a teljesen elítélendő cselekedeteket!
Polgármester
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fogadhatom el azokat a véleményeket, melyek
szerint mindennek csak a szennyvíztelep az
okozója. Naponta értesülhetünk a médiumokból arról, hogy a belvíz megjelenése országos
jelenség, több tízezer hektár került belvíz alá.
A megváltozott éghajlati viszonyok, egyéb időjárási tényezők és az utóbbi hónapokban lehullott óriási mennyiségű csapadék okozzák főleg
ezeket a soha nem látott mennyiségű vizeket.
A II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelése
folyamatos készenlétet jelent, 24 órában segítség a bajban lévőknek, ha szivattyúzási gondjuk van. Ennek a készültségnek az elrendelése,
amíg tart ez az állapot, az önkormányzatnak több
millió forintjába kerül. Próbálunk segíteni, de a
leghatékonyabb segítséget az esőmentes napoktól és a tavaszi felmelegedésétől remélhetjük.
A szennyvíztelep felújítására is sor kerül az elkövetkezendő években, hiszen már aláírtuk a közel
3 milliárd forintos pályázatról szóló támogatási
szerződést. A felújítás műszaki megoldásában
szerepel egy vezetékrendszer kiépítése, amely
az ivóvíz minőségűre megtisztított szennyvizet a
Duna-Tisza-csatornába vezetné és hosszú távon az
úgynevezett Homokhátság vízpótlását segítené.

Kérdésként merült fel a kisvarsányi temető környékének állapota. Egy sajnálatos tűzesemény
miatt a virágbolt leégett, az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozó március végére ígérte az
épület felújítását. Semmiképpen nem maradhat
így tovább, hiszen rövidesen parkolók kiépítése
kezdődik el mindkét településrész temetője előtt.
A városban és a külterületeken található nagy
mennyiségű szemét összeszedésére jelentkezett
egyik kedves lakosunk, és a gyűjtőedényekbe
történő szelektív hulladékgyűjtésre is igényt
tartanának néhányan. Az illegálisan elhelyezett
szemét szintén országos jelenségnek mondható.
Egy nagy különbség van a megoldásában, ezt
az emberek fegyelmezettségével, környezetük
iránti igényességükkel lehet megoldani. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek visszaállítása nem
gazdaságos, mivel nem rendeltetésszerűen használjuk. A kéthetente házunk elé zsákokban kihelyezett műanyagot és üveget elszállítják. Szintén
sok millió forintot fordítunk a költségvetésből a
város tisztántartására, a rendetlen lakosok közte-

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
Már elkezdődtek a tavaszi előkészületek, az ünnep tiszteletére sok virágot ültettünk ki. Kérem
Önöket, örüljenek, hogy szép, virágos, tiszta a
városuk és vigyázzanak rá, hogy mindig így maradjon! A kerékpárút mielőbbi kiépítésére is sok
embernek van igénye. Nagyon jó lenne mielőbb
azon kerékpározni! A képviselő-testület gazdasági
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programjában szerepel ez a terv és örömmel írhatom, hogy a kerékpárút-tervezés érdekében az
első közbeszerzési eljárás elindításáról a képviselők a március 17-i ülésen döntöttek. A közmeghallgatás valós problémájáról érdeklődött egyik
lakosunk, mégpedig a Halász Lajosné utcai sportpálya világítása erősségének csökkentéséről.
A világítótesteket az előírásoknak megfelelően
építették meg, sajnos, a város közepére. Megértem, hogy a környék lakosainak egy részét zavarják

a felkapcsolt reflektorok és rövidesen elkészülnek
azok az úgynevezett káprázást gátló rácsok, amelyekkel talán csökkentik a fény erősségét a pálya
körül. Kedves Dunavarsányi Lakosok! Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindnyájuknak. Kívánok
elég időt egymásra, szeretteikre, az ünnep megélésére! Hozzon a húsvét egészséget, boldogságot, békességet és szép tavaszt!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

A 2016. február 23-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület saját részéről elfogadta az
együttműködési megállapodásokat, amelyek
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve Dunavarsány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával köttetnek meg
és felhatalmazta a polgármestert a megállapodások aláírására.
A képviselő-testület póttagokat választott a Helyi
Választási Bizottságba Szíjgyártó Gabriella és Mészáros Ágnes személyében.
A képviselő-testület saját részéről elfogadta a
DPMV Zrt.-vel kötött Vagyonkezelési Szerződés
módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a
módosítás aláírására, illetve az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy tulajdonba
kívánja venni a dunavarsányi 036/16 hrsz-ú, a
Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntés megkül désével kezdeményezze a Nemzeti Földalap

Kezelő Szervezetnél a terület ingyenes tulajdonba adását. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződést
megkösse és a további szükséges intézkedéseket
megtegye.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben nincs jogi lehetőség a dunavarsányi 036/16
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházására, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jogi feltételek teljesülése esetén
maximum bruttó 30.000.000,-Ft összeghatárig
meg kívánja vásárolni a dunavarsányi 036/16
hrsz-ú szántó és erdő megnevezésű, 578.398 m²
nagyságú ingatlant 1/1 tulajdoni arányban. Felhatalmazta a polgármestert az ingatlan megvásárlására, az adásvételi szerződés megkötéséhez
szükséges jogi feltételek teljesülése esetén. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására, a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Földhivatala előtti eljárás lefolytatására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére,
utólagos beszámolás kötelezettség terhe mellett.

A képviselő-testület a dunavarsányi 036/16
hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-a
alapján elővásárlási jog bejegyzéséről rendelkezett. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntést alakszerű határozatban közölje az ingatlan
tulajdonosával, az ingatlan bejegyzett vagyonkezelőjével és az illetékes Földhivatallal.
Rendelet:
A képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletet.

SPORT CÉLÚ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERT DUNAVARSÁNY!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2016. március 1. napjával a vizek
kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva
a város közigazgatási területére vonatkozóan elrendeltem az II. fokú
belvízi védekezést. A védekezés elrendelésének oka az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz. A védekezés célja,
hogy a település mélyen fekvő területein a belvíz a környezetében
közvetlen károkat ne okozzon. Emellett az önkormányzat további beavatkozásokkal (földmedrű-árkok ásása, meglévő árkok mélyítése, felszíni vizek szivattyúzása stb.) igyekszik a belvízi telítettség rendezésére.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Az önkormányzati hivatal számít továbbá a lakosság aktív együttműködésére azzal is, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint
– ahol esetleg még nem történt meg – a lakosok az ingatlanuk környezetében lévő árkokat megtisztítják a gaztól, a felgyülemlett hordaléktól, ezzel a rendeletben rögzített kötelezettségüknek tesznek eleget.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Szinte minden dunavarsányi lakos tudja, hogy
bár a szennyvízelvezetés a kiépített csatornahálózattal és a szennyvíztisztító teleppel településünkön megoldottnak mondható, azonban az
üzemeltetéssel és a tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatban sok-sok problémával kell évek
óta megbirkózni, szembesülni. Az említett problémák megoldására ad végre választ az idei évben kezdődő, 3 milliárd forint értékű beruházás.
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési
és Tisztítási Program megvalósítása. Az említett
programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet szerint a dunavarsányi szennyvízelvezetési
körzet hat településből áll: Áporka, Délegyháza,
Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és
Taksony. A hat településen keletkező szennyvíz
kezelése a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telepen történik. Az évek alatt elavulttá vált technológia korszerűsítése mindannyiunk közös érdeke.
A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szen�nyvíztársulás 2013-ban sikeresen pályázott az
Európai Unió által jelentős mértékben finanszírozott támogatásra. Az előkészítési szakasz
KEOP-7.1.0/11-2013-0020 azonosító számú projektje során átfogó terv készült a Dunavarsányi

Szennyvíztisztító Telep korszerűsítésére. A terv
része, hogy az új technológiának köszönhetően
a szennyvíz tisztítása olyan fokot érhet el, hogy a
keletkező szennyvíz egy része közvetlenül vezethető be a Duna-Tisza-csatornába (tisztított szen�nyvíz elvezetését szolgáló nyomóvezeték), ezzel
részben tehermentesülnek a tisztított szennyvíz
elvezetésére jelenleg szolgáló területek. A célok
illeszkednek a pályázati rendszer, az uniós és a
hazai szakpolitika által megfogalmazott céljaihoz.
Mindannyiunk közös célja, hogy a szennyvíztisztítási technológia gondos üzemeltetése a
jelenlegi környezeti állapot mérhető javulását
eredményezze. A VIZITERV ALBA Kft. által készített
vízjogi engedélyezési terv is az ehhez szükséges
műszaki megoldásokat fogalmazza meg. A terv
2015 decemberében kapott vízjogi létesítési
engedélyt. A következő lépés a kivitelezés előkészítése, ahol már a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. (NFP) a beruházás lebonyolítójaként
irányítja és szervezi a feladatokat. A kormányzat
indikatív támogatásának köszönhetően a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú
projekt során a kivitelezés 100%-ig támogatott.
A projekt lebonyolításának javasolt időbeli és
intézkedési ütemezése szerint a teljes kivitelezési

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) tornaterem és tornacsarnok felújítási
programot hirdetett, 2016. január 15-ei pályázati beadási határidővel. A pályázatban részt vehettek azok az önkormányzatok, amelyek közigazgatási területén működik a pályázattal érintett közoktatási intézményben a „Kézilabdázás
az iskolában” program. Dunavarsány Város Önkormányzata ezen tények birtokában pályázatát benyújtotta az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornahelyiségének belső komplex felújítására.
Örömmel számolok be Önöknek arról, hogy az MKSZ Dunavarsány Város pályázatát támogatásra érdemesnek találta a maximálisan igényelhető 20 millió
forint értékben. A felújítás a megfelelő megállapodás megkötése után 2016.
június 23-án (a 2015/2016-os tanév lezárása után) kezdődhet el és legkésőbb
2016. július 31-éig lezárul. A felújítás ideje alatt a tornaterem zárva lesz!
A jövőben az iskola legmodernebb körülmények között tudja majd biztosítani
tanulóinak a mindennapos testnevelés órákat, valamint az aktív kikapcsolódásra vágyók igényeit is kielégítheti.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

-előkészítési szakasz befejeződik 2016-ban, ez
magába foglalja a mérnök, a műszaki ellenőr, a
közbeszerzési tanácsadó, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatait és a kivitelező kiválasztását
az NFP közreműködésével. 2017 márciusában
indulhat meg a tényleges kivitelezés, várhatóan
2018 végén pedig megindulhat az új, modern
tisztítótelep próbaüzeme.
A beruházás teljes összege közel 3 milliárd forint,
amely magába foglalja a telep teljes technológiai
korszerűsítését, a tisztított-szennyvizek ártalommentes elhelyezését a kijelölt öntözőterületeken, illetve egy új nyomóvezeték segítségével
a Duna-Tisza-csatornába történő eljuttatását. A
korszerű technológia az Európai Unió által meghatározott szigorú előírásoknak is minden szempontból megfelelő. Az elsődleges cél az, hogy az
agglomerációban lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon
megoldja egy jól működő, az elvárt tisztítási hatásfokot elérő, hatóságok által elfogadott, engedélyezett, üzemeltetési engedéllyel rendelkező
szennyvíztisztító telepen.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Szépkorúak köszöntése

A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város
honlapján (www.dunavarsany.hu).

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

A védelemvezetői koordinációs feladatokat Vella Zoltán a Beruházási
és Műszaki Osztály vezető látja el (06-70/387-4329). A konkrét beavatkozási feladatok végrehajtója a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Célegyenesben a beruházás kezdete:
Hamarosan megkezdődik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése!
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Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
fogadóórája Dunavarsányban, a Városházán:

2016. április 15-én, pénteken 16.00-órától.
Bejelentkezés és időpont-egyeztetés a
06-70/3765956-os telefonszámon
Janzsó Zsuzsannánál.
Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.

Posta nyitvatartás

Mindig öröm és melegség tölti el a szívem, ha szépkorú lakosunk születésnapjára meghívnak és személyesen adhatom át a Magyarország miniszterelnökének aláírásával ellátott
díszoklevelet. Az elmúlt két hónapban 90. évüket betöltött három kedves dunavarsányi polgárunk ünneplésére kaptam meghívást a családjaiktól. Az is nagy dolog, ha valaki megéri
ezt a magas kort, hát még ha szellemi és fizikai állapotát is meg tudja őrizni. Márpedig Gyuri
bácsin, Eszti nénin és Marika nénin nem látszik a kor. Gyuri bácsi csokornyakkendőben, kézcsókkal és egy szál fehér rózsával fogadott a saját születésnapján. Rendesen zavarba ejtett!
Eszti néni éppen a kertet felásni indult, amikor odaértünk hozzá. Marika néni divatos és
csinos ruhájában, tip-top sminkjével és frizurájával éveket tagadhatna le a korából. Az az
intelligencia, az a szellemi és fizikai frissesség ami ma is jellemző rájuk, irigylésre méltó!
Szeretek beszélgetni Velük, mert gyerekkori és fiatalkori élményeik időben megfoghatatlanok nekem, olyan világban születtek, amely már történelem. Érdemes volna rögzíteni
azt a sok-sok történetet, amelyeket elmeséltek a régi időkből. Jó látni, hogy figyelem és
gondoskodás veszi Őket körül. Kívánok Gyuri bácsinak, Eszti néninek és Marika néninek jó
egészséget, boldogságot szerető családjaik körében!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

2016. március 1-től

H ÉT F Ő : 0 8 .0 0 -1 9 .0 0
KED D : 0 8 .0 0 -1 4 .0 0
S Z ER DA , C S Ü TÖ RTÖ K: 0 8 .0 0 -1 6 .0 0
PÉN T EK: 0 7 .0 0 -1 5 .0 0
Udvarev-Marinov Grigor

Keresztes Istvánné

Sunyik Józsefné

Önkormányzat

Önkormányzat
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Közérdekű

ALAPVETŐ BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK SZÜLŐK SZÁMÁRA
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák
2016/2017-es tanévben induló első évfolyamára a beiratkozás ideje:
• 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
• 2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00 óra között.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
• tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában) a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a
feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz.
melléklet)
• Az egyes iskolák további dokumentumok bemutatását is kérhetik a beiratkozáskor; erről,
kérjük, az adott intézmény honlapján tájékozódjanak!
Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles
bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91. §).
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben a beiratkozás két napján a szabadon választott iskolában jelennek meg beiskolázási szándékukkal, erről a megelőző hetekben-napokban mindenképp értesítsék a körzetileg illetékes iskolát telefonon vagy e-mailben!

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -

2016. január-februárjában
házasságot kötöttek:

Molnár József - Nagy Szabina
Berei Ferenc - Alföldi Anita Gertrúd
Hesz György - Meszesán Rozália
Navarra Béla Viktor - Berlin Noémi Csilla
2016. februárjában
születtek:
Molnár Sára
Mendei Máté Noel
Takács Dóra

február 4.
február 8.
február 11.

2016. január-februárban
elhunytak:
Hidegföldi József
Balogh Imre
Tuskán Ferencné
Molnár Tamás
Kalmár Imréné
Szűcs Istvánné

élt 86 évet
élt 81 évet
élt 82 évet
élt 44 évet
élt 92 évet
élt 85 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva mondunk tiszteletteljes köszönetet
Kiss R. Sándor plébános úrnak, a kórusnak
és mindazoknak, kik felejthetetlen halottunk
Ullmann József búcsúztatóján részt vettek és
fájdalmunkban együttérzésükkel osztoztak.

Értesítés méhnyakrák-szűrésről

Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisgyermek, aki 2016. december 31-éig betölti harmadik életévét.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016.02.16tól újra elérhető városunkban a védőnői méhnyakszűrés. A szűrésen a dunavarsányi állandó lakcímmel rendelkező, 25-65 életév közötti hölgyek vehetnek részt.

2016. május 9-től 12-ig (hétfőtől csütörtökig): 8.00 órától-17.00 óráig,
2016. május 13-án, (pénteken): 8.00 órától-13.00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a részletes felhívás a www.dunavarsany.hu honlapon és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban találhatók
meg.
Az intézményvezető kérésére az óvodai beiratkozás során a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében, amennyiben lehetőségük van, kérjenek időpontot az alábbi telefonszámon
április 20-30 között, 10:00-14:30-ig: 06-24/472-464.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban érettségiztem, majd Budapesten, a Semmelweis Egyetemen szereztem orvosi diplomát 2005-ben.
Neurológus orvosnak készültem, így rezidensként a Neurológiai Klinikára kerültem. A rezidensképzés befejeztével a Délpesti Kórház Neurológiai Osztályán dolgoztam. A férjemmel
és három gyermekünkkel - Melindával ( 7 éves), Leventével
( 4 és fél éves), Reginával ( 3 éves) Dunaharasztiban lakunk.
2005 óta – hála a családbarát kollégáknak és orvosi szobáknak- a gyermekáldások között is folyamatosan dolgoztam a
szigetszentmiklósi ügyeleten és helyettesítő orvosként sokszor megfordultam Dunavarsányban és Dunaharasztiban is.
Köszönöm a város vezetőinek és dr. Békássy Szabolcsnak, hogy
megtiszteltek a bizalmukkal és köszönöm, hogy ebben a szép
és jól felszerelt rendelőben fogadhatjuk a betegeket a kedves
asszisztensemmel, Cserkútiné Madák Mónikával.
Dr. Mets Andrea

Hétfő: gyakorlati idő (helyettesít: dr. Békássy Szabolcs a saját
rendelési idejében)
Kedd:		
12 órától 16 óráig
Szerda:		
8 órától 12 óráig
Csütörtök:
12 órától 16 óráig
Péntek: 		
8 órától 12 óráig

Testvérvárosi kapcsolat
Gemmingen

ELISMERÉS GEMMINGENBEN
Kleineisel György, mindenki Gyuri bácsija évtizedek óta aktívan ápolja, segíti
a Gemmingen-Dunavarsány testvér települési kapcsolatot. Ennek az önzetlen
munkának elismeréseképpen kapott
kitüntetést februárban Timo Wolf polgármestertől. Kívánok Dunavarsány Önkormányzata és minden lakosa nevében további aktív és eredményes munkát még sok
évig a két település jó kapcsolatának erősítésében! Az elismeréshez szívből gratulálok,
jó egészséget kívánok Gyuri bácsinak!
A helyi újságban megjelent cikket Verebély Andrea fordította le.
„2016. február 12-án Gemmingen polgármestere Timo Wolf kitüntetésben részesítette Kleinesel Györgyöt azért a sok éves munkájáért, amelyet a testvérvárosi bizottságban végzett és végez. Gemmingenből 1997-ben érkeztek először látogatók. A
magyar származású Kleinesel György már ekkor is jelen volt Gutyán Imrével együtt.
Később, miután 1999. június 5-én a testvérvárosi kapcsolat hivatalossá vált, Kleinesel úr rendszeresen fordított, tolmácskodott két gemmingeni és négy dunavarsányi
polgármester mellett. Örömmel tette és teszi még a mai napig is. Amikor a gemmingeni iskolát felújították, két tanteremnyi bútor került Dunavarsányba. Kleinesel
úr szervezte meg a szállítást, ami nem volt egyszerű feladat a különféle nehézségek
miatt. A nevéhez fűződik az is, hogy 2000-ben egy teherautónyi ruhát és kisebb bútort gyűjtött össze, válogatott, majd az egészségügyi hatóságoknál és a vámnál is
intézkedett. Az öröm Dunavarsányban hatalmas volt, az emberek pedig nagyon
hálásak voltak. Mindegy, hogy az önkormányzattal. a fúvós zenekarral vagy az iskolával - amikor egy busz Magyarországra indul, Kleinesel úr ott van. Ha a határon
problémák adódtak, nyelvismeretével tisztázta a helyzetet és a busz rövid várakozást
követően indulhatott tovább. Kleinesel úr hatalmas nyereség a testvérvárosi kapcsolatokban, mert érezni lehet tevékenységében a szeretetet hazája és az emberek iránt.„
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Dr. Békássy Szabolcs alpolgármester március 15-e alkalmából elhangzott ünnepi beszéde
Tisztelt Emlékező Gyülekezet!

ÓVODAI BEIRATKOZÁSI KÖTELEZETTSÉGRE

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:

1979-ben születtem Szatmárnémetiben. 1990-ben költöztünk Magyarországra a szüleimmel és az öcsémmel.

A rendelési idők az alábbiak szerint alakulnak:

Ullmann Józsefné Király Edit és családja

FELHÍVÁS

ÚJ HÁZIORVOS VÁROSUNKBAN
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Szűrés helyszíne:
a Habitat utcai Egészségház I. emelet,
időpontja: kedd, 16.00-19.00 óra között.
Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen,
helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével. Előzetes időpont egyeztetés szükséges, mely történhet
telefonon vagy e-mailben. Mobil:06/20-266-4332
E-mail: dvvedono@invitel.hu
Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

„Rabok legyünk vagy szabadok?” szól a kérdés
az olvasóhoz évtizedek óta Petőfi sorai között. A
nemzeti szabadságérzés magasztos hangulatával
szeretném köszönteni az egybegyűlteket, minden emlékező dunavarsányi polgártársamat. A
nemzeti szabadságérzés magasztos hangulatával
egy olyan korban, amikor a szabadság szó hallatán sokunknak ambivalens érzései, ambivalens
gondolatai támadhatnak. A megtisztelő felkérést
követően, miszerint Dunanagyvarsányban én
köszönthetem Önöket az 1848-as eseményekre
való ünnepi megemlékezésen, gondolataimat a
forradalmi történések kapcsán, a szabadság fogalmának jelentése köré összpontosítottam. Mit
jelent a szó mai értelmében a szabadságunk?
Tehetjük fel magunknak nap mint nap a költőinek tűnő kérdést. Személyes szabadságunkat?
A szabad mozgás szabadságát? Netán nemzeti
identitásunk szabadságát? Talán azt, hogy a fogyasztói társadalom gépezetének köszönhetően százával választhatunk egyes kézzel fogható
földi javakból? Vagy, hogy szabadon szelhetjük
át országunk határait? Ez a szabadság? Mert
a legtöbben, valljuk meg, erre használjuk. De
érdemes ezért az embernek az életét áldozni?

Volt egy ifjú, bátor nemzedék 1848 márciusában,
akinek értelmezésében egészen mást jelentett
ez az egyszerűnek tűnő szó, szabadságot kiáltott,
követeléseit pontokba foglalta, az utcára vonult,
nemzeti kormányt alakított. Az ő szabadságuk
egyet jelentett nemzeti identitásuk szabadságával, s egy olyan nemes céllal, melyért akár életüket is áldozták.
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, és egyetértés, olvasható a 12 pont hasábjai között is. Rabok legyünk vagy szabadok?
kérdezte Petőfi, s a magyar nép választott, sorsot
választott, egy olyan sorsot, amelyben nem kért
többet az elnyomásból, a hazugságból, a rabságból, amelyet saját hazájában kellett nap mint
nap megélnie. A nemzeti identitás szabadságát
választotta. A jelen nemzedékének egészen más
problémákkal kell megküzdenie 2016. március
15-én. A közömbösség, a széthúzás, a szabadság
téves érzékelésének problémájával, melyet olykor tetéz nemzeti identitásunk szabadságának az
európai politikai színtér általi megkérdőjelezése.

A keresztény európai polgár a jó Istennel ünnepli meg nemzeti ünnepeit is, hiszen Isten,
nép, haza elválaszthatatlan fogalmak egymástól, a szabadság és jólét Istenkérdés, hiszen az
Úr a magyarságunk és üdvösségünk szabadságát is adta nekünk. A jelen nemzedék lelki épülésére szánom Kossuth Lajos bölcs gondolatait:
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely
lehet, s lesz.”
A kossuthi eszme a mai magyar nemzedéknek is
célkitűzést, programot, aktivitást és összefogást
kell, hogy jelentsen. Bízom benne, hogy a jövő
dunavarsányi társadalma, a nemzeti identitás
szabadságának fenntartását szem előtt tartva,
Széchenyi István útmutatását követve, lesz hasznára nemzetünk, városunk épülésére:
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Közérdekű
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Ha szenvedek, biztos lehetek, hogy szeret az
Isten.
A Római Katolikus Egyház
ünnepei és szentjei

Húsvét: az élet több mint túlélés!

Március 13.: Nagyböjt ötödik vasárnapja, régen fekete vasárnapnak nevezték. A XI.
századtól kezdődően szokás a szobrok letakarása violaszínű lepellel. A középkortól a
viola helyett fekete leplet használtak, innen a vasárnap neve. Sok helyen ma is e hagyományt folytatják. A liturgiában a következő héten már Urunk szenvedéséről szóló I.
prefációt imádkozzuk a szentmisén. „A megfeszített Krisztus ereje. Hálát adunk neked,
mi urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk Neked: a kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon és megfeszítve Úrrá lett rajta.”

Életünk nehéz pillanataiban már bizonyára sokszor azt is kimondtuk, hogy
„ezt nem élem túl.” Érhet olyan bánat, feladat, tragédia, hogy az ember azt
érzi, nincs tovább. És aztán legtöbbször van. Vagy úgy, hogy minden nyomtalanul megoldódik, vagy úgy, hogy nyoma marad a betegségnek, a megpróbáltatásnak, a kihívásnak, a bánatnak, de azért „ahogy lehet” élünk tovább.

Március 20.: Virágvasárnap, a nagyhét virágvasárnappal kezdődik. Urunk messiási bevonulását a IV. századtól nagy ünnepléssel tartották Jeruzsálemben. Az
Olajfák hegyén gyűltek össze a keresztények. Szentírási szakaszokat olvastak, utána körmenetben kísérték végig a városon a püspököt. A gyermekek olajfa- és pálmaágakat vittek. Már a VIII. században ez a szertartás átkerült nyugatra. Rómában
Nagy Szent Leó pápa idején a liturgia középpontjában Jézus szenvedése állt. Ez a
kettős ünneplés a századok folyamán megmaradt, ezért az ünnepi liturgiában mise
előtt van a barkaszentelés (pálmaszentelés). Az evangélium helyén Jézus szenvedéstörténete van, a liturgikus évnek megfelelően az idén Szent Lukács evangéliumából olvassuk. A nagyhét köznapjain a húsvét előtti eseményekről hallunk az
evangéliumok elbeszéléseiben – az utolsó vacsora előkészítése, Júdás árulása. A
székesegyházakban a nagyhét eseményeihez tartozik a krizmaszentelési mise. Az
egyházmegye főpásztora papjaival együtt misézik, megszenteli a betegek és katekumenek olaját és a krizmát. A papság megújítja a szenteléskor tett ígéreteit.
Trídium – húsvéti szent három nap. A húsvét – az Ószövetségben az Egyiptomból való
szabadulásra emlékeztek. Fiatal bárányt áldoztak fel, és a kovásztalan kenyér ünnepe
is. Jézus az Újszövetség áldozatát alapította meg, hogy az emberiséget a bűn rabságából kimentse. Ezt a liturgikus ünneplést apostolaira bízta, teljes értelmét a keresztáldozatban nyerte el.
Nagycsütörtökön az esti szentmise sajátos szertartása a lábmosás. Jézus nem szavával, hanem példájával tanít az alázatra, szeretetre. Az Egyház Jézus szavait idézi: „Új
parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” Áldoztatás
után a pap az oltáron hagyja az Oltáriszentséget. A könyörgés után az oltáriszentséget átviszik ideiglenes őrzési helyére, onnan visszatérve következik az oltárfosztás.
Nagypénteken a IV. században Jeruzsálemben e napon imádkozva vonultak az
utolsó vacsora termétől a Kálváriáig. A püspök vagy a pap tiszteletadásra felmutatja
a szent kereszt ereklyéjét. A hódolat után igeliturgia következik. Szokás szentsír állítása. A templomban vagy a kálvárián vehetünk részt a keresztúti ájtatosságon. Ezen a
napon hústilalom és szigorú böjt van.
Nagyszombaton az egyház Jézus szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Az oltár
minden felszereléstől megfosztva áll. Urunk sírjánál virraszt az Egyház, hosszabb-rövidebb időt töltünk el imádságban. Az esti - éjszakai órákban kezdődik a húsvéti vigília
ünneplése: a húsvéti gyertya megáldása és meggyújtása. A keresztények a fényben
Krisztust, „a világ Világosságát” látják. Ezen az éjszakán szolgáltatják ki a beavató
szentségeket (keresztség, bérmálás és Eucharisztia) azoknak akik végigjárták a katekumenátus útját. Mise után tartják a feltámadási körmenetet.

/S. Kierkkergaard/

A SZERETET EREJE

Neked is van már bárányod?

A nagy kérdés éppen abban van, hogy „ahogy lehet”. Nagyon sokszor nem
úgy élünk, ahogy szeretnénk, sem a belső hangulatunkat, terveinket, szándékainkat, sem pedig a külső körülményeket illetően. Hanem olyan életminőséggel, olyan tartalommal, olyan emberi kapcsolatokkal, és olyan viszonyok/
körülmények között, amelyek nem kedvünk és igényünk szerint valók. És ez
szinte természetes. Kompromisszumokkal tudunk csak élni. A kompromisszumoknak azonban van egy olyan pontja, amely már nem az életet biztosítja
számunkra, hanem csak a túlélést. Túléljük azt, amit nem akartunk, amit nem
szerettünk volna, amit másként szeretnénk, de amin változtatni nem tudunk.
S ha az életünk fővonalakban, terveink szerint és kedvünkre telik is, amikor
igazán belegondolunk az idői létbe, akkor azt beárnyékolja a mulandóság.
Az a mulandóság, amely végül elfogyasztja magát a földi létet. A mulandóság a végső veszteség szomorú valóságát jelenti az ember számára. Akinek
érzékeny a lelke, az ezzel már kisgyermekkorában szembesül. Szeretteink,
barátaink elköltözésekor pedig óhatatlanul eszünkbe jut saját szükségszerű
elmúlásunk. A halálraítélt ember sorsa és érzésvilága vetül ilyen értelemben
mindannyiunkra. Van-e ebből menekülés? A múlandóság veszteségét le tudja
győzni az élet? A tapasztalat szerint nem. A keresztyén hit szerint viszont – bár
az élet nem győzi le a halált de – az élet Ura igen.
Erről szól a Húsvét. Nevezetesen, hogy az élet Ura magára veszi az elpusztíthatóságot, a mulandóságot – erre emlékezik a keresztyén világ Nagypénteken
– hogy aztán Húsvétkor megmutassa, hogy Ő a halált is legyőzi. Ebbe a győzelembe vonja be az embert. Ezzel nekünk készíti az élet győzelmét. A húsvéti
hit szerint: nem a halálé az utolsó szó, és nem a halál árnyékolja be az életet,
hanem Istené az utolsó jó szó, és az Ő húsvéti győzelme ragyog át a halálon is.
Erre a ragyogásra van szükségünk születésünk pillanatától, és ebbe a fénybe állunk be a keresztelőnk által. Ez a krisztusi hit lényege. Ezzel a hittel már
nem a veszteség tudatában kell a napi harcainkat megvívni, és jó esetben a
kihívásokat túlélni, hanem a győzelemben való részesedés tudatával lehet
győztes életet élni. A végső győzelemnek ez a tudata teszi az embert képessé a
reménységre, a szeretetre, az önzetlenségre, a segítségnyújtásra, a megbocsátásra, a barátságosságra, az áldozathozatalra, és még oly sok minden másra,
amire olyan nagy szükségünk van.
Mindezekre szükségünk van ahhoz az élethez, amely emberhez méltó. Ezekkel tudjuk betölteni emberi küldetésünket, a szűkebb magánéletünkben, és
a legtágabb közéletünkben. És a kettő között ezekkel az érzésekkel tudjuk
megélni az alkotó, termelő, kutató, megoldó, döntéshozó, végrehajtó – egyszerűen – munkás feladatainkat akár a munkahelyünkön akár otthon, akár a
civil közéletben.

Vasárnap Urunk feltámadását ünnepeljük. Nyolc napon keresztül, de egészen pünkösdig az Úr feltámadása feletti öröm járja át az Egyházat. Szent Ágoston az ünnep jelentőségét így foglalja össze: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe, és nekünk
hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az
életbe.” Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság vasárnapjával zárul.

Az életet a halál árnyékában csak túlélni, a húsvéti fény ragyogásában
azonban megélni tudjuk. Ebben a megélt életben van családi boldogságunk, munkahelyi sikerünk, baráti örömünk és egyáltalán emberi méltóságunk. Ez a méltóság-, reménység- és szeretetteljes élet az engedelmes
lélek húsvéti ajándéka. Ezt az ajándékot kívánja minden kedves olvasónak a

Józsa Sándorné hitoktató

Presbitérium.

Egy korábbi írásomban már említettem, hogy az
egyik kedves ismerősöm egy bibliafordító missziós társaságnál dolgozik. Nemrég kaptam tőle egy
könyvet, amelyben a munkájukról írnak, illetve
olyan történeteket mesélnek el, amelyek azzal
a néppel kapcsolatosak, akik között dolgoznak.
Most egy másik történetet szeretnék elmesélni a
könyvből. A történet Afrikában játszódik.
„ Áldozati ünnep van. Néhány férfi tűzifát rak
halomba a máglyához, mások hosszú fadarabokat négyszögletes keretté ácsolnak össze. Aztán
bárányokat vágnak le áldozatul, feldarabolják és
felakasztják a keretre, majd a tűz köré szúrják le
a homokba, így egyetlen tűzrakással sok bárányt
tudnak megsütni. Miközben nézem a tűzrakást a
felfüggesztett bárányokkal, a látványról Jézus jut
eszembe, ahogyan kiterjesztett karral a kereszten
függött. A barátaim elmagyarázzák, miről is van
szó ennél a bárány-áldozatnál: ha meghal egy ember, a saját báránya hátára ül fel, ami átviszi egy
keskeny hídon, amely alatt a pokol tüze lángol.
Akinek erős báránya van, biztos átér a híd túloldalára, akkor is, ha a tűz megperzseli a bárányt.

A Magyar Katolikus Rádió 2016. március 6-án és 13-án második, illetve harmadik alkalommal közvetítette a szentmisét a dunavarsányi Szent Kereszt Felmagasztalása Templomból.
A Magyar Katolikus Rádiót 2004-ben hozta létre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Megalapításának célja, hogy erősítse a keresztény világnézetet a magyar társadalomban a katolikus egyház tanításainak hirdetésével. A szentmisét celebrálta Kis R. Sándor plébános, lelkipásztori kisegítő Szakács
László volt, közreműködött a Cantate Deo énekkar és Könözsi László, valamint Tóthné Bíró Katalin,
zsoltárt énekelt Tóth Kyra. Az elsőáldozásra készülő gyermekekkel Józsa Sándorné énekelt. Tartalmas
szentmiséken vehettek részt a hívők, s minden alkalommal úgy térhettünk haza otthonainkba, hogy
Sándor atya szeretetben összekötött minket egymással és Istennel. Isten céllal teremtette őt és helyezte pont Dunavarsányba. Azzal a céllal, hogy bebizonyítsa nekünk, a szeretet nem csak érzés, hanem döntés, döntés a megbocsájtás, döntés a nem ítélkezés, és döntés az is, amikor imába foglaljuk
az ellenünk vétkezők nevét. E két alkalom felemelő érzést nyújtott mindazok számára, akik megjelentek a templomban, illetve azok számára is, akik az országban otthonaikban hallgatták a közvetítést.
Keresztesi Balázs

A barátaim megkérdezik: „És te? Neked is van
már bárányod? És elég erős?”
Izrael népének bibliai történetei jutnak eszembe,
azok az áldozatok, amiket évszázadokon át hűségesen elvégeztek, és amelyek mégsem tudták
elvenni bűneiket. Aztán eszembe jut Keresztelő János, aki Jézust meglátva így kiáltott fel: „Ez
Isten áldozati báránya, aki az egész világ bűneit
elveszi!”
Így válaszolok: Igen elég erős a bárányom, és egészen
biztos, hogy át tud vinni a hídon. Jézusnak hívják.”
És neked van már bárányod? Elfogadtad Istentől a kegyelmi ajándékát? Egyszer neked is meg
kell állnod Isten előtt, és ha Jézus nem a „bárányod”, akkor nincs, aki a pokoltól megmentsen.
Nincs egyetlen ember sem, aki ne követne el
bűnt, márpedig bűnösen nem mehetünk a men�nybe. Kegyelme akkor lesz érvényes rád, ha elfogadod, hogy bűnös vagy azért is, amiket már
tettél, de azért is, mert a Paradicsomi bűneset
óta mindenkiben ott van a rosszra való hajlam.
Ilyen állapotodban Isten nem tud a mennyországba engedni. Saját erődből nem tudsz a bűneidtől megszabadulni, megváltozni, csak Isten
segíthet rajtad, aki ezt húsvétkor már meg is tette.
Kegyelme ajándék, amiért helyetted Ő maga fizetett meg. Lejött emberi formában, hogy közelebb kerülhessen hozzánk és meghalt helyettünk
a kereszten, pedig semmilyen bűnt nem követett
el. Ha hiszed ezt és hagyod, hogy Ő vezesse az
életedet, akkor megmenekülsz. Jézus feltámadt
a halálból és él, hogy vele együtt te is élhess!
Kívánom mindenkinek, hogy ezen a húsvéton
fogadja el Isten ajándékát, hogy megalapozottan
kívánhassunk Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Nagyheti és Húsvéti
Szertartások kezdési ideje
KISVARSÁNY
Nagycsütörtök
18 óra
Nagypéntek
18 óra
Nagyszombat
19 óra
Szentmise és körmenet
NAGYVARSÁNY
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat

16 óra
15.30 óra
16 óra

Szentségimádás, Nagyszombat
Kisvarsány
9-18-ig
Nagyvarsány
12-16-ig
Húsvétvasárnap, szentmise
Kisvarsány
9 óra
Nagyvarsány
11 óra
Húsvéthétfő
Nagyvarsány
Kisvarsány

8 óra
9 óra

Gazdag spirituális, kulturális és közösségi
programokkal készülünk a húsvéti ünnepkör
megünneplésére
Március 21. 18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat
– SDG Közösségi Ház kápolnája
Március 22. 18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat
– SDG Közösségi Ház kápolnája
Március 23. 18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat
– SDG Közösségi Ház kápolnája
Március 24. 18:00 óra Nagycsütörtöki eucharisztiksit.
– Református Templom
Március 25. 10:00 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet
– Református Templom
Március 25. 18:00 óra Nagypénteki passiós istentisztelet
– Református Templom
Március 26. 18:00 óra Nagyszombati bűnbánati istentisztelet
– Református Templom
Március 27. 05:30 óra Hajnali feltámadási istentisztelet
irodalommal, ételáldással, szeretetvendégséggel
– Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Március 27. 10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet –
Református Templom
Március 28. 10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet –
Református Templom
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
A Presbitérium nevében Fenyvesi Lajos világi elnök
Az SDG Közösség nevében Csobolyó Miklósné elnök

Egyházi hírek

Útravaló
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Elmélkedés húsvétról!
Húsvét napján Krisztus feltámadását ünnepeljük. Isten
hatalmát és szeretetét hirdeti a Feltámadás.
Amióta Jézus meghalt és a halálból feltámadott mi
közelebb kerültünk Istenhez. A kereszténység legfontosabb ünnepe a feltámadás-hit. Ha Krisztus fel nem
támadott hiábavaló a mi hitünk. Azóta Krisztus lett az
emberek világossága. Diadalmasan száll az örömhír
Feltámadt Krisztus e napon, alleluja! Ő hitünkre az
igazi válasz. Benne megtalálhatja minden ember a célját és életének értelmét, húsvétvasárnap az emberiség
legcsodálatosabb ünnepe. Ekkor válik teljessé Isten
végtelen jósága és szeretete. Aki hozzá fordul kegyelmet „isteni erőt” kap. Ez az isteni erő a legteljesebb

az embernek. Ha bűneinktől megtisztulva visszatérünk hozzá, és engedjük, hogy szólítson és vezessen
minket. A feltámadt Krisztus, ma is működik az egyházban. Aki megtalálja, a halál és bűn felett győztest
találja meg. Ennek az üdvtörténetnek az Üdvözítő
Krisztus a fő személye. Ő testet öltött Isten, aki a bűneink büntetését magára vállalta, s ezt csakis Ő tehette
meg. Nagyhét eseményei egyetemes, világméretű és
történelem feletti következményekkel jártak. Megtörtént az igazságtétel. De vajon igazságos volt-e, ami
történt. Ez a nagy kérdés oldódott fel azon a hajnalon,
amikor Krisztus feltámadt a halálból. Isten, aki magára vállalta halált okozó bűneinket. Jézus Krisztusban
megosztja velünk az Életet. Hisz „Úgy szerette Isten

e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Húsvétkor erre emlékezünk: Az élet diadalára
a halál felett. Isten hatalmát és szeretetét hirdeti a feltámadás. A húsvét öröme, évszázadokon át zeng „Ő él”.
Azt jelenti a hívőnek, hogy Jézus velünk van, bennünk
él, vezet, isteni segítséget kínál nekünk, a kereszténység ezt ünnepli minden vasárnap. A feltámadás megváltoztatja a jelent, de a jövőt is. Tőlünk is függ melyik
útra lépünk. Merre haladunk, mivé leszünk. Az örök
halál helyett ÖRÖK ÉLETET!
Ez húsvét üzenete!

Kis R.Sándor
plébános

Egy mai hírközpont mindennapjai
Hosszú időn, mondhatnánk évszázadokon keresztül a férfiak sokkal sűrűbben jártak a borbélyhoz, mint napjainkban, mert
a borotválás műveletét ott végeztették el, miközben kicserélték egymással és a borbélymesterrel a legfrissebb híreket.
Mára befellegzett ennek a kiváló hírközpontnak: egy szokás szerint erősen vitatható értelmű EU-s rendelkezés ugyanis
a fertőzés veszélye miatt megtiltotta a borotválást a borbélyműhelyekben – elmaradtak a megszokott beszélgetések, a
hajvágás jóval ritkább alkalom, nem alkalmas a friss hírek, helyi események megtárgyalására. Az új idők jeleként a helyszín
áttevődött az autószerelő műhelyekbe: manapság nagyon sok embernek van autója, sok esetben csak apróbb igazításokért
beugrik az ember az ismerős szerelőhöz, és ha már ott van, kicseréli szerelés közben a mesterrel és ott várakozó más autósokkal az értesüléseket a világ dolgairól. Dunavarsányban Fenyvesi Zoltán autószerelő műhelye egy ilyen központ, ahol
összefutnak és kicserélődnek az információk. Ennek egyik eredménye az, hogy ő is ismer mindenkit és őt is ismerik – nem
csoda, hogy a képviselő-testület egyik fontos szakbizottságnak is tagja.
Hogyan lett a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja?
- Már a családomtól közéleti indíttatást kaptam, mert
édesapám nemcsak református presbiter és gondnok,
hanem már a templom építésében is részt vettek,
a helyi református egyházközösség újjáalakulása
után így lettem én is presbiter. A cserkészcsapatnak
alapítása óta vagyok a tagja, az „Isten, Haza, Embertárs” jelszót teljes szívvel a magaménak vallom.
Mindig érdekelt minden újdonság, fejlesztési lehetőség, mert műszaki beállítottságú, érdeklődésű
ember vagyok. Amikor felkértek, hogy legyek az ezzel foglalkozó bizottság tagja – örömmel vállaltam.
Dunavarsányban nagyon sok fejlesztés valósult
meg tavaly – közös vonásuk, hogy alapos előkészítést igényeltek és így van ez az idén is. Mi mindent
vettek tervbe?
- Az előző évben készült el a három iskola külső szigetelése, a nyílászárók cseréje, a külső korszerűsítés-megújítás, az óvodaudvar felújítása és a műfű
telepítése, az utak-járdák állagmegóvása, és szükség
esetén a hibák folyamatos javítása, mely munkák
valóban sok előkészítő munkát igényeltek. Idén
megépítjük a járdát a Görgey utcában, ahol busz jár,
de nincs járda, az emberek az úttest szélén bandukolnak. Összesen 19 buszvárót telepítettek tavaly,
az egyiket ide, ebbe az utcába. Folytatódik az intézmény-felújítás, az Árpád utca és Kossuth Lajos utca
sarkán levő óvoda épület külsőleg és belsőleg is
megszépül. Napelemeket szeretnénk felszerelni – az
iskola energiaszükségletének 90 %-át így fedeznénk.

A közbiztonság további javítása érdekében bővítjük és
korszerűsítjük a térfigyelő kamerahálózatot. Egy készülék a kisvarsányi temető bejáratát nézné, egy másik a
Hősök terére figyelne és fokozatosan szeretnénk minden
forgalmas helyet bekapcsolni a hálózatba. Sajnos, a műszaki adottságok miatt nem lehet mindenhova kamerát
telepíteni, ahol szükség lenne rá, igyekszünk majd ezeken a helyeken más megoldást találni a közbiztonság
érdekében. Régi igényt elégítenénk ki azzal, hogy kerékpárút épül a Búza utca – Nyár utca és a Vörösmarty utca
– Erőspusztai bekötőút vonalán az elkövetkező években.
Az Erőspusztai bekötőúton közvilágítást kell felszerelni
– forgalmas út, este sötétben botorkálnak az emberek.
Közlekedésben jártas ember lévén, milyen változtatásokat terveznek ezen a téren?
- Most készítjük a távlati közlekedésfejlesztési terveket.
Felmérjük, megszámláljuk a forgalmat a balesetveszélyes kereszteződéseknél, az oktatási intézmények előtt,
ahol a reggeli és délutáni csúcs idején gyakori a torlódás
a gyerekeket hozó és gyerekekért érkező szülők autói miatt. A majdan elkészülő terv öt - tíz évre határozná meg a
teendőket – távolabbra nem érdemes nézni, mert időközben úgyis adódnak új gondok.
A szárazföld után beszéljünk a Kis-Dunáról is!
- Gondolkodunk egy közpark kialakításában a Duna-parton. Nagyon nagy szükség lenne egy olyan közösségi
térre, ahová az emberek jó időben elmehetnének egy
kicsit sétálni, beszélgetni, a gyerekek játszani, kerékpározni. Szeretnénk egy sólyapályát építtetni a csónakok

könnyebb vízre eresztése, az evezősök életének
megkönnyítése érdekében. Ennyiből is látható,
hogy sok terv előkészítésén és megvalósításán dolgozunk párhuzamosan.
Mindemellett a bizottsági munka mellett autószerelő is. Marad ideje a családra?
- Van egy másfél éves kislányom és egy szerető feleségem. Jó lenne, ha tovább bővülne a család.
Belefér még valami az életébe?
- Igen, amatőr autóversenyző is vagyok 1997 óta,
saját magunk építjük, szereljük a versenyautóinkat. Van bajnokságunk, évente öt-hat futamban
mérjük össze az erőnket és az ügyességünket.
Rally-versenyzőként nyertem már bajnokságot és
büszke vagyok arra, hogy Bóna Zoltán képviselő
úr és Orbán Róbert volt képviselővel részt vettünk
a Budapest-Bamako-rallyn. Ez a fajta autóversenyzés meglehetősen költséges sport, de egyelőre
jut is, marad is, a család is megkap mindent. Amíg
egészségileg és anyagilag bírom, szeretném
folytatni a versenyzést. Most már a családom is
elkísér egy-egy futamra: ezzel teljes az életem.
Remélem, Isten megsegít a további utamon is.
Haeffler András

EMLÉKEZÉS 1848-49 HŐSEIRE
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A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉG

Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal,
hogy a nagylelkű adományoknak köszönhetően 2015-ben a Hospice Ház beruházása folytatódhatott Majosházán: meg- és
beépültek a válaszfalak, a külső nyílászárók
és a vakolás előtti villanyszerelési anyagok.
Az időjárás függvényében néhány héten
belül elkészül a belső lépcső, az épület-aljzat vízszigetelése és a falak belső
vakolása. A teljes beruházás eddigi költsége 43 millió forint volt. A támogatások
függvényében 2016-ben a közművek
beszerelésével, hőszigeteléssel szeretnénk az épület aljzatát lebetonozni, ennek költsége közel 11 millió forint lesz.
Az idén is megszervezzük az immáron
hagyománnyá vált adománygyűjtő rendezvényeinket, az általános iskolák közötti
Délegyházi Futóversenyt és 2016. május
27-28-29-én a „Sárga Szalag Kerékpáros
Zarándokutat.” Első ízben szervezzük meg
2016. szeptember 17-én a „Nárcisz Labdarúgó Bajnokságot” Áporka, Délegyháza,
Dunavarsány, Majosháza és Kiskunlacháza
általános iskolái között. A rendezvényekre
szeretettel hívjuk az érdeklődőket! Betegeink nevében is hálásan köszönjük
Dunavarsány Önkormányzata, a helyi
gyülekezetek és a lakosság sok segítségét,
nagylelkű támogatását és továbbra is várjuk az adományokat, hogy az építkezést
folytatni tudjuk. Támogathat bennünket
műanyag kupak gyűjtésével, továbbá

„Téglajegy” vásárlásával személyesen Füzes
Tímea körzeti nővérnél, Csobolyó Eszternél
(tel.: 06-30/287-0283) és Véghné Komáromi Mártánál (Máltai Szeretetszolgálat,
tel.: 06-30/994-8510). Adományt banki
átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett
11742180-20066150 sz. bankszámlánkra
– „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek
adóigazolást adunk. Az építkezés figyelemmel kísérhető a facebook oldalunkon:
Hospice Diakónia Majosháza. Adománygyűjtő rendezvényeinkről és programjainkról tájékozódhat a „Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút” facebook csoportban is.
Az adó 1 % felajánlásával Ön is támogathatja betegeinket, hiszen ezen összegből vásárolunk új ápolási és terápiás eszközöket,
fedezzük azok felújítását, karbantartását, a
raktárépületünk fenntartásának és a rászoruló betegek gyógyszer költségeit. Adószámunk: 18673539-1-13
Kontha Benőné Piroska
diakónus elnök - tel.: 06-20/58-44653
Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
– REDUKIDI Otthoni Hospice Ellátás –
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. Ápolási
eszközök kölcsönzése: 06-20/311-92-42
(munkaidőben)
www.dunamentidiakonia.hu –
email: diakoniamajoshaza@gmail.com

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
A „MISA” Alapítvání által szervezett Senior Foglalkoztatási, közismert nevén az
Álláskereső Klub megtartotta összejövetelét március 1-jén Dunavarsányban.
A foglalkozást az egyik klubvezetőségi tag, Radul Zoltán vezette. Bemutatta a munkaadó vendégeket, akik a környéken található munkalehetőségekről
adtak tájékoztatót. Ezután az álláslistából válogattak a megjelent álláskeresők. A következő foglalkozáson munkaadó vendégünk lesz Szabó Dóra, a
Pannon-Job képviselője. Olyan álláslehetőségeket hoz, amelyek a környéken találhatók. Külön előny, hogy a dolgozókat céges busz szállítja ingyen
a munkahelyre és vissza. Az érdeklődőket azokról a cégekről is tájékoztatja,
amelyek rövidesen Dunavarsányba települnek és munkaerőre lesz szükségük. A következő foglalkozás április 5-én lesz Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban 14 órai kezdettel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János.
Kérjük, aki teheti adója 1%-val támogassa a „MISA” Alapítványt Adószámunk:
18721797-1-13. Köszönjük.

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik tagságukkal,
munkájukkal vagy adományukkal segítették egyesületünk
elmúlt évben végzett kulturális, szociális és közösségformáló
munkáját. A javunkra történt rendelkezések eredményeként
28.998 forintot fordíthattunk szolgálatokra. Isten áldja meg a
rendelkezők javunkra történő döntését! Tisztelettel kérjük és
bizalommal várjuk anyagi támogatásként a 2015-ös személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Adószám: 18269947-1-13
Köszönetet mond: a Vezetőség
AZ ISTEN SZOLGÁLATÁBAN REFORMÁTUS MISSZIÓI
ALAPÍTVÁNY
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2014-es
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül a református gyülekezet és a cserkészcsapat által szervezett hitéleti, ifjúsági, szociális, kulturális és
missziói munkát segítették elő. A javunkra történt rendelkezések eredményeként 131.203 forintot fordíthattunk szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő
döntését! Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is
anyagi támogatásként a 2015-ös személyi jövedelemadójuk 1
%-ának szíves felajánlását.
Adószám: 19178123-2-13
Köszönetet mond: a Kuratórium
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2014-es személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a
Magyarországi Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segítették elő. Mint ismeretes, az így
felajánlott összeg országos egyházunk – tehát nem a dunavarsányi – fontos bevétele, amelyet egyebek mellett a fenti célokra fordít és így folytatja azt a több mint fél évezredes magyar
kultúrát és magyar nemzetet szolgáló tevékenységét, amelyet
minden történelmet becsülő ember ismer és elismer. Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is az említett országos
református szolgálati területek anyagi támogatására a 2015ös személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Technikai szám: 0066
Köszönetet mond: a Presbitérium
A MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY
tisztelettel kéri és bizalommal várja a dunavarsányi civil szervezetek ifjúsági, kulturális és sport tevékenységeik anyagi
támogatására a 2015-ös személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
szíves felajánlását.
Adószám: 19181510-1-13
Köszönetet mond: a Kuratórium
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DOBOGÓS REMÉNYEK A FOCISTÁKNÁL

Beszélgetés Krasznai Istvánnal és Szabados Tamással

Kitüntetések a Megyeházán
Jelentős eseményre kapott meghívót a Dunavarsányi Torna Egylet vezetősége a Pesti Megyeháza
Kossuth Lajos-termébe. Évzáró közgyűlését tartotta a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, ahol az igazgatóság mellett olyan illusztris vendég is jelen volt, mint Kovács Kálmán volt 56-szoros válogatott
labdarúgó. Benkő Tamás, a PMLSZ igazgatója elismeréseket adott át többek közt azoknak az egyesületeknek, amelyek megalakulásuk kerek évfordulóját ünneplik. Mivel a DTE idén ünnepli megalakulásának 90-dik évfordulóját, ezért mi is kitüntetettek lettünk. Örömmel vettünk részt a rendezvényen
dr. Papp Tibor titkárral, aki az MLSZ Felügyelő Bizottságának is tagja, valamint Pirisi Sándorral, aki
szintén elismerésben részesült az utánpótlás nevelésben végzett több évtizedes munkájáért. (a Pirisi
Sándorral készült beszélgetést alább olvashatják) A DTE 90. éves fennállását június végén tervezzük
egy nagyobb rendezvény keretein belül megtartani.
Gergőné Varga Tünde
DTE elnök
Mi a véleménye a varsányi futball-életről?
- Örömmel figyelem a nemrég munkába állt fiatalember, Szabados Tamás edzői működését – az
elején tartottam tőle, hogy nem fogja majd elég
szigorúan a tulajdonképpen vele egykorú játékosokat, de hamar kiderült: kemény edző. Egyszer
már volt egy nagy csapatunk: a 2001/2002-es
szezonban megnyertük a megyei első osztályt,
feljutottunk az NB III-ba és ott a harmadik helyezést értük el a Duna-csoportban a szezon végére.
Most 90 esztendős az egyesület, az lenne az
igazán szép születésnapi ajándék a városnak is
és nekünk is, ha megint valami hasonlóan szép
eredményt ünnepelhetnénk. Minden lehetőség adott hozzá, én nagyon bízom a sikerben!
A sikerhez utánpótlás is kell. Van utánpótlás?
- Van, élénk a sportélet Dunavarsányban. Öröm
nézni, hogy milyen sok fiatal gyerek jön hozzám
az utánpótlásba focizni, és hogy mennyire szeretik rúgni a labdát.
Kinőhet valamelyikükből akkora klasszis,
mint az egykori Aranycsapat bármelyik tagja?
- Ezt majd az idő dönti el – én igyekszem mindent megtenni a cél érdekében, már adtam
fel játékosokat az NB I-be. Kocsis Ferike tőlünk ment el a Honvédhez, sok mérkőzésen
bizonyította a tehetségét, most Ausztriában
játszik. Majzik Adrián szintén átkerült az NB
I-be, ő most Romániában egy magasabb osztályú csapat tagja. Kunsági Roland is bemutatkozott a Ferencvárosban a Nagy Jani fiával
együtt – a kisebb csapatok büszkesége az, ha
tőlük lépnek át a neveltjeik nagy egyesületekbe.

Ahol pedig csiszolták-faragták a tehetségüket,
kezdhetik elölről újabb jelöltekkel….
- Sokáig tényleg így volt, de most már figyelnek rá,
az edző kaphat nevelési díjat, ha magasabb osztályba lép és sikereket ér el a hajdani tanítványa. Nagyon jó dolog, hogy nem csak úgy elhappolják azt
a gyereket, akivel az ember nagyon sokat törődött.
Ha már az új idők új módszereiről van szó, sokan bírálják a stadionépítési programot. Mit szól
hozzá egy utánpótlás-edző?
- Nagyon jó, hogy több a lehetőség, talán nem
lesznek túlsúlyosak, betegesek a fiatalok. Ez a mai
számítógépes világ egy kicsit félrevitte a dolgokat.
Amikor az edzésen már a pályára kellene készülniük, még mindig ott van a kezükben a telefon és
megállás nélkül pötyögtetik. Az én időmben még
nem volt ennyi műfüves pálya, futball-akadémia
meg más lehetőség. Én 14 évesen kerültem az NB
III-ba – Lacházára jártam tanulni, ott volt úgynevezett ipari bajnokság és Sipos Feri bácsi, 77-szeres
válogatott meglátott: „ez a fiú kell nekünk” - mondta és már vitt is magával az edzésre. Bekerültem a
felnőtt csapatba, ami nagy dolog volt akkor. Iskola
után edzés, azután haza Majosházára, jó három
kilométert kellett gyalogolnom minden nap, és
ha maradt időm, akkor megint elmentem focizni a többiekkel, mert annyira szerettem. Azután
megnősültem 1976-ban, majd 77-ben bevittek
katonának, sportszázadba kerültem, minden héten
három-négy napot itthon voltam. Leszerelés után
a Csepel akart leigazolni, de Lacházán meg akkor
akartak NB III-ban bajnokságot nyerni, addig fűztek
a régi barátok, hogy maradtam náluk. Raduly Józsi
bácsi volt az edző, elsők lettünk. Józsi bácsi két év
múlva átment Szigetszentmiklósra és vitt magával.
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Tíz évet húztam le az SZTK-ban, kaptam egy
kocsmát a pályán, ez volt a jutalom. Nagyon
kedveltek, mindent megtettek értem, csak lőjek gólt. Az Ender Sanyi bácsi, a Becz Péter bácsi, ezek a régi típusú emberek nagyon szerették a csapatot. A feleségem Dunavarsányban
lett vállalkozó, ezért itt vettünk egy telket és
1985-ben ide költöztünk, azóta vagyok varsányi. Még három évig játszottam Szigetszentmiklóson, azután addig mondták a Buleszék,
hogy „gyere, csinálunk egy csapatot”, míg
végül ráálltam és eljöttem játékos-edzőnek.
Imádom a gyerekeket – 90 óta foglalkozom
velük. Nincs szebb dolog, mint amikor rám
köszönnek az utcán és mondják: „Sanyi bácsi, megyünk edzésre!” Aranyosak, kedvesek,
imádják a focit, mindent megtesznek érte.
Hol romlanak el?
- Amikor edzés helyett inkább a lányokkal sétálnak. A mai fiatalokban nincs meg az a lelkesedés, alázat, ami bennünk megvan, és ami
nélkül nem megy a játék. Az ellenfelet becsülni
kell, figyelni kell, minden rezdülésemmel a pályán kell lennem. Most mindent megkapnak
a focisták, még sincs eredmény. Igaz, most
kijutottunk az EB-re – ha sikerül jó eredményt
elérnünk, az talán megváltoztatja a felfogást.
Én bizakodó vagyok!
Ha újra kezdené, megint focista lenne?
- Természetesen igen. Ha annak idején a Csepelhez igazolok, biztos válogatott lettem volna,
így maradtam a második-harmadik osztályban,
de nagyon jól érzem magam. Mindenem a foci
és a gyerekek. Biztos lesz közöttük olyan, akiből
világra szóló tehetség válik – szeretnék még
kint lenni valamelyik mérkőzésén!
Haeffler András

Mint bizonyára sokak előtt ismert, a Dunavarsányi
TE felnőtt focicsapata a 2015/16-os bajnokságot immár a megyei II. osztályban kezdte meg. A csapat
életében 3 nagy esemény is történt: infrastrukturális
téren augusztusban átadták a 70 millió forint értékű
új, villanyfénnyel ellátott élőfüves pályát, finanszírozási téren a település 2. legnagyobb cégével, a
Fémalk Zrt.-vel szponzorációs szerződést kötöttünk,
és végül szervezetileg a Délegyházi KSE elnökségével történt megállapodás alapján a két együttes felnőtt és ifjúsági csapatai immár Fémalk-DDTE néven,
egyesült erővel vágtak neki a bajnokságnak. A tavaszi
idény előtt Krasznai István szakosztályvezetővel és
Szabados Tamás szakmai igazgatóval beszélgettünk.
Milyen csapatok vágtak neki az őszi idénynek ?
- K.I.: Nagy pályás bajnokságban 4 csapatot neveztünk:
az I. csapat, az ifjúsági (U19) és a serdülő (U16) csapatok a megyei II. osztályban, míg a tartalék (felnőtt II.)
csapatunk a megyei III. osztályban indult. E mellett a
Dunavarsányi TE 4 Bozsik-tornás csapatot is – U7, U9,
U11 és U13 korosztályokban – nevezett (hozzáteszem,
hogy ebben a 4 gyermek-korosztályban a Délegyháza
önállóan indított csapatokat).
Hogyan lehet értékelni az I. csapat szereplését ?
- Sz.T.: Úgy gondolom, hogy az előzetesen elvárt célt (középmezőny) a 16 csapatos mezőnyben jócskán sikerült
túlteljesítenünk. A 14. fordulóig mi voltunk az egyetlen
veretlen együttes, és ekkor is csak négy meghatározó
játékosunk hiányának is betudhatóan szenvedtünk
Alsónémedin vereséget. Úgy érzem, a rendelkezésre
álló játékoskeretből sikerült igazi csapatot kovácsolnom, ami az eredményekben is megmutatkozott: 8
győzelem, 6 döntetlen és a már említett 1 vereség ös�szességében azt jelentette, hogy éppen csak lemaradva a 3. helyezettől, a 4. helyen zártuk az őszi idényt.
Hogyan látja a szakosztályvezető a szakosztály teljesítményét ?
- K.I.: A megye II-es csapatot illetően természetesen
csak megerősíthetem a vezető edző által elmondottakat. Ami a többi csapatot illeti: vegyes a kép, de céljainkat tulajdonképpen elértük: 2 felnőtt és 6 utánpótlás
csapatot működtettünk, és hála a délegyháziakkal való
együttműködésnek, a csapatok nyugodt körülmények
között készülhettek. A jócskán megnövekedett mérkőzések mintegy 2/3 részét a megújult varsányi pályán,
míg a többit Délegyházán rendeztük.
Sokan – és itt nemcsak a szurkolóinkra, hanem a
többi együttesre is gondolok – meglepetéssel fogadták, hogy februárban egyhetes edzőtáborba
ment a felnőtt I. csapat…
- K.I.: Ez úgy látszik, hogy csak mostanában meglepetés. Tudom, hogy 1985 és 1995 között az akkor
még DKSK néven szereplő együttes minden évben
Hajdúszoboszlón volt edzőtáborban, ilyen még nem
is olyan régen – 2012-ben is előfordult. Az tény, hogy
a megnövekedett költségek miatt ma már kevesebb
együttes engedheti meg magának az edzőtáborozást.

Akkor célszerű egy kicsit az edzőtáborozásról is beszélnünk!

focipalántái. Most az U9 és U11 csapatoknál kezdtük
el a kiválasztást, jövőre tervezzük az U13 csapatnál is.

- K.I.: Az egyhetes hévízi edzőtáborozást döntő részben
szponzorunk, a Fémalk támogatásának köszönhetjük.
Ezen apropóból is szeretném megköszönni a cég segítségét, ami nélkül nem tudtuk volna finanszírozni a
költségeket (szállás, pályabérlés, utazás). Az edzőtábor
résztvevőinek (19 játékos és 4 fő közreműködő – edző,
vezető, masszőr) csak a kedvezményes étkezési költséget kellett ”saját zsebből” állni.

Hogy áll fel most a szakosztály ?

- Sz.T.: Szakmai szempontból azt hiszem, jól sikerült a
tábor. A nagyszerű szállás és a kiváló minőségű műfüves pálya egyaránt jól szolgálta a felkészülést. A napi
2-3 edzés, illetve az 1 hét alatt 2 edzőmérkőzés fizikailag és taktikailag is sokat jelentett a csapatépítés terén.
Most, a tavaszi idény kezdetén milyen a szakosztály
helyzete ?
- K.I.: Úgy vélem, hogy az önkormányzat és a Fémalk
támogatása, valamint a Délegyházi KSE hozzájárulása a 4 nagypályás csapat működéséhez nyugodt
körülményeket biztosít. A gyermek korosztályoknál
– amellett, hogy számukra is biztosított a megfelelő
háttér – az idén szakmailag is szeretnénk új koncepciót bevezetni: a legtehetségesebb gyermekek kiemelt
csapatokban heti 3-4 edzést kapnak, akárcsak a környék (Szigetszentmiklós, Soroksár, Pesterzsébet, Dunaharaszti) hasonló korú, kiemelt csapataiban sportoló
FÉMALK-DDTE
szo
vas
szo
vas
szo
vas
pén
márc. 19. szo
márc. 20. vas
márc. 26. szo
márc. 27. vas
április 1. pén
szo
ápr. 2.
vas
ápr. 3.
április 8. pén
szo
ápr. 9.
ápr. 10. vas
április 15. pén
ápr. 16. szo
ápr. 17. vas
április 22. pén
ápr. 23. szo
ápr. 24. vas
április 27. szer
ápr. 30. szo
máj. 1. vas
május 6. pén
szo
máj. 7.
máj. 8. vas
május 13. pén
máj. 14. szo
máj. 15. vas
május 20. pén
máj. 21. szo
máj. 22. vas
május 27. pén
máj. 28. szo
máj. 29. vas
június 3. pén
szo
jún. 4.
vas
jún. 5.

14.00
14.30

O Dömsöd
I Gyömrő

14.30

I Ráckeve

15.00
15.00

O Taksony II.
I Hernád

15.30
18.30
15.30

O Gyál
I F.pakony ?

18.30
16.00

I DMTK II. ?
I DMTK II. ?

16.00
18.30

I Dabas II.
O Tárnok

I F.pakony ?

16.30

I Sóskút

18.30

O Bugyi

17.00

I Százh.batta

18.30

O Alsónémedi?

17.00

O Alsónémedi?

17.00

I Pereg

Milyen céljai vannak a labdarúgóknak a tavaszi
idényt illetően ?
- Sz. T.: A Bozsikosoknál a magasabb szintű edzésmunkával meg kell alapoznunk, hogy a következő bajnokságban már a környék meghatározó utánpótlás-nevelő
egyesülete legyünk. A nagypályás csapatainknál a
tavaszi idényben szeretnénk az őszi eredményeket
felülmúlni, míg az I. csapatnál az elvégzett munka és
a felkészülési meccsek eredményei alapján reális a vezetőség elvárása: cél a dobogó!
Papp Tibor

2016. tavasz

Felnőtt I.

február 27.
február 28.
március 5.
március 6.
március 12.
március 13.
március 18.

- K.I.: A szakosztályvezetésben mellettem a két közvetlen irányító Szabados Tamás szakmai igazgató
(aki az I. csapat vezető edzője is) és a technikai igazgatást végző Thauerl Tamás. A pénzügyi tevékenységet Kövér Zoltán végzi, míg Vanka József utánpótlás
technikai vezető a szakosztállyal kapcsolatos koordinációs tevékenységet is ellátja. A felnőtt II. csapatot
február közepétől Juhász Richárd irányítja. Az ifjúsági csapat (U19) edzője Ambrózy István, a serdülő
csapat (U16) edzője Prazsák Gábor. A 4 Bozsikos
csapatot Szabados György és Schubert Roland (U13),
Pirisi Dániel és Pirisi Sándor (U11), Keresztesi Ferenc, Keresztesi Erik és Hégner Zoltán (U9, U7) edzik.

Menetrend

Felnőtt II.

14.00
14.30

U-19

I Diósd II.
I Sz.márton

SZABAD
11.00

14.30

O Érd II

15.00

13.00

11.00
O Szigetbecse
I Fpakony II
11.00

15.30

I Dabas-Gyón

15.30

O Bugyi II.

16.00

I Inárcs

16.00

O Dunafüred

16.30

O Újlengyel II

16.30

O Szigetcsép

16.30

I Ócsa

17.00

O Dabas III.

17.00

I Klacháza

17.00

O Tököl II.

O Ráckeve (Dh

I Tököl

U-16
10. minden meccs
10.00

I Tököl 03.24

10.00

O Taksony (Dh)

10.00

I

O Tárnok

Tárnok
SZABAD

11.00

I A.némedi

10.00

I Tbálint Foci

13.30

I Ráckeve

10.00

I

O A.némedi

10.00

11.00

O Tbálint Foci

10.00

I Tbálint Lase

10.00

O Taksony

10.00

I

10.00

O Tököl

SZABAD

I Ócsa

11.00

O Sóskút

11.00

I Halásztelek

11.00

O Bugyi

11.00

I Tárnok

15.00

O Tököl

Tárnok

Dömsöd

SZABAD

10.00

I

Ráckeve

10.00

O Pereg

I. csapat: még nem végleges a Felsőpakony, a DMTK II. és az Alsónémedi meccsek időpontja.
A mérkőzések helyszínéről plakáton értesítjük a kedves szurkolókat.

Sport

Sport
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

3 EZÜST, 6 BRONZÉREM
Tisztelt Olvasók!
A kyokushin karate versenyein teljes erőből megütik és megrúgják egymást a versenyzők. Igazi
valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki oda mer állni
küzdeni, az bátor ember. Kemény küzdelem, kemény találatokkal, esetleg sérülésekkel. De erre
a küzdelemre fel lehet edzésen készülni. A heti
2 edzés egy jó alapot ad ahhoz, hogy egy erős
emberré váljon bárki, akit ha bármilyen támadás
ér az életben, el tudja azt hárítani. Aki beiratkozik
hozzánk karatézni, a sok tréninggel, küzdelemmel annyira fel tudja magát erősíteni és technikai
képzést kap, hogy meg tudja magát és a szeretteit
védeni, ha úgy hozza a sors. Ezért kedves délegyházi, dunavarsányi fiatalok, gyertek el edzéseinkre, ahol jó hangulatú társaság vár, ahol egy
dinamikus egyesületben sportolhatsz, ahol versenyezhetsz, edzőtáborozhatsz, ahol a távol keleti
kultúrába is bepillanthatsz. Az első edzés ingyenes, kipróbálhatod, és ha tetszik, életednek egy
új fejezete nyílhat meg.Olyan élményeket élhetsz
át, amit csak így lehet megszerezni. Megismered
a tested, megtanulod irányítani, és már nemcsak

a televízióban látod a sportolókat, hanem aktív
tagja lehetsz egy sportoló közösségnek. Sokan
közülünk versenyeztek, és amikor lejárt a versenyző ideje és abbahagyta azt, edző lett, ahol
átadja a kezdőknek a tudását. A karate egyesület
az elmúlt hónapban 2 nagy versenyen indult.
Február 20-án Kiskunfélegyházán rendezték meg
az I. Kiskun Kupát. A verseny nemzetközi volt és
pénzdíjas. A felnőtt kategóriában a versenyzők a
helyezésüktől függően pénzdíjban részesültek.
Nagyon szép serlegeket nyertek a győztesek.

,,Felfedező utunkat” az 1910-es években épült házak megismerésével folytatjuk. Lássuk először a kisvarsányi részt, hiszen erről a területről áll most
rendelkezésre több kép!

Az egyesületünk szép létszámmal vett részt a
versenyen, huszan neveztünk. Változó sikerrel
vettük az akadályt katában és küzdelemben
egyaránt. Ezüstérmeseink: Schleer Enikő KATA,
Galambos Viktor KÜZDELEM, Tordai Kira KÜZDELEM. Bronzérmeseink: Kavarnyik Bogi KATA,
Varga Seres András KÜZDELEM, Lenhardt Csaba
KÜZDELEM. A rendezők – sensei Horváth Lajos,
sempai Rádi János és Kurucz László – igyekeztek
egy igényes versenyt szervezni, nem kicsi költségvetéssel. Kitettek magukért! Március 5-én a
Knock Down Diákolimpián vettünk részt 4 fővel.
A versenyre az iskola nevezi be a versenyzőket.
Versenyzőink harcoltak becsülettel, ami most
3 bronzérmet ért. Érmeseink: Galambos Viktor,
Lenhardt Csaba, Lenhardt Gergely. Szép volt, fiúk!
Március már a nyári vizsgákra felkészüléssel, az
edzőtábor szervezésével telik. Idén kettő tábort
szervezünk. Délegyházán júniusban, ami gyerektábor lesz, és Szentendrén, ahová felnőttek
is jönnek. Áprilisban ismét lesz Családi Karate
Sportnap, amit tavaly sikerült szép létszámmal
megrendezni először.
Figyeljétek a híreket a közelgő eseményeinkről!

• Az elsőn a mára jelentősen átalakított Kossuth Lajos u. 13-as számú Molnár Ferenc-ház látszik az önkormányzat felől nézve. (A telken vele szembefordított bejárattal állt egy másik, a Molnár Gyula-ház is, de az később épült.) (Fotó: Horváth László)
• A második felvételen a Kossuth Lajos utca 8-as számú - leginkább Gyöngyösi Papp Antal-házként ismert - épület látható. (Egy 1918 körüli parcellázási
térképvázlat Somogyi néven említi, később Trajánovics- és Fejes-házként is emlegették.) A 30-as években az utcafronti rész jobb oldalán húsbolt üzemelt,
majd a 40-es, 50-es években itt működött a posta a Móri-ház felőli bal oldalon. Már az egész épületet lebontották. (Fotó: Faragó Károly)
• A harmadik fotó a Halász Lajosné utca 4-es számú Kántor-, majd Bukó-házat mutatja. A 60-as évektől a Budagant Háziipari Szövetkezet működött
benne. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik képen a szomszédos, Halász Lajosné utca 6-os számú Bircsák-ház látható mai formájában. A tornác eredetileg faoszlopos volt, az utcára néző
ablak helyén a 30-as években az id. Túri Ferenc által vezetett Hitelszövetkezet ajtaja hívogatta az ügyfeleket. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik felvétel 1960 körül készült az új iskola alapozásakor. Háttérben a Rákóczi utca 2-es számú hajdani Deli-, Argalás-, majd Gereczi-ház látható.
• A hatodik fényképen a Kossuth Lajos utca 44-es számú Böcsödi-ház.
És most sétáljunk át gondolatban Nagyvarsányra!
• A hetedik felvételen Misek Pál, Ullmann Mihály, majd Szutter Pál Templom utca 23-as számú háza van egy esküvői menet hátterében. Sajnos csak a
tornác egy részét láthatjuk, mögötte viszont feltűnik Gál József kovácsműhelye és a Béke utca 19-es számú lakóháza is. A Szutter-ház utcafronti részében
az 50-es évek elején a kisvarsányi Juhász Antal működtetett boltot, s mivel Szutter Pál és felesége a 60-as években postások voltak, az épület falán még
a 80-as években is ott díszlett a falurész postaládája.
• A nyolcadik fényképen a Kertész utcában felsorakozó násznép mögött öt régi nagyvarsányi épület körvonalai sejlenek fel - sajnos, csak távolról és hátulról... A bal oldali Száger Ferenc-féle kis ház helyén - melyet az 50-es években lebontottak - állt valaha a Ruff János-ház, amely még a XIX. században
épülhetett. Mellette Száger Ferenc lakóháza, a későbbi Misek Péter-ház - mára teljesen átépítve. Utána a szintén XIX. századi eredetű Száger Lénárd-,
majd Schirling Mihály-ház, mára jelentősen átalakítva. Tőle jobbra a régi iskolaépület és a Grimm-ház egy része látszik.

Marossy Károly 4. dan Klubvezető

1.

2.

3.

CAPOEIRA DUNAVARSÁNYBAN
A WillPower táncstúdió tanárainak megkeresése
nyomán 2015 őszén az egyik legnagyobb és hazánkban a legrégebben működő Capoeira Abolição Egyesület edzéseket indított városunkban is.
A capoeirát oktató Sárközi Béla már közel egy
évtizede űzi ezt a sportot, a magyarországi csoport vezető mestere, Mestre Novais da Silva Joao
támogatását élvezi. Az edzések vezetésében segítségére van 16 éves fia is, aki az akrobatikus
mozgásokba vezeti be a fiatalabb korosztályt.
A capoeira egy összetett mozgásművészetet
felvonultató sport, ha lehet annak nevezni. Az
edzéseken folyamatosan szól a hagyományos
zene, amelynek létfontosságú a szerepe. A nyújtó és lazító gyakorlatok után rövid fizikai felkészülés következik, mert a capoeira nem erő,
hanem ügyességi és logikai játék is egyben.

A tanulók páros, egyéni és csoportos rendszerben tanulják meg a capoeira alapjait. Megismerkednek a capoeirában mindig használt
hagyományos hangszerekkel és az azokon való
játékkal. Zene és ének nélkül a capoeira üres
lenne, ezért a különféle ritmusszekciók megtanulása mellett portugál nyelven énekeket is
tanulnak. A foglalkozásokon való részvétel erősíti a csapatszellemet, segít a szocializálódási
problémák megoldásában. Az oktató figyel arra,
hogy a gyermekek ne egymás kinevetésével,
hanem a felmerülő problémák közös megoldásával erősítsék egymást. A capoeirában nincsenek
határok. Nem számít a kor, a súly, mert ez a fajta
harcművészet mindenki számára megtanulható
és játszható. Nincsenek kötelező és kötött mozgások, csak egy dolog van, ami kötelező: a mozgás.
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A kezdő csoport, ahol az ovisoktól a felnőtt
korosztályig már mindenki megtalálható, szeretettel vár mindenkit, aki szeretné kipróbálni
ezt az érdekes mozgásokkal ötvözött harcművészetet. Senkinek nem megijednie, mert az
oktató figyelembe vesz mindent, ezért ha valaki
túlsúlyos vagy idős, az is megtalálhatja a számításait, tehát várják az idősebbek jelentkezését is!
Mindenki számára adott a lehetőség a lazításra,
a mindennapi stressz és a magány oldására.
Sárközi Béla várja a jelentkezőket ovis kortól a
nyugdíjas korúakig és a családokat is edzéseire.
Az edzések megtekinthetők szombatonként
10:00-11:30-ig a WillPower táncsúdióban a Kossuth Lajos u. 12 szám alatt az emeleti edzőteremben. Az első edzés mindenki számára ingyenes.
(Az oktató javaslata, hogy a capoeirát ne csak
megnézni, hanem kipróbálni menjen mindenki.)
Ha valaki csak érdeklődne, az hívja a következő
telefonszámot: 0630/4311819, vagy írhatnak
a sarkozibzs@gmail.com email címre, illetve a
közösségi oldalon is megtalálható a böngésző
sorába beírt címmel: /www.facebook.com/capoeiradunavarsany.
Sárközi Béla
edző

4.

5.

7.

6.

8.

Kohán József

Történelem
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DUNAVARSÁNYI APRÓ

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (20) 241-2090; (20) 337-6421 • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Munkaszüneti és 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. 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. Mets Andrea háziorvos
06/30 447-0565
Egészségház I. em
Rendelés: K:12-16; Sz:8-12;
Cs:12-16; P:8-12
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)

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H,K,Cs,P: 12-14
Sz: 10-11, Sz: 9-10 egészséges tanácsadás
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,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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 Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási 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 és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
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: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit 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
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/29 337-155; 06/30 236 4884
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
TV, monitor, mikro javítás! Tel.: 06/30-948-0412 Gál Károly
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel.: 06/20-343-0968
BÖLCSÖDE!? www.dunavarsányigyerkőcde.hu
Tel:30/924-80-87
Pedikűrözést és masszírozást vállalok. Házhoz is megyek.
Kalmár Adél Tel.: 06/30-714-7808
Horgásszon helyben a FARMER TAVON. Szállás lehetőség,
50 fős nagyterem is bérelhető. 2016. áprilistól-októberig.
Érd.: 06/20-553-2113 Nagy Lajosné
Klímaszerelés, javítás, karbantartás, értékesítés garanciával.
Tel.: 06/30-680-5424
Dunavarsányba, az IBIDEN munkahelyi étteremébe munkaerőt keresünk, az alábbi munkakörökbe:
szakács, japán szakács, cukrász, pultos, eladó, konyhai kisegítő, mosogató. Jelentkezni a karrier@julienne.hu email
címen, vagy a 06/30-866-2722 vagy a 06/30-389-7737-es
telefonszámon lehet.

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)

Komissiózókat és magas emelésű
targoncásokat keresünk
kereskedelmi raktárba,
2 műszakos munkarendbe Alsónémedibe.
Céges busszal a bejárás ingyenesen megoldott:
Dunavarsány, Dunaharaszti, Szigethalom irányából.
Felvételi interjú
2016. március 25. péntek, 11.00 óra, Dunavarsány,
Petőfi Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 2.

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 622 2390

EBOLTÁS
A kötelező veszettség elleni védőoltás
az alábbi időpontokban vehető igénybe.
Április 9., (szombat) 8-12.00: Kisvarsány Állatorvosi rendelő
Kolozsvári utca 1/A
Április 16., (szombat) 9-10.00: Erőspuszta
		
10-12.00: Nagyvarsány
			
Templom utca 23.
Április 21., (csütörtök) 13-16.00: Kisvarsány Állatorvosi rendelő
		
Kolozsvári utca 1/A
Az oltás díja: 4000 Ft.
Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is.
Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (microchip) megjelölt eb oltható”!
Microchip ára: 3500 Ft.
Az oltás és a chip behelyezése elvégezhető a Kolozsvári utca 1/A
szám alatti Állatorvosi Rendelőben is.
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 16.30-18.00
Kedd, csütörtök: 16.00-17.30
Szombat: 10-11.30
Háznál történő oltás kérhető telefonon: Dr. Fábián Miklós:
06-30-9611-694. Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2016. április 23-án 20 órakor
az iskola sportcsarnokában megrendezendő

Árpád-bálra.
Műsor: nyitótánc (az iskola társastánc szakköröseinek előadása)
A belépőjegy ára vacsorával: 3000 Ft
Vacsora nélkül (asztalfoglalással): 2000 Ft
Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók.
A bál bevételét az Iskola a Gyermekekért Alapítvány részére ajánljuk fel.
Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete
és szülői munkaközössége

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. felvételt hirdet:
• villanyszerelő
• kertész
• intézményi gondnok munkakörökbe.
Az elbírálásnál előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány. Jelentkezni lehet: személyesen Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft., 2336
Dunavarsány, Vörösmarty u. 147. vagy a vas@dvvg.hu e-mail címen.
A jelentkezéshez kérjük, részletes szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát szíveskedjenek csatolni!

Lakossági zöldhulladék-gyűjtés
Dunavarsányban
Április 9., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ
utca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi
utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)
Április 10., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark,
Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné
utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület)
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a falevelet
és a füvet a gyűjtést megelőző napon zsákokban tegyék az ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék
össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat
nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés mindkét napon reggel 5:00 órakor kezdődik. Azon bejelentéseket, amelyek szerint az utcában a zöldhulladék-gyűjtés után elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk
figyelembe venni.
Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási közszolgáltató

