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Dunavarsány

• Városnapi beszámolók a 10. oldaltól
• Polgárrá fogadott újszülöttek
a 12-15. oldalig
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Pánczél Károly országgyûlési képviselô emlékezô beszéde
a Trianon Emlékparkban június 4-én

Varga Miklós Dunavarsányban,
a Nemzeti Összetartozás Napján
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
2011. április 14-ei rendkívüli, nyílt ülés
A képviselő-testület a civil szervezetek részére kiírt pályázati felhívás 3. pontjában szereplő 2010. március 31-ei dátumot 2011. május
10-ére módosította a pályázati kiírás egyéb
pontjainak változatlanul hagyása mellett.

2011. május 9-ei rendkívüli, nyílt ülés

A „Dunavarsány Város Önkormányzat működési hitelszerződés” tárgyú nyílt, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívását
elfogadta, és felhatalmazta a Polgármestert a
gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatására.

2011. május 31-ei rendkívüli, nyílt ülés

A testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 260 db. Invitel részvényt
az Invitel Zrt. által felajánlott 2.000 Ft/részvény áron értékesíteni kívánja.

A testület úgy döntött, hogy a CO-MEDICATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjével, Dr. Békássy Szabolcs háziorvossal megköti a háziorvosi területi ellátási
kötelezettség vállalására irányuló szerződést.

2011. május 19-ei rendkívüli, nyílt ülés

2011. május 31-ei rendkívüli, zárt ülés

A képviselő-testület kötelezettséget vállalt
arra, hogy a közpark kialakítására biztosított 15
millió forintos keretösszeget átcsoportosítsa a
szükséges mértékig az ingatlanvásárlás költségvetési előirányzatra.
A testület támogatta, hogy a 324/1 hrsz.-ú ingatlan (régi posta épület) megvásárlására Dunavarsány Város Önkormányzata vételi ajánlatot nyújtson be, és felhatalmazta a Polgármestert az ingatlan megvásárlására.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola 27 osztályt indíthat a
2011/2012-es tanévben úgy, hogy 8 évfolyamon évfolyamonként egy nemzetiségi német
tagozatos, egy emelt szintű testnevelést oktató
és egy hagyományos óratervű osztály indulhat,
a nagyvarsányi telephelyen hozzájárul az 1-3.
évfolyam összevont osztályként való működtetéséhez, és a speciális tagozaton 2 tanulócsoport
indításához, valamint hozzájárul 6 nem dunavarsányi lakóhellyel rendelkező tanuló felvételéhez.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Dr. Toldi-Dental Bt. által ellátott 130096638 ÁNTSZ
azonosító számú ifjúsági és gyermekfogászati
fogorvosi körzetben 2011. május 20-ától Dr.
Róth József gyermekfogszakorvos, fogszabályozó szakorvos lássa el az alapellátási feladatokat.
A képviselő-testület a közösségi eljárásrendben lefolytatott „Hitelfelvétel 2011” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatásának érdekében a 2011. évi közbeszerzési tervet módosította.
A testület 200.000.000 Ft összegű működési
hitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét 5
évben határozta meg.
400.000.000 Ft hitel felvételéről is döntött a
V8-as per fizetési kötelezettségének teljesítésére. A hitel futamidejét 7 évben határozta meg.
A hitelek és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit
ajánlja fel. Megerősíti azon kötelezettségét,
hogy olyan mértékben vállalja hitel felvételét,
hogy az a futamidő végéig a rendeltetésszerű
működést nem veszélyezteti.
A képviselő-testület a pénzintézeti banki hitel beszerzésére irányuló kétszakaszos, gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával a Top-Men Bt.-t bízta meg
875.000 Ft bruttó összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy háromoldalú megállapodást köt a V8 Project Kft.vel és a BLANCO PARTNERS Kft.-vel. A
megállapodásban vállalt 6.540.188 Ft, és ennek
a kifizetés idejétől – 2005. május 26. napjától –
számított jegybanki alapkamattal növelt összegének megfizetésére fedezetül hitelfelvételt jelöl meg.

2011. június 2-ai rendkívüli, zárt ülés
A testület a „Hitelfelvétel 2011” tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszának lezárásaként a bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján az Unicredit Bank Hungary Zrt.
és az OTP Bank Nyrt. képviseletében az OTP
Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati
Centrum jelentkezését fogadta el, valamint elfogadta az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.
Felkérte a Polgármestert, hogy az érvényesen
jelentkező bankokat hívja meg a közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszára, és részükre
2011. június 3-ai hatállyal küldje meg az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

2011. június 9-ei rendes, nyílt ülés
A képviselő-testület 120.000.000 Ft, azaz
Százhúsz millió forint összegű folyószámlahitel
felvételéről döntött. A hitel futamidejét 2011.
július 18. napjától 2012. július 18. napjáig határozta meg.
A testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 11
csoportot indíthat a 2011/2012-es nevelési évben. Valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozta meg.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
2011/2012-es tanévben Dunavarsány Város
Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola 1-4. évfolyamain engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést, és az osztályonkénti
maximális létszámot 30 főben határozta meg.
A testület pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére. Felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a
Dunavarsányi Napló következő számában, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület a 163/2009. (X. 20.) sz.
Kt. határozattal elfogadott Dunavarsány Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
hatályon kívül helyezi.

2011. június 10. napjával történő hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzat új
közbeszerzési szabályzatát elfogadta.
A testület elfogadta az elektronikus médiaszolgáltatási szerződést, amely a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kerül megkötésre, és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.
A testület elfogadta a tervezési szerződéstervezetet, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
tervezet alapján kösse meg a szerződést a Táj-kép
design Bt. (címe: 1196 Budapest, Kossuth Lajos
út 83.) tervezőivel és a Família 2010 Horgász
Egyesület (címe: 2336 Dunavarsány, Petőfi ltp. 7.)
költségviselővel a szabályozási terv elkészítésére.
A képviselő-testület hozzájárult, hogy a 033
hrsz.-ú közút egy részéből országos közút alakuljon ki. Felhatalmazta a Polgármestert a telekalakítással kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó megállapodás aláírására.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a 969/25, a
970 és a 1115 hrsz.-ú közterület egy részéből országos közút alakuljon ki. Felhatalmazta a Polgármestert a telekalakítással kapcsolatos tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat és a tulajdonviszonyok
rendezésére vonatkozó megállapodás aláírására.

2011. június 9-ei rendes, zárt ülés
A képviselő-testület 2011. szeptember 1-jei
hatállyal a Városi Főzőkonyhát, mint szervezeti egységet kiszervezi az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményi szervezetéből, és ellenérték nélkül üzemeltetésre átadja a közvetlen
többségi befolyása alatt álló Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-nek.
A testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló
35/2004. (XII. 01.) rendelete szerint kiírt ösztöndíj
pályázat alapján a 2011/2012-es tanévben 10 hónapig, havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban részesíti Csizmár Mihályt és Burián Attila Zsoltot.
A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátására Tiefenbeck Lászlót bízta meg
öt év időtartamra 2011. július 16. napjától 2016.
július 15. napjáig.
A Felügyelő Bizottság tagjainak sorába 2011.
július 16. napjától 2016. július 15. napjáig Jangel Mátyást, Juhász Lajost és Veres Albertet választotta.
A testület úgy dönt, hogy a Dunavarsány Város
Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola
igazgatói feladatainak ellátásával Vas Zoltánnét
bízza meg határozott, 5 éves időtartamra, 2011.
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig.

Rendeletek
A képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 9.) számú rendeletének módosításáról szóló 13/2011. (VI. 10.) számú önkormányzati rendeletét.
A testület megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2010. (XII. 16.) számú rendelet
módosításáról szóló 14/2011. (VI. 10.) számú
önkormányzati rendeletét.
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Dunavarsány Város Önkormányzata által 2011-ben a helyi egyesületek,
sportegyesületek és alapítványok támogatására kiírt pályázaton megítélt összegek
Pályázó szervezet

Megítélt támogatás

1270. sz. Nautilus Vízicsapat

300.000 Ft

A.L.T.W. Motorsport Egyesület

100.000 Ft

Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi Csoportja

100.000 Ft

Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre

300.000 Ft

Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület

400.000 Ft

Dunavarsányi Svábok Egyesülete

150.000 Ft

Isten Szolgálatában Református Missziós Alapítvány

300.000 Ft

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubja

130.000 Ft

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

300.000 Ft

Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi Egyesülete

300.000 Ft

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

60.000 Ft

M&M Táncsport Egyesület

400.000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dunavarsányi Szervezete

150.000 Ft

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület

120.000 Ft

Mollissima Női Kar

250.000 Ft

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete Dunavarsányi Szervezete

100.000 Ft

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub

100.000 Ft

Szent Vendel Kolping Család Egyesület

200.000 Ft

„Összefogás a Fiatalokért” Willpower Tánc- és Sportegyesület

400.000 Ft

vás
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Pályáza

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Védőnői állás
betöltésére

Pályázati feltételek:
· magyar állampolgárság,
· büntetlen előélet,
· egészségügyi főiskolai karon megszerzett védőnői oklevél,
vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél.
Előnyt jelent:
· védőnői gyakorlat,
· helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
· szakmai önéletrajzot,
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
· iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
· referenciákat.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
Ellátandó feladatok:
· területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM
rendeletben meghatározott védőnői feladatok.
Munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje:
minimum az Egészségügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 30 nap, de legkésőbb az érvényes
pályázat benyújtásától számított 30 nap.
Az állás betölthető: 2012. január 1-jétől.
A teljes munkaidejű közalkalmazotti kinevezés határozatlan
időre szól 3 hónapos próbaidővel.
Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem
tud biztosítani.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város
Polgármesteréhez kell benyújtani az alábbi címre:
Dunavarsány Város Polgármestere, 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalánál a 06/24 521-052-es telefonszámon
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tisZtElt ÜGyFElEink!

E

FElHÍVás

zúton értesítjük Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal
június 30-án technikai okokból, július 1-jén pedig munkaszüneti nap (Köztisztviselők Napja) miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

A

97’-94’-es 2004 előtti közmű beruházások miatt
befizetett közműfejlesztési hozzájárulások utáni
15%-os visszafizetés 2011. július 4-6-ig az alábbi
időpontokban és helyszínen lesz:
Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal:
hétfő: 10-17.30, kedd: 8-15.30, szerda: 8-16.00
Ebédidő: 12-13

Gyűjtés családoknak

A

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület gyűjtést szervez a dunavarsányi hátrányos helyzetű kisgyermekes családok
részére.
Tisztelettel kérünk mindenkit, aki teheti, hogy tartós élelmiszerrel, ruhával, játékkal, tisztítószerekkel támogassa kezdeményezésünket.
Adományaikat 2011. július 1-je és 31-e között várjuk az alábbi címeken:
Dunavarsány, Kossuth L. utca 23/a.
(volt egészségház)
Dunavarsány (Nagyvarsány), Béke utca 11.
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kérhetnek:
06/30 621-3045 (Szűcs Attila)

sEGÍtséG aZ álláskEREsŐknEk

Dupla segítséget
kaptak az álláskeresők a Senior Foglalkoztatási Klub jóvoltából május végén, illetve június
elején.
A május 31-én megtartott klubfoglalkozáson először az
álláskeresés legfontosabb tudnivalóival foglalkoztunk. Ezt
követően a megjelentek az igen terjedelmes álláslistából
keresték a számukra jónak látszó munkalehetőségeket.
Június 2-án csoportos látogatás keretében állásbörzén
voltunk a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltségen. Autóbuszt
most nem sikerült intézni, ezért személygépkocsival
mentünk. A börzén a nagy számban megjelent munkaadók

konkrét álláslehetőségekkel várták a
munkát keresőket.
Az alapfokú angol oktatást őszre halasztottuk, várhatóan
szeptember végén fogjuk indítani.
A Petőfi Művelődési Házban az alapfokú számítógépes oktatás illetve segítség sajnos átmenetileg szünetel, mivel
az internetes szoba átalakítás alatt áll.
A következő klubfoglalkozás a hónap utolsó keddjén, vagyis 28-án lesz 1 4 órai kezdettel.
Minden érdeklődőt hívunk és várunk. A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

!
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Dunavarsányon
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A dunavarsányi iskolások is szemeteszsákot és vödröt ragadtak, hogy az Epres utca környékét megtisztítsák.

Köszönjük, hogy 2011. május 21-én,
szombaton délelőtt játék és pihenés
helyett ezzel az önkéntes tevékenységgel
töltötték idejüket.

Idén városunk is csatlakozott
a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” mottóval fémjelzett
nagyszabású országos hulladékgyűjtő akcióhoz.

Dolgos önkéntesek
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Mit érdemel az a bûnös…?

A

mások tulajdonának tisztelete olyan etikai norma,
amelynek érvényessége általában nem képezi
vita tárgyát. Ennek ellenére, mintha manapság egyre kevésbé számítana súlyos véteknek az eltulajdonítás, a lopás. Ilyen például a
viráglopás. Különösen a felháborító „akciók” retorziójára van kevés lehetőség. A tettesek felkutatása, felelősségre vonása több
energiát, anyagi ráfordítást igényel, mint
amennyi az okozott kár értéke. S ezt jól tudják az elkövetők is…
Szinte a mindennapjaink jellemzője, hogy
évente sok ezer virágpalántát kell pótolni a közterületeken, a temetőkben. Most ránk került a sor. Az
iskola udvarán lévő ágyásból a palántákat, az ablakokban

lévő balkonládákból pedig a muskátlikat kitépték, ellopták.
Nem az értékről van szó, hanem az elvről. Ezeket a növényeket a gyerekek 100 forintjaiból vásároltuk, s
a Föld napján virágosítottuk be az épületeinket.
Az eset óta újra meg újra azon gondolkodom, kik tehették ezt velünk. Szeretném azt
hinni, nem dunavarsányiak s nem olyanok,
akiknek köze van iskolánkhoz. Szeretném
hinni, hogy ilyet csak rossz szándékú „idegenek” művelhetnek.
Ami történt, minden jóérzésű embert felháborít. A tettesek pedig mélyen a talajba fúródott
cipőtalpnyomaikkal üzennek nekünk: Így becsüljük meg mi az iskola közösségét és annak munkáját.
Vas Zoltánné

közlekedési híreink
Április 21-én 12.25-kor a Kossuth Lajos
úton közlekedett egy helyi fiatalember a személygépkocsijával. A város központja felől az
Árpád utca irányába haladt. Balra kívánt kanyarodni, de nem győződött meg arról, hogy
szemből nem érkezik más jármű, és nem adott
elsőbbséget a szabályosan közlekedőnek, így
összeütköztek. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár viszont keletkezett.
Az 51-es úton a NON STOP zöldséges előtti útszakaszon április 23-án 13.55-kor történt
egy személyi sérüléses baleset. A bolt elől egy
dunavarsányi hölgy Baja irányába indult el,
majd a záróvonal ellenére megfordult, és Budapest irányába szándékozott haladni. Nem
biztosított elhaladási elsőbbséget a szemből
szabályosan érkező kiskunlacházi illetőségű
fiatal férfi által vezetett motorkerékpárnak és
összeütköztek. A motorkerékpárost kórházba
kellett szállítani, és kb. 700.000 Ft kár keletkezett.
Május 18-án 15.15-kor egy DunavarsányErőspuszára valósi férfi kerékpározott az Iskola utcán a Görgey utca irányába. Az Iskola
és Vasút utca kereszteződésben a Bajcsy-Zs.
utca irányába akart közlekedni, de nem adott
elsőbbséget egy délegyházi tartózkodási helyű
férfi által vezetett személygépkocsinak és öszszeütköztek.

dunavarsányi bűnesetek…
Április 22-ére virradóra egy Vasút utcai
családi ház udvaráról kerámia tárgyakat és 35
papagájt tulajdonítottak el.
A Sport utcában besurranásos lopás történt
április 30-án 20.00-22.00 között. A ház tulajdonosa otthon tartózkodott, végezte a napi rutinját és nem tűnt fel, hogy besurrant egy ismeretlen tolvaj a lakásába, és onnan készpénzt, mobiltelefont és kocsikulcsot vitt el. A
kulccsal elindította a ház előtt álló Toyota személygépkocsit, és azt is ellopta.
Május 2-án a Gazdabolt előtt a Halász Lajosné útján egy kerékpárról két bevásárló táskát loptak el, benne készpénzzel és élelmiszerrel. Ugyanezen a napon az Árpád úti általános iskola tanárijából 14.00-15.00 között
női pénztárca tűnt el készpénzzel és iratokkal.

Kérjük az állandó lakosokat és az üdülőövezetben pihenőket, hogy figyeljenek egymásra, figyeljék az idegeneket és szólítsák
meg őket! Sokszor elég, ha észreveszi a tilosban járó, hogy valaki felfigyel rá, és máris
meggondolja, hogy lopjon-e. Kérem, ha ilyet
észlelnek, értesítsék a Ráckevei Rendőrkapitányságot, és erőnkhöz mérten gyorsan a helyszínre érkezünk, hogy igazoltassuk a gyanúsan viselkedő alakokat. Vagyontárgyaikkal
kapcsolatban legyenek figyelmesebbek, és a
kerti munkák megkezdésekor zárják be a családi ház ajtaját. Ne hagyják nyitva az ablakot,
mert a tolvajok lesik az alkalmat, jár a szemük, nagyon figyelmesek és bizony ügyesek
is, és látva a rendőrségi aktákat, nagyon kis
energia-befektetéssel gyorsan nagyobb menynyiségű készpénzre is szert tehetnek. Tudják,
milyen nehéz bizonyítani a pénz ellopását, a
pénznek ugyanis nincs szaga - mondták elődeink, és nagyon igazuk volt!
Kérem, figyeljenek, ügyeljenek és szokatlan emberek, jelenségek észlelésekor kiabáljanak, kérjenek segítséget, mert akkor megelőzhetőek a besurranással elkövetett lopások. Az
sem jó megoldás, ha a lábtörlő alá, az ablakpárkányra vagy a villanyóra szekrénybe, esetleg a teraszon egy cipőbe dugjuk el a lakáskulcsot, mert sok évi rendőrtapasztalat mondatja velem, hogy a legelső esetben ott keresik
a csibészek a lakás kulcsát… Kérem, előzzék
meg a bűncselekmények elkövetését!
A MÁV állomás előtti részen május 10-én
18 órakor előzetes szóváltást követően két helyi fiatalkorú személy bántalmazott egy harmadik helyi fiatalembert. Ment az adok-kapok, és odáig fajult a dolog, hogy a bántalmazott fiúnak össze kellett varrni a száját és

röntgenezni az esetleges súlyosabb sérülések
megállapítása végett. Május 12-én a reggeli
órákban előállítottuk a két fő bántalmazót,
akik elismerték bűnösségüket és egyikük elmondta, hogy azért haragszik a harmadik fiatalemberre, mert annak édesapja már többször
segített neki 22 óra után „hazatalálni” különböző szórakozóhelyekről, mint polgárőr, és ő
ezt nagyon sérelmezi. A másik bántalmazó elmondása szerint csak védte a fiatal kora ellenére tartalmas éjszakai szórakozásra vágyó
társát, nehogy bántódása essen. Folyik a vizsgálat, orvosszakértő kerül bevonásra és vádemelési javaslat születik az ügyből, mert súlyos testi sértéses bűncselekmény valósult
meg.
Folyamatosan intézkedünk egy csúnya családi vita, torzsalkodás, nem egyezés miatt a
Homok és Epres utcában. Szinte naponta
rendőri intézkedésre kerül sor, mert egy felnőtt férfi és egy nő válófélben van, és mindketten a maguk igazát szajkózzák. Az intézkedő rendőrök csitítják a kedélyeket és igyekeznek megelőzni a bűncselekményt, reméljük
enyhül a helyzet.

körözés
Vozár József 50 éves Dunavarsány,
Gyöngyvirág u. 790/4. hrsz. alatti személyt a
Pest Megyei Bíróság BV csoportja körözi.
Lajos László 30 éves román állampolgárt a
Bp. III. ker.-i Rendőrkapitányság keresi garázdaság bűncselekménye miatt. Dunavarsányban a Meder u. 3. sz. alatt tartózkodott, de
Budapesten a III. ker. Miklós u. 32. sz. alatt is
előfordulhat.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is vagy bármelyik
rendőrt.

a Ráckevei Rendőrkapitányság
telefonszámai:
06/24 518-680, 06/24 518-690,
06/20 444-1268
Szabó Sándor
Ráckevei Rendőrkapitányság
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Lovas majális és B 51–es bunkermegnyitó a
K

ét eseménnyel is készült a Panderosa Panzio lelkes csapata
május végén a dunavarsányiak szórakoztatására.

A hagyományteremtő lovas majálison több mint 100 regisztráló apró lovas próbálhatta ki tudását póni- és nagylovakon,
részt vehetett a lovas ügyességi játékon és végignézhette a már
jól lovagló fiatalok bemutatóját. Az attrakciót előkészítő Orosházi Zsuzsa tanítványaival és előző éves táborosaival ízelítőt
adott a lovas sport szépségeiből.
A
gyermekek
nagy lelkesedéssel
foglalták el az ingyenes ugrálóvárat,
és vettek részt a különböző kézműves
foglalkozásokon. A
résztvevők közül
pedig egy dunavarsányi fiatal (Vida
József) nyerte meg a
lehetőséget, hogy a
nyári napközis lovas
táborok egyikében eltöltsön egy hetet. Az ügyességi játékok
mulatságos pillanatai pedig megkoronázták ezt az emlékezetes
napot.

Ezzel egy időben fény derült Dunavarsány egyik legtitkosabb
múltjára is. A köznyelvben jól ismert 51-es út melletti nagyvar-

sányi „ruszki lokátor állomás“ megmutatta az érdeklődőknek,
mit rejteget mind a mai napig egyik fákkal, bokrokkal benőtt
dombjában. A szigorúan titkos, atombiztos szovjet bunkert a hidegháború idején, 1968-ban kezdték el építeni, hogy egy esetleges nyugati, kapitalista támadás, illetve a tököli reptér lebombázása esetén a tisztek ide tudjanak menekülni. Az „uhab” fedőnevet viselő tartalék harcállásponton radarállomás működött. A
bunker legnagyobb, 100 nm-es termében figyelték és irányították automata vezérlőrendszerekkel hazánk légterében a szovjet
vadászgépeket. A radar képernyőjén megjelenő MIG-ek pontos
helyzetét kiskatonák tükörírásban rajzolták egy, a termet kettéválasztó megvilágított plexire az előtte ülő tisztek számára.

Sajnos a technika – ami egykor ide volt telepítve – már nem
látható, mégis sok érdekes dolgot rejt magában ez a katonai objektum, mivel a MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége)
csapata ismét életet lehet a páncélajtók mögé. A több hónapos
munka (sitt hordás, az elektromos rendszer felújítása és a falak
festése) után már majdnem régi fényében várta a vendégeket. A
hosszú bejárati folyosón a bunker és a térség közelmúltját, míg
a nagyteremben a második világháború és az azt követő szovjet
megszállás egyenruháit és hadirelikviáit lehetett megtekinteni.
Persze nem csak lehetett, hanem ezután is lehet – egyeztetett
időpontban bárki megtekintheti –, mert a szervezők úgy gondolták, hogy közkincsé teszik a bunkerben rejlő gyűjteményt.
Iskolákat és csoportokat hétköznaponként is szívesen fogadnak előzetes bejelentkezés után, amit személyesen a Panderosa Panzió recepciójánál, telefonon a 06/30 919-0951-es
számon, e-mailben pedig az office@panderosapanzio.hu címen lehet megtenni.
Akit érdekel a történelem, szeretne tagja lenni szervezetünknek, illetve szeretne részt venni a kutató- és gyűjtőmunkánkban,
vagy éppen padlásán, pincéjében talált rá egy pár öreg kacatra,
aminek hasznát tudnánk venni a bunkerben, akkor forduljon
hozzánk, szívesen és köszönettel fogadunk minden segítséget. A
bunker újraalakítása Weimper Zoltán, a MATASZ Hadisírkutató
és Emlékhelygondozó Tagozat vezetője nevéhez fűződik, aki
szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére a 06/70 243-2970-es
számon, vagy az expedicio@gmail.com címen.
Neisz Benedek
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VI. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

I

smét eljött a május, és a már hagyományos kistérségi
nyugdíjas találkozónak idén Dunavarsány adott otthon.
Itt voltak Apaj, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Szigethalom,
Taksony, Dunaharaszti, Szigetbecse, Bugyi, Kiskunlacháza, Ráckeve, Dömsöd, Áporka, Dunavarsány, Délegyháza
és Szigetújfalu nyugdíjasai, akik sok szép táncot és dalt
hoztak magukkal, melyekkel mosolyt csaltak minden résztvevő arcára.

A rendező Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület valamint
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Őszirózsa Nyugdíjas
Klubja örömmel gondoskodott a vendégekről és szolgálta fel az
ebédet. A rendezők meglepetés műsora – a Pesti Operett színház
kalocsai művészeinek előadása – csak fokozta a jó hangulatot!
A rendező klubok nevében köszönjük, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével Pánczél Károly országgyűlési képviselő és
Molnár Ferencné, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége Pest megyei Egyesületének elnökhelyettese.

Időseket Segítő Alapítvány önkéntesei remekül működtették a
büfét dr. Gligor János vezetésével.
Jelentős anyagi támogatást kaptunk a tombolához az Aranynektár Kft.-től, valamint a településen élő vállalkozóktól, így
sok-sok ajándékot kisorsolhattak az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulói, akik egész napjukat velünk töltötték.
Mindenkinek köszönjük, aki velünk volt ezen a napon és segített bebizonyítani, hogy a szép korúak is tudnak még meglepetést szerezni fiataloknak és időseknek egyaránt.
Pillmayer Jakabné
Nagyvarsányi
Nyugdíjas Klub
Egyesület elnöke

Glázer Mihályné
Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár
Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője

Szép volt nyugdíjasok!
A nyugdíjas találkozó szervezői, fáradhatatlan motorjai Glázer
Mihályné és Pillmayer Jakabné klubvezetők voltak.

Azért emelem ki a szervező szót, mert ez egy tényleg jól szervezett, nagy dicséretet érdemlő munka volt. Nagyon sok nevet
lehetne felsorolni, akik segítették ezt a találkozót, de az öröm és
boldog a sok száz nyugdíjas arcán azt hiszem, többet mond
minden felsorolásnál. Szeretettel és elfogultság nélkül írta:
Borosné Zsuzsa
Mindannyiunknak jól esett, hogy ezt a szép napot velünk töltötte Bóna Zoltán polgármester, Gergőné Varga Tünde alpolgármester asszony, mint vendéglátók, dr. Szilágyi Ákos jegyző, Dr.
Békássy Szabolcs képviselő, aki orvosi ügyeletet is vállalt a rendezvényen, valamint Dr. Kun Lászlóné képviselő asszony, aki a
műsor levezetését vállalta magára.
Köszönetünket fejezzük ki Dunavarsány Önkormányzatának
az anyagi és személyi támogatásért, valamint a nagysátor biztosításáért.
Az előkészítő munka során és a rendezvény napján minden
segítséget megkaptunk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozóitól, melyet ezúton is köszönünk nekik. A Magányos

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni a Lányok-Asszonyok
Klub mintegy 25 megjelent tagjának és vezetőjének, Király Editnek, hogy kerek születésnapom előestéjén meglepetésként felköszöntöttek. Ennyi gyönyörű virágot egyszerre még sosem kaptam, és még arról is gondoskodtak,
hogy terülj-terülj asztalkám és pezsgő várjon, amire igazán nem számítottam. Köszönöm barátaim:
Borosné Zsuzsa
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Futónap Dunavarsányban
011-ben már hetedik alkalommal került megrendezésre a Dunavarsány-Délegyháza Futónap és Félmaraton futóverseny. Az elő2készületek
rendben folytak, 8 órakor már állt a start-cél kapu, a pá-

lya felszerelése is „helyére” került, a nevezési asztalok „megterítve” várták a nevezőket.

Póth Mariann - Női 1.
Homolai Sanyi és a didzseridu
A versenyszámok a szokásosak: 500
m-es családi futás, 4 km futás, félmaraton
sok-sok változatban (egyéni, párban, 3-47 fős csapattal), azaz mégsem a szokásos:
görkori 1000 és 2000 m-en! Az időjárás?
Meleg, majd hőség, de az is csak a rendes
formáját hozta. Újdonság? A startjel! Homolai Sanyi megfújta a … didzseriduját. Ez a világ legegyszerűbb, de - szerin-

Tanácsné Gabika 61 évesen,
mosolyogva a táv felénél

tem - a legfantasztikusabban megszólaló
facsöve. Sanyi saját készítésű hangszerén
indította útjára a futamokat.
A családi versenyen 33, a 4 km-en 23
versenyző, a félmaratonon 80 egyéni, 11
pár és 4 csapat indult, összesen közel 200
versenyző volt jelen!
2001-ben született Eszter lányom, és 1
perces korában megígértem neki, hogy lefutok egy maratont! A fizikai erőnlét és a
szellemi frissesség megtartására gondoltam akkor. Belecsöppentem egy csodás világba, az amatőr futóversenyek világába.
Nagyon megtetszett! Azóta természetesen
lefutottam 4 maratont, sok-sok félmaratont, idén pedig 3. alkalommal készülünk
barátaimmal a Balaton körüli versenyre
(212 km). Rövidesen elhatároztam, hogy
versenyt szervezünk itt, Dunavarsányban.
2005-ben tartottuk az elsőt. Az idei verseny a dunavarsányi, a szigetszentmiklósi,
a kiskunlacházi önkormányzat, a helyi vállalkozók, a helyi pénzintézet és a civil
szervezetek közül a Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület, a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület, a Délegyházi Polgárőr
Egyesület hatékony segítsége mellett került megrendezésre. Külön kiemelem az
Árpád fejedelem Általános Iskola tanulóit,
akik 7 éve segítik a verseny lebonyolítását.
A sok-sok díjat, ajándékot a versenyzők
örömmel fogadták.

Vas Gábor - Férfi 1.
A verseny győztesei – férfiak: Vas Gábor 1:23:37, nők: Póth Mariann 1:29:38,
párban: Szabados-Sztropkó 1:35:01. A
teljes eredménylista megtalálható a
www.dunavarsanyifutonap.inf.hu oldalon.
Jövőre ismét Futónap!
Herendi Péter
szervező
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FOCISULI KUPANAP DUNAVARSÁNYON

M

egrendezésre került az I. Gyermek és Családi Labdarúgó Kupa, melyet a DTE szervezett a foci utánpótlás több
korosztályában.

Tornagyõztes csapat
Örömmel számolhatunk be arról, hogy az idei tanévben egy
lelkes csapat állt össze a dunavarsányi focisuliban. Heti két al-

kalommal tartanak edzéseket a sportpályán, s várják további érdeklődők jelentkezését is. Az utánpótlás edzéseket (U6, U7, U9
csoportokban) Pirisi Sándor vezeti, aki 1997-ben kezdte ezt a
tevékenységet iskolai keretekben, s nevéhez komoly eredmények fűződnek, mint a 2003-as országos diákolimpiai bronzérem, melyet a Szolnok, Gyöngyös és Nyíregyháza elleni döntőben szerzett.
A csapatok részt vesznek a Bozsik-programban, melynek keretében a környező települések focitornáin képviselték eddig városunkat, a tanévzáró tornának pedig településünk adott otthont.
Májusban hagyományteremtő céllal rendeztük meg az I. Gyermek és Családi Kupát, melyen gyermekeink fejlődésének köszönhetően, valamint Sanyi bácsi kitartó munkájának gyümölcseként minden korosztályban hazai aranyérem született.
A továbbiakban a lelkes szülők áldozatos hozzájárulása sajnos
már kevés, ezért várjuk támogatók jelentkezését, s felajánlásukban bízva nézünk a jövőbeni kihívások elé, hogy tovább vihessük városunk hírnevét. Akinek felkeltettük érdeklődését, az Pirisi Sándornál a 06/20 437-2122-es telefonszámon, vagy személyesen kedden és csütörtökön 18:30-19:30 között a sportpályán
jelentkezhet, és várjuk továbbá a focizni vágyó fiatalok jelentkezését (5 éves kortól)!
DTE FOCISULI
növendékei és szülei

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár hírei
Biciklis Tábor 2011.
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral

Szeretettel hívjuk az általános iskolás korú gyermekeket
idén nyáron is napközis táborunkba!
A tábort két turnusban hirdetjük meg:

Vásárok a művelődési házban:
Vegyes vásár
június 30. 9-12 óráig
július 6. 9-12 óráig
július 14. 9-12 óráig
augusztus 1. 9-12 óráig
Cipővásár
augusztus 3. 9-11 óráig

A Könyvtár
2011. július 11-étől augusztus 7-éig
zárva tart!
A művelődési ház
július 18. és 31. között
tart zárva!
Minden kedves látogatónknak kellemes
nyarat és jó pihenést kívánunk!
A művelődési ház dolgozói

I. 2011. augusztus 8 - 12-ig • II. 2011. augusztus 15 – 19-ig
Érkezés: minden nap 7.30-tól. • Távozás: minden nap 17.30-ig.
Ellátás: tízórai + ebéd + uzsonna.
A tábor minimum 10 fő/turnus jelentkezése esetén valósul meg.
A tábor ideje alatt minden nap lesz biciklizés például a Csónakházba, a Panderosa Panzióba, a Farmer horgásztóhoz, a délegyházi tavakhoz.
Egyéb programok: Robi Cukrászda cukrász üzemének meglátogatása, Liptai Húsüzem látogatás, lekvár főzés, kerámiakészítés, bőr pénztárca-, zöldségbáb készítés, gyöngyözés,
horgászat a Farmer tónál, lovaglás a Panderosa Panziónál, kenyérsütés valamint „Elsősegély magamnak” a szünidőben előforduló balesetek ellátása Dr. Békássy Szabolcs háziorvos közreműködésével.
Részvételi díj: 8.000 Ft/fő/hét
(amely tartalmazza a napi háromszori étkezést és az összes programot).
A kerékpárok állagának megőrzéséért felelősséget nem vállalunk!
Jelentkezni lehet 2011. augusztus 3-áig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
irodájában személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.
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Városunk „legjobb közszolgája” 2011-ben

A

közelmúltban alapított Dunavarsány Közszolgálatáért Díj azoknak az
önkormányzat által fenntartott – oktatási, nevelési, művelődési és
szociális – intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak adományozható, akik legalább 10 éve az adott intézményben dolgoznak, és kiemelkedő
munkát végeznek. Munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a városunkban élő gyermekekért.

2

011. június 3-án a Petőfi Művelődési
Házban Keresztesi Károlyné óvónő
vehette át e díjat. Maradandót alkotó,
kimagasló nevelői tevékenysége, emberi

magatartása, mintaértékű
szakmai értékeket képviselő
pedagógusi tevékenysége elismeréseként Dunavarsány
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közalkalmazotti Díj elismerő címben részesítette.
Óvodapedagógusi munkáját Baráti Ildikó, a Weöres
Sándor Óvoda vezetője méltatta. A folytatásban ebből
olvashatnak részletet:
„Keresztesi Károlyné, leánykori nevén Bukovszki
Ágnes, a mi Ági nénink Budapesten született. 1985-ben
házasságot kötött Keresztesi Károllyal, akivel a mai napig példás családi életet élnek
immáron 26 éve, s 1987-ben született meg
Balázs nevű fiúk.
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Ági néni 1990 óta dolgozik óvodában,
eleinte képesítés nélküli óvónőként, majd
folyamatos továbbképzések után 2004-ben
elvégezte a szarvasi Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskola Óvodapedagógus szakát.
Szívesen, önként és aktívan vesz részt továbbképzéseken a mai napig is, és az ott
szerzett ismereteket sikeresen hasznosítja.
Nevelő munkájának a legfőbb jellemzője a
tudatosság, a mély szeretet és a következetesség. Figyelemre méltó szakmai felkészültsége, kötelességtudata, munkafegyelme minden munkatársa számára példaértékű. Közismert találékonyságáról, ötleteiről,
kreativitásáról. Munkaközösségi vezetőként határozott feladatokat és célokat tűz ki.
Szakmai tekintélye a munkaközösségben is
érzékelhető. Egykori tanítványai örömmel
és büszkén gondolnak arra, hogy Ági néni
keze alatt tanulhattak. Emberi kapcsolatait
a másokra való odafigyelés, megértés, segíteni akarás, a szeretettel való közeledés jellemzi. A gyermekek, a kollégák és a szülők
körében egyaránt megbecsülés és szeretet
övezi.”
A Dunavarsányi Napló ezúton gratulál
Keresztesi Károlyné, Ági néninek az elismerő címhez, s kíván nagyon sok további
örömet a hivatásában, jó egészséget, s nem
utolsó sorban Isten áldását!
Szilvay Balázs

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! Hölgyeim és Uraim!
– Bóna Zoltán polgármester városnapi megnyitó beszéde az Erkel Ferenc Mûvészeti Zeneiskola év végi hangversenyén –

M

ár megint győzött a helyi közösség építésének és gyakorlásának,
valamint az ünneplésnek vágya a
hűvös számítás szürke logikája fölött.
Mert, hogy e kettő minden év késő telén
egymásnak feszül abban a kérdésben, tartsunk-e az idén városnapokat, mert, hogy
tavaly volt, és egyszer már kimondtuk,
hogy csak kétévente lesz?! A vita általában
a levegőben marad, aztán csak úgy egyszerűen elbillen arra az oldalra, hogy válság
ide, válság oda, fáradtság ide, fáradtság
oda, programok torlódása ide, programok
torlódása oda, mégis csak tartunk városnapokat. És nem kötelességszerűen, hanem
sokkal inkább belső indíttatásra.
Pedig elmondani is sok lenne,
hogy ez mennyi munkával és túlmunkával, mennyi törődéssel és
gonddal jár. Mégsem tudunk nemet
mondani. Majd amikor a szervezések
a végső fázisba jutnak, és különösen
akkor, amikor az első program elé kiállok, akkor nem érzek mást, mint,
hogy de jó, hogy nem mondtuk le. Jó
látni az igényt és jó látni az intézmények és szervezetek hozzájárulási készségét. Jó ezt látni még akkor is, ha fanyalgás, ha méltatlan felhangok és buk-

dácsolások is kísérik a szervezést is és a lebonyolítást is.
Bizonyára hasonló érzésekkel vannak
most jelen a művészeti iskola tanárai és diákjai, valamint a szülők egyaránt. Jó érzés
kiállni még izgalmak közepette is és mutatni valamit a munkánk eredményéből, sikeréből. Vállaljuk ezt mindannyian még
akkor is, ha olykor félrecsúszik egy-egy
hang, s ha a harmónia nem is áll mindig
össze. Fontos a produkció, fontos a színvonal. De nem kevésbé fontos, hogy együtt
vagyunk. Hogy egymásnak éneklünk, egymásnak húzzuk a vonót, egymásnak fújjuk
a fuvolát, egymásnak

ütjük a billentyűt. És aki ezt megérzi, tapsra üti össze a tenyerét, és a végén a fals
hangok elszállnak, a harmónia pedig erősödik.
Kívánom, hogy a zeneiskola hangversenyén is és a hosszú hétvégés gazdag rendezvénysorozatunk minden eseményében,
majd végül az egész rendezvény összességében ezt mondhassuk: a fals hangok elszállnak, de a harmónia erősödik az intézmények, a szervezetek falain belül és az
egész város közösségén belül. Szép muzsikát, színvonalas előadást, szívből jövő tapsot kívánok az előttünk álló órára és az
egész rendezvénysorozatra.
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Willpower Táncklub I.

KHALIDA Hastánc csoport

Willpower Tá
ncklub II.

Zenés reggeli ébresztô I.

Tolvai Renáta

Zenés reggeli
ébresztô II.

Néptánc csoport

Nyugdíjasok tánca

Western táncbemutató

utató
Svábtánc bem

Vastag Csaba
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Tisztelt Szülők, Nagyszülők, Hozzátartozók! Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester köszöntője a Dunavarsányi Napokon, az újszülöttek polgárrá fogadásán –

A

következő néhány percben a legprivátabb, a legszemélyesebb, a legcsaládiasabb örömben való osztozásból kér Dunavarsány szélesebb közössége,
valamint e szélesebb közösségi elismerésről és örömről akarja biztosítani a
szűkebb értelembe vett családi közösségeket. E mögött az a meggyőződés van,
hogy miközben a gyermek természetesen elsősorban az édesanyáé, az édesapáé, a családé, a rokonoké, hivatalosan is és ünnepélyesen is ki kívánjuk nyilvánítani, hogy a város szélesebb nyilvánossága is örül az újszülötteknek, és az
újszülöttek számíthatnak a város felelős szeretetére is. Ez a nagyobb család,
amit úgy hívnak: Dunavarsány, is akar örülni, amennyire lehetséges, akarja név
szerint ismerni az új családtagokat, és akarja nem csak tudni, hanem be is tölteni az ezzel kapcsolatos feladatát. Természetesen nem akarunk tolakodni, de
azt a jelzést meg kívánjuk adni, hogy nem csak családok gazdagodtak a közelmúltban új életekkel, hanem városunk is úgy tekint rájuk, mint akik kedves feladatokat jelentenek Dunavarsánynak. A leghivatalosabb hivatalok számára
sem maradnak a gyermekek arc nélküli nevek, csak statisztikai adatok, kalkulálható számok. Új polgárok érkeztek városunkba, akik társai, barátai lesznek
kortársaiknak, akiknek hangja, szava – sírása vagy nevetése – meghallgatásra
érdemes, akiknek sorsa a felnőtt generáció előtt nem lehet közömbös.
Ez az egyszerű ünnepség ezt hivatott kifejezni. Isten hozta az újszülötteket,
akikkel Dunavarsányban nem csak többen lettünk, hanem akik új ígéreteket,
új feladatokat és nyilván új áldásokat is jelentenek majd mindannyiunknak.
Ezt kísérje az élet Urának áldása és békessége.

Bánszki Bence

Botos Kata Zsófia és Botos Sára Róza

Czikó Tímea Noémi

Csengeri Milán

Dombi Nóra

Dull Boldizsár

Farcsádi Kamilla Anna

Fazekas Márk
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Fehér Ádám

Fejes-Dániel Tamara

Gulyás Lili

Ishmael Chizi Anna

Juhász Benett László

Kerék Tibor

Kovács Alexa Tamara

Kovács Zsombor

Krizsán Zorán László

Kronome Kristóf

Lang Léna

Lôrincz Borka Tímea

Madarász Mira

Mamuzsics Dorottya

Margetin József
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Miheller Martin Pál

Nagy Ferenc Tibor

Nagy Panna Renáta

Paál Zalán

Papp Piroska

Paróczi Erik

Portik-Cseres Réka

Rácz Benedek

Rédai Csongor

Reibl Bálint Zoltán

Rideg Luca Bíborka

Romhányi Nóra Boglárka

Schiff Anna Kira

Szabó Bence

Szabó Dóra
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Szabó Gyöngyi

Szabó Luca

Széll Péter

Suta Mónika

Szép Bálint

Tar Ádám

Teleki Levente

Torma Barbara

Tóth Ádám Barnabás

Török Júlia

Ujvárosi Emma

Varga Regina Dóra

Vári Bese Botond

Veres Zselyke

Wáhl Doroti
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Kispályás Labdarúgó Vándorkupa
A Városnapok keretében ismét megrendeztük a Kispályás Labdarúgó Vándorkupát. Az előző évekhez képest idén nagyon
kevés, mindössze hat csapat nevezett a tornára, ezért nem voltak csoportok, hanem
minden csapat játszott mindenkivel; így
minden együttesnek volt öt mérkőzése.
A végeredmény – a tavalyi évhez hasonlóan – az lett, hogy idén is a dunavarsányi
Royal FC vihette haza a kupát! Második lett
a budapesti Gépállat csapata, harmadik pedig a szintén dunavarsányi Viri-Vari SLC.
A gólkirályi címet Dávid István szerezte
meg 12 góllal (Royal FC), míg a legjobb kapus a Gépállat csapatából Pandúr Gábor lett.
Szeretném megköszönni Zoltán Attilának,
Bessenyei Zsoltnak, a Városi Vasudvarnak
és Solti Józsefnek a segítséget a torna lebonyolításában.
Krasznai István
szervező

Kupagyőztes Royal FC

Május 27-e és 29-e között betörtek a Weöres Sándor óvodába,
ahonnan kitépkedték és magukkal vitték az udvaron található ládák jelentős részéből a növényeket, legnagyobbrészt muskátlikat.

T

alán nem tűnik nagy,
jelentős hírnek, pedig mégis az! Vajon mi
lehet rosszabb a gyermeki
szomorúságnál? A virágok közül sokat Ők ültettek, az ártatlan apróságok,
s mit is eredményezett ez
a „hatalmas nyereséggel”
kecsegtető lopás: csodálkozó, választ remélő, csil-

logó szemek, s keserű
szájíz, fájó szívek…
Légy hát boldog hasznoddal te ember, de ne feledd gyermekeink fájdalmát, mert mindenért fizetned kell…
Kérünk minden jóérzésű embert, jelezze a hatóságok felé, ha bármiféle
információval rendelke-

zik hirtelen „virág-gyarapodásról”.
Nem tehetjük meg,
hogy szó nélkül tűrjük a
gyermekeink elleni támadásokat! Cselekednünk
kell az összefogás erejével, különben újra és újra
csak kirabolható prédák
maradunk.
Albert Tibor

TISZTELT
SZERKESZTŐSÉG!
Már nem az első eset, hogy ismerőseim vagy Dunavarsányra nem rég
költözött új lakók kérdezik meg tőlem, hogy van-e olyan ismerősöm,
tudok-e valakit ajánlani, aki kerékpárt javít?
Megmondom őszintén, nekem is
ilyen gondjaim szoktak lenni a kétkerekűvel. Kilyukad a gumi, egy-két
csavar kilazul, vagy időközönként
karban kellene tartani. Ilyenkor elmegyek, megkérem az egyik kedves gépkocsiszerelőt, aki kijavítja a hibát, de
az igazság az, hogy nem nagyon örülnek az ilyen apró munkáknak. Sajnos
Dunavarsányban nincs, legalábbis én
nem tudok ilyen “aranykezű” emberről, pedig nagyon kellene! Lehet,
hogy sokan értének is hozzá, esetleg
nincs is munkahelyük, talán jól jönne
az a kis honorárium a munkájukért…
Vannak hölgyek, akik kerékpárral
járnak télen-nyáron dolgozni, de családok is, akiknél sok unoka van, s a
családban legalább 6 kerékpár vár javításra.
Azért, hogy ezt a problémát megoldhassuk, ha szabadna kérni a kedves dunavarsányi férfiakat, valahogy
jelezzék, ki vállalna kerékpárjavítást!
Úgy érezzük, ez a probléma mindenkit érinthet.
Dr. Józsefné Babó Gabriella
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Jószágporta avatása a misszió,
az oktatás és a testi-lelki egészség jegyében

Ü

nnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Soli Deo Gloria Közöségi Ház udvarában létrehozott Jószágporta ünnepélyes felavatása, felszentelése, használatbavétele. Az egyházi
területen elkészült beruházás széles társadalmi összefogásban épült, amelyben
magánszemélyek, a cserkészalapítvány
és az SDG Közösség hozta a legnagyobb
áldozatot. Tették ezt a maguk és mindazok épülésére, akik hiszik, hogy a természet harmóniájától, a háziállatokkal
való hagyományos együttéléstől, a magyar vidéki kultúra legalapvetőbb értékeitől távol esett generációk javára szolgál,
ha mindezekkel megismerkednek és a jö-

vendőben ezekhez egy kicsit közelebb
kerülnek. A Porta ajtaját csukva tartják,
hogy a jószágok ki ne menjenek, de minden alkalommal megnyitják, ha oda érdeklődők, segítők, közreműködők betérni
óhajtanak. Örvendj egész föld az Istennek! című zsoltár citerakísérettel történt
eléneklése mindezt szépen foglalta össze.
Jókai kesernyésen bölcs és humoros
mondását idézte a házigazda lelkész: a
bölcsnek ló való, mert lóvá tesz az ember,
de emberré a ló. A ló természetesen nincs
egyedül a Portán. Kecskék, juhok, disznók, tyúkok, libák, kakasok és kiscicák,
no meg a már betérő fecskék alkotják a
nagy családot. Mindazonáltal Jókai alapján újra tanulhatjuk, újra élhetjük az Isten
teremtett világának harmóniáját, amely
testi-lelki javunkat fogja szolgálni. S ha
ezt terjesztjük is, Istennek és embernek
tetsző missziót végzünk.
A polgármester nem korlátozta beszédét a köszöntő és elismerő szavakra. Határozottan utalt a város állattartási rendeletére hangsúlyozva, hogy Dunavarsány
nyitott arra, hogy a régi életformát értékelők azt bizonyos korlátok között meg is

Jövel teremtô Szentlélek…

M

ég frissen cseng néhányunk fülébe a pünkösdi sóhaj és az a
döntésre hívó idézet Péter apostol prédikációjából, amely így hangzik:
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (ApCsel 2,21).
A Pünkösd napjai elmúltak, mire az újság megjelenik, benne leszünk az esztendőnek abban a felében, amelyben jeles, a
társadalom által is számon tartott ünnepek
nem igen lesznek. Ugyanakkor az egyház
folyamatos és állandó Pünkösdben él. Ha
az egyháznak nincs Pünkösdje az esztendő minden napján, más szóval, ha az egyház létét és szolgálatát nem hatja át a
Szentlélek teremtő és újjáteremtő ereje,
akkor az nem egyház, csak vallási programmal rendelkező társadalmi szervezet.
Az Isten népe akkor alkot egyházat, ha
benne és közötte szívében és tetteiben
érezhető, felismerhető a Szentlélek újjáteremtő munkája, amely az üdvösséget tudatosítja bennünk, és az üdvösség gyümölcseit teremteti meg velünk. Amikor ez
történik, akkor egyházat alkotunk és ün-

nepet élünk hétfőn, kedden, szerdán, bármelyik napon, az esztendő bármelyik hónapjában. Ezt nyelvünk is kifejezi, hiszen
az ünnep szavunk gyökere így hangzik:
üdvnap, tehát az a nap, amelyben az üdvösség, az Istentől való megérintettség, a
kegyelmi állapot és annak kisugárzó áldása nyilvánvaló. Erre a transzcendens, isteni kapcsolatra minden nap szükségünk
van. Ettől lehet ünnepünk minden nap,
nem a vásárlási láztól karácsonykor, nem
a locsolkodástól Húsvétkor és nem a búcsú körhintáitól Pünkösdkor.
Mert mit is tett a Szentlélek a világ teremtésének „napjaiban”? Az őskáoszból
létrehozta a világegyetemet, a kozmoszt,
határt szabva és rendet teremtve. Az Isten
lelke lebegett az ősmélység vizei felett és az
Isten Lelke – hisszük Pünkösdkor és mindig – ott lebeg afölött a káosz fölött is,
amely ma is megvan szívünkben, gondolatainkban, érzéseinkben és tetteinkben. Hiszen az ember újra és újra – a bűneset óta
– a káosznak az életre hívója. Ezt a káoszt
néha haragban, csalásban, igazságtalan-

élhessék. Az SDG Jószágporta az állattartási rendelet határain belül ad erre példát.

A köszöntők és áldást kérők sorában
Szászfalvi László államtitkár, Szebik
Imre ny. evangélikus püspök, Somogyi
Dezső András cserkésztiszt, Szuhánszky
Gábor metodista, Beregszászi Marianne
református és Kis R. Sándor római katolikus lelkészek mondtak felemelő szavakat.
Az ünnepséget a Dunavarsányi Népdalkör és az alakuló városi gyermekkórus
szolgálata tette ünnepélyessé, amelyet
gazdag és stílusos szeretetvendégség követett.
Dr. Bóna Zoltán
ságban, korrupcióban, környezetszennyezésben és fenntarthatatlan életstílusban látjuk. Az újjáteremtő Szentlélek a káosznak
ebből a formáiból is rendet kíván teremteni. Erre hívott életre egy népet az első Pünkösdön, amelyet úgy hívunk, hogy egyház.
Amikor ez a nép ezt az újjáteremtő isteni
munkát végzi, akkor lehet egyháznak nevezni. Amikor nem, akkor csak a civil világ egyik eleme, amely még hasznos és
kedves is lehet, de nem tölti be az Isten
Szent Lelkének irányításával küldetését.
A látványos ünnepek elmúltak. A teremtés és újjáteremtés azonban a hétköznapokban történik, amelyek mégis attól
ünnepek, hogy bennük a Szentlélek munkálkodik. Mi pedig áldott eszközök lehetünk az Ő kezében, a káosz romjainak eltakarításában és egy Istennek tetsző világ
építésében. Ehhez nincs más dolgunk,
mint engedelmes, alázatos és odaadó lélekkel mondani a pünkösdi fohászt az
esztendő minden reggelén: jövel teremtő
Szentlélek, hívj el, küldj el, hogy Krisztus
érdeméért ne a pusztulást és káoszt, hanem a gyógyulást, az üdvösséget és az Isten épülő országát szolgáljuk.
A Presbitérium
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Fény – Szépség – Sziget
Masszázs – Fodrász – Manikűr
Pedikűr – Műköröm
2315 Tököl, Piac tér 4.
Bejelentkezés:
06/30 949-8498 (Langné Kócza Ildikó)
www.masszazstokol.fw.hu

MOBILTELEFON
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
• mobiltelefonok adásvétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok,
kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervizelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók
Dunavarsányban
Elérhetőség: Gyöngyösi Papp Attila
Tel.: 06/20 474-8984
2316 Tököl, Állomás u. 7. • Tel.: 06/20 474-8984
web: www.musicgsm.hu

2011. május hónapban házasságot kötöttek névsora
1. Józsa József
2. Kovács István
3. Farcsádi Csaba Attila

-

Glatz Krisztina
Tóth Csilla Cecília
Pető Beáta

2011. május hónapban születettek névsora
1. Molnár Veronika Júlia

május 2.

3. Szilvay Julianna

május 8.

2. Krátky Emese

május 3.

4. Orbán Bence

május 9.

5. Zsigár László

május 24.

2011. május hónapban elhunyt Pongrácz István, élt 56 évet

Köszönetnyilvánítás
„A remény éltet minket idelenn,
Hogy Te ott jól vagy a többiekkel odafenn.
Hiányzol nekünk, de ezt úgyis tudod!
Ezért csak annyit mondok:
Légy odafenn örökké boldog!”
Köszönet mindazoknak, akik Pongrácz Istvánt május 19-én elkísérték utolsó útjára, fájdalmunkban és gyászunkban velünk
osztoztak.
Köszönettel:
Pongrácz Istvánné és családja

XXII. évfolyam 6. szám
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben
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
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575
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:
Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Cs: 10-11
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
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János:
06/70 938-2905
Grajczár László:
06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor:
06/70 382-3660
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
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

• Redőny, reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny, napellenzők, zsaluziák német és svájci minőségben! Újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmérés, garanciális szerelés.
Tel.: 06/20 971-5198
• Redőny, reluxa, rovarháló, napellenző, szalagfüggöny és harmonikaajtó készítését,
szerelését valamint javítását, motorizálást
vagy automatizálását is vállalja Vígh Mária
és társa. Köszönjük érdeklődését!
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187, 06/20
416-0464
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Víz-gáz-fűtés szerelvénycentrum. Öntözőrendszerek, homlokzati díszítőelemek, bar-

•
•

•

•
•

kácsléc a taksonyi hídnál, a régi és az új 51-es
főút kereszteződésénél lévő parkolóban.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
marzoli75@gmail.com
www.kisduna-vizgazfutes.hu
Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is.
Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041
Automata öntözőrendszerek szaküzlete Dunavarsányban! Tervezés, tanácsadás, értékesítés: Irritrol, Toro, Irritec, Hunter, Rain
Bird – az öntözéstechnikai piac legjobb
márkái. Az 510-es és 51-es főút kereszteződésénél lévő üzletsoron.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
www.kisduna-vizgazfutes.hu
Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs
otthonában! Tyúkszem, gombás köröm, sarokrepedés, körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)
Matematika, fizika korrepetálást egyetemista
vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)
BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

A város hangja

Lakiheg y Rádió

Hírek Dunavarsányról
minden nap 6.00 és 19.00
között (a feles hírekben).
A térség híreinek napi összefoglalója – benne Dunavarsánnyal – naponta 19.00-tól.
Térségi sportösszefoglaló minden kedden 19.07-től.

A híreket elolvashatja a www.lakihegyradio.hu weboldalon, ahol viszsza is hallgathatja a műsorokat a Hangos Archívum rovatban.
Izgalmas játékok, nyeremények minden hétköznap. Friss közlekedési
információk, dunavarsányi és térségi programajánlók – mindez a legjobb hazai és külföldi dalok kíséretében.
Telefon/SMS: 06/20 95-95-107 • E-mail: hiresek@lakihegyradio.hu
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70 453-4528
vagy 06/20 515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
***
Nytsz:
B/PHF 1125/P/93
***
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõ lapzárta:
2011. július 10.
***
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
***
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066
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BETONRENDELÉS
DUNAVARSÁNYBAN
Tel.: 06/30 969-1124 • 06/30 385-4385

MIXERBETON
•
•
•
•
•
•

CKT, FÖLD, NEDVES BETON
ZSALUKÖVEK, TÉRBURKOLÓK
FUVAROZÁS, DARUZÁS
SÓDER, HOMOK, TERMÕFÖLD
RAKLAPOS ÁRUMOZGATÁS
GÉPI FÖLDMUNKA
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2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38.
(Iskola utca sarkán lévő szolgáltató házban)

Üzletünkben magyar és olasz termékek
találhatók!
Női, férfi és gyermek fehérnemű már
Női, férfi és gyermek zokni már
Harisnya, harisnyazokni és combfix már
Pizsama, hálóing már
Felnőtt fürdőruha már
Gyermek fürdőruha már

390 Ft-tól
160 Ft-tól
80 Ft-tól
2500 Ft-tól
3660 Ft-tól
1990 Ft-tól

Dunavarsányban a Mosdóczi területén!

Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket megújult, klimatizált szépségszalonunkba.
SzolgálTaTáSoK:
• Fodrászat: Kati: 06/20 805-4720, Zsuzsi: 06/30 911-7771
akció: havi korlátlan fodrászat (mosás, vágás, szárítás)
9.800 Ft.
• Kozmetika:
Évi: 06/70 577-3900
Sminktetoválás, mikrodermabrásio, növényi őssejt kezelés.
• álló szolárium

Újdonság!
Pedikűr, manikűr, műköröm:
Mariann: 06/20 373-8635

Cím: Dunavarsány (Nagyvarsány), Sport u. 6. • Tel.: 06/24 484-232
www.katizsuzsiszepsegszalon.cegtudor.hu

