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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. június

Fergeteges Dunavarsányi Napok
Aki ott volt, maga is tapasztalhatta a hangulatot, aki pedig kihagyta, most a Napló oldalain láthatja a mosolygós arcokat, olvashatja a tartalmas programokat, és jövõre már biztosan
nem hagyja ki a városnapokat, ami idén is öt
napon át kínált szórakozási lehetõséget a varsányiaknak.
(Részletek a 10-11. oldalon.)

Köszönetet mondok
a Képviselõ-testület és a magam nevében mindazoknak, akik
jelenlétükkel, érdeklõdésükkel, tevõleges részvételükkel, áldozatkész szolgálatukkal, anyagi támogatásukkal eredményesen tettek meg mindent azért, hogy a 2009-es Dunavarsányi
Napokat
megelégedéssel
nyugtázzuk, és arra, mint a
helyi történelem újabb sikeres eseményére emlékezzünk.
Elmondhatjuk, hogy mind
tartalmában, mind formájában, mind pedig mûfaji sokszínûségében gazdag program van mögöttünk. Annak a
reménységnek is hangot
adok, hogy minden dunavarsányi polgár valamilyen módon részesült ezeknek a
programoknak az értékes és
kedves tartalmából. A nemzeti történelmi felelõsségtõl kezdve, a határokon átívelõ testvérvárosi kapcsolaton, településünk új
közösségi színtérrel való bõvüléséig a kötetlen
és felhõtlen szórakozáson át minden volt a terítéken. És mindez nemcsak azért lehetett, mert
– jogos hálára indítóan – módunk
volt rá, hanem
azért is, mert igényünk, fogadókészségünk és aktív résztvevõkészségünk volt rá.
A feltételek teljesültek, hogy tartalmas
és élvezetes Dunavarsányi Napokat szervezzünk. A feltételek teljesítõinek ezúton
mondok még egyszer hálás köszönetet.
Bóna Zoltán
polgármester
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T E S T Ü L E T I H AT Á R O Z AT O K
– június 2-ai rendes, nyílt ülés –
1.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy 2009. augusztus 1jével 2 házi gyermekorvosi körzetet hoz létre Dunavarsány közigazgatási területén a háziorvosi körzetekrõl szóló 16/2005
(IV.20.) számú rendelet – 2. számú melléklet szerinti – módosításával. Saját részérõl elfogadta a módosító szerzõdést, amely a
BUBÓMED Házi Gyermekorvosi Betéti Társasággal kerül
megkötésre, és felhatalmazta a polgármestert a módosító szerzõdés aláírására. Saját részérõl elfogadta a megbízási szerzõdést,
amely a Dr. Váczi Gyermekorvosi Betéti Társasággal kerül megkötésre, és felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.
2.) A testület hozzájárult a háztól történõ szelektívhulladék-gyûjtés Dunavarsányban való bevezetéséhez 2009. augusztus 1-jétõl.
3.) A képviselõ-testület felkérte a polgármestert az Árpád Fejedelem Általános Iskola Napközi épületének pincefödém megerõsítéséhez szükséges feladatok végrehajtására a statikai dokumentációban megfogalmazott mûszaki tartalommal. Továbbá elfogadta a
Napközi épületének szintráépítésével történõ bõvítési elképzelését.
4.) A testület úgy határozott, hogy a Dunavarsány 950/2 és a 951/2
helyrajzi számú kivett közút besorolású ingatlant Szabadkai köznek, a Dunavarsány 784/8, 786/6 és 786/14 hrsz. alatti kivett út
besorolású ingatlant Epres köznek, a Dunavarsány 879/11 hrsz.
alatti kivett közút besorolású ingatlant Orgona köznek nevezi el.
5.) A képviselõ-testület elfogadta a KEOP 1.3.0 sz. ivóvízminõség
javítási projekthez szükséges Ivóvíz-minõségjavító Önkormányzati Társulás alapító okiratát, valamint a társulási megállapodást.
6.) A testület úgy határozott, hogy a Dunavarsány 056/4 helyrajzi számú szántó besorolású ingatlant közúttá kívánja nyilvánítani.
A közúttá nyilvánítás után az ingatlant Parti utcának nevezi el.
7.) A képviselõ-testület Tóth Lajosné kérelmére térítésmentesen
elfogadta a Dunavarsány, 1778/1 hrsz.-ú, 13 m²-es út besorolású terület önkormányzati tulajdonba adását.

8.) A testület úgy határozott, hogy nem tud támogatást adni a
SZA-LAD Bt. által mûködtetett családi napközi mûködéséhez.
Továbbá hozzájárulását adta a SZA-LAD Bt. által mûködtetett
„Dunavarsányi Gyerkõcde” részére a „Dunavarsány” városnév
határozatlan ideig történõ használatához.
9.) A képviselõ-testület elõzetesen nem látja akadályát, hogy a
119/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának részére a túlkerítés miatt elfoglalt 240 m²-es területet – értékbecslést követõen – értékesítse.
Az értékesítéshez szükséges intézkedéseket akkor teszi meg, ha az
ingatlan tulajdonosa elõzetesen nyilatkozik arról, hogy a szükséges dokumentumok elkészíttetésével és az ingatlan értékesítésével
kapcsolatosan felmerülõ összes költséget viseli.
10.) A testület hozzájárult az I. számú fogászati vegyes körzetre a
praxisjog dr. Dudás Edit javára történõ bejegyzéséhez, valamint
hozzájárult az ifjúsági- és gyermekfogászati körzetre a praxisjog
dr. Csordás Borbála javára történõ bejegyzéséhez.
A képviselõ-testület a 2009. június 2-ai ülésén módosította:
• az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.
11.) rendeletét,
• a háziorvosi körzetekrõl szóló 16/2005. (IV.20.) rendeletét,
• a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004.(X.20) rendeletét.
Ezúton értesítjük a T. Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2009. július 1-jén, a Köztisztviselõk napján,
munkaszüneti nap miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Szilágyi Ákos
jegyzõ

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok

Szavazóköri eredmények
Összesített adatok Dunavarsány településen
A névjegyzék
zárásáig
a névjegyzékbe
felvett
választópolgárok
száma

A szavazás
napján a
névjegyzékbe
igazolás alapján
felvett
választópolgárok
száma

Választópolgárok
száma
a szavazás
befejezésekor

Visszautasított
választópolgárok
száma

A
5.571

B
14

C
5.585

D
2

Szavazóként
megjelentek
száma

E
1.704 (30,51 %)

Az urnában levõ
szavazólapok
száma

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet:+ / hiányzó:-)

Érvénytelen
szavazatok száma

Érvényes szavazatok
száma

F
1.704

G
0

H
13 (0,76 %)

I
1.691 (99,24 %)

Sorsolt
sorszám

A listát állító
párt(ok) neve

Kapott
érvényes
szavazat

%

933

55,17

24

1,42

1

FIDESZ-KDNP

2

SZDSZ

3

MCF ROMA Ö.

1

0,06

4

MUNKÁSPÁRT

12

0,71

5

MSZP

272

16,09

6

JOBBIK

343

20,28

7

LMP-HP

33

1,95

8

MDF

73

4,32
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Há z h o z j ö n a s z e l e k t í v h u l l a d é k g y û j t õ
Az önkormányzat és a városi hulladékszállítást végzõ DHRV Kft. a szelektív hulladékgyûjtés átalakításáról döntött. A módosítás lényege, hogy 2009. augusztus
3-ával kezdõdõen a DHRV Kft. a lakosok által szelektíven gyûjtött hulladékot az ingatlanok elõl szállítja el, minden második (páros) héten, a
szemétszállítás napján.
A DHRV Kft. július második felében minden háztartásba ad egy sárga és egy zöld
zsákot. Kérjük a Lakosokat, hogy a nagy, sárga zsákba a mûanyag hulladékot (PET: üdítõs, ásványvizes palackok, PP, PE HDPE: samponos, mosószeres, öblítõs, flakonok, zsugor és csomagoló fóliák), a kisebb, zöld
zsákba a fehér és színes üvegeket (befõttes, italos üvegek) tegyék. A
papírt kötegeljék össze, vagy papírdobozba gyûjtsék.
Az így összegyûlt hulladékot a szemétszállítási napon helyezzék a
szemetes kuka mellé. A mûanyag hulladékot tapossák laposra, így több
fér a zsákba és a gyûjtõautóba is. A DHRV Kft. kiüríti a szemetes kukákat, és egy
másik autóval összegyûjti a kuka mellé kirakott szelektív hulladékot. A kukásautók

nem egyszerre viszik el a szemetet és a szelektíven gyûjtött hulladékot!
A DHRV Kft. augusztus 3-a és 5-e között megszünteti a szelektív
hulladékgyûjtõ szigeteket. A felszabaduló gyûjtõedényeket a város intézményeinél helyezzük el. Az iskolai, óvodai nevelés során a gyerekeknek módot adunk
a szelektív hulladékgyûjtésben való részvételre, hogy környezetüket még tudatosabban védjék.
És hogy miért jó ez? A Lakosoknak nem kell a szelektíven gyûjtött hulladékot a
gyûjtõszigetekig elszállítani. Több Lakos számára lesz elérhetõ a szolgáltatás. Megszûnik a gyûjtõszigetek mellé lerakott egyéb szemét okozta bûz és látvány.
Sajnos a Lakosok nem tudják akármikor elvinni a szelektíven gyûjtött hulladékot a gyûjtõszigetekhez, hanem kéthetente jön érte az autó. Akinek kevés a gyûjtõzsák, átlátszó zsákban is rakhat ki szelektíven gyûjtött mûanyag vagy üveg hulladékot. Kérem, olvassák el alább figyelmesen a DHRV Kft. tájékoztatóját!
Vigh Antal Rókus
beruházási elõadó
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Ujjlenyomatos útlevél
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó elõírásokról szóló 2004. december 13-i 2252/2004/EK.
rendelet alapján Magyarországon 2009. június 28. napjától ujjlenyomatot is tartalmazó útlevelet kell kiállítani.
Egyúttal módosul – az útlevélkérelem benyújtásakor betöltött
életkortól függõen – a magánútlevél érvényességének idõtartama,
és így az alapilleték mértéke is:
életkor
6 év alatt
6-18 év között
18-70 év között
70 év felett

érvényességi idõ
3 év
5 év
1 év
5 év
10 év
1 év
10 év

illeték
2.500 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
7.500 Ft
14.000 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft

A korábban kiállított, de még érvényes útlevelek érvényességi
ideje és felhasználhatósága nem változik.
További információért kérem, szíveskedjenek hivatali idõben tájékozódni ügyintézõinknél.
Tomcsenkó József
okmányiroda vezetõ Dunaharaszti
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Bankok
szorításában?
Van segítség!
Fórum a jelzáloghitel
csapdáiról és a jogi
lehetõségekrõl.

Nincs egyedül!
Helyszín:

Dunavarsány,
Petõfi Mûvelõdési Ház,
Kossuth L. u. 2. június
30. (kedd) 18 óra
Az eseményt
a Magyarok Szövetsége szervezi
és támogatja.

OBJEKTÍVEN AZ OBJEKTÍV FELELÕSSÉGRÕL!
magyar lakosság körében az
utóbbi idõben elterjedt egy olyan
tévhit, miszerint a megengedett
legnagyobb sebességet 15-20 km/h-val
túllépõ gépjármûvezetõkkel szemben a
rendõrség csak figyelmeztetést alkalmaz.
Az objektív felelõsséggel kapcsolatos
közigazgatási bírság szabályai 2009.
május 2-ától megváltoztak. A jogszabály-módosítás értelmében ezentúl a
megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott bírság összege, a
sebességtúllépés
kilométer/órában
megadott mértékétõl függ, az eddigi
százalékos mértéktõl eltérõen.

A

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Lássunk egy példát, hogy mindenki
számára érthetõ legyen. 40 km/h sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó
határa 44 km/h. Amennyiben a gépjármû
vezetõje a jármûvével a sebességmérõ
készülék szerint 44-58 km/h közötti sebességgel halad, és a rendõrség a sebes-

ségmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a jármû vezetõjével
szemben a helyszíni bírság kiszabására
van lehetõség, illetve ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ, továbbá a
gépjármû üzembentartója a rendõrség
felhívására köteles közölni, hogy ki vezette a jármûvet. Amennyiben a fenti példában szereplõ jármû vezetõje 40 km/h
sebesség helyett 59 km/h sebességgel
közlekedik, úgy vele szemben helyszíni,
illetve szabálysértési bírság kiszabására
már nincs lehetõség, feltéve, hogy õ a jármû üzembentartója.
Ebben az esetben közigazgatási eljárást
alkalmaznak, amely alapján 30.000 Ft
közigazgatási bírságot kell kiszabni.
Mindebbõl az következik, hogy a mindössze 3 km/h túllépésig beszélhetünk
„büntetlenségrõl”, ami nem más, mint a
mérõmûszerek esetleges mérési pontatlanságának tûréshatára.
Tehát a jármûvezetõnek akár 4 km/h
sebességtúllépés esetén is szankcióra kell

számítania. Még súlyosabb következményekre pedig akkor, ha a gyorshajtás miatt egy másik személy súlyos sérüléssel
járó közlekedési balesetet szenved. Ilyenkor az okozó jármû vezetõjével szemben
büntetõeljárás indul, amely alapján akár
szabadságvesztés is kiszabható.
Mindezeket összefoglalva nem
igaz az a tévhit, hogy az ország útjain következmények nélkül lehet
száguldozni.
Magyarországon átlagosan majdnem
minden harmadik közúti közlekedési baleset gyorshajtás miatt következik be. A
megfelelõ sebesség alkalmazásával életek százait menthetjük meg, ezért – a közlekedõk biztonságát legfontosabbnak
tartva – a rendõrség a továbbiakban is
mindent megtesz a másik életét, testi épségét veszélyeztetõ jármûvezetõk kiszûrése érdekében.
Feiglné Fekete Anita
rendõrfõhadnagy,
sajtóreferens
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KOVÁCS KATI DUNAVARSÁNYON
ájus 9-én a Magányos Idõseket Segítõ Alapítvány rendezte meg a nagysikerû Kovács Kati estet. A jótékonysági eseményt Anyák Napja alkalmából szerveztük a Petõfi Mûvelõdési Ház segítségével.

M

Vendégeink nagyobb részét ingyenes busz szállította Dunavarsányból, Délegyházáról és Majosházáról, amiért köszönet illeti
Szilveszter Lajos vállalkozót. A belépõjegy jelképes összegbe, 500
forintba került.
Rendezvényünket támogatta Dunavarsány önkormányzata,
Pánczél Károly országgyûlési képviselõ, Kis Gábor, Majosháza
polgármestere. A színháztermet és a kamaratermet a Petõfi Mûve-

lõdési Ház biztosította. A büfét Gergõné Varga Tünde szervezte
meg, aki a MISA egyik kuratóriumi tagja, Fekete Gergõ Taksonyból pedig anyák napi verseket szavalt és konferált.
Az est fénypontja volt, mikor Kovács Kati a tõle megszokott magas
színvonalú, igényes mûsort adott minden jelenlévõ nagy örömére.
A mûsor után alapítványunk jelentõs értékû adományt nyújtott a
nyugdíjasok és a családosok részére. Ennek keretében zömében új
gyermek és felnõtt ruhanemûk, cipõk, játékok, akácméz (ez utóbbiért köszönet Városi Istvánnak), játékok stb. kerültek kiosztásra. Az
est sikerét bizonyítja, hogy kb. 200 nézõ volt jelen, s külön örömünkre szolgált, hogy Dunavarsány alpolgármestere, Száger Gyula, valamint a délegyházi alpolgármester asszony, Forgó Vilmosné
is megtisztelte jelenlétével rendezvényünket.
Köszönetet mondunk Becze Jánosnak és feleségének, Szilvinek a
rendezvény teljes lebonyolításában nyújtott segítségéért, valamint
Borbás Annának, Zaletnyikné Katinak, Vince Jutkának, a Szilvi
boltnak a szórólapok és belépõjegyek terjesztéséért.
Ezúton értesítjük a lakosokat, hogy létrehoztuk a Nagycsaládosok Egyesülete Dunavarsány és Környéke Tagcsoportját, ezen belül
is a majosházi szekciót.
A MISA Alapítvány jövõbeni terveiben szerepel a gyermeknap,
majd a nyári programok támogatása, szeptemberben pedig egy, az
Idõsek Napjához kapcsolódó rendezvény szervezése Majosházán.
Természetesen a másik három településen az általunk késõbbiekben
szervezendõ programokról is fogunk tájékoztatást adni.
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
MISA Irodavezetõ

N épzenei találkozó
újra citerazenekarunk
másfél évvel ezelõtt.
Köszönet az áldozatos
munkájáért és, hogy hetente jön közénk a citerásokat tanítani. Dr. Kun
Lászlóné alpolgármester
volt az est háziasszonya,
köszönjük neki! A kora
nyári délutánon színvonalas elõadásokat láthattunk, amit jó hangulatú
vacsora és közös éneklés követett.
A Dunavarsányi Népdalkör is kistérségi
aranyokleveles, és az országos arany fokozat
birtokosa. Ám egy mosoly, egy taps, és a részvétel a rendezvényeinken, higgyék el,
sokkal többet ér, mint bármilyen minõsítés, hiszen Önöknek és Önökért énekelünk. Kérem, a jövõben vegyenek részt
minél többen elõadásainkon, mert a magyar kultúra ápolása, megtartása mindannyiunk közös ügye.
Bordás Éva

ásodszor rendezte meg a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Zenekar a népzenei találkozót.
Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a kétévenként ismétlõdõ rendezvénnyel. A Petõfi Mûvelõdési
Ház adott otthont a május végi közös dalolásnak.

M

Vendégeink között igen sok kistérségi, illetve országos aranyokleveles, Arany Páva díjas elõadó volt. Itt voltak Kartal, Veresegyháza, Nyársapát, Inárcs, Ráckeve,
Fót, Pesterzsébet és Dabas-Sári népdalkörei. A Bazsalicska együttes vezetõjének, Szlama Lászlónak külön köszönetet
mondunk, hiszen az õ vezetésével alakult

Megemlékezés
a Trianon Emlékparkban
A 89 évvel ezelõtti békediktátum aláírására emlékeztek Dunavarsány polgárai a
Trianon Emlékparkban június 4-én.

Az önkormányzat által szervezett eseményen közremûködtek az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai, és a megjelenteket Bóna Zoltán polgármester köszöntötte. A megemlékezõ ünnepségen a
térség országgyûlési országgyûlési képviselõje, Pánczél Károly is beszédet mondott.
A felszólalásokat követõen virágot és
mécsest helyeztek el a harangláb talapzatán a megjelentek, így emlékezve azokra a
milliókra, akik 89 évvel ezelõtt úgy veszítették el hazájukat, hogy lakóhelyet sem
változtattak.
Szilvay Balázs
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20 éves az újjáalakult 724. sz. Kossuth Lajos cserkészcsapat
Én még nem voltam cserkészérett,
amikor újjáalakult csapatunk, de az elsõ
lépéseinek próbálgatásához hamar csatlakoztam. Az idén pedig egy olyan nagy évfordulót ünnepelünk, amelyet a 30-as évek
végén létrejött, 1945-ben újjáalakult és
1948-ban betiltott csapatunk nem érhetett
meg. Ezzel csak azt kívántam érzékeltetni,
hogy a Szálasi és a Rákosi diktatúrák által
egyaránt üldözött cserkészetünk újkori
történelme már össztörténelmének kétharmadát teszi ki. Erre utalt a 15 éves évfordulónk alkalmával ünnepi beszédet tartó, a
negyvenes években cserkészkedõ atyai barátunk, amikor azt mondta: „Irigylem azokat, akik már 15 éve cserkészkednek, mert
nekünk ez nem adatott meg.”. Némelyikünknek pedig már az is megadatott, hogy
20 éve cserkészkedjünk.
Elfogadom, hogy kiváltságosok azok,
akik a világ legnagyobb ifjúsági szervezetének lehetnek a tagjai, amely – bár nálunk 40 éves betiltással – több mint 100
éve Isten, haza és embertárs szolgálatát
tûzte zászlajára, miközben tudást, élményt, testi-lelki erõsödést kínál fiúnak,
lánynak 6 éves kortól felsõ korhatár nélkül. Ebben a világméretû, nagyon komoly játékba sokan belekóstoltak városunkban is hosszabb-rövidebb ideig, s
akik ezt tették, azok mind nyertek vele.
Sok nyertese van csapatunknak. Azok közül, akik gyermekfejjel már az elsõ fogadalomtételkor cserkészruhát öltöttek magukra, ketten viselik még mindig azt.
Egyikük városunk polgármestere, másikuk képviselõ, bizottsági elnök.

Hogy mi történt ez alatt a húsz év alatt,
elmondani nem lehet. Nem is leltárt készítünk az évforduló kapcsán, hanem há-

lát adunk és egy kicsit nosztalgiázunk. Én
magam is hálát adok, hogy 26 évembõl
18-at cserkészként éltem le és úgy gondolom, hogy a hátralevõt is cserkészként fogom. Azok közé tartozom, akiknek sok
élménye fûzõdik a cserkészethez.
- A természet, a magyar kultúra, a keresztyén lelkiség, a polgári értékrend
megismerése, mindezek gyakorlása sokunkat köt a cserkészethez.
- A kötelesség gyakorlásának tudatosítására is jó gyakorlótér volt csapatunk.
Díszõrségek, kötelezõ jellegû fellépések,
sokszor fárasztó elvárások ma már a legépítõbb emlékeink között vannak.
- Önmagunk erejének, tûrõképességének a kipróbálása is szinte heti szükségszerûség volt életünkben.
- Megtanultuk, hogy aki sikerélményre
vágyik, annak ezért meg kell küzdenie.
Közel napi 100 kilométeres vízitúrás teljesítményeink a Dunán és a Tiszán még a
gyakorlott vízitúrázók fülének is hihetetlennek tûntek.
- Az újdonságra való nyitottság és érdeklõdés képességét is többnyire cserkészruhában éltük át. A sí- és lovastáborok, amelyek estéin nem illett megszólalni magyarul, sõt Shakespeare darabokkal
kellett szórakoztatni egymást angolul,
olykor türelmünket is megpróbálták, de
javunkra váltak.
- A híres történelmi helyszínek, vagy a
hõsök nyugvóhelyének meglátogatásával
az elbeszélések betûi megelevenedtek
elõttünk.
- A Kárpát-medence
magyar kincsei és ottani
magyar testvéreink is a
cserkészet kapcsán kerültek közel hozzánk. De
a cserkészet ültetett egy
asztalhoz bennünket német, belga, ír, amerikai
stb. cserkészekkel is.
A fentiek csak ízelítõk
abból, ami sokunknak
egyszerûen beépült az
életébe. Nem csak az emlékeibe, hanem az ismeretébe, az értékrendjébe,
az idegeibe, az izmaiba, a
lelkébe. Sokan voltunk
sokféleképpen együtt.
Sokszor talán azt is éreztük, hogy a szüleinkkel
vagy a nem cserkész – magunk választotta – barátokkal egyszerûbb volna, kellemesebb volna. De azt sosem mondhattuk,

hogy az események mélyén nem volt ott
egy bölcs, tapasztalt, jólelkû angol katonatiszt, Lord Baden Powell és a késõbbi
cserkészvezetõk javunkat akaró jó szándéka.
A 20 év elszaladt. Voltak, akik meg
sem várták, hogy kinõjék a cserkészruhát,
már levették, de a cserkészet jóságából
valami bennük is maradt. Voltak, akik néhány év után vagy egy évtized után érezték azt, hogy a napi cserkészetet már nem
tudják vállalni. Biztos azonban, hogy az õ
napjaikban is felismerhetõk a cserkészet
pozitív elemei. A két csapatalapító fiatalember és a korosztályukhoz tartozó ma is
cserkészkedõ egyetemisták, fiatal értelmiségiek, szakemberek és bizonyára a
már õszülõ, kopaszodó fejjel cserkészetet
elkezdõk ma is épülhetünk. S nem öncélként tesszük ezt, hanem várva és fogadva
az újoncokat, akikbõl szép számmal vannak körülöttünk.

A 20 éves évforduló számomra ilyesmi
gondolatokat provokált természetesen a
konkrét, többnyire ma is mosolyt eredményezõ eseményekre való visszaemlékezések mellett. Sokan tettük ezt templomi hálaadással és tartalmi eszmélõdéssel,
fogadalommegújítással és a cserkészetet
támogatók cserkészies elismerésével,
kopjafaállítással és szeretetvendégséggel.
Jó volt együtt lenni. Jó volt emlékezni,
emlékeztetni, arcokat és gesztusokat elõidézni. Jó volt hálásan gondolni a már elköltözött Felföldi Bertalanra, Jakus Istvánra, Tátrai Jánosnéra, Dr. Péteri
Zoltánnéra, Deák Sándorra és Dr. Molnár
Ambrusra. Jó volt látni körülöttünk a kiscserkészeket, s azokat is, akik már kiállták az elsõ évek nem könnyû próbáit. S jó
volt a régi szorongással, de új elkötelezettséggel ismét kimondani:
„Híven teljesítem kötelességeimet,
amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom.”
Dr. Csobolyó Eszter st.
parancsnok
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Dunavarsány – Gemmingen: 10
Jubileumi ünnepséget ült Dunavarsány. Tíz
éves lett a testvérvárosi kapcsolata a németországi Gemmingennel. A Petõfi Klub elõtt fölállított sátor zsúfolásig megtelt június 5-én,
Nagyvarsányon.

A több száz vendég köszöntése után a két város elsõ embere,
Bóna Zoltán (Dunavarsány) és Timo Wolf (Gemmingen) közösen ültetett fát, ami a települések jó kapcsolatát jelképezi.
A testvérvárosi
találkozóra 65
gemmingeni érkezett, közülük
8-an kerékpárral.
A polgármester
is két keréken érkezett, aki elmondta, pontosan egy héttel
korábban indultak Gemmingenbõl, és õ Passauban csatlakozott
a
csapathoz.
Kérdésemre,
hogy miért döntöttek az embert próbáló túra mellett, Timo Wolf
a következõképp felelt: „Ez egy szimbolikus dolog volt, úgy
gondoltuk, hogy erre a különleges alkalomra különleges módon
kell érkeznünk. 1200 kilométert tekertünk, ám mégis frissen,

lelkesen kerekeztünk a célba. Csak, hogy érzékeltessem, milyen
tempóban haladtunk, tegnap ilyenkor még Gyõrben jártunk, s
alig egy nap alatt tekertünk le 200 kilométert.”
Kíváncsi voltam, vajon õsszel a varsányiak is nyeregbe pattannak-e, amikor majd Gemmingenbe várnak minket a németek,
mire Tiefenbeck László, a Dunavarsányi Svábok Egyesületének
elnöke humorosan megjegyezte: „német testvéreiknek könnyebb
dolguk volt idefelé, ugyanis dombos vidékrõl gurultak le. Nekünk viszont emelkedõnek kellene tekernünk, ami sokkal nehezebb. Nem véletlen, hogy a gemmingeniek is visszafelé már buszokkal utaznak”.

A viccet és a jókedvet persze nehéz lett volna félretenni ezen a
napon. Folyamatosan kígyózott a sor a sörcsapok elõtt, és a
programok is hajnalig tartottak. Tánccal és énekkel szórakoztatták a vendégeket az általános iskola tanulói és a helyi tánccsoport tagjai.

Az ismerkedés õsszel folytatódhat, amikor is Gemmingenbe
várják a dunavarsányiakat. A bajor sör mellett a programokért is
érdemes lesz Németországba utazni, a kényelmeseknek busszal,
a bátrabbaknak kerékpárral.
Szilvay Balázs
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Megnyitotta kapuit
a Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Sokak számára örömünnep és a hálaadás napja volt június 7-e, amikor hosszú, száraz hetek, hónapok után végre megeredtek az ég csatornái és éltetõ esõt adtak a szomjas földeknek. A Soli Deo
Gloria Közösségi Ház felszentelésére gyülekezõk, a házigazdák és vendégek nem bánták az esõvel
járó kényelmetlenséget, sokkal inkább áldásnak tekintették azt. Áldásnak ugyanúgy, mint annak az
építkezésnek és épületnek a sikeres befejezését, amelyért hálát adtak, amely az egész várost kész
szolgálni, s amelyet Dr. Szabó István református püspök és Takaró András református esperes, valamint a megjelent lelkipásztorok áldásmondásával szenteltek fel.
A felszentelést követõ héten gazdag
program volt a Házban. Sokan érdeklõdéssel járták be az új közösségi teret,
amely helyet adott beszélgetéseknek, játékoknak, találkozóknak, népzenének, jazznek, cigányzenének, klasszikus zenének
és nem utolsósorban felemelõ, ünnepi istentiszteleteknek is. Az alábbiakban az
építkezés egyik szervezõjének és vezetõjének, Dr. Bóna Zoltánnak ünnepi beszédét
közöljük. (A szerk.)

Dr. Bóna Zoltán református lelkész

Dr. Szabó István református püspök

Dr. Szebik Imre ny. evangélikus lelkész

Gáncs Tamás evangélikus lelkész

Kis R. Sándor katolikus plébános

Tisztelt Ünneplõ Gyülekezet!
Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Csodálatos bizonyára azoknak
a szemében, akik az elmúlt években
ehhez az építkezéshez munkájukkal,
törõdésükkel, aggodalmaikkal, imádságaikkal és áldozataikkal járultak hozzá. És csodálatos azoknak a szemében
is, akik messzebbrõl nézték a fejleményeket, vagy éppen most szembesülnek
elõször, hogy mi is történt itt. Csoda
történt itt. Ezelõtt a csoda elõtt ámulunk, e csoda szerzõje elõtt fejet hajtunk. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a
mi szemünkben.
Soli Deo Gloria a közösség neve,
amely e tervet megálmodta és végrehajtotta. S Soli Deo Gloria az alkotásnak, e
Közösségi Háznak a neve. Számunkra
ez nem szólam, hanem tartalom, amelybõl – egyebek mellett – az következik,
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hogy tudjuk, Kinek tartozunk igaz hálával s tudjuk, hogy Kitõl kérjük az erõt a
folytatáshoz. Ez természetesen nincs ellentmondásban azzal, hogy ne mondjunk köszönetet mindazoknak, akik
imádságukkal, pénzükkel, munkájukkal,
termékeikkel, ötleteikkel, tanácsaikkal
benne vannak mind a közösségben,
mind pedig a falakban. Természetesen
nem egyformán kértünk részt ebbõl a
nagy vállalkozásból. De akik kértek,
azoknak neve fel van jegyezve a legjobb
helyen, a legjobb mérce szerint. Itt most
mi többet nem kívánunk mondani, mint
hogy az emberi áldozatokért is, többek
emberfeletti odaadásáért is õszinte köszönetünket fejezzük ki és legyen ezért
is Egyedül Istené a Dicsõség.
Sokunk életének kitörölhetetlen részévé vált az elmúlt évek munkája és hiszszük azt, hogy sokak életének legjobb
részévé fog válni az a munka, ami ebben
a házban folyik majd. Nagy ajándékot
kaptunk mindannyian. Igaz lett rajtunk a
zsoltáros szava, „… akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget.”. Mindannyian nagy ajándékot kaptunk álmunkban is.
Azok, akik megálmodták ezt az építkezést és sok álmatlan nappalt és éjszakát vállaltak ennek érdekében – most
gyönyörködhetnek az ajándékban, és
örülhetnek az ajándéknak.
Azok is, akik a megálmodásban aktívan részt vettek, aztán a megvalósításban már nem annyira – most gyönyörködhetnek az ajándékban, és örülhetnek
az ajándéknak.
S azok is, akik álmukban sem gondoltak arra, hogy valami közük lehet ehhez
az épülethez – most gyönyörködhetnek
az ajándékban, és örülhetnek az ajándéknak.

Dunavarsányi Napló

Olyan hajlék épült itt, és olyan hajlékra
kérjük most Isten további áldását, amely
nem a kiváltságosoké, hanem azoké a kiválasztottaké, akik a kegyelmet képesek
elfogadni. Sokan vagyunk, akik órákat
tudnánk beszélni az építkezés kezdetérõl,
megtorpanásairól és meglódulásairól.
Ezek között a mesélõk között én is az elsõk között lehetnék. De most csak azt
mondom, hogy
- legyen Istené a dicsõség, mert hosszú
és kínos viták után sikerült a telket
biztosítanunk;
- legyen Istené a dicsõség, mert megtaláltuk azt a mérnököt, aki tudta, hogy
milyen legyen egy SDG Közösségi
Ház, s hogyan épüljön az;
- legyen Istené a dicsõség, mert a természet erõivel, a talajvízzel felvett
harcban is gyõzedelmeskedhettünk;
- legyen Istené a dicsõség, mert a szük-
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séges pénz a tengeren túlról, távoli
városokból, egyházi testületeinktõl, a
környék és városunk vállalkozóitól,
gyülekezetünk tagjaitól és más vallásúaktól, rokonoktól és idegenektõl folyamatosan érkezett;
- legyen Istené a dicsõség, mert a felajánlott szakmunka és felajánlott segédmunka elsõ perctõl kezdve ma
délutánig is folyamatosan érkezett
együtt a felajánlott vagy csökkentett
árú építõanyaggal;
- legyen Istené a dicsõség, mert azok is,
akik jogos juttatást kértek és fogadtak
a munkájukért, legjobb tudásukat valósították meg tisztes igyekezettel;
- legyen Istené a dicsõség, mert a kételkedõk, kellemetlenkedõk, ellendrukkerek ördögi incselkedéseit méltóságteljes türelemmel, sõt szeretettel tudtuk hordozni;
- legyen Istené a dicsõség, mert jó reménységgel vagyunk aziránt, hogy a
kölcsönök törlesztésének eleget teszünk azáltal, hogy a felajánlások a
mai nappal nem apadnak el;
- legyen Istené a dicsõség, mert nagy
terveink vannak e házon belül s e házon túl, mert az 500 évvel ezelõtt született Kálvin Jánostól tudjuk, hogy
mindent, amit elértünk, csak kezdetnek kell tekinteni.
Arccal az ég felé fordulva vagyunk készek a megújuló kegyelemmel valami újnak az elkezdésére, arra az ajándékra
építve, amelyet ma mindannyian átveszünk.

Soli Deo Gloria! – Egyedül
Istené a Dicsõség!
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Képes beszámoló a
(Folytatás a címoldalról)

Tavaly óta már nem csak egy hétvégén, hanem
csaknem egy egész héten át tartanak a Dunavarsányi Napok. Június 9-én, szerdán nyitotta meg
az idei programsorozatot Bóna Zoltán, városunk
polgármestere a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Szlovákiai testvérvárosunk, Szalóc küldöttei is bemutatták néptánctudásukat. A délutáni programok mellett az esti koncertek is ezreket vonzottak a városközpontba, ahol
kirakodóvásár és vidámpark tette teljessé a szórakozást.

Másnap gyermekbábszínház és patchwork kiállítás színesítette a programot, amit az esti órákban a pedagógusnapi köszöntés követett. A csütörtöki színházi estet után az Árpád Fejedelem
Általános Iskola végzõs tanulóinak ballagásával
folytatódtak az események.

Vasárnap a sportpályán indult a nap, ahol a labdarúgó vándorkupa talált új gazdára (13. oldal). A települést
a majorette-es lányok ébresztették, majd a déli órákban
az újszülöttek polgárrá fogadása következett a Nagysátorban, ahol szám szerint 64 gyermek kapott oklevelet.

Szombaton aztán jött az igazi nagy forgatag. A Mûvelõdési Ház elõtt a helyi civil szervezetek fõztek és sütöttek,
majd a Kézimunka Szakkör retro kiállításának megnyitója
következett a Helytörténeti Múzeumban (a tárlat egyébként még most is megtekinthetõ a ’60-as, ’70-es évek jellegzetes tárgyaiból). A Nagysátorban délutántól folyamatos volt a mûsor. A hastánctól a népdalig, a kórusénektõl a
néptáncig kínáltak programot a fellépõk.
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Dunavarsányi Napokról
A folytatásban a városi intézmények és a civil szervezetek mûsorait tekinthette meg a több száz érdeklõdõ, köztük
az óvodások zenés elõadását.
A színpadon egymást váltották a fellépõk, akik kivétel
nélkül színvonalas produkciókkal lepték meg a publikumot.

könnyed szórakozással,
ami
így, együtt minden igényt kielégítõ eseménnyé
fejlõdött.
Persze
nem
csak az elõadókat illeti köszönet a munkájukért, nem feledkezhetünk meg
Dunavarsány önkormányzatáról
sem, amelyik a szervezésen túl a rendezvény anyagi fedezetét biztosította, és a gazdasági nehézségek
ellenére is fontosnak tartotta városunk szellemi,
kulturális és közösségi épülését.
Szilvay Balázs

A Nagysátor
szombaton és
vasárnap már a
délelõtti órákban megtelt, s
az esti könnyûzenei produkciók alatt már
sokan csak az
asztalok mögött kaptak helyet.
A városnapi
programsorozat idén is nagy sikerrel zárult. Rengeteg vendéget vonzott
Dunavarsányon túlról is, és megmozgatta szinte az egész
város civil lakosságát. Ötvözte a kulturális programokat a

A Dunavarsányi Napló következõ számában
láthatják és olvashatják a városnapok keretében
polgárrá fogadott újszülötteket!
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Tanév végén Tanulmányi versenyek 2008-2009.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában két ünnepi eseménnyel zárult
a 2008-2009-es tanév.
Június 12-én került sor a nyolcadikosok ballagására. E napon vett búcsút az
iskolai közösségtõl 68 végzõs diák. A
szokásos módon valamennyien ünneplõbe öltöztünk, feldíszítettük az iskolát, útravalónak szánt mottót írtunk a táblákra,
virágot, könyvet, tarisznyát készítettünk,
és mindent megtettünk, hogy õszintén
ünnepivé tegyük ezt a napot. Azt gondolom sikerült.
Különösen szép pillanat volt, amikor
két kiváló diákunkat Árpád-emlékérmével jutalmaztunk a nyolc éven át tartó kiemelkedõ munkájuk elismeréséül. Megérdemlik, hogy név szerint említsem
õket: Kollár Szabina 8. c és Zoltán Máté
8. a osztályos tanulók.
Egy hét elteltével a tanévet zártuk. Azt
a tanévet, amelyre ha visszatekintünk,
beleborzongunk, mennyi minden történt
velünk. Számtalan esemény volt az év
során. Intézményünkben derûs iskolai
élet zajlott, munkás, sokszor nehéz hétköznapokkal, hagyományosan szép, felemelõ ünnepekkel és sokféle, tanítási
órán kívüli rendezvénnyel.
Eredményes évet zártunk. Ez talán érzékelhetõ a következõ adatokból. Az
535 tanulóból 69-nek kitûnõ és 57-nek
jeles bizonyítványt oszthattunk ki.
Többéves hagyomány, hogy az évzárón átadjuk az Év Tanulója Díjat, melyet
minden alkalommal olyan alsós és felsõs
diák vehet át, aki a legkiválóbb volt a
tanév során. Ebben az évben Szabó Viktor 4. c, Gersei Regina 7. a, Bálint Zsuzsanna 7. b, Fehér Gabriella 8. c és Horváth Ramón 8. b osztályos diákok részesültek az értékes elismerésben.
Díjakat kaptak még a kiváló sportolóink: Békés Tímea 8. osztályos tanuló a
Jó Tanuló Jó Sportoló Díjat; Szabó Alexandra, Guba Máté és Lang János pedig
– akik szintén nyolcadikosok – Jó Sportoló Díjat vehettek át.
Végezetül néhány tanulmányi verseny
eredményét szeretném megosztani az olvasókkal.
Az újság következõ számában a tanév
sportversenyeirõl és eredményes diákjainkról fogok beszámolni.
Addig is kívánom, töltse diák és tanár
kellemesen, aktív pihenéssel, sok vidámsággal a vakációt a szeptemberi viszontlátásig!
Vas Zoltánné
igazgató

Német nyelvi kompetencia alapú
verseny – Szigetcsép
3-4 évfolyam, csapat
3. helyezés: Gémesi Szabolcs 3. a
Hajdú Kinga 4. a
László Gergõ 4. a
Romhányi Petra 4. a
5-6. évfolyam, csapat
3. helyezés: Mihály Bernadett 5. a
Stirczula Zsolt 5. a
Horváth Bianka 6. a
Mayor Nikolett 6. a

Matematika kompetencia alapú
verseny – Szigetcsép
3. osztály
1. helyezés:
3. helyezés:

Koncz Bendegúz 3. a
Gémesi Szabolcs 3. a

4. osztály
1. helyezés:
3. helyezés:

Szabó Viktor 4. c
Náhlik László 4. c

5. osztály
1. helyezés:
2. helyezés:

Török András 5. c
Zimmermann Eliza 5. b

6. osztály
2. helyezés:

Koncz Soma 6. a

Alapmûveleti matematika,
megyei forduló
2. helyezés:

Zimmermann Eliza 5. b

Kenguru országos matematika verseny,
megyei eredmények
3. osztály
13. helyezés: Koncz Bendegúz 3. a
14. helyezés: Gémesi Szabolcs 3. a
4. osztály
18. helyezés: Szabó Viktor 4. c
86. helyezés: Náhlik László 4. c
5. osztály
19. helyezés:
30. helyezés:
54. helyezés:
64. helyezés:

Zimmermann Eliza 5. b
Sturovics Dóra 5. a
Barsi Réka 5. a
Mihály Bernadett 5. a

6. osztály
24. helyezés: Koncz Soma 6. a
71. helyezés: Nagy Tímea 6. a
7. osztály
102. helyezés:Almás József 7. a
104. helyezés:Lovas Ádám 7. c
8. osztály
58. helyezés: Szabó Zsolt 8. a
71. helyezés: Zoltán Máté 8. a

„Koktél” kistérségi komplex verseny
Szigethalom
4. osztályos csapat
4. helyezés: Náhlik László 4. c
Ispán Réka 4. b
Botka Bence 4. a

5-6. osztályos csapat
5. helyezés: Faragó Panka 5. a
Sturovics Dóra 5. a
Szántó Dóra 6. a
Koncz Soma 6. a

Zrínyi matematika verseny,
megyei forduló
3. osztály
57. helyezés: Koncz Bendegúz 3. a
5. osztály
85. helyezés: Zimmermann Eliza 5. b
6. osztály
7. helyezés:

Koncz Soma 6. a

Szövegértés kompetencia alapú verseny
Szigetcsép
5. osztályos csapat
2. helyezés: Faragó Panka 5. a
Zimmermann Eliza 5. b
Rohn Viktor 5. c
7. osztály
3. helyezés:

Gersei Regina 7. a

8. osztály
1. helyezés:

Kollár Szabina 8. c

Kazinczy verseny
3. helyezés:

Faragó Panka 5. a

Arany János nyelvi verseny,
megyei döntõ
6. helyezés:

Sturovics Dóra 5. a

Kistérségi versmondó verseny
Makád
3. helyezés:
3. helyezés:

Nagy Zsófia 5. a
Nagy Boldizsár 7. b

Kistérségi versmondó verseny
Ráckeve
Különdíj:

Nagy Boldizsár 7. b

Bendegúz nyelvész verseny
megyei döntõbe került tanulók
Sturovics Dóra 5. a
Mihály Bernadett 5. a
Zoltán Máté 8. a

Weöres Sándor körzeti versmondó
verseny
1. helyezés:
3. helyezés:

Gersei Regina 7. a
Nagy Zsófia 5. a

Simonyi Zsigmond kistérségi helyesíró
verseny – Dunavarsány
1. helyezés:
3. helyezés:

Gersei Regina 7. a
Goldschmidt Tímea 8. c

Angol versmondó verseny
3. helyezés:

Molnár Orsolya 7. c

XX. évfolyam 6. szám
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A városnapok keretében került megrendezésre a már hagyományos kispályás labdarúgó vándorkupa. Idén 15 csapat jelentkezett, így az együtteseket három 5-ös
csoportba sorsoltuk. Ezután kezdõdtek meg
a csoporton belüli kõrmérkõzések, melyek
után az elsõ két csapat, illetve a két legjobb
harmadik jutott tovább, így alakult ki a legjobb nyolc mezõnye. Következhettek a negyeddöntõk, ahol már nem lehetett hibázni,
aki kikap, az kiesik.

Halálbrigád-Buckalakók 3:1; Lacháza
Öregfiúk-Blue Army 3:1; Gold Ház-Turmix

1:4; FTC-Speckós FC 0:1. Sajnos négy csapat búcsúzni kényszerült, a négy gyõztes
pedig készülhetett az elõdöntõre, ahol a
következõ
eredmények
születtek:
Halálbrigád-Turmix 0:3; Lacháza ÖregfiúkSpeckós FC 4:0. Az eredmény mindkét mérkõzésen igazságos volt, így következhetett
volna a harmadik helyért folyó küzdelem,
ám a Speckós FC már nem akart több mérkõzést játszani, így a harmadik helyet a Halálbrigád nevû csapat szerezte meg. Ezután
nem volt más hátra, mint a döntõ, ahol a
Lacháza Öregfiúk és a Turmix nevû csapat
nem bírt egymással. A két félidõ alatt
mindkét csapat 1-1 gólt lõtt, és maradt a
döntetlen, így a szabályok értelmében 3-3
büntetõrúgás következett, ahol a Lacháza
Öregfiúk nem hibáztak, belõtték mind a
háromat, ellenfelük viszont csak kettõt, ezzel 3:2-re megnyerték a mérkõzést. Az
egész nap folyamán mutatott sportszerû és
jó játékuk alapján megérdemelten nyerték
meg a vándorkupát!

apok
N

N

A nap végére már csak a kupák és a különdíjak kiosztása maradt. 1. Lacháza Öregfiúk; 2.Turmix; 3. Halálbrigád. A torna legjobb kapusa Szabó Gábor (Szabcsi) lett a
Halálbrigád csapatából, míg a gólkirály (8
góllal) Mándoki László a Speckós FC csapatából. Gratulálunk nekik!
Szeretném megköszönni Zoltán Attilának
és Solti Józsefnek a kapukat, Városi Sándornak, Bessenyei Zsoltnak és Kovács Istvánnak a kapuk szállítását, illetve az összes
résztvevõ csapatnak a sportszerû játékot!
Jövõre újra találkozunk.
Krasznai István
szervezõ

A DUNAVARSÁNYI POLGÁRÕR EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJA
Idén sem unatkoztunk, eseményekben gazdag félévet tudhatunk
magunk mögött. Ünnepi megemlékezéseket, rendezvényeket és
egyéb eseményeket biztosítottunk, hogy minél zavartalanabbul részesüljön városunk lakossága ezekben a programokban.
z alábbi eseményeken tapasztalhatták a dunavarsányiak a helyi
polgárõrség munkáját: Banya bál,
óvodai farsangok, Katolikus bál, 184849-es megemlékezések, postás kisérés,
rendõrségi akcióban való részvétel, feltámadási menet, Árpád bál, futóverseny,
Trianon megemlékezés, DunavarsányGemmingen 10 éves testvérvárosi kapcsolatának megünneplése, Dunavarsányi
Napok, Majorette felvonulás, Árpád bál.
A programok biztosításáért elismerés
illeti a polgárõröket, akik idejüket nem
sajnálva munkájukkal városunk lakosságának közbiztonságát szolgálták.
Tevékenységünkhöz tartozik a Mátrix
is, ami egy rendszám felismerõ berendezés, és az országban csak néhány helyen
található, köztük a Dunavarsányi Polgárõr Egyesületnél. Ennek a rendszernek a segítségével többek közt a rendõrség munkáját támogatjuk, hogy a szol-

A

gálatban lévõ járõr a problémás gépkocsikat célirányosan tudja ellenõrizni.
Dunavarsányon és a környezõ településeken szûrjük az eltulajdonított vagy
forgalomból kivont gépjármûveket. Célunk a Mátrix rendszer minél hatékonyabb kihasználása.
A lakossági bejelentésekrõl minden alkalommal rövid feljegyzést készítünk, és az
ügyeletben lévõ polgárõrök személyesen
néznek utána, mit tudnak tenni, és ha kell,
rendõri segítséget vagy mentõt hívnak.
A félreértések elkerülése végett szeretnénk minden kedves lakost értesíteni,
hogy egyesületünknek nem áll módjában
segélyhívó berendezést ingyen biztosítani. Pályázat útján évi 2 db segélyhívót
tudtunk eddig finanszírozni, amelyek kihelyezése ingyenes volt. Mindazonáltal a
berendezés megvásárolható a Közbiztonsági irodában Nagy Mihálynál (Csoszinál), amely után a szolgáltatás ingyenes.

Bizonyára már olvasták, hogy megszûnt a Dunavarsányi Közrendvédelmi és
Közbiztonsági Közalapítvány, amelynek
volt elnökét, Szolnoki Ferencet a polgárõrgyûlésesen vezetõségi tagnak választottak többségi szavazattal a polgárõrök.
A vezetõség az alábbiak szerint alakult:
az elnök Nagy Mihály (Csoszi), és három
vezetõségi tag: Farkas Attila, Szûcs Attila és Szolnoki Ferenc, akik várják az
Egyesülettel kapcsolatos észrevételeket.
Megköszönjük a 2008. évi SZJA 1%-os
támogatását minden kedves polgárnak,
amelyet az Egyesületünk részére felajánlottak, ezzel is segítve mûködésünket.
Ezúton mondok köszönetet magam és a
Dunavarsányi Polgárõr Egyesület tagjai
nevében azoknak, akik ebben a félévben
is pártfogolták és segítették munkánkat.
Tevékenységünk - úgy gondolom - nem
hiábavaló és reméljük, Önök is meg vannak vele elégedve, hiszen a közbiztonság
megõrzése közös érdekünk. Várjuk észrevételüket, illetve javaslatukat, amelyet
megtehetnek személyesen a Halász
Lajosné u. 1. szám alatt vagy telefonon a
06/24 483-279-es számon.
Farkas Attila
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Tanárnõ kérem,
erre nem készültünk!
– Búcsú Rácz Edit tanárnõtõl –
Nem akartuk elhinni a döbbenetes hírt:
Kovácsné Rácz Edit tanárnõ meghalt! Anynyira valószínûtlennek tûnt, hogy õ, a csupa
akarat, az örökké tenni vágyó asszony nincs
többé. Õ, aki sok-sok éven át ott volt Dunavarsány minden lélegzetvételében, az iskolában, a közéletben, mindenütt. Még akkor is,
amikor nehezebb, felhõs idõk jöttek életében.
Akik ismerték vagy együtt dolgoztak vele,
tudják, hogy milyen pontos volt, és csak a
teljes munkát volt hajlandó elfogadni. A Mûvelõdési Ház régebbi dolgozói vagy a zeneiskolások erre bizonyára jól emlékeznek. Az
elsõ szabadon választott képviselõ-testület
tagjaként is ugyanolyan lelkiismerettel végezte munkáját, mint fõállásában. Jó volt vele együtt dolgozni. Volt fantáziája, elképzelése Dunavarsány köz- és kulturális életérõl.
Sok mindent tehettünk volna még együtt.
Szomorú, hogy errõl már csak múlt idõben
és feltételes módban beszélhetünk.
Editke, kedves tanárnõ! Mi nem készültünk búcsúbeszédet mondani, különösen Neked nem! Úgy köszönünk el hát, mint régen,
amikor egy-egy találkozónk után elváltunk
egymástól: Szervusz! Isten áldjon!
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Isten Veled Sándor bácsi!
Június 5-én, 95 éves korában elhunyt Kovács Sándor, az eredeti DTE utolsó élõ
tagja, futballistája.
Négyéves volt, amikor szüleivel a jászsági Alattyánból Dunakisvarsányba költözött. Tizenhat éves korában, 1930-ban lett a csapat tagja. A nyurga, hosszúra nõtt fiatalember egy ideig a balszélsõ posztján játszott. Edzõje - az idõsebb Skobrák Ferenc
- hamar felismerte, hogy a gyors és jól cselezõ Kovácsnak a centercsatár posztján
kell játszania. Itt is játszott végig, amíg a DTE tagja volt. Sikeres futballista volt,
többszörös gólkirály. A DTE elsõ bajnokcsapatának tagja.
„Pénzt a fociért sohasem kaptam, nem azért fociztam. Abban az idõben ilyesmi
szóba sem jöhetett” – nyilatkozta 2001-ben a Napló fõszerkesztõjének, a DTE 75.
születésnapja alkalmával. „A barátok, a jó társaság többet ért mindennél. A Dunakisvarsányban eltöltött focista éveknek nagyon sokat köszönhetek. Itt tanultam meg
játszani, itt lettem igazi focista.”
Néhány év múlva, amikor Kovács Sándor szüleivel hazaköltözött Alattyánba,
szülõfalujában még nem volt futballcsapat. Megszervezte, és játékosként, edzõként
sikerre vitte az új csapatot. Ahogy mesélte: gyakran példálózik a kisvarsányi csodacsapatról játékostársainak.
„Akkor hagytam abban a focit – mesélte Sándor bácsi mosolyogva –, amikor a
bekk utolért. Amíg én voltam a gyorsabb, eszembe sem jutott ilyesmi”.
Sándor bácsi július 5-én elköltözött közülünk az égi pályára. Utolérte és elgáncsolta az a „bekk”, amelyik egyszer mindnyájunkat utolér. Az égi pályán már várták társai, teljes lett a csapat. Rácz Feri a kapus, Galambos Benõ a balfedezet, Takács Pali, Hollósi László és a többiek.
Akik ismertük és szerettük, innen a földi pálya szélérõl intünk neki búcsút és köszöntjük: Isten vele Sándor bácsi! Emlékét megõrizzük!
Kovács Sándort 2009. július 11-én kísérik utolsó útjára szülõfalujában,
Alattyánban.
Faragó Károly
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Közérdekû
telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan
(24) 472-010
Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje
(20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs-P: 13-15;
Dr. Kun László háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje
(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
(24) 521-125
(rendelési idõben)
(70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15;
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
(rendelési idõben)
(24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje
(70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;
Cs: 13-17; P: 8-12;
Fogászati rendelõ
Kisvarsány
(24) 483-213
Nagyvarsány
(24) 534-576
Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó
(24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;
Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János
(24) 473-327
Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121
Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
(24) 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
(24) 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
(24) 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
(24) 486-023
Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
(24) 534-250
Polgármesteri Hivatal
(24) 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc
(30) 950-7269
Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680
Posta
(24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
(30) 378-5116
Református Egyházközség
(24) 484-452
Római Katolikus Plébánia
(24) 472-017
Ráckvei Földhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301
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DUNAVARSÁNY APRÓBAN
• Dunavarsányban családi ház
áron alul eladó. Sürgõs!
Irányár: 19,4 millió forint.
Tel.: 06/30 960-6294
• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC szõnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• TV, VIDEO, DVD,
MIKROSÜTÕ javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412
• Hûtõgépjavítás garanciával.
Hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• REDÕNY, RELUXA, NAPELLENZÕ stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• Folyamatosan és nagy szeretettel várjuk új és régi vendégeinket a Beauty Box Szépségszalonban. Új férfi-nõi fodrász,

kozmetika, álló szolárium. Dunavarsány, Kolozsvári u. 15/1/A,
a katolikus és református templom között.
Tel.: 06/30 341-1229
• Angol nyelvtanulás hatékonyan, gyorsan, a NASA tanulást
segítõ programra épülõ nyelvstúdióban.
Tel.: 06/30 924-8087
• Bölcsõdés korú gyermekek részére gyermekmegõrzõ, játszóház, zenesziget, hangicsálás,
mondókázás, ficánka torna, zenés, játékos mozgás és képességfejlesztés családias, szeretetteljes környezetben.
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• 2009. 08. 01-i belépéssel háziorvosi vállalkozásomba általános vagy gyermekápoló (asszisztens) képesítéssel és számítógépes jártassággal munkatársat keresek.
Tel.: 06/24 473-327

Magyarország Megbízott Partnere
Végh Györgyné területi képviselõ
06-20 4285-634 • e-mail: veghgyorgy@pr.hu

•
•
•
•

Élet-, Baleset-, Egészségbiztosítások • AEGON Baba-Mama Program
Nyugdíjbiztosítások • Megtakarítások • Lakásbiztosítások
Gépjármû-biztosítások • Önkéntes és Magánnyugdíj-pánztár
Jelzáloghitel (hitelkiváltásra, szabadfelhasználásra, lakásvásárlásra)

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokat nem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõ lapzárta:
2009. július 10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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Dunavarsányi Napló
Vadonatúj, professzionális
illat- és aromapermettel mûködõ
álló és fekvõ szoláriumgépeinkkel
várjuk kedves Ügyfeleinket.

XX. évfolyam 6. szám

Az angyal patika
2009. augusztus 17-29-ig
szabadság miatt zárva!

ÚJ KÉP, ÚJ HANG
DUNAVARSÁNYON

Nyitva tartás:
H-P 10-21 óráig
Szo. 10-20 óráig
V 14-20 óráig

2336 Dunavarsány,
Vörösmarty Mihály u. 131.
Ha nem akar várni, bejelentkezés: 06-20-957-4487

Dunavarsány, Vörösmarty u. 51.
Tel: 483-213 06/20 80-80-300

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A FOGORVOSI
RENDELÕBEN:
•
•
•
•

Implantátumok-fogbeültetés
Fogszabályzás igény szerint
Fémmentes koronák – zirkon koronák
Fogászati röntgen, panorama röntgen

Ahogy arról már korábban írtunk,
június 30-án megszûnik Dunavarsányban
a Kis-Duna Televízió adása. Ennek oka,
hogy önkormányzatunk 2008 decemberében új tévétársasággal, a Dunavidék
Regionális Televízióval (DVTV) kötött
mûsorszolgáltatási szerzõdést, de nyárig
még fenntartotta a Kis-Duna Televízióval
kötött megállapodást.
Az ismert gazdasági nehézségek
viszont a jövõben nem teszik lehetõvé,
hogy több mûsorszolgáltatási szerzõdést is fenntartson városunk, ezért július
1-jétõl kizárólag a DVTV mûsorai láthatóak a PR Telecom hálózatán.
Jó hír ugyanakkor, hogy nemcsak
színvonalasabb, de bõvebb szolgáltatást
is kap Dunavarsány lakossága, a városunkról készült produkciók ugyanis
bármikor visszanézhetõek interneten a
www.dunavidektv.hu honlapon (az eddig
elkészült 50 mûsorszámmal együtt). Az
alábbiakban minden lényeges információt elolvashatnak az új televízió mûsoraival kapcsolatban.
Szilvay Balázs

Júniustól szombat délelõtt is!!
(Bejelentkezésre és sürgõs estekben.)

Új mûsor minden kedden és csütörtökön,
18-tól 20.30-ig (a PR Telecom hálózatán),
benne Dunavarsány 19.15-kor!
Ismétlési idôpontok:
(hétköznaponként) – 6.00; 14.00; 18.00
(hétvégenként) – 9.00; 17.00
Az adások visszanézhetôek:
www.dunavidektv.hu

