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EGYÜTT VOLT A VÁROS!

További képek és részletek
a Dunavarsányi Napokról

a 7. oldalon.
Polgárrá fogadott újszülöttek

fotói a 8-9. oldalon.
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Testületi határozatok
A 2013. május 28-ai rendkívüli

képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási

Kft. 2012. évi beszámolóját.

A testület a 2013. évi költségvetés eredeti egyéb építmény költségke-

ret előirányzat összegét bruttó 25.000.000 forinttal megemelte a 2013.

évben adósságtörlesztésre tervezett, de az önkormányzati adósságkon-

szolidáció eredményeképpen felhasználásra nem kerülő költségvetési

keret terhére, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések

megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsányi Rendőrőrs kialakítása”

tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi

felhívását. Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG

Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) net-

tó 200.000 Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és

felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A közbe-

szerzési eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket:

GIPS-BAU Bt. (2116 Zsámbok, Deák Ferenc u. 30.)

ZSI-LI Golden Kft. (2336 Dunavarsány, Vasút sor 969/27. hrsz.)

P-Solaris Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.)

A 2013. június 18-ai

rendes képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati

Hivatal 2013. március 1-jétől 2013. december 31-éig szóló költségveté-

sét. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez

155.426 eFt-tal járul hozzá, mely összeg a központi támogatás, illetve a

saját bevételek terhére kerül átutalásra. A testület felhatalmazta a pol-

gármestert Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi költségve-

téséről szóló önkormányzati rendeletének jelen határozat szerinti módo-

sítására.

A képviselő-testület, mint irányító szerv - az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, figyelemmel Dunavarsány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete és Majosháza Község Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete által 2013. február 6-án elfogadott Dunavarsányi Közös Ön-

kormányzati Hivatal Alapító Okirata 8. pontjában és az ugyancsak 2013.

február 6-án elfogadott közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szó-

ló megállapodás 3.1.1. pontjában foglaltakra, jóváhagyta a Dunavarsányi

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi, kockázatokkal alá-

támasztott, módosított belső ellenőrzési tervét.

A képviselő-testület elfogadta a Vörösmarty utcai 40 km/h-ás sebes-

ségkorlátozás megszüntetését.

A testület 50.000.000 Ft összegben döntött az OTP Bank Nyrt-től fel-

vett folyószámlahitel 2013. július 1-jétől történő meghosszabbításáról,

és a hitel futamidejét 2013. július 1-jétől 2013. december 20-áig hatá-

rozza meg. Felhatalmazta egyúttal a polgármestert, hogy a fenti hitelre

vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, és a hitelszerződést aláír-

ja az önkormányzat képviseletében.

A képviselő-testület visszavonta a 33/2013. (II. 12.) számú határoza-

tát, és a Völgy utca térségének terület felhasználására, szabályozására és

továbbtervezésére az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. által kidol-

gozott „B” változatot fogadta el, amely szerint a meglévő telkek nyeles

telek kialakításával általában csak két kb. 1400 m
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-es telkekre oszthatók.

Felkérte az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft-t, hogy a TSZT, HÉSZ

és SZT módosítás Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti egyeztetési anyagát a

vonatkozó területre a fentieknek megfelelően dolgozza ki.

A testület pályázatot hirdetett védőnői állás betöltésére, és felkérte a

polgármestert, hogy a pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben,

a Nemzeti Közigazgatási Intézet (KSZK) honlapján, valamint a hely-

ben szokásos módon jelentesse meg. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány Város Önkor-

mányzat Weöres Sándor Óvoda 12 csoportot indíthat a 2013/2014-es ne-

velési évben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.

§ (7) bekezdése és 4. számú melléklete alapján valamennyi csoportban

engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti

maximális létszámot 30 főben határozta meg.

A testület 2013. június 19-ei hatállyal jóváhagyta a Dunavarsány Vá-

ros Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okiratának 4. számú

módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a dokumentum aláírására,

valamint a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítá-

sa érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület 2013. június 19-ei hatállyal jóváhagyta a Duna-

varsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és felhatalmazta a polgár-

mestert a dokumentum aláírására, valamint a Magyar Államkincstárnál a

törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a szükséges intézkedések

megtételére.

A testület a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító

Okiratát véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetértett.

A képviselő-testület a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művésze-

ti Iskola Alapító Okiratát véleményezte, és az abban foglaltakkal egye-

tértett.

A testület a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavarsányi Szerve-

zete kérésére hozzájárult 5 db egységes székely-magyar rovással készült

helynévtábla felállításához, és felhatalmazta a polgármestert a táblák fel-

állításának engedélyezéséhez szükséges dokumentumok aláírására.

A képviselő-testület a saját részéről elfogadta a műfüves futballpálya

fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, amely a Du-

navarsányi Torna Egylettel kerül megkötésre, és felhatalmazta a polgár-

mestert a megállapodás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedé-

sek megtételére.

A testület támogatja a 04/7 és 04/8 helyrajzi számú, a Magyar Állam tu-

lajdonában és a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok tulajdon-

jogának megszerzését területcsere útján. Felhatalmazta a testület a pol-

gármestert a földcsere lehetőségének átfogó vizsgálatára, az ezzel kap-

csolatos tárgyalások lefolytatására, és az esetleges földcserére irányuló

megállapodás előkészítésére. Felkérte a polgármestert, hogy a tárgyalások

folyamatáról és eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.

A testület megerősítette azon szándékát, hogy részt kíván venni a

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) „P+R és B+R parkolók és
buszfordulók építése” című projektjében, és vállalta a NIF által megépí-

tett P+R és B+R parkoló legalább 10 évig történő üzemeltetését, illetve

az üzemeltetés költségeinek a város költségvetésébe történő tárgyéven-

kénti beépítését.

A képviselő-testület hozzájárult a Dunavarsány Ipari Park Kft. által be-

nyújtott változási vázrajz alapján az 5022 helyrajzi számú közút telekha-

tár-rendezéséhez, és felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosi hozzájá-

rulás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület megadta az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Dunavarsány

helység 5022 helyrajzi számú ingatlant érintően az Ipari Park, IBIDEN

IV. gyártócsarnok ellátása, 20 kV-os földkábel hálózat létesítéséhez kia-

dandó tulajdonosi hozzájárulást, illetve a saját részéről elfogadta az 5022

helyrajzi számú ingatlan fenti beruházással kapcsolatos igénybevételéről

szóló megállapodást. Felhatalmazta továbbá a polgármestert a megálla-

podás és a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, illetve az egyéb szükséges

intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a saját részéről elfogadta a tulajdonában lévő, Du-

navarsány 036/39 hrsz.-ú, 036/51 hrsz.-ú, 036/52 hrsz.-ú, 038/1 hrsz.-ú

és a 4679 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az ELMŰ Hálózati Kft.

vezetékjogával kapcsolatos kártalanítási megállapodásokat, és felhatal-

mazta a polgármestert a megállapodások aláírására.

A testület a „Dunavarsányi Rendőrőrs kialakítása” tárgyú közbeszer-

zési eljárás eredményét az alábbiakban állapította meg:

A GIPS-BAU Bt. (2116 Zsámbok, Deák Ferenc u. 30.) ajánlata ér-

vénytelen.

A ZSI-LI Golden Kft. (2336 Dunavarsány, Vasút sor 969/27. hrsz.)

ajánlata érvényes.



Az élet minden területén szükség és

igény van kiemelt alkalmakra. Ezt

szolgálják a különböző állami és egy-

házi ünnepek, a családi alkalmak, valamint

az ország- és világszerte megrendezésre ke-

rülő települési napok is. Ezek az események

és rendezvények nem csupán arra hivatottak,

hogy a néha szürkének tűnő hétköznapok ru-

tinjából némileg kikerüljünk és megfeled-

kezzünk egyéni és közösség problémáinkról,

hanem a visszaemlékezésnek, értékelésnek

és tervezésnek is alkalmat biztosítanak. 

Mi, akik itt vagyunk, azon szerencsés em-

berek közé tartozunk, akik ha számba veszik

a mögöttük lévő időt, azzal a jóérzéssel és

büszkeséggel a szívükben tehetik ezt meg,

hogy nem telt el ez az időszak sem anélkül,

hogy a város és közössége fejlődjön és erő-

södjön. Hálára ad okot, hogy ezek a sikerek

nemcsak szerencsének vagy politikai-gazda-

sági tényezőknek tudhatók be, hanem jelen-

tős mértékben a dunavarsányi polgárok ösz-

szefogásának és kitartó munkájának. Az első

ránézésre a városvezetés sikerének betudha-

tó fejlesztések és intézkedések mögött min-

dig fel lehet és kell fedezni azoknak a bizal-

mát, tenni akarását és munkáját, akik e sike-

rekhez nagyban hozzájárultak. 

Meggyőződésem, hogy mi, dunavarsányi

polgárok a város sikereit egyenként magun-

kénak érezhetjük, és azok pozitív hatásait pe-

dig közösen élvezhetjük. A városvezetés és a

lakosok egyéni munkáján túl Dunavarsány

sikerének egyik fontos kulcsa a polgárok kü-

lönböző jó szándékú, tenni akaró közössége-

inek, intézményeinknek és a civil szerveze-

teknek a kitartó munkája. Tevékenységükkel

ők olyan szolgálatot képesek és hajlandóak

ellátni, amely a közigazgatás és városirányí-

tás keretein belül aligha lenne megoldható.

Az előttünk lévő napokban e szervezetek

munkájának gyümölcsét minden résztvevő

megízlelheti a bemutatók és egyéb rendezvé-

nyek alkalmával. 

Az örömteli emlékezés és hála mellett

azonban nem feledkezhetünk el a még meg

nem oldott problémákról, a közösségi és

egyéni gondokról, továbbá a jövőbe vetett

terveinkről és céljainkról sem. Kívánom,

hogy a következő pár nap ne csak elfeledtes-

se és enyhítse a gondok és a jövő bizonyta-

lansága okozta nyugtalanságot, hanem a kö-

zös programokon való részvétellel, az össze-

tartozás és egység megélésével, valamint a

személyes beszélgetésekkel minél több ne-

hézségre találjunk megoldást és orvosságot. 

Tisztelt Ünneplő Polgárok! Kívánom,

hogy e pár nap ne csak kiemelkedjen a többi

dolgos és gondokkal teli hétköznapok közül,

hanem a gondokra megoldások, előremutató

tervek és célok megszületésének alkalma is

legyen. Az elmúlt év egyéni és közösségi si-

kereinek számbavétele, közösség és össze-

tartozás jóérzésének megélése, és az építő

beszélgetések adjanak erőt az előttünk lévő

időszakban a gondok megoldásához és célja-

ink megvalósításához egyéni és közösségi

szinten egyaránt.

A szervezők, közreműködők és támogatók

munkáját megköszönve, minden résztvevő-

nek kellemes és hasznos időtöltést kívánva

ezennel a 2013. évi Dunavarsányi Napokat

megnyitom.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes

ajánlatot a ZSI-LI Golden Kft. tette, ajánlati ár (nettó): 39.703.542 Ft.

Az eljárás eredményes volt.

Az eljárás nyertese a ZSI-LI Golden Kft.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szer-

ződés aláírására.

A testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2013. évi

üzleti tervét.

A képviselő-testület elfogadta a 100%-os tulajdoni részesedésével mű-

ködő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő

Bizottsági elnökének, Ács Sándornak a Felügyelő Bizottsági elnöki tisz-

tégéről történő lemondását. A Kft. Felügyelő Bizottságát 1 fő új taggal,

Szabó Ilonával kiegészítette. Az új tagnak a megbízatást 2013. június 19.

napjával kezdődően 2016. július 15. napjáig tartó időszakra adja. A Kft.

Alapító Okiratát aszerint módosította, hogy a továbbiakban az Ügydöntő

Felügyelő Bizottság elnökét a taggyűlés, mint a társaság legfőbb szerve

választja meg, és az elnök tiszteletdíját bruttó 100.000 Ft/hó összegben

állapította meg, Az Alapító Okirat fenti módosítására tekintettel az

Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnökének Szabó Ilonát választotta meg,

a Kft. könyvvizsgálójának a MOORE Stephens Wagner International

LTD-t jelölte ki 5 éves, határozott időtartamra. Felhatalmazta a polgár-

mestert, hogy a fenti döntésekre figyelemmel készíttesse el és írja alá a

Kft. Alapító Okiratának módosítását, illetve a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapest Kör-

nyéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

Zárt ülés:

A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fi-

atalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati

rendelet szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján a 2013/2014-es tanévben

10 hónapig, havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban részesíti Burján Ta-

mást és Szántó Orsolyát, és felkérte a polgármestert a tanulmányi szer-

ződések megkötésére.

A testület visszavonta a 9/2013. (I. 15.) számú határozatát.

Rendeletek: 

A képviselő-testület megalkotta:

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köz-

tisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről szóló 6/2013. (VI. 19.)

önkormányzati rendeletet,

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban osztályvezetői

megbízással rendelkező köztisztviselők vezetői illetménypótlékáról szó-

ló 7/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletet, 

valamint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglal-

koztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és kegyeleti támoga-

tásról szóló 8/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők a Dunavarsányi Közös Önkormányzati

Hivatal hirdetőtábláján és Dunavarsány Város honlapján (www.dunavar-
sany.hu).

JÖVŐRE BEINDULNAK
A GYÁRTÓSZALAGOK

Már elkezdték építeni a legnagyobb magyar alumíniumöntöde
egyik központját Dunavarsányban. A vállalat üzeme az Ipari
Park egyik területén foglal majd helyet. A munkaterületet jú-

nius 17-én adták át a fővállalkozó részére, ami egyben azt is jelenti,
hogy a beruházás első üteme megvalósulhat. Kezdésként egy 14
ezer négyzetméteres gyártócsarnokot építenek. A FÉMALK (Fém-
öntészeti és Alkatrészgyártó) Zrt. igazgatója szerint az épít-
kezéssel 2014 nyarára – várhatóan júliusra – készülnek el.
Szentes Zsolt azt is elmondta, hogy az üzem összemérhető a
jelenlegi gyártóbázisukkal, amely a Csepel Művek területén
működik. A vállalat fő profilja a nyomásos alumíniumöntészet,
amely mellett számos további feladat- és munkafázis (termék- és
szerszámtervezés, modellezés, szerszámgyártás, az öntvények
megmunkálása, felületkezelése és szerelése) elvégzésére is vállal-
kozik. A cég szinte kizárólag exportra termel. Leginkább német, svéd
és osztrák autóipari beszállítókat lát el öntvényekkel. A dunavarsányi
gyártósorok beindulását követően 50-70 fő munkájára lesz szükség.
Az igazgató azt is elárulta, hogy a beruházás lehetőséget biztosít to-
vábbi fejlesztésekre is, ám ezekről később döntenek az illetékesek. A
vállalat szerencsésnek tarja, hogy éppen Dunavarsányban tud ter-
jeszkedni, hiszen a csepeli gyáruktól eltérően egy minden logisztikai
feltételnek megfelelő “második központot” tudnak életre hívni.

Készült:
a Lakihegy Rádió riportja alapján
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

– Bóna Zoltán polgármester megnyitó beszéde a Dunavarsányi Napokon –
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A hősökre emlékeztünk
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT minden év utolsó vasárnapján tartjuk. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre
vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köz-
társaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek oku-
lására, a hősök dicsőségére 2001-ben minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepévé nyilvánította. 

Faragó KárolyPortik-Cseres Éva

D

unavarsányban is május 26-án, vasárnap emlékez-

tünk meg a háborúban elesett magyar katonákról.

Ünnepi beszédet mondott Dr. Békássy Szabolcs, a

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Portik-

Cseres Éva szavalatával, a Kantátika Férfi Kar pedig lélek-

emelő énekével gazdagította az eseményt. A Hősök tere fel-

avatásának 70. évfordulója alkalmából is tartott megemléke-

zés műsorvezetője Faragó Károly, a Dunavarsányi Nemzeti

Fórum alapító-elnöke volt, aki emlékeztette a jelenlévőket

arra, hogy az emlékmű előtti burkolat piros színe, a hősök ér-

tünk ontott vérét szimbolizálja. Az áldás után az emlékezés

virágait helyezhették el a jelenlévők a Hősök Emlékművénél.

Dr. Békássy Szabolcs

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemzettársaim!

A magyar nemzet történelmét és egysé-

gét jelképező kettős kereszt árnyékában

köszöntöm Önöket! A kereszt felfelé ívelő

szára jelképezi az égiek oltalmát, ágai ol-

dalt a materiális világ kiterjedését, a földi

hatalmakat. Együtt a kettő ennek a kettős-

ségnek az elválaszthatatlanságát hirdeti.

Egy megbonthatatlan egységet, amelyet a

magyar államiság vallott évszázadokon

keresztül. Az isteni oltalmat a nemzet egy-

sége felett. Ezt valljuk ma is.

Vallottuk akkor is, amikor erővel átraj-

zolták a határokat, szétválasztottak nem-

zetet, megcsonkították az országot, szét-

költöztettek családokat, megtörték a lel-

keket. Megpróbálták a földi erőszakos

államhatalmak átírni a történelmünket,

megbénítani a jelen történéseit és elvenni

a jövőnket.

Nem sikerült nekik. Mert erősebbek és

többek voltunk lélekben az erőszaktevők-

nél. Ez mentette meg a nemzetet.

„Mi vagy Te nékem? Szomjamra ital,
Sebemre ír és bánatomra dal,
Tűzhely, amelyhez térni soh’se késem.
Márvány, amelybe álmaimat vésem.
Át egen, földön, folyón, tengeren,
Rögön, hanton, koporsófedelen:
Szeretlek mindhalálig, nemzetem!”

Reményik Sándor, erdélyi költőnk

Mindhalálig című versében a fenti sorok-

kal vallott a hazaszeretetről, a nemzet

iránti hűségéről. Gondolatait 1918-ban,

két évvel a Trianoni Békediktátum aláírá-

sa előtt fogalmazta meg. Két évvel ké-

sőbb, 1920. november 13-án a Parlament-

ben olvasták fel a következő deklarációt: 

„A Nemzetgyűlés midőn a trianoni bé-
ke törvénybe iktatását elhatározza, és an-
nak ratifikációjához beleegyezését adja,
az isteni igazság színe előtt, s az emberi-
ség lelkiismeretéhez fordulva kimondja,
hogy ezt a békeokmányt valótlan adato-
kon alapulónak, igazságtalannak, s az
emberiség közös érdekeibe ütközőnek
tartja, hogy az nem a tények és érdekek
kétoldalú megvitatásának, és ebből eredő
megegyezésnek az eredménye, hanem
egyoldalú idegen akaratnak reánk való
erőszakolása.” 

Ez a jegyzőkönyvi részlet segít, hogy

újra átéljük, amit elődeink éreztek a béke-

diktátum aláírásának pillanatában: a meg-

döbbenést, a megalázottságot és a fájdal-

mat. 

A trianoni békeszerződést ma 93 éve,

1920. június 4-én írták alá. 

Hosszú évtizedeken át nem gyászolhat-

tunk, nem mondhattuk ki az igazságot,

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján
– Veres Enikő beszéde a Trianon Emlékparkban június 4-én –
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és nem emlékezhettünk méltósággal. Ma

már kimondhatjuk azt, amiről sokáig kény-

szerűen hallgatni kellett. A trianoni béke-

diktátum nemcsak azért volt számunkra

majdnem végzetes, mert a magyarországi

területek kétharmadát vette el, és mert ma-

gyarok milliói kerültek határainkon kívül-

re, hanem mert erőszakosan kettévágta a

nemzetté válásunk akkor már évszázadok

óta tartó folyamatát. Megpróbálta megtörni

a nemzetnek a jövőbe vetett hitét, és meg-

próbálta elvenni bizalmát önmagában. A

határokon kívül rekedtek számára a ki-

sebbségi lét a jogfosztottságot, a napi meg-

aláztatást, a megkülönböztetést jelentette. 

Erdélyben Kádárék hallgatólagosan jó-

váhagyták Ceausescu elrománosító politi-

káját. Idehaza pedig? A baloldal mindig tett

arról, hogy a csonka Magyarország terüle-

tén élő magyarság, ha kellett – persze csak

hivatalosan –, megtagadja a kívül reked-

tekkel való szolidaritását. 

De sem Ceausescu, sem Kádár, sem más

moszkoviták vagy 1990 után az új, kolla-

boráns hatalmak sem tudták kiölni a nem-

zetből az önazonosság tudatát. Ezrek men-

tek Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre

vagy Délvidékre, egyedül vagy csoportok-

kal, és ha kellett, vitték az élelmiszert, vit-

ték a jó szót, a könnyeket, és kapták az

őszinte szeretetet. Egyek voltunk a fájda-

lomban és a találkozások titkolt örömeiben

egyaránt. Ez volt a magyarság kényszerűen

vitt keresztje.

Kedves Barátaim! 

Itt ez az apostoli kettős kereszt éppen en-

nek a hosszú és nyomorúságos időszaknak

az eredményét hivatott hirdetni. A kereszt,

mint a dunavarsányi trianoni emlékművünk

része itt állhat, mi itt lehetünk, Trianonról

és a Nemzeti Összetartozás Napjáról be-

szélhetünk a magyar állampolgárrá lett ha-

táron túli testvéreink képviseletében is.

És ezt tehetjük úgy, hogy nem neveznek

bennünket nacionalistának, irredentának,

vagy csak legalábbis kevesen teszik ránk

ezt a bélyeget. 

Ma a nemzeti összetartozásunkat ünne-

peljük. Az egykoron szétszakított nemzet

nyelvében, kulturális örökségében, törté-

nelmében és gazdasági lehetőségeit tekint-

ve is összetartozik. Ma délután fél 5-kor

szerte a magyarok lakta településeken a

Kárpát-medencében, az öt kontinensre

szétszóródott magyarok által szervezett

megemlékezéseken megszόlalnak a haran-

gok, emlékeztetőül az egész nemzetet, kö-

zösségeket, családokat megnyomorítό dön-

tésre, de hirdetve azt is, hogy mindennek

ellenére összetartozunk! 

Immár harmadik éve, hogy ez a nap a

megemlékezés kiemelt napjává vált ha-

zánkban és a magyar nemzetben gondol-

kodók számára. De nekünk, akik ma itt

összegyűltünk, minden nap az összetarto-

zás napja, területi és minden más megkü-

lönböztetés nélkül, hiszen az összetarto-

zás, hovatartozás ápolása nélkül nem ma-

radt volna fenn a világban szétszόrόdott

magyarság.

A trianoni döntés egy minden ízében

igazságtalan, a vesztes és a győztes népek

számára is megalázó helyzetet teremtő

békediktátum, az ebből adódó veszteség

és a fájdalom mindörökre a miénk marad,

de az összetartozás érzése nem táplálkoz-

hat másból, mint az egymásért viselt fele-

lősség felismeréséből és vállalásából. 

A trianoni magyarság sorsa legyen szá-

munkra örök figyelmeztetés. Higgyük,

hogy a forgόszélbe került magyarság ki-

lenc évtizedes küszködése, kapaszkodása,

templomhoz és iskolához ragaszkodása

megőriz és erőt ad. 

„A múltba csak egy út vezet, az emléke-
zeté, s a jövőbe is csak egy út visz, az
életé” – fogalmazta tavaly e napon Áder

János köztársasági elnökünk. Minden,

ami megtörtént velünk a múltban, az ve-

lünk lesz a jövőben is, és minden, amit ma

cselekszünk, az a jövőben válik emléke-

zetünk részévé. Így él velünk Trianon em-

léke is, és így válik emlékezetünk részévé

nemzeti összetartozásunk napja.

Egymás felé fordulás, összefogás, em-

berség legyen számunkra példa; ez váljon

személyes feladattá és felelősséggé csalá-

dunkban és közösségeinkben, bárhol él-

jünk is ebben a világban. 

A Határtalanul! programban részt vevő

diákok, a szaporodó testvértelepülési kap-

csolatok, a székely autonómiáért tüntető

tízezrek az anyaországban és szerte a vi-

lágban, a magyar diaszpórában, a közel

félmillió újra magyar állampolgárrá vált

testvérünk mind újabb és újabb összekötő

kapocs nemzetünk életében. És hogyan

élik meg ezt a határon túliak?

Engedjék meg, hogy bemutassam a mai

napon kapott levélből, mi a véleménye a

Nemzeti Összetartozás Napjáról a Há-

romszéken, Sepsiszentgyörgyön élő Far-

cádi Botond barátunknak:

„A magyar országgyűlés három évvel
ezelőtt a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította június 4-ét, törvényben is ki-
nyilvánítva a több államban élő magyar-
ság együvé tartozását. Hogy miért volt er-
re szükség, azt talán csak most kezdjük
igazán megérteni: 

- Amikor Magyarországon háttérbe szo-
rultak azok, akik huszonhárommillió ro-
mánnal ijesztgették anyaországi nemzet-
társainkat. 

- Amikor Debrecentől Hódmezővásár-
helyen át Budáig számos polgármesteri

hivatalra tűzték ki a székely zászlót azzal
egy időben, hogy a román államhatalom
valóságos háborút indított jelképeink
ellen.

Mert így erősebbek vagyunk. 
- Vagy amikor Brüsszelben felvidéki,

magyarországi és erdélyi EP-képviselők
együttesen lépnek fel a szlovák állampol-
gárságuktól megfosztott magyarok ügyé-
ben. Mert így nagyobb nyilvánosságot
kap a jogsérelem ügye, s talán mégsem se-
peri le asztaláról az Európai Parlament. 

És ugyanígy közös akcióterv kezd ki-
bontakozni valahányszor a kárpátaljai
vagy a vajdasági magyarokat érintő ügy
kerül terítékre – a nemzeti összetartozás
törvénybe foglalt eszméje egyre többször
és egyre érezhetőbben ölt konkrét meg-
nyilvánulási formát.

Trianonra emlékezvén talán ez adhat
hitet, erőt. Szükség lesz erre, hisz éppen
tegnap jelentették be a román kormányzó-
szövetség vezetői: legfőbb prioritás szá-
mukra az alkotmánymódosítás és a régió-
átszervezés. Mely során Székelyföldet be-
olvasztanák egy olyan óriásrégióba, ahol
a magyarság aránya alig harminc száza-
lék körüli.

De ha a nemzeti összetartozás eszméje
valósággá válik, ha Budapest szorosan
mellettünk áll, és ha itt, Erdélyben is sike-
rül végre egy irányba terelni erőinket –
nos, akkor talán mégsem reménytelen
helyzetünk.”

A 20. század megtanított minket arra,

hová vezet, ha a széthúzás, „a meg nem

gondolt gondolat” és felelőtlenség útjára

sodródunk, vagy oda kényszerítenek

bennünket. Megtanultuk, hogy fel kell

ismernünk, ki kell mondanunk és meg

kell védenünk érdekeinket és értékein-

ket. Megtanultuk, hogy az igazságtalan-

ság és az önkény ellen csak szabadsá-

gunk megőrzése nyújt védelmet. Ez a tu-

dás közös kincsünk, melynek birtokában

mi, magyarok a 21. század nyertes nem-

zetévé válhatunk. 

Reményik Sándor bíztatό soraival feje-

zem be beszédem: 

Itt, vagy a Körös partján, 
Vagy a Tátra tövén,
A magyar pusztán,
Vagy Amerikában,
Zúgό városban,
Csöndes Őrhegyen,
Szétszόrva százfele
A végtelen világba,
Akárhol leszünk:
Mi együtt leszünk.
S egymás felé fut szíveinknek álma.

Köszönöm, hogy meghallgattak.



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 6. szám6

Miért érdemes egy közösséghez tartozni?

Miért érdemes a szabadidőnket feláldozva próbákra járni ahe-

lyett, hogy otthon néznénk a tévét a kényelmes fotelből? Miért ér-

demes hosszú hónapokon keresztül keményen dolgozni olyasmiért,

amiért még fizetést sem kapunk? Számos okot tudnék felsorolni, de

egy olyan utazás, amelyen a Mollissima Nőikar május közepén részt

vett, mindenképpen az elsők között lenne.

A norvégiai Stokke Blandede Koret vegyeskar meghívására utaztunk

a „Világ Végére”. Szó szerint. Ugyanis ezt a csodálatos helyet a száraz-

föld belsejéből a tengerpartra érkező ősi vikingek nevezeték el Verdens

Ende-nek, vagyis Világ Végének.

De hogyan is kerültünk mi oda? Nos, 3 évvel ezelőtt mi láttuk vendé-

gül a Norvég kórust, akik visszahívtak bennünket Norvégiába. Akkor az

a 3 év olyan távolinak tűnt, hogy hittünk is, nem is az utazásban. Idén

május 15-én azonban felszállt velünk a repülőgép.

Ez a találkozás nem csak nekünk volt jelentős, hanem a vendéglátó-

inknak is, melyet sokféleképpen igyekeztek a tudomásunkra hozni.

Megérkezésünk másnapján a polgármesteri hivatalban személyesen a

polgármester köszöntött bennünket, bemutatva a vendéglátó kisvárost,

majd ünnepi ebéddel kínált. Itt adódott alkalom arra, hogy a két polgár-

mester kicserélje politikai nézeteit, ugyanis Bóna Zoltán polgármester

úr és kedves felesége, Krisztina elkísértek bennünket.

A következő napon abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a

felvonulók között vehettünk részt a nemzeti ünnepükön. Felemelő érzés

volt látni kicsiket, nagyokat, fiatalokat, öregeket népviseletbe öltözve

ünnepelni. Ekkor énekelhettünk az ünnepi istentiszteleten az evangéli-

kus templomban, majd a délutáni parádén.

A harmadik napra igazi kuriózumot tartogattak a vendéglátóink. Vi-

kinghajót evezhettünk vikingeknek öltözött tengerészek segítségével.

Délután a norvégokkal közösen adtunk egy szabadtéri koncertet Tons-

berg város tengerpartján, melyről cikk is készült, az interneten is látha-

tó egy felvétel. Igazán megható volt magyar népdalfeldolgozásokat éne-

kelni a világ másik felén.

Kint tartózkodásunk utolsó napján - útban a reptér felé - egy rövid ki-

térőt tettünk az oslói híres síugrató pályához. Felejthetetlen látványban

volt részünk. Fényképezőgépeinket utoljára kattogtattuk szorgalmasan.

Miért érdemes a hétköznapok monotóniájából kiszakadva egy közös-

ség életében tevékenyen részt venni? Azért, hogy fel tudjunk töltekezni

az ilyen és ehhez hasonló élményekből, mert az emlékek mindörökre

velünk maradnak. Köszönet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak.

Takács Edit

M

iért érdemes a szabadidőnket feláldozva

próbákra járni ahelyett, hogy otthon néz-

nénk a tévét a kényelmes fotelből? Miért ér-

demes hosszú hónapokon keresztül keményen dol-

gozni olyasmiért, amiért még fizetést sem kapunk?

Számos okot tudnék felsorolni, de egy olyan uta-

zás, amelyen a Mollissima Nőikar május közepén

részt vett, mindenképpen az elsők között lenne.

A Dunavarsányi Na-

pok keretében Teleki

Miklós orgonamű-

vész vendégszereplé-

sével koncertnek

adott otthont a Soli

Deo Gloria Közössé-

gi Ház. Az ígéretes

zenei élmény híre

gyorsan terjedt a vá-

rosban, így nem cso-

da, hogy sokan ér-

keztek az esemény-

re. J. S. Bach számos

orgonára írt műve,

egyebek mellett a H-

moll prelúdium és

fúga, az Esz-dúr tri-

ószonáta és C-moll

passacaglia szerepelt

a repertoárban.

Egy óra Bach legszebb orgona műveivel
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Dunavarsányi Napok
2013

Június 5-én, szerdán az Erkel
Ferenc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Év végi
Hangversenyével vette kez-
detét az ötnapos Dunavar-
sányi Napok rendezvényso-
rozat.

Csütörtökön a Közalkalma-
zottak Napja alkalmából a
Dunavarsány Közszolgálatá-
ért Díjat vehette át Csobolyó
Miklósné, az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tanára,
valamint Vásárhelyi Emőke, a
Petőfi Művelődési Ház könyv-
tárosa.

Pénteken délelőtt az óvodások vették birtokukba a művelődési
ház udvarán felállított nagysátrat, ahol még aznap este a helyi
amatőr zenészek, együttesek léptek színpadra. Szombaton és va-

sárnap délelőtt a helyi intézmények és civil szervezetek műsorát
tekinthettük meg, az esti órákban pedig a fergeteges koncertek
kápráztatták el az idén is szép számban kilátogató közönséget.

További fotók és beszámoló a Dunavarsányi Napló következő számában!

Vásárhelyi Emőke Csobolyó Miklósné
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Antal Dóra Baranyi Szilvia Baski Fanni Báthori Hanna

Bodnár Laura Rozália Bozsik Dominika Maja Bugyi Dorina Karolina Csókás Ketrin Kamilla

Denke Petra és Bence Ernszt Edina Melánia Farkas Kornél Ferencsik Tibor

Finta Gréta Emília Frigyer Bence Gayerhosz József Konstantin Kaszás Borbála Luca

Kiss Dávid Kovács Dominika Kurucz Polli Lôrincz Laura

Ágoston Adrián Zsolt

Polgárrá fogadott újszülöttek

Idén is a Városnapok keretében fogadta jelképesen dunavarsányi polgárrá a
város önkormányzata az elmúlt évben született csecsemőket. 70 kisgyermek
kapott meghívást az eseményre, akik közül 45 megjelent „kispolgár” vehette

át a névre szóló emléklapot. A róluk és családjukról készült fotókat az alábbi
képgalériában tekinthetik meg.
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Vörös Dorka Lilla Wáhl András Zimmel Lilienn Zsüle Amira Gerda

Lukács Máté Manolache Larisa Ioana Márton Bence Molnár Kendra

Molnár Roland Martin Nagy Dorka Jázmin Nagy László Keve Paczkó Dominik

Petróczy-Jantsek Leila Romhányi Zsófia Simon-Perjési Szintia Gabriella Stróbl Viktória Szonja

Suta Adrienn és László Szabó Attila Martin Teleki Réka Tôkés Mia

Török Dániel Uzonyi Péter Rudolf Vass Bence Veres-Gál Luca



Szeptemberben szeretettel vártuk és fo-

gadtuk a „régi” és az „új” óvodásainkat.

Ebben a hónapban minden csoportban

lezajlottak az első szülői értekezletek.

22-én a Városi Szüreti Felvonuláson a

Pillangó csoport lépett fel.

Októberben az Alma héthez kapcsolódó vizuális te-

vékenységek zajlottak, almából készült finomságo-

kat készítettek a gyermekek az óvó nénikkel. A hetet

táncházzal zártuk.

Óvodánk által kidolgozott feladatsorral mértük fel a

nagycsoportos korú gyerekek iskolaérettségét.

Nemzeti ünnepünkről a csoportokban emlékeztünk

meg.

Novemberben az iskola által szervezett Márton napi

felvonuláson nagycsoportos óvodásaink vettek részt

családjukkal és az óvó nénikkel.

Megrendezésre került az első „Ovi mozi” című délutáni

programunk, amely nagyon sok érdeklődő családot vonzott, és a gyer-

mekek örömmel vettek részt a diafilmek vetítésén.

E hónap végén Adventi kézműves délutánt szerveztünk mind a három

épületünkben az érdeklődő családoknak, melyen sokan részt vettek.

December 6-án óvodánkba jött a Mikulás a gyermekek legnagyobb

örömére.

Az adventi időszakban az óvó nénik meseelőadással kedveskedtek óvo-

dásainknak, mellyel nagy örömet szereztek a gyermekeknek mind a há-

rom épületben.

A csoportokban december 19-én ünnepeltük meg a karácsonyt.

A városi karácsonyon, Nagyvarsányon a Süni csoport, Kisvarsányon

pedig a Bóbita csoport ünnepi műsorát tekinthették meg városunk pol-

gárai.

Januárban kiállítást szerveztünk óvodánkban „Kedvenc játékom” cím-

mel. Köszönjük a résztvevő családoknak a kiállításra küldött tárgyakat!

A hónap folyamán lezajlottak a második szülői értekezletek a csopor-

tokban. Délutáni fórum keretében vendégünk volt Adorján Katalin, aki

az iskolaérettség témájában tartott előadást az érdeklődő szülőknek és

pedagógusoknak.

A művelődési házban megrendezésre került „Magyar Kultúra napján”

a teljes Napsugárka csoport és a Pillangó csoport kislányai léptek fel.

Február 7-én farsangi mulatságot tartottak a csoportok, amelyen min-

den gyermek nagyon felszabadultan és örömmel vett részt.

Ebben a hónapban a fotózás is lezajlott óvodánkban, melyen retro stí-

lusú fényképek készültek a gyermekekről.

Február végétől 4 héten keresztül „Sulivár” foglalkozáson vettek részt

iskolába készülő óvodásaink, melyet az iskola szervezett az óvó nénik

aktív részvételével.

Március első hetében a Gézengúz együttes műsorát tekintették meg az

óvodásaink. A gyermekek csoportonként színvonalasan emlékeztek

meg a nemzeti ünnepünkről.

A hónap közepén „Tavaszhozó napok”-at tartottunk, ahol az óvó nénik

rövid kis műsorral és táncházzal kedveskedtek a gyerekeknek.

A Víz világnapja alkalmából vízhez kapcsolódó, illetve vízi játékokat

készítettek a csoportok, amelyeket az óvodánk „galériájában” kiállítot-

tunk, a Városnapok ideje alatt pedig a művelődési házban is megte-

kinthetőek voltak.

A hagyományos húsvéti kézműves délutánunkat is megtartottuk, ame-

lyen sok család vett részt.

Áprilisban, a Költészet napja alkalmából kiállítást szerveztünk „galéri-

ánkban” „Egy vers vagy egy mese, egy illusztráció” címmel, amelyen

minden csoport alkotása megtekinthető volt.

A Föld napján virágokat ültettünk óvodásainkkal.

Májusban minden csoport egyéni módon köszöntötte az anyukákat

Anyák napja alkalmából.

A Csipet-csapat csoport a művelődési házban rendezett „Idősek anyák

napján” kis műsorral kedveskedett a megjelenteknek.

Huszonkettedikén gyermeknapi sport délelőttöt tartottunk, amelyet

reggel közös zenés tornával kezdtünk, majd többfajta sportfeladatot vé-

geztek el a gyerekek, az óvó nénik

pedig mesejátékkal kedveskedtek

a kicsiknek.

A városunkban rendezett „Népze-

nei találkozón” óvodánk Méhecs-

ke csoportja lépett fel.

Június 1-jén, szombaton részt vettünk a XXI. Pest

Megyei Óvodások Néptánc találkozóján, melynek

Szigetcsép adott otthont. Óvodánkat a Micimackó

csoport képviselte.

A Városnapon több alkalommal is szerepeltek cso-

portjaink. A Közalkalmazottak napján a Törp csoport

szerepelt, a Polgárrá fogadáson a Napsugár csoport

köszöntötte műsorával városunk új polgárait. A

szombat délutáni fellépők sorát a Pillangó és a Mici-

mackó csoport nyitotta meg.

Május és június hónapokban a csoportok kirándulásokat

szerveztek, ezzel szimbolikusan „lezárták” ezt a nevelési évet.

Amint a fentiekből is látszik, nagyon sok esemény történt az óvodánk-

ban. A csoportok által szervezett kisebb-nagyobb, itt fel nem sorolt ese-

mények, programok még színesebbé tették ezt az évet.

2012 őszétől a Dunavarsányi Napló hasábjain már jó pár csoport be-

mutatkozott, amely folytatódik, hogy mind a 12 csoportot megismerjék

városunk lakói.

Kedves Kollégáimnak ezúton is szeretném megköszönni az egész éves

kitartó munkájukat, kívánok a nyárra jó pihenést és aktív kikapcsoló-

dást!

Minden Kedves Szülőnek köszönjük az egész éves támogatását, segít-

séget!

Az iskolába induló óvodásoknak kívánunk boldog diákéveket, és soha

meg nem szűnő lelkesedést a tanuláshoz, szüleiknek sok türelmet és

örömöt a gyermekük iskolás éveihez.

A családoknak az alábbi verssel kívánok szép nyári napokat, sok, já-

tékkal teli, együtt töltött pillanatot:

Weöres Sándor: Barangolók

Gyöngy az idő, vándoroljunk,
Nincs szekerünk, bandukoljunk,
Lassú folyó ága mellett
Járjuk a halk fűzfa berket.
Este a láb gyönge, fáradt,
Lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán, jő az álom,
Száll a világ lepke-szárnyon.

A nyári nyitva tartás a már közzétett időszakokban az alábbiak szerint zajlik:

Nagyvarsány jún. 17-étől júl. 19-éig 24/534-546
70/967-42-90

Kisvarsány, II. épület júl. 22-étől aug. 9-éig 24/472-464
70/387-43-21

Kisvarsány, I. épület aug. 12-étől aug. 30-áig 24/483-197
70/387-43-21

A megadott időszakokban csak a hozzárendelt telefonszámon lehet a

gyermekek étkezését korrigálni a már megszokott módon.

Ebédbefizetés

A júliusi-augusztusi ebédbefizetés az óvodatitkárnál személyesen törté-

nik az óvoda ajtaján kiplakátolt időpontokban. (Érdeklődni lehet a

24/472-464-es telefonszámon.)

Az óvoda dolgozói nevében:
Szűcs Zoltánné

intézményvezető
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Weöres Sándor Óvoda
Dióhéjban az idei nevelési év eseményei
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2013. május hónapban
elhunytak névsora

Molnár Pálné élt 87 évet
Puskás Sándor élt 74 évet
Hegedüs László élt 66 évet
Varga Károly élt 65 évet
Radics Rudolfné élt 58 évet
Atrakocsi Lászlóné élt 55 évet
Farkas József élt 54 évet

2013. május hónap óta
születettek névsora

Törtei Simon május 7.
Farkas Balázs május 25.
Kányási Lili május 31.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki roko-

noknak, barátoknak. ismerősök-

nek, akik drága férjemet, id. Puskás

Sándort elkísérték utolsó útjára, és

részvétüket fejezték ki.

Puskás Sándorné és családja

Egy sikeres kirándulás emléke

M ájus 12-én Szabó Erzsike szervezésében ellátogattunk a dabasi piacra és

Ócsára. Nem hiába mondják, hogy országos hírű, hiszen hatalmas,

és minden megtalálható rajta. Jó háromórányit el is csalinkáztunk a

területén. Kicsit megpihentünk, aztán elindultunk Ócsára. Megnéztük a tájhá-

zat és a múzeumot. Ott aztán nosztalgiázhattam a régi parasztházak között. Ré-

gi idők emlékei villantak fel – igazi pitvaros ház, amilyenben én is gyerekes-

kedtem. Ezt nem is lehet elfelejteni. Ezek után megtekintettük az ócsai lakó-

parkot, amit a devizahiteleseknek építettek.

Ezt a kirándulást Erzsike szervezte annak ellenére, hogy lábfájással küzd, ezért na-

gyon hálásak vagyunk neki az útért, és kívánjuk, hogy még sok hasonló kirándulást

szervezhessen. Isten adjon neki ehhez erőt és egészséget. Köszönjük Erzsike!

Kobzik Anikó

Köszönjük!

A z Árpád Fejedelem Általános Iskola 7. és 8. évfolyamos német
nemzetiségi osztályai nevében köszönetünket fejezzük ki a nép-
tánc ruhák elkészítéséért Uhrin Jánosné Marikának. 

Külön köszönetet mondunk a felajánlásukért – amellyel támogatták
régi álmunk megvalósulását – Dunavarsány Város Önkormányzatának,
a Lányok Asszonyok Klubjának, Gergőné Varga Tünde alpolgármester
asszonynak és Száger Gyula képviselő úrnak.

Az új néptáncos ruhákat a Dunavarsányi Napokon avattuk fel.
Lindwurmné Németh Mária és Gárdonyi Adrienn

Vásárok a művelődési házban:
07.03. 16.00-18.00-ig

Látásvizsgálat

07.05. 9.00-15.00-ig
Vegyes vásár

07.08. 9.00-12.00-ig
Vegyes vásár

07.12. 9.00-12.00-ig
Vegyes vásár

A Petôfi
Mûvelôdési Ház

és Könyvtár

ZÁRVA TART!

2013. július
15 – 31-ig

Biciklis Tábor 2013.
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral

Szeretettel hívjuk az általános iskolás korú gyermekeket
idén nyáron is napközis táborunkba!

A tábort két turnusban hirdetjük meg:

I. 2013. augusztus 5 - 9-ig • II. 2013. augusztus 12 – 16-ig
Érkezés: minden nap 7.30-tól. • Távozás: minden nap 17.30-ig.

Ellátás: tízórai + ebéd + uzsonna.

Minden nap biciklizünk: felkeressük az ugratót, lemegyünk a Duna-partra
a csónakházhoz, a Velencei-tavat körbekerekezzük, de hajókázunk

a holt Duna ágban, és fürdőzünk a közeli Napszigeten.

Egyéb programok: Robi Cukrászda cukrász üzemének meglátogatása, Soli Deo
Gloria Közösségi Ház jószágportájának felkeresése, lekvár főzés, palack-helikop-
ter és spatulából karkötő készítés, kavicsfestés, gyöngyözés, horgászat a Farmer
tónál, lovaglás, valamint „Elsősegély magamnak” címmel interaktív előadás a szün-
időben előforduló balesetek ellátásáról.

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/hét
(amely tartalmazza a napi háromszori étkezést és az összes programot).

A kerékpárok állagának megőrzéséért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet 2013. július 10-éig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
irodájában személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.



A szivacs korcsoportban

Eredmények: 

1. DTE Farkasok

2. Taksony Párducok

3. DTE Ördögök

4. Árpád suli Sólymok

Legjobb játékosok: Szűcs Flóra (Árpád suli), Kreisz Kincső,

Borgyos Bettina (Taksony), Babinszky Lara, Simoncini Paola,

Cseke Cintia, Sarkadi Bíborka (DTE).

Délután folytatódtak a mérkőzések a serdülő korosztályban,

ahol már a teljes kézilabda pályán zajlott a megmérettetés. Erre

a napra 5 csapat nevezett és mérte össze a felkészültségét.

Eredmények:

1. DTE

2. Dömsöd

3. Budaörs

4. Taksony

5. Dunavarsány Árpád Suli

Az érmeket Gergőné Varga Tünde, az egyesület elnöke adta át a

sportolóknak. A gyerekek boldogan tértek haza az érmekkel és

a kupával.

A kupát mindkét korcsoportban a DTE kézilabdás lányai

szerezték meg. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Köszönjük a családtagok lelkes szurkolását. Mindig örömmel

tölti el a lelkünket, ha látjuk gyermekeink fejlődését, lelkesedé-

sét és eredményeit.

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 6. szám12

KÉZ ILABDA H ÍREK
VARSÁNY KUPA

S

zakosztályunk az utánpótlás szivacs és serdülő korosztálynak április 7-én Kupát szervezett.

Délelőtt a szivacsosok vették birtokukba a Tornacsarnokot. Itt szeretném megköszönni a szü-

lők segítségét, és Vadász László bírói munkáját. Nagyon jó hangulatú, és végig küzdelmes

mérkőzéseket láthattunk a gyerekektől - igazi sportteljesítményeknek lehettünk tanúi.

DTE Ördögök                           DTE Farkasok

Dunavarsány Árpád Suli

DTE

Árpád suli Sólymok



A

családi futás volt a bemelegítő,

majd a 4 km-es verseny követke-

zett. Fél tizenegykor indult az öt

görkoris versenyző, majd 2 perc múlva a

4 km-es, majd 2 perc elteltével a 30 km-es

versenyzők rajtoltak. Az idő remek volt,

kicsit hűvösebb, mint a szokásos rekkenő

hőség, de futásra ideális. A félmaraton

versenyzők 11 órakor indultak útra, köz-

tük a tavalyi győztes: Olasz Laci is. Nem

árulok el titkot, idén is ő nyerte a távot,

1:17 perc volt a győztes ideje. 

A hölgyeknél Póth Mariann 1:27-tel

nyerte meg a versenyt.

A pálya felszerelése idén is kiváló volt:

frissítők a helyükön, 2 kilométerenként

víz, 4 kilométerenként isoital, banán, ma-

zsola, szőlőcukor. Külön köszönet a

nagyvarsányi nyugdíjasoknak és az isko-

lásoknak!

Remek hangulatban vártuk a befutókat,

minden versenyző érmet kapott a befutó-

csomag mellett. Sok-sok kupa, ajándék-

csomag lelt gazdára ezen a versenynapon. 

A versenyek végeredménye: 

Férfiak: 1. Olasz László 1:17, 2. Sztapkó

Norbert 1:29, 3. Szűcs Lajos 1:34

Hölgyek: 1. Póth Mariann 1:27, 2. Né-

meth Klára 1:48, 3. Almási Éva 1:48

Párosban: 1. Szabados – Sztrapkó 1:32,

2. Jakab Tibor - Almási Éva 1:54, 3. Me-

tálok 2:28

Csapatban: 1. Hunyadiákok, 2. Szilvesz-

terek

7 fős váltó: 1. Szentendrei Izbég Általá-

nos Iskola 

30 km férfiak: 1. Vas Gábor 1:53, 2. Fe-

kete Tamás 2:24, 3. Kocza István 2:26

30 km hölgyek: 1. Ferenczy Krisztina

2:38 (örökös versenyzőnk!), 2. Sebők Lil-

la 2:45, 3. Czira Tamásné 3:06

Körkori: 1. Orosz Béla 0:49, 2. Matolcsi

Zita 0:54, 3. Karaszi Piroska 1:01, 4. Var-

ga Emőke 1:15, 5. Krasznai Kata 1:35

Gratulálunk minden versenyzőnek! Kö-

szönjük a segítséget az önkormányzatnak,

az iskolának, a sok önkéntesnek, az Arany

Nektár Kft.-nek és a Hunnia Fruct Kft.-

nek. Találkozunk a 10. Futónapon 2014-

ben! 

Herendi Péter

Egyesületünk 2013-ban először hirdet bentlakásos
edzőtábort, melynek célja a kézilabdát szerető vagy
megismerni akaró, 2000-ben vagy később született

fiúk, lányok toborzása és későbbiekben igazolt játékosként
bajnokságokban történő szerepeltetése.

Edzőtábor ideje:
2013. augusztus 12-17.

Szállás: Dunavarsány, Csónakház (emeletes ágyakkal, köz-
vetlenül a Duna parton)
Edzések helyszíne: 2336 Dunavarsány, Árpád Fejedelem
Általános Iskola Sportcsarnoka, Arany János utca 12.

A tábor díja: 22.000 Ft.
(Részletfizetési lehetőségekről érdeklődjön a megadott

elérhetőségeken.)

Amit kínálunk:
napi 3-4 edzés, naponta négyszeri étkezés, edzések kö-
zött szabadidős programok (íjászat, kajakozás, filmvetítés,
strandolás, egyéb kiegészítő játékok).

Amit Te nyersz:
Elsajátíthatod a kézilabda alapszabályait, játékelemeit
Jó hangulat és csapatszellem, új barátságok
Állóképesség, küzdeni akarás
Tábor után sem engedjük el a kezed, hiszen tovább kézi-
labdázhatsz, és mérkőzéseken is szerepelhetsz.

Jelentkezési határidő:
2013. június 14. (péntek) 19.00

Jelentkezni lehet az edzések helyszínén minden szerdán és
pénteken 17.00 és 19.00 között!

Bármilyen felmerülő kérdés
esetén hívja:

Herczeg Mariann,
szakosztályvezetőt:
+36/20 982-3808

Iváncsics Judit, 
edzőt:
+36/20 466-8537

Paulné Simon Brigitta, 
edzőt:
+36/20 374-2855
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Május 26-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a
Dunavarsányi Futónap. A 21 km-es futás egyéni, páros, 3, 4, 7
fős csapatokkal zajlott, a 30 km-es egyéni versenyt pedig a
körkoris 26 km-es verseny egészítette ki. Közel 150 fő vett részt
a különböző versenyszámokban.

9. Dunavarsányi Futónap

Boldog pillanatok

Róka Laci és Herendi Péter

Nyári Kézilabda Tábor
Dunavarsányi Torna Egylet és az Árpád Fejedelem

Általános Iskola szervezésében
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• Dunavarsány, Szabadkai u. 20.

szám alatt, 789 négyszögöl, kert-

városi besorolású telek tulajdo-

nostól eladó. HRSZ: 958.

Tel.: 06/20 467-1564

• Lakás és szobák kiadók az 51-es

út mellett Nagyvarsányon! Tel.:
06/20 587-8298

• Redőnyjavítás rövid határidőre ga-

ranciával. (Egyhez is kimegyek!)

Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle

üvegező munka azonnal. 

Tel.: 06/20 343-0968; Dunavar-
sány, Görgey u. 6/a.

• TV, monitor, DVD, CD, mikro

sütő javítása garanciával.

Tel: 06/30 948-0412 (Gál Ká-
roly) www.galservice.hu

• Vízvezeték szerelés, javítás, du-

gulás elhárítás, gyorsszolgálat,

állandó ügyelet hétvégén is.

Tel.: 06/30 376-1796

• Gázszervíz! Bármilyen típusú

gázkészülékek javítása! Bíró

Gyula gázkészülék szerelő

mester.

Tel.: 06/20 922-0552

• Kutyakozmetikus házhoz megy!

Tel.: 06/20 386-3363

• BÖLCSŐDE?!

Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu;
facebook.com/Dunavarsanyi-
gyerkocde

• Matematika, fizika korrepetálást

vállalok!

Tel.: 06/20 558-4555

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk, talp-

masszázs otthonában! Tyúk-

szem, gombás köröm, sarokrepe-

dés, körömbenövés? Hívjon bi-

zalommal!

Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A N

Ké szült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.
Ára:

ingyenesen kapják 
a város lakói.

Következõ lapzárta: 2013. 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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K ö z é r d e k û  t e l e f o n s z á m o k
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET

Medical-Provisor Kft.

Egészségház fsz. 36.

06/24 472-010

Hétköznap: 16.00-8.00

Munkaszüneti és ünnepnapokon:

folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK

Dr. Kun László háziorvos

06/70 382-3662

Egészségház fsz. 32.

rendelési időben

06/24 483-124

Rendelés: H, K: 7.30-11;

Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11

Erőspusztán: Cs: 13-14

Dr. 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 időben 06/24 521-125

Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;

Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15

Dr. Kováts Lajos háziorvos

06/20 921-2860

Petőfi lakótelep 4.

rendelési időben

06/24 534-575

Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;

Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

GYERMEKORVOSOK

Dr. Czúth Ildikó

Egészségház fsz. 3.

rendelési időben

06/24 473-054

Rendelés: H, Cs, P: 9-12;

K: 14-17; Sz: 11-13

Dr. Váczi János

Vörösmarty u. 45.

rendelési időben

06/24 473-327

Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;

Sz, Cs: 15-18; P: 14-17

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Kovácsné Zelenka Ágnes

védőnő I. körzet

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121, 06/20 266-5109

Tanácsadás várandós anyák

részére: H: 14-16

Csecsemő, gyermek,

ifjúsági tanácsadás: K: 10-12

Kovácsné Zelenka Ágnes

védőnő II. körzet

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121, 06/20 266-4652

Tanácsadás várandós anyák

részére: Sz: 14-16

Csecsemő, gyermek,

ifjúsági tanácsadás: P: 10-12

Fonyóné Tóth Cecília védőn

Petőfi ltp. 4.

06/24 534-575, 06/20 266-4332

Tanácsadás várandós anyák

részére: Sz: 10-11

Csecsemő, gyermek, 

ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák

részére: 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

FOGORVOSI RENDELŐK

Vörösmarty u. 51.

06/24 483-213

Dr. Csúz Antal és

Dr. Fejes Zsuzsanna

Fogszabályzás: Dr. Róth József

Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.

06/24 534-576

Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR

06/24 534-350

SZAKORVOSI

RENDELŐ INTÉZET,

GYÁRTELEP

06/24 406-010, 06/24 406-012,

06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA

06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM

ÁLTALÁNOS ISKOLA

06/24 511-150

ERKEL FERENC MŰVÉSZETI

ISKOLA

06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

06/24 483-352

MAGÁNYOS IDŐSEKET

SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

06/24 486-023

OKMÁNYIRODA-

DUNAHARASZTI

06/24 531-480, 06/24 531-481

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ

EGYESÜLET

06/30 987-2850

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ

06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06/24 521-040

POLGÁRŐRSÉG

Közbiztonsági iroda

06/24 483-279

RENDŐRSÉG

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06/20 489-6753, 06/24 518-680

DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS

Árpád u. 9.

06/24 472-125

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Doktor János

06/70 938-2905

MEZŐŐR – Schipek Sándor

06/70 382-3660

GYEPMESTER

06/20 964-3025

POSTA 06/24 484-190

Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;

Sz-P: 8-16;

DTV ZRT.

(víz- és szennyvízszolgáltatás)

06/24 483-116

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI

HIVATAL DUNAVARSÁNYI

KIRENDELTSÉGE,

Árpád utca 7.

06/24 472-114

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

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának

hivatalos lapja.
Kiadja:

Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor.
Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs.

06/70 453-4528, 06/20 515-0582

Tejbolt nyílt
Dunavarsányban a Halász Lajosné utcában.

• Házi tej 190Ft/l
• Házi joghurt (több ízben)
• Házi túró, juhtúró
• Házi tejföl,
• Házi sajt
• Sütemények
• Savanyúságok
... és még sok házi finomság!

Nyitva: hétfő - péntek 7-17, szombat 7-12 óráig.
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Hamarosan nyílik Szigetszentmiklós első – nem csak
nevében – zöld bölcsödéje. Itt nem csak beszélünk

a környezet védelméről, hanem minden nap teszünk is
érte: az épület fűtését és hűtését hőszivattyú segítsé-
gével oldjuk meg, a vizet pedig a tetőn elhelyezett nap-
kollektorokból nyert hőenergiával melegítjük fel.

Alapítványi fenntartású böl-
csödénkben 20 hetes kortól
vállaljuk kisgyermekek nevelé-
sét, gondozását. A jövőben ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű
óvodai csoporttal is bővülünk.
Az életkor szerinti csoportokba
beiratkozni a férőhelyszámok
függvényében lehet.

A Zöldfenyő Bölcsöde várható
nyitási ideje 2013 ősze. Nyitva-
tartási idő 6.000-18.000 óráig. 

Szeretettel várjuk az érdeklő-
dő családokat egy tájékoztató
beszélgetésre. 

Jelentkezni a
+36 30 7244 177-es

telefon számon vagy a
zoldfenyobolcsode@gmail.com

címen lehet.
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