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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!Dunavarsány madártávlatból: Nyugati lakópark

 Ismét eltelt egy félév, újra eljött az első értékelési időszak ön-
kormányzatunknál. Itt a nyár, a szabadságok, az utazás és pihe-
nés időszaka. 

A városban maradók az idén sem a passzív semmittevést lát-
ják részünkről, mert mint általában minden nyáron, most is 
építünk, fejlesztünk, újítunk. Akármerre mennek Dunavar-
sányban, mindenfelé tapasztalhatnak munkálatokat. A kép-
viselő-testület a 2016-os költségvetésbe – szem előtt tartva 
gazdasági programunkat – tervezte be a legfontosabb teen-
dőket. Ezekről egy másik cikkben részletesen beszámolunk. 

Néhány munkát szeretnék külön megemlíteni, mert már hosszú 
évek óta megoldásra vártak, és az idén reménység szerint elké-
szülnek a tervek és következik a megvalósítás. Ilyen a Duna-part 
szépítése, a kerékpárút tervezése, a Bajcsy-Zsilinszky és Epres 
utca szennyvíz-ivóvíz hálózatának rendezése. Most is van, és 
lesz is olyan változás, amely felülírja a terveinket, de ez legtöbb-
ször azt jelenti, hogy több, még előre nem tervezett felújításra is 
lehetőség nyílik. Ígéretes pályázatokat írnak ki a Közép-Magyar-
országi Régió települési önkormányzatai számára, ezek sikeres 
elnyerése után tovább korszerűsíthetjük közintézményeinket 
és sportparkokra is pályázhatunk 100 %-os támogatottsággal. 

Ennek okán mindegyik nyári hónapban összeül a képvise-
lő-testület és dolgozunk a pályázatok sikeréért. Az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészültével pedig összeáll 
a Dunavarsány középtávú fejlesztési irányait meghatározó do-
kumentum – de mit érnek a tervek, az álmok, ha anyagi forrás 
hiányában esetleg nem valósíthatók meg? Városunk féléves

pénzügyi helyzetét látva egyelőre bizakodással tekinthe-
tünk az idei és a következő évre elképzelt fejlesztéseinket 
szolgáló bevételekre. A befolyó helyi adók fedezik fejleszté-
seink költségeit és a város működtetését. Minden intézmé-
nyünkben végzünk valamilyen értéknövelő munkát a nyár 
folyamán – beleértve az iskolák épületeit is – tudva, hogy 
2017. januártól az összes közoktatási intézménynek az állam 
lesz a fenntartója és működtetője. Akárhogy alakul jövőre a 
dunavarsányi iskolaépületek tulajdonjoga, továbbra is fe-
lelősséggel tartozunk gyermekeinkért, pedagógusainkért. 

Sok színvonalas rendezvényen vagyunk túl, utoljára a Dunavar-
sányi Torna Egylet megalakulásának 90. évfordulóját ünnepel-
tük sok futballszerető helyi és környékbeli emberrel. Erre a szép 
születésnapra a legszebb ajándék az lenne, ha az MLSZ elfogad-
ná a tavasszal beadott sportfejlesztési tervünket, és megépül-
hetne az új öltöző a sportpályán. 

Csak a július telik el városi rendezvény nélkül, mert augusztus-
ban már újra élvezhetjük a XXIII. Summerfest hozzánk érkező 
fellépőinek fergeteges táncait. Akiket a nagyszínpadon augusz-
tus 19-én biztosan látunk, az Argentína, Franciaország, Peru, 
Törökország és Costa Rica táncosai lesznek.

Államalapításunk ünnepéről, Szent István királyunkról és az 
új kenyérről is méltóan megemlékezünk augusztus 19-én és 
20-án. Minden kedves dunavarsányi polgárnak kívánok aktív 
pihenéssel eltöltött szabadságot és sok szép nyári élményt. Ha 
tehetik, vegyenek részt rendezvényeinken, töltsük együtt legna-
gyobb állami ünnepünket!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Á L L Á S
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. felvételt hirdet

• villanyszerelő,
• közterületi segédmunkás,
• intézményi gondnok,
• kőműves,
• lakatos,
• szobafestő-mázoló,
• faipari munkás, asztalos,
• fűnyíró-traktorkezelő,
• traktorvezető 

     munkakörökbe. 

Az elbírálásnál előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezni lehet: személyesen a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-
nél, cím: Dunavarsány, Vörösmarty u. 147., elektronikus úton, internet-
cím: vas@dvvg.hu, továbbá telefonon Kern Ildikónál a következő számon:  
06-20-3355671.

A jelentkezéshez kérjük, csatolja részletes szakmai önéletrajzát és a vég-
zettséget igazoló bizonyítvány másolatát. 

Következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfű kaszálás) 
-fűnyírás (egyszeri, rendszeres)
-utcafront rendbetétele
-vízelvezető-árok karbantartása 
(alkalmanként vagy általányért)
-gallyazás, metszés, sövény nyírása -
festés, mázolás
-kisebb kőműves, víz-villanyszerelési 
munkák
-zárak cseréje, javítása
-ereszcsatorna tisztítása, javítása
-üzletek, irodahelységek teljes vagy 
részleges takarítása 
-kertek és épületek karbantartása 
(fűnyírástól a villanyszerelésig)

Kapcsolat:
Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.hu (Multi-szervíz koordinátor)

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK! 

HÍVJON! 
DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 

MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.
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at A 2016. július 14-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Dunavarsány fejlesztése nyáron is folytatódik.   

 A MÁV állomás P+R, B+R parkolójában a meglévő kerékpártároló mellé került egy fedett, 10 kerékpár tárolására alkalmas építmény. 

Folytatódik közintézményeink megújítása. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola csatlakozott az Ökoiskola programhoz, ennek egyik lépcsőfoka a tan-
kert kialakítása az Iskola utcában, ezen kívül az elemi iskola belső festést kap, a napközi épületében pedig az armatúrák száma bővül. A Weöres Sándor 
Óvoda Árpád utca 14. szám alatti I-es épülete külső és belső felújítási munkáinak köszönhetően megújul, illetve a II-es épület csoportszobáiban 
tisztasági meszelés történik, továbbá három terem új padlózatot is kap. 

Nemcsak a közintézmények, hanem a város útjai és közterületei is tovább épülnek. A Habitat utcán kialakítanak 22 parkolóhelyet, van már járda a 
Görgey utcán, továbbá mind a Kisvarsányi, mind a Nagyvarsányi temetőnél elkészültek a parkolók (23, illetve 5 db.). Megkezdődött a Duna-parti 
sétány kialakítása játszótérrel, pihenő padokkal, az élővilágról tájékoztató ismeretterjesztő táblákkal és parkolóhelyekkel. 

Keresztesi Balázs
alpolgármester

A Weöres Sándor Óvoda külső és belső felújítása

MÁV állomás - a kerékpártároló bővítése Tankert kialakítása az általános iskolánál

A kisvarsányi és nagyvarsányi temetőnél elkészült parkolók

Görgey utca - járda felújítás Habitat utca - útfelújítás és parkolóhelyek kialakítása

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés jogszabályi változások miatt szükséges 
módosításának aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.  

Felhatalmazták továbbá a polgármestert, hogy a 
Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft.-vel a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet működtetésé-
re, valamint a körzeten belül a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott 
házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatko-
zóan megbízási szerződést kössön 2016. október 
1. napjával kezdődően határozatlan időtartamra. 

Hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunavarsányi Úszó 
Nemzedék Akadémia a „Dunavarsány” városne-
vet használja. 

A képviselő-testület a KEHOP-5.2.9 kódszámú 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a Kö-
zép-Magyarországi Régió települési önkormány-
zatai számára” tárgyú pályázatra a Dunavarsány 
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 1. 
sz. épülete (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 
és a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár épülete (2336 Du-
navarsány, Kossuth L. u. 2.), valamint a Dunavar-
sány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat épülete (2336 Dunavarsány, Árpád u. 13.) 
energetikai korszerűsítése, napelemes rendszer 
telepítése szándékával pályázatot nyújt be. Meg-
bízta a Diamond Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 
Békéscsaba, Rákóczi u. 9/4.) pályázati nyertesség 
esetén nettó 3.047.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
3.870.325,- Ft összegben a pályázat előkészítési, 
összeállítási, beszámoló(-k) készítési, benyújtási 
feladatainak elvégzésével a 2016. évi költség-
vetése számlázott szellemi tevékenység során 
tervezett előirányzat terhére azzal, hogy az önkor-
mányzatot sikertelen pályázat esetén kizárólag 
nettó 120.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 152.400,- Ft 
összegű fizetési kötelezettség terheli. A pályázat 
bruttó összköltségvetéséről és a saját hozzájáru-
lás bruttó mértékéről az alábbiak szerint döntött:

- Beruházás összes költsége bruttó: 77.406.500 Ft,
- Támogatás összesen (83%) bruttó:  64.247.395 Ft,
- Saját erő (17%) bruttó: 13.159.105 Ft.

A saját erő összegét a 2016. évi költségvetés 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok kormányzati funkció egyéb 
építmény felújítás során, a „diszkókert sétány”

kialakítására elkülönített összegéből 9.000.000 Ft 
+ ÁFA összeget, valamint a közutak üzemeltetése 
kormányzati funkción egyéb üzemeltetés soron 
lévő összegéből 1.361.500 Ft + ÁFA összegből 
biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a megbí-
zási szerződés aláírására, a pályázat benyújtására 
és a további szükséges intézkedések megtételére.

Kiegészítették a 2016. évi közbeszerzési tervet az 
Önkormányzat intézményeinek épületenergeti-
kai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosí-
tással tárgyú közbeszerzéssel.

Elfogadták a „Dunavarsány Város Önkormányzat 
intézményeinek épületenergetikai fejlesztései 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombi-
nálva” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
feltételes nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását. Megbízták a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) 
nettó 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft 
összegben a 2016. évi költségvetése számlázott 
szellemi tevékenység során tervezett előirányzat 
terhére. Az eljárásban ajánlattevőnek az alábbi cé-
geket hívták meg: GREENSYS ELECTRIC Kft. (1112 
Budapest, Repülőtéri út 2.), HDR BAU Kft. (8617 
Köröshegy, Dózsa György út 32.), KINAMÉ Kft. 
(2360 Gyál, Toldi utca 45.), Solar Group Hungary 
Kft. (2064 Csabdi, Ady Endre utca 359/2. hrsz.).

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elvégzi a 
Dunavarsány 035 hrsz-ú út rendkívüli vis maior 
felújítását. Megbízta a Sziget Szilárd Kft.-t (2336 
Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.) – a köz-
beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
foglaltakra figyelemmel – a Dunavarsány 035 
hrsz-ú út rendkívüli, vis maior felújítási munká-
latainak elvégzésével nettó 4.928.354 Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 6.259.000 Ft értékben a 2016. évi 
költségvetése közutak üzemeltetése kormány-
zati funkció karbantartás sorának terhére, és 
felhatalmazta a polgármestert a Sziget Szilárd 
Kft.-vel a vonatkozó szerződés aláírására, illetve 
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Rendelet: 

A képviselő-testület megalkotta a kötelező adat-
kezelés szabályairól szóló 13/2016. (VII. 15.) ön-
kormányzati rendeletét. 

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

2 0 1 6 .  j ú n i u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Hrabina Csenge Zoé május 31.
Csuti Dániel június 4.
Lázár Fruzsina június 13.
Oláh Nimród június 14.
Péter Hajna Zsófia június 15.
Légrádi Zsófi június 25.

2 0 1 6 .  m á j u s - j ú n i u s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Turi Károly élt 72 évet
Kovács Zoltán élt 45 évet
Kacsanovszki Béláné élt 81 évet
Halasi Józsefné élt 67 évet
Püspöki Józsefné élt 69 évet
Filip Menyhértné élt 64 évet
Papp Ildikó élt 50 évet
Farkas Györgyné élt 86 évet
Brassó Istvánné élt 88 évet

2 0 1 6 .  j ú n i u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Mészáros Tamás - Bene Judit
Éger Krisztián - Farkas Nikolett
Varga István - Simon Zsuzsanna

Bognár Csaba - Mikovics Marianna

Értesítés méhnyakrák-szűrésről
 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2016.02.16-tól újra elérhető városunkban a vé-
dőnői méhnyakszűrés.  A szűrésen a dunavarsányi 
állandó lakcímmel  rendelkező, 25-65 életév kö-
zötti hölgyek vehetnek részt.

A szűrés helyszíne:  
 Habitat utcai Egészségház  I. emelet,

időpontja:  kedd, 16.00-19.00 óra között. 

Kérjük, minél többen éljenek a térítésmentesen, 
helyben igénybe vehető szűrés lehetőségével. 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges, ez történ-
het telefonon vagy e-mailben. Mobil: 06/20-266-
4332.  E-mail: dvvedono@invitel.hu

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
augusztusban

Augusztus 4.: Vianney Szent János Mária áldozópap. Lyon mellett született 1786-
ban. A francia forradalom idején élte gyermekéveit. 1815-ben szentelték pappá. Ars 
plébánosa lett, önmegtagadó, áldozatos életet élt. A falu életét megváltoztatta. Sokan 
keresték fel gyóntatószékében és hallgatták prédikációit. Az imádság jelentőségére 
így tanította híveit: „Valahányszor eljövünk a templomba, nem tudjuk, hogy mit is 
tegyünk itt, vagy mit kérjünk. Vannak, akik így szólnak a Jóistenhez: „Csak egy két 
szavam lenne Hozzád és máris továbbmegyek.”  1859-ben költözött az örök hazába. 
XVI. Benedek pápa halálának évfordulója alkalmából 2009-et a papok évének nyil-
vánította, amelyet abban az évben június 19-én, Jézus Szíve ünnepén nyitott meg. 
Katekézisében a Szentatya az arsi plébánost idézte: „A jó pásztor az Isten szíve szerinti 
jó pásztor, amit Isten adhat egy plébánosnak.” A feladat nagyságával felsóhajt a pápa: 
„Ó, mily nagy a papság! Ha megértené, meghalna. Isten maga engedelmeskedik 
neki. A pap kimond két szót és a mi Urunk leszáll a mennyből a szavára, és egy kis 
ostyába rejtezik.”

Augusztus 5.: Havas Boldogasszony, Szűz Mária római főtemplomának felszentelé-
se. A legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik vissza. Egy János nevű patrícius és 
Lieberius pápa álmukban utasítást kaptak, hogy építsenek templomot Rómában azon 
a helyen a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, ahol másnap havat fognak találni. 
Ez augusztusban történt. Innen az augusztus 5-i ünnep Havas Szűz Mária. Valószínű 
azonban, hogy az efezusi zsinat emlékére épült a templom (431), a templom címé-
ben hirdette Mária istenanyaságának dogmáját. III. Sixtus pápa az eretnekségekkel 
szemben engesztelésül újjáépíttette és csodálatos mozaikokkal ékesíttette. Jelentő-
ségének kifejezéséül kapta a templom a Santa Maria Maggiore nevet. Mozaikjain és 
freskóin az Istenanya méltóságteljes ábrázolásai láthatók, a főoltár alatt a betlehemi 
jászol maradványait őrzik.

Augusztus 15.: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony). XII. Piusz pápa 
apostoli rendelkezésében így fogalmazza meg az Egyház ősi hitét: „Szűz Mária ki-
váltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességét a sírban való romlástól és 
- szent Fiához hasonlóan - legyőzte a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei 
dicsőségbe, ahol szent Fiának az örökkévalóság halhatatlan Királyának jobbján, mint 
Királynő tündököl.”

Augusztus 20.: Szent István király, Magyarország fő védőszentje. Esztergomban szü-
letett 969 körül. Szent Adalbert keresztelte meg. 1000-ben Magyarország királyává 
koronázták. Országalapító király, megalkotta a törvényeket. Megszervezte az egyházi 
életet, szerzeteseket hívott az országba, rendezte a magyarság életét. Példás családi 
élete a magyar családok mintaképe. Az „Intelmek” megírásával Imrét, fiát készítette 
elő az uralkodásra. Imre herceg egy szerencsétlen vadászat alkalmával elhunyt. Nem 
esett kétségbe a nehéz helyzetben sem, halála előtt országát a Boldogságos Szűzanya 
oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, Székesfehérváron temették el. 
1083. augusztus 20-án történt szentté avatása, ünnepét ekkor tartjuk. Ezen a napon 
Szent Jobb körmenettel is emlékezik a magyar Egyház országalapító szent királyunkra.

Augusztus 27.: Szent Mónika. Szent Ágoston édesanyja, Vallomások című művéből 
ismerjük Mónika életét. Hitében erős asszony, sokat imádkozott fiáért. Az édesanyák 
egy csoportja Spanyolországban, Madrid városában közösséget alapított, ahol imád-
sággal kérik gyermekeik életét. A Szent Mónika közösség Magyarországon is megala-
kult. Vácon 2008. május 17-én tartottak egész napos lelki találkozót. Nagyvarsányon, 
a mi egyházközségünkben minden szentmise előtt a hívek közösen imádkoznak gyer-
mekeikért és kérik Szent Mónika közbejárását.

Józsa Sándorné 
hitoktató

                                                                      

Tőled többet várok… 
Olvasandó: Lk.12,41-48

- hallottuk/halljuk sokan iskolásként, szervezetek, mozgalmak tagjaként a tanár-
tól, a vezetőtől, az elöljárótól. Ebben az enyhe dorgálásban nyilvánvalóan van 
dicséret is, hiszen attól vár a tanár, a szülő, a főnök többet, aki tehetségesebb, fel-
készültebb, értelmesebb, ügyesebb, erősebb etc. annál, mint ahogyan teljesít. 

Jézus is valami ilyesmit mond a tanítványainak akkor, amikor egy példázat alap-
ján ezt mondja: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól 
többet kérnek számon.” (Lk.12,45b). Jézus a tanítványainak joggal mondja ezt, 
hiszen ők többet kaptak az isteni megérintettségből, mint mások. A megtestesült 
isteni szeretet megszólította őket és éjjel-nappal együtt élt velük. Látták csodáit, ta-
pasztalták jóságát, kegyelmét és hatalmát. Ezek után joggal mondja Jézus, hogy 
tőlük többet vár. A személyes krisztusi tápláltatás nem maradhat következmény 
nélkül az akkori tanítványok, a mindenkori és a jelenkori tanítványok életében sem.

Mi nem test szerint éljük át az isteni szeretet, hanem lélek szerint. Ez a „lélek szerinti” 
jelenti azt, hogy nehezebb megérteni, hogy az öt érzékszervünk igazából nem segít, 
de azt is jelenti, hogy igazi és bensőséges lehet a kapcsolatunk Istennel, aki megszó-
lít bennünket. E megszólításban egyébként még az érzékszerveinket is hasznosítja, 
hiszen látjuk az Igét, tehát Krisztus kegyelmét és hatalmát a szentségekben és hall-
juk a hiteles igehirdetésben. A magát Krisztusban hívőnek valló ember nem lehet 
„csak olyan, mint bárki más”, mert nekünk több adatott, és több is kívántatik meg. 

Sajnos, a képességeink gyermekként vagy felnőttként igazán nem hozzák meg a várha-
tó eredményeket, mert hiányzik mellőle a készség. Emberi viszonylatainkban is így van 
ez, okos tanári mondás az, hogy a tehetség nagy kísértés. Hányan eltékozolják minda-
zokat a képességeiket, amelyeket az Istentől kaptak, egyszerűen azért, mert hiányzik a 
készség, az engedelmesség, az elvárható igyekezet. 

Egy speciális oktatáson hangzott el a követező szomorúan balga válasz a kérdésre, 
hogy „Mi a dolgozó érdeke a vállalatnál?”. Felelet: „Az, hogy minél kevesebbet dolgoz-
zunk.”. Hát nem ez az érdeke sem egy munkavállalónak, sem pedig az emberi életnek 
általánosságban, hanem ellenkezőleg. Az az isteni elvárás és az a mi érdekünk is, hogy 
amit kaptunk fizikai, szellemi és lelki erőben, képességben, azt a legjobb készségünk-
kel úgy használjuk, hogy abból Istennek dicsősége, embertársainknak boldogsága, 
önmagunknak pedig méltósága legyen. 

Szókratész tette föl a nagy pedagógiai/erkölcsi kérdést: „Elég-e tudni a jót ahhoz, hogy 
cselekedjük azt?”. A válasz sajnos az, hogy nem. Sokszor tudjuk, hogy mi a jó, és még-
sem azt tesszük. Ennek a mintájára kérdezhetjük meg, hogy bármi jónak garanciája-e 
a jó képesség, a tehetség, a jó adottság? A válasz az, hogy nem, mert mindezeket el 
lehet tékozolni, tönkre lehet tenni, el lehet veszíteni, mint ahogy azt sokan teszik is. 

S a hit világában is így van. Sokunknak Isten a legtöbbet adja, amikor a keresztségben 
néven nevez és magáénak vall minket. Gondviselő szeretettel körülvesz, a konfirmá-
cióban/elsőáldozásban/bérmálkozásban újra hív, megerősíti fölajánlott szeretetét és 
elfogadja a mi pozitív válaszunkat. Aztán sokszor a konfirmálás „kikonfirmálást” jelent, 
az elsőáldozás és az első úrvacsoravétel egyben az utolsó is. Tragikusan szomorú ese-
mények ezek.

És milyen áldásos az az állapot időben és térben, amikor az ember úgy él, hogy lel-
kében ezt az isteni bátorítást hallja: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, 
többre bízlak ezután. Menj be atyád örökébe.”. De jó lenne, ha a nyári szünidőben és 
szabadságolásokban is és egyáltalán mindennapi életünkben a napfelkeltével együtt 
életre kelne bennünk ez a kérdés: Uram, mit vársz, hogy a Tőled kapott testi, lelki aján-
dékokkal mit cselekedjem? 

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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Hogyan értékeljük egymást?
Az ember közösségi lény - Isten így alkotott meg minket. Ádám sem 
érezte jól magát egyedüli emberként a Paradicsomban. Látta ezt Isten 
és megteremtette mellé a társát, Évát, aki segítője, barátja, felesége lett. 
Ugyan hibáztak, de azt is együtt, közösségben követték el és a büntetést 
is együtt viselték. Ma is közösségekben élünk. Egy ember általában nem 
is egy közösségnek a tagja. A legkisebb, legszorosabb közösség a család, 
de általában tartozunk egy munkahelyi vagy iskolai közösséghez, baráti 
társasághoz vagy egy gyülekezethez és tagja vagyunk egy lakóközös-
ségnek is. Jelenlétünkkel, ötleteinkkel, szeretetünkkel tudjuk építeni az 
adott közösséget vagy csak hátráltatjuk? A következő történet jól rávilá-
gít arra, hogy mindenkinek vannak értékei, és ha hagyjuk, hogy Isten 
használjon bennünket, áldás lehetünk közösségünk számára.

„Volt egyszer nagyon régen egy kis falusi asztalosműhely. Egyszer, 
amikor a gazda nem volt otthon, a szerszámok nagygyűlést tartottak. 
A hosszúra nyúlt tanácskozás során néha elszabadultak az indulatok, 
mivel a szerszámok tisztes közösségéből egyesek ki akartak zárni bizo-
nyos tagokat. Az egyik elkezdte: El kell távolítanunk Fűrész nővérünket, 
mert harap és csikorgatja a fogait. Egy másik közbeszólt: Gyalu nővé-
rünk annyira szőrszálhasogató, csípős jellemű, hogy nem tűrhetjük 
meg magunk között, mert mindent megszaggat, amihez csak hozzáér. 
Kalapács testvérünk – folytatta egy másik – nehéz és erőszakos. Én csak 
ütlegelőnek nevezem. Sérti a fülem, ahogyan folyton lesújt, mindenkit 
csak idegesít. Zárjuk ki! És a szögek? Lehet együtt élni efféle szurkáló 
sereggel? Bárcsak tűnnétek már el innen! És a Csiszoló? Meg a Reszelő? 
Folytonos súrlódás az élet velük. És űzzük el Üvegvágót is, akit csak az 
érdekel, hogyan karmolja meg a mellette állót! Így vitatkoztak, egyre 
hevesebben és hevesebben egymás szavába vágva az asztalos szerszá-
mai. A kalapács ki akarta zárni a csiszolót és a gyalut, ezek viszont a 
kalapács és a Szögek kiközösítését szorgalmazták. Végül már mindenki 
kizárt volna mindenkit. Az asztalos érkezése hirtelen félbeszakította 
a gyűlést. A szerszámok elhallgattak, amikor látták, hogy gazdájuk a 
munkapad felé közeledik. A mester fogott egy deszkát, és a harapós Fű-
résszel kettéfűrészelte. Legyalulta a Gyaluval, aki mindenkit megszag-
gat. Rögtön utána működésbe lépett a könyörtelen sebeket ejtő Fejsze 
nővér, majd a durva nyelű Reszelő nővér. Üvegvágó nővér követte őket, 
aki kapar és karcol. Végül az asztalos fogta a szúrós Szög testvéreket és 
a Kalapácsot, amely csak ütlegelni képes. Gonosz természetű szerszá-
mainak segítségével egy bölcsőt fabrikált. Egy gyönyörű bölcsőt, amely 
nemsokára egy kisgyermeket ringat majd. Az életet fogja ringatni. Isten 
az asztalos szemével néz bennünket.” (Bruno Ferrero)

Nem ilyenek vagyunk mi is, mint ezek a szerszámok? A másik ember-
ben könnyen megtaláljuk és elítéljük a hibát, de a saját szemünkben 
még a szálkát sem látjuk meg, nem hogy a gerendát. Nem vesszük ész-
re egymás értékeit, csak a negatív dolgokat. Ha életünket Isten kezébe 
tesszük le, akkor Ő eredményesen használ majd bennünket. Ezért má-
sokat is képesek leszünk elfogadni, értékelni sőt, ha kell, még együtt is 
tudunk dolgozni velük. Fogadjuk el Jézus áldozatát, aki meghalt értünk 
a kereszten és meglátjuk sokkal könnyebb lesz magunkkal és másokkal 
is együtt élni.

„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal,  
hogy egymást szeressétek.” Róma 13:8

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény 
ragyogása annál inkább érvényesüljön.

/XXIII. János/

Arany Páva díjat kapott a  
Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes

  2016. június 18-án térségi és országos minősítőt szervezett a Népdalkör Du-
navarsányban. Az eseménynek a helyi Petőfi Művelődési Ház adott otthont. A 
18. Országos Népzenei minősítő térségi megmérettetésében kiváló fokozatot 
értünk el. Kossuth nótákkal és lendvai bordalokkal készültünk, ez volt a feltétele 
annak, hogy az országoson is indulhassunk. A somogyi és csillagos csokraink-
kal pedig Arany Pávások lettünk az Országos minősítőn. A népdalkör újra bizo-
nyított, hogy nagyon fontos az értékeink ápolása, magyar népdalaink megőr-
zése, továbbadása. Buzdítjuk ezúton is a fiatalokat s minden korosztályt, hogy 
nem divatjamúlt a népdaléneklés. Mindenki előtt nyitva áll a kapu, ahol egy 
kis időre el lehet felejteni a monoton hétköznapokat. Felüdülést nyújt a test-
nek és léleknek egyaránt, ha kiénekeljük magunkból örömünket-bánatunkat. 
A régi öregek tudták ezt, ezért ment még a munka is könnyebben a földeken. 
Nem szégyellni való, ezt bizonyította az is, hogy fiatalok és gyerekek is érkeztek 
a minősítőre. Számos csoport és szólista jött az ország több pontjáról: Nyíregy-
házáról, Debrecenből, Miskolcról, Szolnokról, Veresegyházáról, Kecskemétről. 

A zsűri elnöke Birinyi József volt, aki a KÓTA társelnöke is egyben, tagja volt még 
a zsűrinek Szabóné Nagy Annamária és Berta Alexandra.  A díjkiosztó végén Kun 
Lászlóné, a Művelődési Ház vezetője felkérte Berta Alexandrát egy énekre - a 
zsűri összedugta a fejét, s pillanatokon belül döntött. Kovács László művészeti 
vezetőnk bevonásával az egész zsűri megörvendeztette a közönséget a Tavaszi 
szél vizet áraszt című gyönyörű népdalunk eléneklésével, illetve hangszeres 
kíséretével. Ezúton mond köszönetet a népdalkör Szikora Ferencné Mariká-
nak a kitartásáért, a sok próbáért és azért, hogy idáig eljutatta újra a csapatot.

Benedek Hajnalka 
Népdalkör
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k A szépségért Kolping- lélekkel 

Hogy került Dunavarsányba?

 - Ide hoztak a szüleim. Budapesten születtem 
1953-ban, ott töltöttem a kórházban három na-
pot, azután hazajöttünk. Azóta itt vagyok, itt élek, 
itt dolgozom. Idevalósiak a felmenőim, varsányi-
ak voltak a szüleim, a szüleim szülei. Valamikor ez 
egy pici település volt, főként svábok jöttek ide. Jól 
érezték magukat, megmaradtak. Úgy hallottam, 
hogy itt lett volna a vasútállomás is, de az itt lakók 
annyira ragaszkodtak a földjükhöz, hogy végül in-
nen négy kilométerre kellett felépíteni. Ezért lett 
Kis-Varsány nagyobb, mint Nagy-Varsány – a vasút 
munkát, keresetet, meglóduló fejlődést biztosított.

Miért éppen ezt a szakmát választotta? 

 - A nyolc általános után fölvettek gimnáziumba, az-
után a szüleim mondták: tanuljak valami szakmát is, 
biztos, ami biztos, azután majd mehetek egyetemre, 
ha van kedvem. Nagyon jó mesterre akadtam Sziget-
csépen, sokat követelt tőlünk, tanulóktól. Ha egy pók 
oda pöttyintett a mennyezet sarkába, azt is észrevette. 
Bizony, az első évben már-már ott hagytam… azután a 
második évben a mesterem fölfedezte, hogy van érzé-
kem a fodrászat iránt és nagyon jól tudok a vendéggel 
bánni. Lassan én is rájöttem a szakma ízére, szépségé-
re, a haj formálásának varázsára. Nem csak a hosszú, 
hanem a rövid hajból is remek frizurák hozhatók ki és 
nagyon tetszik, amikor látom: a vendégnek tetszik az, 
amit alkottam a fején. Most éppen a színes haj a di-
vat a hölgyeknél – rózsaszín, kék, szőke és így tovább. 

Sokféle díjjal találkoztam már lassan ötven esztendei újságíró pályafutásom során, de olyannal, mint 
amilyent Tóth Istvánné dunavarsányi, egészen pontosan nagyvarsányi lakos kapott, még nem: „Korrekt 
partner”. A Pest megyei Iparkamara alapította néhány esztendővel ezelőtt és természetesen a tisztességes, 
becsületes, munkájuk jó minősége iránt magas fokon elkötelezett vállalkozók kaphatják meg. (Csak záró-
jelben jegyzem meg: tulajdonképpen az lenne a természetes, ha minden vállalkozó ilyen lenne. Tudom, 
hogy ez nem lehetséges, de olyan kevesen lennének, hogy külön ki kell tüntetni őket? Remélem, nem, a 
piacgazdaság nem tudja véglegesen legyőzni a tisztességet….) A Zsuzsi – Kati Szépségszalon tulajdonosa 
és működtetője családjával együtt egy nemzetközi méretű család, a Kolping-családok közösségének is tag-
ja (a mozgalomról lásd külön cikkünket). A helybeliek és a környező településekről ide járók tudják: nem 
csak szakértő kezek, hanem barátságos, családias hangulat várja őket. Mai vendégünk a mesterfodrász, 
Tóth Istvánné. 

Van egy tanuló kislányom, fantasztikus színeket képes 
kikeverni. Negyven éve van ez a vállalkozásom, három 
éve nyugdíjas vagyok, de még mindig elmegyek tovább-
képzésre, az újdonságokról szóló bemutatókra. Húsz éve 
tanítok is – akik végeztek, itt vannak a környéken, tartom 
velük a kapcsolatot. Nem kis büszkeséggel mondom, 
hogy a legkisebb lányom, Zsuzsika is nálam tanult, az-
után elment műszaki főiskolára. Most már diplomás 
mesterfodrászként dolgozik itt, a szépségszalonban. 
Ügyelünk arra is, hogy a vendégnek ajánljunk kifejezet-
ten a számára előnyös hajhabokat, samponokat, kozmeti-
kumokat – van egy kiváló vállalkozó ismerősöm, ő készíti 
ezeket. Nem csak azok a készítményeket lehet használni, 
amiket a reklámok akarnak belénk sulykolni!

Térjünk vissza a családra – a férje is idevaló?

 - Ő kisvarsányi. Most már 42 éve élünk boldog házas-
ságban, három gyermekünk született, ők is házasok, 
mondhatnám: szentségi házasságban élnek. Öt unokával 
ajándékoztak meg bennünket, és ha lesz még, nekik is 
nagyon örülünk majd. Nagyon-nagyon sokat köszönhe-
tek a férjemnek: – az ő ereje is benne van abban, hogy 
én egész nap itt tudok dolgozni. Átvállalja tőlem a főzést, 
a házimunkát, a kertet – úgy érzem, egy család csak úgy 
lehet boldog és teljes, ha erőnktől, tudásunktól függően 
mindannyian teszünk az asztalra valamit. 

Igazán Kolping-családhoz illő volt ez a megfogalma-
zás. Hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a nemzetközi 
mozgalommal?

 - Mi itt Dunavarsányban benne vagyunk az élet 
sűrűjében. Sok civil szerveződés, egyesület van, 
sok helyen megfordulunk. Már húsz esztendeje, 
hogy a templomból felkértek: alakítsuk meg a he-
lyi szervezetet. Igaz, katolikus családok egyesülete, 
de mindenki felé nyitottak vagyunk. A gyerekeim 
is Kolping-tagok a családjukkal együtt. Most éppen 
Kolping-tábor van a templom udvarán – a férfiak 
állították fel a nagy katonai sátrat, az asszonyok süt-
nek-főznek, foglalkoznak a gyerekekkel. Nemsokára 
Pécsre kirándulunk egy busszal – én a férjemmel és 
három unokámmal megyek. Olcsó helyeken szállunk 
meg, esténként szalonnasütés, nagy beszélgetések – 
nem lehet elmondani, hogy milyen jó társaságban, 
jó emberekkel tölteni az időt. Tartjuk egymással a 
kapcsolatot, összejárunk, elmegyünk előadásokra és 
nagyon jól érezzük magunkat. Ilyen egyszerű.

Soha nem akart elmenni innen és egy nagyobb 
településen nyitni egy másik szépségszalont?

 - Fiatal koromban megfordult a fejemben, de azután 
mindig maradtam és most már maradok is. A férje-
met különben sem lehetne innen elhúzni. Köszönöm 
neki is a támogatást, a családomnak is, és főként a 
vendégeknek, akik ellátnak munkával. Dunavarsány-
ban a jó emberek között jó élni! 

Haeffler  András  

8.A OSZTÁLY

Osztályfőnök: Szabóné Papp Mónika

Almádi Béla Milán
Cs. Horváth Márton

Csizi  Gergő Lajos
Felföldi  Li l i

Kertész Tamás
Krizsik Zsuzsanna

Lőrincz Gergely József
Ludvig Balázs Sándor

Makkai Nikoletta Melinda
Molnár Viktória

Nagy Zsófia Katalin
Peterman Márk Balázs

Ráncsik Adrienn
Remport  Natália

Réti  Bence
Simonyi Daniella

Szakmáry Zóra
Szalai  Viktória

Togyela Dominik
Városi  Szonja

Vásárhelyi  Zoltán
Veresegyházi  Emma Sára

Wáhl Dominika Mária
Zatykó Szimonetta

GYÓGYPEDAGÓGIAI TAGOZAT 2.

Osztályfőnök: Farkas Réka

Cseke József

GYÓGYPEDAGÓGIAI TAGOZAT 3.

Osztályfőnök: Tallódiné Haraszi Edit

Gál Bálint
Hegedüs Krisztián Erik

8.B OSZTÁLY

Osztályfőnök: Fazekasné Jenei Szilvia

Alföldi  Dániel
Balázs Szintia

Bali  Anna
Bata Etele László

Beniczky Sándor Miklós
Birinyi  Róbert

Czebei Krisztián Bálint
Darányi  Viktor

Fazekas Alexandra
Fejszés-Tóth István Szilveszter

Fekete Alexandra Viktória
Galambos Richárd
Gelegonya Bálint

Jakab Vanessza
Jamoul Harun

Jurancsik Zsolt  Márk
Klément Klaudia
Korompai Zsófi
Kunsági Gábor
Nagy Barnabás

Pálf i  Patrik István
Ruzsa Gábor
Szabó Gábor

Tolnai  Amanda Karolina
Torma Flóra

Tóth Levente Atti la
Tóth Szabolcs Tamás

8.C OSZTÁLY

Osztályfőnök: Székelyné Hujber Anikó

Bata Eszter
Bazsó Dárius Bence

Gerendás Ádám
Győri  Balázs
Janzsó Ádám
Kancsár Réka

Kerepesi  Daniella
Lenhardt Mária Katalin

Lindenmayer Zsanett  Vivien
Lyons Patrik

Mező Nikolett
Nagy Dávid

Németh Bence
Papp Richárd

Paulovics Réka
Pecséri  Zoltán
Pintér Roland

Poszpisel  Barbara Li l i
Sánduj Anna

Schleer Ferenc
Solti  Soma János

Szécsi  Gergely
Szűcs Nikolett

Szűk Vivien
Tóth Roland

BALLAGÁS AZ ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

A KOLPING-MOZGALOMRÓL

Adolph Kolping még fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének szentelje életét. Meg volt győződve 
arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, mint kölni egyházmegyés katolikus pap, el-
kezdte szervezni a Katolikus Legényegyletet, melyből a Kolping Művek világszervezet bontakozott ki. Célja a munkásifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben 
vallási, szakmai, családi és társadalmi életre felkészítése. Kolping a közösség mintaképének a természetes családot tekintette. Magyarországon 1856 májusában alakult 
meg a Kolping-szervezet, 1933-ban már 162 egyesület létezett, 1946-ban pedig több mint 200 helyi egyesületről számoltak be. Rajk László belügyminiszter 1946-ban 
betiltotta tevékenységüket, a rendszerváltás után 1989 februárjában Pécsett kezdte meg a munkáját az első újjáalakult szervezet. A mozgalom helyi egységei a plébániákon 
szerveződő és ahhoz kapcsolódó Kolping Családok. Súlyponti feladatuk ma is elkötelezett keresztények nevelése, akik segítenek a szociális problémák megoldásában. A 
Kolping Családok előadásokat, megbeszéléseket, tanfolyamokat szerveznek, igyekeznek olyan továbbképzési lehetőséget biztosítani, amely a tagok személyes boldogulása 
szempontjából hasznos, különösen a vallás és világnézet, a házasság és család, a munka és hivatás, és nem utolsósorban a társadalom, művelődés és politika tárgykörében. 
Jelvényük: narancssárga alapon fekete kereszt. A Magyar Kolping Szövetség 2002-től főként hátrányos helyzetű fiatalok számára egyházi szakiskolákat működtet Budapes-
ten, Esztergomban, Szekszárdon, Várpalotán és Gyöngyösön. A Kolping Katolikus Akadémia és a Kolping Mozgalomért Alapítvány a katolikus egyház szociális tanítását a 
felnőttképzés keretében terjeszti, kiadványokkal (Kolping újság, könyvek) népszerűsíti.
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 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatását 
megnyerve, július 4-8 között a dunavarsányi Ró-
mai Katolikus Plébánia adott otthont majdnem 
30, katolikus hittanra járó gyermek táboroztatá-
sának. 

Az időjárás végig nagyon kedvező volt, a kirán-
dulásokat, a szabadtéri foglalkozásokat ragyogó 
időben tarthattuk meg. A tábor napirendje a kö-
vetkezőképen alakult: gyülekező, játék - reggeli 
ima, majd étkezés – a déli harangszókor indulás 
az iskolai ebédlőbe, ahol az étkezés előtt közösen 
mondtuk el az asztali imát. Ebéd után következtek 
az aznapi foglalkozások, majd az uzsonna imá-
val, négy és öt óra között pedig indultunk haza.
 
Hétfő reggel szentmisével kezdtük a hetet, 
mert nagyon fontos, hogy a gyermekek meg-
érezzék: a hittan-tanulás alapja a szentmisén 
való részvétel. Ezt követően ismerkedés vette 
kezdetét, ahol örömmel tapasztaltam a baráti 
kapcsolatok kialakulását, az önfeledt játék bol-
dogságát. Kedden a már megszokott mederben 
telt a délelőtt, délután pedig rövid buszkirándu-
lásra indultunk: a délegyházi, a nagyvarsányi 
templom, illetve a majosházi kápolna eredetét, 
történetét tudhattuk meg Sándor atyától, il-
letve Kis Gábor majosházi polgármester úrtól, 
aki egyben a tábor vezetője is volt és a nap vé-
gén hűsítő fagylaltozásra hívta meg a csapatot.

  - mondta az egyik kézműves programvezető a 
Soli Deo Gloria Közösség napközis táborában 
végzett szolgálatára emlékezve. Ennél nagyobb 
dicséretet táborszervezők nem kaphatnak. Isten 
iránti hálával mondunk köszönetet azért, hogy 
ilyen érzést (is) szerzett egy odalátogató segítő 
munkatárs a táborunkban. 

Nem kis feladatra vállalkoztunk a száz veszélyt 
magában hordozó közösségi gyermekprogram 
szervezésével, és különösen nem konkrétan azzal, 
hogy alkotótáborként hirdettük meg a programot. 
Amíg a Ház és a Jószágporta épült, építőtábornak 
neveztük, ám a hasznos, munkás tevékenységet 
most sem kívántuk elhanyagolni. A szervezők és 
lebonyolítók nem kis áldozatot hoztak, és azt hatá-
rozottan hangsúlyozták, hogy „jutányos gyermek-
megőrzésre” nincs sem idejük, sem energiájuk. 
Viszont szívesen ajánlják idejüket, türelmüket, 
szeretetüket, tudásukat arra, hogy a gyermekek-
kel együtt „alkossanak”. Alkossanak olyan egy-
szerű házimunkák végrehajtásával, mint a sütés, 
főzés, takarítás, gyomlálás, jószággondozás, 
továbbá olyan kézműves foglalkozásokkal, mint 
az agyagozás, üvegfestés, nemezelés, fonás etc. 

Nem titkolom, hogy e mögött a terv mögött a 
szellemi-pedagógiai vezérfonalat az egyik cser-
kész-alapelv adta, amelyet az alapító lord Baden 
Powell így fogalmazott meg: Learning by doing, 
szabadon fordítva: csinálva/alkotva tanulni. Eze-
ket az alkotó tevékenységeket, legalábbis ami 
a házimunkát illeti, még 40-50 évvel ezelőtt is 
minden falusi gyermek otthon megtanulta. Saj-
nos, ez ma már nem mondható el. S ha ehhez 
hozzátesszük, hogy a résztvevő gyermekek áltag 
életkora bizonyára alig érte el a 10 esztendőt, 
és azt sem feledjük, hogy egy nap sem voltunk 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A KATOLIKUS HITTANTÁBORRÓL
„Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóhoz, úgy kívánkozik a lelkem Hozzád, Istenem!” (Zsolt. 42,2)

Szerda: egész napos Duna-parti „party”, azaz kö-
zösségépítő bográcsos főzés volt a gyermekekkel. 
A békés erdő ölelésében mély és fontos igazságo-
kat érintő, ugyanakkor gyakran igen szórakoztató 
beszélgetéseket éltünk meg közösen, ezeket a 
gyerekek papírra is vetettek. Ez a meghitt együtt-
lét különleges élmény volt minden résztvevő szá-
mára – szinte tapintani lehetett léleképítő erejét. 

Csütörtökön reggel felkerekedtünk és buszos bu-
dapesti zarándokútra indultunk. Első állomásunk 
a Parlament volt, itt Bóna Zoltán országgyűlési  
képviselő úr várt bennünket. Innen az utunk a 
Szent István Bazilikához vezetett, majd a Má-
tyás-templomot látogattuk meg. Az idegenveze-
tők sok-sok információval láttak el bennünket, 
dicsérettel engedtek további utunkra. Jó volt 
látni az örömteli, csodálkozó, érdeklődő gyerme-
karcokat a nap folyamán.

Pénteken délelőtt Izabella néni a Tékozló fiú 
történetét dolgozta fel a gyermekekkel, kreatív 
foglalkozás keretében. Ezt követően készültek 
a templomi faliújságra közös rajzok, alkotások 
a heti élmények összefoglalásaként. Ebéd előtt 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony fo-
gadta a gyermekeket a Városházán. A délután a 
zene és az ének jegyében folytatódott Gárdonyi 
Adrienn segítségével. Méltó zárásaként ennek a 
csodálatos hétnek hálaadó szentmisén imával, 
dallal köszöntük meg a tábort és programjait 
Jézusnak, akivel egész héten együtt voltunk.

Köszönöm Kis Gábornak, Majosháza polgár-
mesterének, Kis R. Sándor plébánosnak, Molnár 
Józsefnének, az alapítvány elnökének, Fülöp Iza-
bella és Józsa Sándorné hittanoktatóknak, Darvas 
Alexandrának, Gyurasics Gábornénak, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, va-
lamint édesanyámnak, Keresztesi Károlynénak, 
hogy ezt a hetet széppé tették a hittanosok szá-
mára és tartalmas, keresztény értékű foglalkozá-
saikkal gyarapították ismereteiket. 

Köszönet illeti a Városgazdálkodási Kft. konyhai 
dolgozóit is a finom ételekért, a szülőket, nagy-
szülőket a szerető támogatásért.

Keresztesi Balázs

„…LEGSZÍVESEBBEN OTT MARADTAM VOLNA ÖRÖKRE…”

60-nál kevesebben, de több nap voltunk 80-nál 
többen, akkor nem nehéz elképzelni, hogy nem 
kis mutatvány volt az alkotás megszervezése és 
lebonyolítása. És mégis, fő vonalaiban sikerült! 
Sokan mentek azzal a kedves élménnyel haza, 
hogy „én főztem az ebédet”. A pedagógiához, a 
gyermekneveléshez és általában minden, az em-
bereket érintő többre-jobbra segítő tevékenység-
hez hozzátartozik egyfajta naiv jóhiszeműség. Ne-
vezetesen az, hogy hátha néhányan e tábor után 
tudják majd a különbséget a paprikapalánta és a 
gaz, a kecske és a juh, a liba és a kacsa, a jobb keze 

Ha ebből valamennyi megvalósult, akkor alkot-
tunk, nem is kicsit, amiért legyen hála és köszönet 
minden önkéntesnek, segítőnek, példamutató 
nagyobb gyermeknek és dicsőség a mindenható 
Istennek. A felajánlott segítségek: kétkezi mun-
kák, szakmai vezetések, ilyen-olyan ajándékok 
és kedveskedések mögötti szeretet bizonyára 
nem igényli a nevesített köszönetmondást. Ezzel 
együtt azt reméljük, hogy érzik hálánkat, elisme-
résünket és köszönetünket, amelyet e helyen is 
megerősítünk, és amit a jövőben is remélünk. 

A napi program formálisan is Isten Igéjének ol-
vasásával kezdődött, s hisszük, hogy azt a hangu-
latot, ami a címben is kifejezett elismerést kapta, 
annak köszönhetjük, hogy Isten szeretetének 
elhangzó szava sokaknál „jó földbe” hullott. Az 
egyik napi Igénk szó szerint így hangzott: „jó 
nekünk itt lenni” (Lk9,33). Azzal a reménységgel 
zártuk a tábort, hogy ha nem is kimondva, de min-
den gyermeknek és szülőnek a szívében ez a vég-
ső összegzése a közösen töltött öt júniusi napnak. 

Csobolyó Eszter 
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
   
 Az 1920-as Dunakisvarsány-térkép tanúsága szerint akkoriban a Kossuth Lajos utca után a legtöbb házat (18-at) a Pozsonyi utcában találhatjuk, így képzeletbeli sétánkat 
is itt tesszük most meg, csak egy ház bemutatása kedvéért ,,rándulunk át” Nagyvarsányra... Az alábbiakban látható épületek ma is állnak, többé-kevésbé átépített formá-
ban. Mivel régi fotók egyelőre nem kerültek elő róluk, mostani állapotukban mutatjuk be őket Horváth László felvételei segítségével.

• Az elsőn a Pozsonyi utca 1-es számú Fábián-ház látható, a bejárati részt vélhetően később építették hozzá.
• A másodikon a Pozsonyi utca 12/A számú Macsek Ferenc-ház szerepel, amely nagyjából megőrizte a régi tornácát. 
• A harmadik fényképen a Pozsonyi utca 15-ös számú Proksa János-, majd Lindwurm Péter-ház tűnik fel, az előzőnek mintegy tükörképeként.
• A negyedik kép a Pozsonyi utca 16-os számú Ernszt Jakab-házat örökítette meg. Régi lakója, Kóbi bácsi a falu nevezetes böllére volt hajdan. 
• Az ötödiken a Pozsonyi utca 22-es számú Korcsog Imre-ház látható.
• A hatodik fotón a Pozsonyi utca 25-ös számú Géczy Pál-ház tűnik fel. A térkép szerint eredetileg az utcára merőleges volt, később építhettek elé, így lett L alakú.
• A hetediken a Pozsonyi utca 29-es számú Mayer Bertalan-, majd Németh Gyula-házat szemlélhetjük meg, tornácát szintén befalazták az idők során és persze az  
    ablakait kicserélték.
• Végezetül: Nagyvarsány! Sajnos, 1920 előtt épült házról nem találtam újabb fényképet, ezért meg kell elégednünk egy érdekes rajzzal, amelyet Vészi Margit ké- 
    szített kúriájukról és amelyet édesapja, Vészi József képeslapként sokszorosíttatott, majd szétosztogatott barátai, ismerősei között – köszönet érte Terék Ágnesnek, aki a  
    Régmúlt idők fotói Dunavarsányról c. Facebook-oldalán tette közzé. Ajánlom az oldalt minden internetező dunavarsányinak!

Kohán József1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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Testvérváros i kapcsolat
 Gemmingen 

CHIARA ÍRÁSA A WOLF-VON-GEMMINGEN ISKOLA ISKOLAÚJSÁGJÁBAN

Egy musical élménye 

 „Üdvözlet a fedélzeten!“- hangzott el a csodálatos „Valami hajóval és tengerrel“ című musicalben, amelyet június 18-án mutattak be Gemmingenben, a Kraichgau-csar-
nokban. Egy nagyszerű musicalt élvezhettünk, érezhettük, hogy sok szeretettel készült. Néha már egészen drámai volt. Ám ha valaki azt gondolná, csak drámai volt, az 
téved, mert izgalmas, romantikus és vidám is volt. A cselekmény egy hajón játszódik. Mint a való életben, itt is a legkülönbözőbb emberek gyűlnek össze, természetesen 
mindenki a maga saját, egyéni igényeivel. A lökött zenész, az idősödő bankár házaspár és Daniel, aki ahelyett, hogy a diplomamunkáját írná, tanulmányait és munkáját 
hátrahagyva, műsorvezetőnek/porondmesternek/hangulatfelelősnek szegődik a hajóra. Nagy ívű előadás volt, egy remek program több, mint 90 percen át. A szünetben a 
Heinzelwölfe (gemmingeni DUFI-hoz hasonló) a “Vegativ” élelmiszerüzlettel együttműködve egészséges ételeket és italokat kínált. 

A színpadon csak 6 színészt láthattunk, akik több szerepet játszottak el. Nagyszerű teljesítményt nyújtottak, ahogy az egyik szerepből átváltottak a következőbe. A kulisszák 
előtt és mögött összesen 31-en dolgoztak (ők láthatóak a képen). Valamennyien kiváló teljesítményt nyújtottak, csodálatos volt, amit ez a kis csapat össze/létrehozott!

KI TUD RÓLA?

 Egy tragikus, mondhatni borzalmas esemény rejtélyének megismerésében kérem a dunavarsányiak segítségét. Dunavarsány polgármesteri hivatalát folyó év áprili-
sában felkereste egy Budapesten élő idős ember. Sz. Marcell úr állítja, hogy édesapját és egy 7-12 főből álló csoportot (a pontos számra apja sem emlékezett) 1956. 
október 31-én legéppuskázták, kivégezték. Az esemény Taksonytól délre, az 51-es út mellett történt, az utat a Csepel-szigettel összekötő híd felhajtója tájékán. „Csepel” 
teherautón egy több főből álló csapat élelmiszert szállított, amikor a jelzett helyen orosz katonák megállították őket és kiszállították, majd legéppuskázták valamennyit. 
Sz. Marcell úr édesapja azért maradt életben, mert már halottnak vélték őket. Korábban Dunaharasztiban több fiatal is felkéredzkedett a teherautóra, ezért a bizonytalan 
létszám. Sz. Marcell úr korabeli újságok fénymásolatát is bemutatta. Valóban, az „Igazság” nevű újság 1956. november 2-ai száma „Újabb hét ifjú szabadságharcost 
gyilkoltak meg a szovjet csapatok” címmel közölt tudósítást a tragikus eseményről.

Mint helytörténész (ráadásul ’56-ban szolgálatos nemzetőr), döbbenten hallgattam a megrázó történetet Sz. Marcell úr édesapjáról. Az a különös benne, hogy  
Dunavarsányban senki nem hallott annak idején erről a gyalázatos tettről. Csak zárójelben kérdezem: lehet, hogy időpontot vagy helyszínt tévesztett a visszaemlékező?

Az ’56-os forradalom közelgő 60. évfordulója arra kötelez bennünket, élőket, hogy a forradalommal kapcsolatos minden eseményt megismerjünk. Feltehetően Sz. Mar-
cell úrnak is ez a szándéka, az események megismerése által emlékhelyet szeretne állítani édesapjának és legyilkolt társainak. Arra kérem a Tisztelt Dunavarsányiakat, 
hogy aki bármit tud a leírt eseményekről, szíveskedjen velem közölni. Tudom, hogy igen nehezet kértem, mert a múló idő nagy feledtető… 

Fáradozásukat előre is megköszönve:
Faragó Károly helytörténész

Dunavarsány, Honvéd u. 13. Tel: 0624/472-402

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 

szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők gyermekét/gyermekeit másfél évestől három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, az óvoda szomszédságában működő otthonos, 
gyermekközpontú, az óvodára felkészítő intézményünket. 

Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján 
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta 

intézményvezetőnél.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19. 
(Arany János utcánál)

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS – DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági 
szervezeteket, hogy környezetükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában terjesszék a bizottság elé  
szeptember 30 - ig.  

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, 
ezzel is erősítve a nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény/regiszter lesz. A Helyi 
Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával 
dönt az Értéktárba történő felvételről.
 
Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken: 

1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési és Önkormányzati Osztály, Portik-Cseres Évánál 

2. Robi Cukrászda, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 33.

3. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.

Elektronikusan: 
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu 

 
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen 
a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód:  a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyai, különösen a gyógyszerek, 
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet:  a környezettudatos építés eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 
 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyai, különösen az egyes technológiák, 
technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi termékei és tárgyai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, a néprajz, 
a filmművészet, az iparművészet, a képzőművészet, a táncművészet és zeneművészet, továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe 
tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, 
illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai 
és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek, valamint az embert körülvevő környezet 
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyai, különösen a turisztikai szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, 
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság

JAVASLAT
A DUNAVARSÁNYI HELYI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím: 

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI

1. A települési érték megnevezése:

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
_ agrár- és élelmiszergazdaság;
_ egészség és életmód;
_ épített környezet;
_ ipari és műszaki megoldások;
_ kulturális örökség;
_ sport;
_ természeti környezet;
_ turizmus és vendéglátás.

3. A települési érték fellelhetőségének helye:

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Dátum: ________________________

_______________________________
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FÉRFI ÉS NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
fizikai munkakörbe a Dunavarsányi Ipari Parkba!

Felvételhez  szükséges :

önéletrajz ,
é letkor :  20-40 év,

fér f iaknál  B kategór iás  jogosítvány.

Je lentkezés :  hétköznap 8-13h-ig .

D OFE Gombatermelő és  Ér tékesítő  Kf t .

Dunavarsány,  Dér y  Miksa  utca  6-8 .
dofe@invite l .hu

Sp
o

rt

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

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 Egészségház I. em
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K:9-11; Sz:9-10 csecsemő tanácsadás
 10-11 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs:16-18; P:12-14
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
 Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• KOZMETIKA kezelések Vagheggi Fitokozmetikumokkal.  
 Várom szeretettel a BB Beauty Studio Szabadkai utca 1.  
 Szabó Andrea Tel.:0670/445-1833
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Pedikűrözést, masszírozást vállalok. Házhoz is megyek.  
 Kalmár Adél 06-30-714-7808
• Teljes körű számítógép szerelés otthonában is. Molnár Károly  
 06-30-223-3660

KIADÓ
2016. október 1-8-a között 8 nap,7 éjszakára Hévízen négyfős 
apartman kiadó. Az apartman két szobás. Az egyikben főzésre 
is alkalmas, felszerelt amerikai konyha van. Fedett uszoda, ja-
kuzzi, szauna ingyenes. Parkolás ingyenes a szálló előtt, a mély-
garázs fizetős. 4 fő esetén 3000 Ft./fő/éj, 3 fő esetén 4000 Ft./fő/
éj a bérleti díj. 

ÉRDEKLŐDNI: SZABÓ CSABÁNÉNÁL, 
06-20-4100-260, VAGY 06-24-472-408.
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 Mint bizonyára sokak előtt ismert, a Dunavarsányi TE 
felnőtt focicsapata a 2015/16-os bajnokságot immár 
a megyei II. osztályban játszotta. A 2015. augusztusá-
ban átadott új, villanyfénnyel ellátott élőfüves pályán a 
Fémalk Zrt.-vel kötött szponzorációs szerződés és a Dé-
legyházi KSE elnökségével történt megállapodás alap-
ján Fémalk-DDTE néven vágtunk neki a bajnokságnak. 
Az előzetesen elvárt célt (középmezőny) a 16 csapatos 
mezőnyben jócskán sikerült túlteljesítenünk, ami az 
eredményekben is megmutatkozott: a 18 győzelem, 
9 döntetlen és 3 vereség összességében azt jelentette, 
hogy a bajnok Dabas és az ezüstérmes Százhalombatta 
mögött mi szereztük a 3. legtöbb pontot (63-at). Remél-
jük, hogy a fiatal edző, Szabados Tamás az idei bajnok-
ságban is hasonló eredményeket mutat fel a csapattal.

Az ifjúsági (U19) és a serdülő (U16) csapatok a me-
gyei II. osztályban indultak. Mindkét csapatnál nagy 
gondot okozott, hogy kevés játékos alkotta a keretü-
ket, néhány meccsen még a teljes létszámmal törté-
nő kiállás is gondot okozott. Nagy előrelépés viszont, 
hogy tavasszal egy igazán neves edzőt sikerült meg-
nyernünk Ambrózy István személyében. A több mint

három évtizedes, igen sikeres edzői múlttal rendelke-
ző szakember új szemléletet hozott először csak az ifi, 
majd Prazsák Gábor lemondása után a serdülő csapat-
nál is. Reméljük, hogy a most induló bajnokságban az 
elvégzett munka meglátszik majd az eredményekben. 
A Juhász Richárd irányította tartalékcsapat meglehe-
tősen hullámzó teljesítményt nyújtott; bízunk benne, 
hogy a jövőben nagyobb elszántsággal és eredmény-
nyel szerepelnek a fiúk.

A 14 év alatti korosztályokban az elmúlt évekhez ké-
pest az idén fociztak a legtöbben. Volt olyan csapat 
(az U9), amely még egy ausztriai nemzetközi tornán 
is részt vett, eredményesen képviselve Dunavarsány 
színeit. A gyermekkorosztályoknál az idén szakmailag 
is szeretnénk új elképzelést megvalósítani: a legtehet-
ségesebb gyermekek kiemelt csapatokban heti 3-4 
edzést kapnak, akárcsak a környék (Szigetszentmiklós, 
Soroksár, Pesterzsébet, Dunaharaszti) hasonló korú, 
kiemelt csapataiban sportoló focipalántái. Most az U9, 
U10, U11 és U12 csapatoknál kezdjük el a kiválasztást, 
ezt jövőre szeretnénk kiterjeszteni minden korosz-
tályra. Az idén a labdarúgó szakosztályban a vezető, 

Krasznai István munkáját két közvetlen irányító, Sza-
bados Tamás szakmai igazgató (aki az I. csapat vezető-
edzője is) és a technikai igazgató Thauerl Tamás segíti. 
A pénzügyi tevékenységet Kövér Zoltán végzi, míg 
Vanka Józsefnek a szakosztállyal való együttműködést 
a feladata. A felnőtt II. csapatot február közepétől Ju-
hász Richárd irányítja. Az ifjúsági (U19) és a serdülő 
csapatok edzője Ambrózy István. A gyermekcsapatokat 
Győri Rajmund (U14), Pirisi Dániel és Pirisi Sándor 
(U11 és U12), Keresztesi Ferenc, Keresztesi Erik (U9, 
U10) edzik. Edzőként még Prazsák Gábort szeretnénk 
megnyerni, míg utánpótlás pályaedzőként Schu-
bert Roland és Kocsis Ferenc munkájára számítunk.

A Bozsikosoknál a magasabb szintű edzésmunkával 
meg kell alapoznunk, hogy a következő években már a 
környék meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete le-
gyünk. A nagypályás csapatainknál az új bajnokságban 
szeretnénk az elmúlt év teljesítményét felülmúlni, az 
I. csapatnál az elvégzett munka és a felkészülési mecs-
csek eredményei alapján a vezetőség célja - a dobogó!

Hajrá Dunavarsány!
Papp Tibor                                     

SIKERES FOCIS BEMUTATKOZÁS A II. OSZTÁLYBAN

90 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE A DTE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYA
 Június 25-én Dunavarsányban és az egész országban 
a labdarúgás volt a legfontosabb esemény szinte min-
den magyar ember számára. Aki talán soha életében 
nem volt focimeccsen, még azt is izgalomban tartotta 
a franciaországi labdarúgó Európa Bajnokság első két 
hete, ahol a magyar válogatott évtizedek óta nem látott 
sikert ért el. Ebben az eufórikus lázban emlékeztünk 
meg a mi saját foci sikereinkről. A Dunavarsányi TE 
90. születésnapját ünnepelte, a vezetőség meghívta 
az összes sportolót, sportvezetőt, sportrajongót, aki 
az elmúlt évtizedekben bármilyen kapcsolatban állt a 
helyi egyesülettel. A szombati ünnepséget megelőzte 
egy kiállítás, amelyen a DTE múltjából állítottunk ki 
különféle ereklyéket, köztük bajnoki címekért elnyert 
nagyon értékes trófeákat. Külön köszönet illeti meg a 
Petőfi Művelődési Ház dolgozóit, akik óriási fantázi-
ával tervezték meg a kiállítás részleteit. Volt irodalmi 
előadás, rövid focimeccs (a nagyteremben!) és termé-
szetesen születésnapi torta. Másnap délelőtt legfőbb 
szponzorunk támogatásával bonyolítottuk le a 12-13 
éves korosztályú csapatoknak a FÉMALK Kupát. Ezt a 
tornát szeretnénk ezentúl minden évben megrendez-
ni, a győztes csapat elnyeri a FÉMALK Vándorkupát. 
Kora délután az ünnepélyes megnyitó után két 90 éves

csapat, a Kiskunlacházai SE és a Dunavarsányi TE öreg-
fiú csapatai mérkőztek meg egymással. Hihetetlen 
energiával küzdöttek a „szépkorúak” a 35 fokos me-
legben. A meccs után kitüntetéseket, emléktárgyakat 
adott át a vezetőség. A következő kétszer harminc perc 
a fiatalabb korosztályé volt, szintén a Kiskunlacháza és 
a Dunavarsány mérte össze erejét. A meccsek után a jól 
megérdemelt vacsora következett, és egy kötetlen ba-
ráti együttlét azokkal, akikkel már régen nem találkoz-
tunk. Köszönet mindenkinek, aki dolgozott az ünnep-
ség sikeréért és mindazoknak, akik eljöttek és velünk 
együtt emlékeztek meg a DTE 90 évéről. A Dunavar-
sányi Torna Egylet vezetősége az évfordulóra díjakat 
alapított, amelyeket egy-egy, az egyesület életében ki-
magasló szerepet betöltő sportemberről neveztünk el.

Lendvai-díj: A visszaemlékezők szerint Lendvai István 
az 1950 előtti időszak legjobb futballistája volt, több-
szörös gólkirály. Azon sportoló kapja, aki legalább 10 
évig valamely felnőtt csapat meghatározó személyi-
sége volt, lehetőleg bajnoki címmel is megerősítve. 
Ezt a díjat 2016-ban Tilinger József, Torzsa Antal és 
Kovács Ferenc kapta meg.

Löwenrosen-díj: Löwenrosen Károly (Charli bácsi) a 
Dunavarsányi TE alapító elnöke, a magyar foci egyik 
legmeghatározóbb személyisége volt a hőskorban. Ő 
hozatta be Angliából 1894-ben az első futball-labdát 
hazánkba. Ezt a díjat annak ítéli oda a vezetőség, aki 
sportvezetőként vagy edzőként legalább 10 évig tevé-
kenykedett Dunavarsányban, kiváló sikereket elérve a 
csapattal. Ezt a díjat 2016-ban Pirisi Sándor és Gerő 
Imre (kézilabda) kapta meg.

Fabók-díj: Fabók István egy évtizeden keresztül ját-
szott kimagaslóan a DTE csapatában. Kiváló halfként 
emlegették. Pályafutása befejezése után évekig sike-
res edző volt, csapata bajnoki címet nyert. A díjat olyan 
sportembernek ítélheti a vezetőség, aki sportolóként és 
sportvezetőként vagy edzőként is legalább 10 évig ki-
magasló szerepet játszott a Dunavarsányi TE életében. 
Ezt a díjat 2016-ban Gazsó János és Udvarev István 
kapta meg. A kitüntetések adományozásának fő szabá-
lya szerint a 10 évente tartandó díszközgyűlésen a min-
denkori vezetőség döntése alapján adják át a díjakat. 

Gratulálok a kitüntetetteknek - hajrá Dunavarsányi TE!

Gergőné Varga Tünde
DTE elnök



BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím:Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.

(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel:30/9691124, 30/3854385, 30/6178304

Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo.7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com

 ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU    BETONTERMÉKEK       KERTI ELEMEK   SZOLGÁLTATÁS
 -MIXER BETON                           -ZSALUKŐ                      -KERTI SZEGÉLY                  -SZÁLLÍTÁS
 -CKT                                              -PILLÉR ZSALUKŐ       -KERTI DEKOR KÖVEK       -DARUZÁS
 -FÖLDNEDVES BETON             -FALAZÓ ELEM              -KERTI SÜTŐ                         -GÉPI FÖLDMUNKA
 -ESZTRICH BETON                    -TÉGLA                            -JÁRDALAP
 -SÓDER,HOMOK                        -ÁTHIDALÓ                     -GYEPRÁCSKŐ
 -TERMŐFÖLD,MURVA             -FÖDÉMGERENDA        -NÖVÉNYTÁMFAL
 -CEMENT,MÉSZ                                      
 -CSEMPERAGASZTÓ                             
 -FALAZÓ,VAKOLÓ                 
               

ÁLLANDÓ   TÉRKŐ           és            BETON AKCIÓ!
 SZÜRKE TÉRKŐ 1.850/m2                                CKT     6.500 +áfa/m3                       
 TÉGLAKŐ (5cm-antik) 2.590/m2   C-8       8.000+áfa/m3
                                                                C-10     9.000+áfa/m3
 Több mint 100 féle térkő!                                  C-12   10.000+áfa/m3
                                                                                 C-16   11.000+áfa/m3
                                                                                 C-20   12.000+áfa/m3
                                                                                 C-25   13.000+áfa/m3             

AJÁNDÉKKUCKÓ

ajándék és lézergravírozó üzlet

Üzletünkben lézergravirozással még egyedibbé teheti ajándékát.

Egyedi és szép
 ajándékot keres?

Ne aggódjon, most már nem kell szaladgálni messzire,
nem kell keresgélnie mindenhol.

Nálunk biztosan megtalálja a megfelelő ajándékot mindenkinek,
 minden alkalomra,legyen az esküvő, névnap, születésnap 

vagy bármilyen esemény.

Rövid határidővel vállalunk egyedi feliratozást 
különböző ajándéktárgyakra.

Bélyegzőre van szüksége? Keressen minket!
Vállaljuk céges és egyedi bélyegzők készítését rövid határidővel.

Üzletünket megtalálja :
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38 ( a Posta udvarában)

Szeretettel várjuk Önöket !
hétfő - péntek: 9.00 től -17.00 óráig

szombat - 9.00 től -13.00 óráig

keressen minket Facebookon is: Üzlet Ajándékkuckó


