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Polgármesterségem idején minden év
áprilisa a belvíz helyzetről szólt sajnos.
Most sincs ez másképpen, azt gondoltuk
hogy az idén talán nem kell készültséget
elrendelni, de nem így lett. Várjuk a meleget, az esőmentes napokat, a tavaszi
szeleket hogy mielőbb befejezhessük a
belvízvédelmi munkálatokat. Fontos lenne sok szempontból leállítani a készültséget, főleg mert a szennyvíztelepi nagy
beruházás elkezdését is akadályozza ez.
Sok eseményt és sok munkát tartalmazó
áprilist hagyunk magunk mögött. Különleges volt a hónap abból a szempontból
is, hogy egy hosszú hétvégével kezdtük,
és egy hosszú hétvégével fejezzük be.
A húsvét egy kicsit korábbra esett az idén,
és jól megtréfálta azokat, akik sokat szerettek volna kirándulni, és idejük nagy
részét a szabadban kívánták tölteni. A szeszélyes időjárás hozott „pestiesen” szólva, hideget-meleget. Talán a húsvét hétfő
volt kegyesebb azokhoz is, akik még a hagyományokat őrizve locsolkodni mentek.

Szomorú, amikor családi kapcsolatok és
barátságok gyengülnek, vagy hullnak
szét a nézetkülönbségek kinyilvánítása
miatt. Ehhez ad még egy kiváló lehetőséget a mai modern kor interaktív üzenő
felülete, ahol mindenki elmondhatja,
megmutathatja, értékelheti, kommentálhatja és megoszthatja érzéseit, gondolatait. Nem vagyunk egyformák és ez
által a gondolkodásunk sem egyforma a
dolgokról. Elszégyelltem magam mások
helyett, a legnagyobb keresztény ünnepet is magában foglaló kampány hetei
alatt írt gyűlölködő, saját igazukat alpári
módon bizonyító „ismerőseim” írásain.
Az értelmi intelligencia és az ezzel együtt
járó elfogadás képessége sokaknál veszett el! A hatékony konfliktuskezelés hiánya miatt sajnos sokan nyílt agresszióval
nyomnak el mindent, ami a saját érdekeikkel és véleményükkel ellentétes. Egy
sokat idézett, de ide illő bölcs mondattal
zárom ezt a gondolatsort: „A gyűlölet a
gyengék haragja.” (Alphonse Daudet)

Várakozással és izgalmakkal teli volt a
következő hétvégénk is, hiszen újra döntöttek az ország vezetéséről a választó
polgárok. Itt szeretnék gratulálni Bóna
Zoltán dunavarsányi parlamenti képviselőnek, aki a Fidesz-KDNP színeiben,
Pest megye 8. számú választókerületében nyert immár második alkalommal
mandátumot az országgyűlésbe. A további munkájához sok erőt, egészséget
és bölcsességet kívánok! Engedjenek
meg néhány gondolatot ezen újság
hasábján az elmúlt hetek indulatairól.

A fent említett közösségi oldal helyesen
arra is való, hogy a tavasz dunavarsányi
virágairól közöljön gyönyörű fotókat. Köszönöm a magam és a Városgazdálkodási
Kft. dolgozóinak nevében a lakosok által
írt jóleső, dicsérő szavakat. Bízom benne,
hogy virágainkkal egész évben megszépítjük majd napjaikat. A hosszú és kellemetlen tél után az április az a hónap
amikor elkezdődhetnek a városban az eltervezett munkák. Az útfelújítások folyamatban vannak, a tavaly elkezdett szen�nyvízgerinc egy szakaszának felújítása,

bővítése átadásra került, így az érintett
ingatlanok már rácsatlakozhatnak az
engedélyezések után. Több helyszínen
folytatódik majd a felújítás, erről folyamatosan fogjuk a tisztelt lakosságot
tájékoztatni. Már lassan két éve döntött
a képviselő-testület kerékpárút megépítéséről, és még mindig csak ott tartunk, hogy a magánterületeket érintő
szakaszok tulajdonosaival egyezkedünk.
Többen nem egyeznek bele semmilyen
általunk felajánlott lehetőségbe, így akadályoztatják a kivitelezés tovább haladását. Kérek mindenkit, gondolja el hogy
milyen jó és egészséges lenne többet
kerékpározni vagy sétálni biztonságos,
korszerűen megépített, a forgalom elől
elkülönített úton. Testvértelepülési kapcsolatainkat is megerősítjük az idén. Már
korábban írtuk hogy a 10 éves kapcsolatunkat ünnepeljük kárpátaljai barátainkkal, ehhez a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-hez beadott pályázatunkon 1,5 millió
forint támogatást nyertünk. Németországi, gemmingeni testvér-településünkkel
is aktív kapcsolatot ápolunk. Áprilisban
egy kisebb küldöttség járt német barátainknál, és az előttünk álló programokat egyeztettük. Bővebben ennek a
lapnak a hasábjain olvashatnak erről.
Jön a nyár, és sokasodnak a programok.
Kérem figyeljék újságunkat, honlapunkat, ahol tájékozódhatnak ezekről. Várjuk
a kedves lakosokat rendezvényeinkre,
programjainkra, hiszen Dunavarsányban
– ismételve önmagam – minden Önökért
és Önöknek van!
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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— KÖZ É RD E K Ű

T E ST VÉ RVÁ ROSA I N K —
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Ezúton fejezem ki köszönetemet
mindazoknak, akik szavazatukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő részvétel mellett kerülhetett sor az országgyűlési választásokra. Külön köszönöm meg azok
támogatását, akik szavazatukkal rám
és a Fidesz-KDNP listára voksoltak.

Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan független, gazdaságilag erős és
biztonságos Magyarországért fogok dolgozni, amely a jövőt évezredes kultúránkra, valamint a magyar emberek és családok erejére alapozza. Térségünkben pedig továbbra is a folyamatos fejlődést fogom munkálni, különösen a közlekedés és a nevelési-oktatási intézményi kapacitásbővítés terén.
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

MEGHÍVÓ

DUNAVARSÁNY LAKOSSÁGA,
CIVIL SZERVEZETEI ÉS AZ ÉRDEKELTEK RÉSZÉRE

Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) Ök. rendelete alapján
a 184/2017. (XII. 11.), a 14/2018. (I. 23.) és a 33/2018. (II. 13.) számú határozataival döntött a
város több területét érintően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján Dunavarsány Város 112/2016.
(VI. 9.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott hatályos Településszerkezeti Terve és
Dunavarsány Város hatályos 12/2016.(VI.10.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Építési
Szabályzata részleges módosításáról. A tervmódosítás a településrendezési eszközök kidolgozása
előtt az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, mely szakaszban az érintett partnerek, államigazgatási szervek, az érintett területi, települési önkormányzatok a tervmódosítással
és a rendezés alá vont területekkel kapcsolatban javaslatot, észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Dunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek módosítása az önkormányzat
kezdeményezésére történik, egyes részterületeket érintően benne foglalva az önkormányzat
által támogatott egyes magánbefektetői és lakossági módosítási kezdeményezéseket. A fentiekkel kapcsolatban szeretnénk kikérni a tisztelt lakosság, az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint környezetvédelmi egyesületek véleményét, ezért
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2018. április 24-én, 14 és 15 óra között a Városháza Dísztermében.
A lakossági fórumon és azt követően 2018. május 2 -ig a témával kapcsolatban az érdeklődő
lakosság és a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:
- írásban: Dunavarsányi Közös Polgármesteri Hivatal, 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
- elektronikus levélben: foepitesz@dunavarsany.hu címen
Az önkormányzat az előzetes tájékoztatási szakasz szöveges anyagát közzétette az önkormányzati hirdetőfelületeken, valamint a www. dunavarsany.hu honlapon a főmenüben, a „Partnerségi
egyeztetés” alatt.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskeresők Klubja április 3-án megtartotta
soros foglalkozását Dunavarsányban. Mivel a megjelentek között volt két nyugdíjas
,aki dolgozni szeretne, így először a budapesti nyugdíjas szövetkezetekkel kapcsolatos információkat adtuk át, majd a ráckevei foglalkoztatási osztálytól kapott álláslistából válogattak az állást keresők. A következő foglalkozásra május első keddjén,
azaz 8-án 14 órai kezdettel kerül sor Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a klubvezetőség. Alapítványunk a nyugdíjas
klubokkal közösen Anyák Napi köszöntő műsort szervez május 6-án 15 órai kezdettel a varsányi művelődési házban, minden anyát és nagymamát szeretettel várunk.
Kérjük, aki teheti, adója 1 %-val támogassa munkánkat.
Adószámunk: 18721797-1-13. Köszönjük. A kuratórium nevében: dr. Gligor János.

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
Elérkezett a tavasz, ezzel együtt az esőzések ideje. Számos helyen tapasztaljuk a városban, hogy a csapadékvizeket a közterületekre, eseteként a szennyvízelvezető csatornába
engedik, megnehezítve ezzel az útburkolatról lezúduló csapadékvíz elszikkasztását, továbbá a szennyvízelvezető rendszer működését, komoly műszaki hibákat okozva ezzel.
Dunavarsány Városban a közterületek, utcák csapadékvizét szikkasztó árkok nyelik
el, amely azt jelenti, hogy nem összegyűjtik a csapadékot és szállítják el felszíni befogadóba, hanem helyben kezelik azt. Ezért is fontos, hogy a lakosok a saját ingatlanuk előtt, Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének a Közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 15/2013. (IX.11.) számú rendelet 4. § i) pontjában foglaltaknak megfelelően
a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról gondoskodjanak. Ugyanakkor tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében a közút
műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a
közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad, illetve az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet 47. §-ában foglaltak
alapján a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a
víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és
a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, valamint a vízelvezető árokba a telkekről a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Kérjük tehát a Tisztelt Polgárokat, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az árkok rendben
tartására, az ingatlanokon keletkező csapadékvíz telken belül történő elszikkasztására,
hogy azok ne terheljék a közterületek, közutak szikkasztó árkait, ezzel más lakosoknak is
kellemetlenséget okozva, veszélyeztetve az utak állapotát. Hiszen az elhanyagolt árkok
a lezúduló csapadékot nem tudják elszikkasztani, ezzel veszélyeztetik és rontják a közutak állapotát, a közterületre kivezetett csapadékvizek pedig együttesen fokozzák ezen
negatív környezeti hatásokat, sokszor okozva a csapadék telkekre történő visszafolyását.

TAVASZI-NYÁRI FEJLESZTÉSEINK
Kitavaszodott, s már-már nyárias az időjárás, városunk is virágba borult. A közterületeinken a Városgazdálkodási Kft. igényes munkájának köszönhetően gyönyörű tulipánok pompáznak színes ruhájukban.
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GEMMINGENBEN JÁRTUNK
Még tavaly, a zenekarok ünnepén beszéltem
meg Timo Wolf polgármester úrral - látva az előttünk álló sok programot –, hogy többedmagammal kiutazunk tavasszal egyeztetésre. A hosszú tél
és a mindenkinek megfelelő időpont kiválasztása
egészen április 10-ig tolta el a találkozást. A küldöttség a város önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a DTE, a Petőfi Művelődési
Ház, a Testvértelepülési Bizottság és a Willpower
Tánc és Sportegyesület képviselőiből állt. A hos�szú út után este érkeztünk meg az eppingeni
szállásunkra, ahol Sven Christ, a német Testvértelepülési Bizottság elnöke fogadott bennünket,
és hívott meg egy közös vacsorára, amelyre több
német barátunk is megérkezett. Olyan sok éve
ismerjük már egymást, hogy a beszélgetés alatt
előkerültek a telefonokkal készített családi képek
és örömmel mutogattuk gyerekeink vagy unokáink fotóit. Az utazás munkanapja a második nap
volt, ahová reggeli után indultunk, egyenesen a
Városházához. A „Rathaus”-ban a polgármesteren
kívül képviselők is jelen voltak a programokat
egyeztetni, valamint meghívást kapott szeretett
díszpolgárunk, Kleineisel Gyuri bácsi is. Az idei
események már legtöbbünk számára ismertek
voltak, tudtuk, mikor érkezik hozzánk a német
csapat és kik azok, akik a júliusi „Parkfest”-en
képviselik Dunavarsányt és elkápráztatnak mindenkit az ott elkészített magyaros ételeikkel

Lesz zene, tánc, sördélután, közös edzés és meccs a mi
16 éveseinkkel, pihenés, fürdőzés, stadion-látogatás
és bízom benne, hogy új barátságok is köttetnek, a
régiek pedig megerősödnek.
Július utolsó hétvégéjén rendezik meg Gemmingenben a hagyományos „Parkfest”-et. Erre a rendezvényre a helyi civil szervezetekkel történő egyeztetés után
a Willpower Táncegyesületet fogjuk delegálni. Ők
már egyszer bizonyították fegyelmezett és szervezett
munkájukkal, hogy méltó képviselői városunknak.
A mostani ottlétünkkor is felemlegették a két évvel
ezelőtti eseményeket, és nagy szeretettel várják vis�sza a fiatalokat a német gasztronómiai fesztiválra.
A 2019-es év több találkozást is hoz barátainkkal,
hiszen már 20 év telt el azóta, amióta az akkori két
polgármester aláírta a közös egyezményt a két település között. Ez a tény pedig mindkét fél számára
ünnepnek számít, és mindkét városban szeretnénk erről az eseményről méltóan megemlékezni. Egyetértettünk a vezetőség döntésével, hogy
a dunavarsányiakat fogadják majd először jövő
áprilisban, majd hozzánk egy nagy küldöttség a
szeptemberi szüreti felvonulás alkalmával látogat
el, visszatekinteni az elmúlt húsz évre. Ez a húsz év
nem sok ahhoz az évszámhoz képest, amely Gemmingen megalapításához kötődik. Meghívását adta
át szóban a polgármester úr nekünk a város fennállásának 1250.-dik évfordulójának programjaira.

Ezt a különleges eseményt többek közt felvonulással és egyéb műsorokkal szeretnék emlékezetessé tenni majd a következő év júniusának
végén. A több mint két órás munkaprogramot
egy kellemes ebéddel zártuk, majd Timo végigvezetett bennünket a város új fejlesztésein. A
kastélyparkban is nagy építkezés folyik, felújítják
az úgynevezett kertész-házat. Ez nem készül még
el az idei nyári eseményre, így más helyszíneket
jelölnek ki a sütésre-főzésre. Láttuk az ipari park
bővítésének építkezését és egy jövendőbeli lakópark helyszínét. Megtekintettük az eppingeni
útfelújítási munkálatokat, és kissé irigykedve
hallgattuk az útépítés technológiáját polgármester kollégámtól, miszerint ha azok a kis utcák új
aszfaltréteget kapnak, 30 (!) évig nem kell hozzájuk nyúlni. Megnéztük később a városi sportpályát, ahol éppen a májusban hozzánk érkező
csapat játszott meccset. Itt büszkék lehettünk a
mi új sportlétesítményünkre, mert Gemmingenben még nem indult el a pályaépítési program.
A búcsúestét kellemes környezetben, finom vacsora mellett, jó barátokkal, sok beszélgetéssel
töltöttük el. Kis küldöttségünk megelégedve a
kiutazás eredményességével tért haza, és készülünk a májusi találkozásra Dunavarsányban.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Ebben a tavaszi időben meg is kezdődött az előző lapszámban már megjelent várható idei beruházások egy része, hiszen újabb kamerákkal bővült az önkormányzati
térfigyelő rendszerünk, a Bajcsy-Zsilinszky utcai grundfoci pályánál, a Halász Lajosné utcai sportpályánál 2 db, valamint Nagyvarsányon a Sport utcán kihelyezett
esemény követő kamerákkal. Így a jelenlegi rendszer már 40 kamerával rendelkezik, amely magában foglalja a P+R parkoló 15 db kameráját is. Közintézményeink
az előző években energiahatékonysági felújításon estek át, ennek részeként, de
immár saját forrásból megújul a Dunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat melléképülete, valamint a Dunavarsányi Polgárok Házának (volt Cserkészház) nagyon rossz állapotban lévő teteje is felújításra kerül. A 2016. évben kezdődött el az engedélyeztetési eljárás a Mátyás Király utca (Erőspusztai bekötőút) egy
részének közvilágítási hálózatának bővítésére. Az engedélyeztetési eljárás eredményeképpen a teljes kereszteződés megvilágításra kerül egészen a buszmegállókig.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

SZŰRŐVIZSGÁLAT HÖLGYEKNEK
Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halálozást tekintve az Európai
Unió egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas, évente közel 400 nőt veszítünk el, annak
ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a
betegség gyógyítható. Városunkban már negyedik éve térítésmentesen igénybe vehető a védőnői méhnyakszűrés. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen önmaga és családja érdekében! Jelentkezni lehet Fonyóné Tóth Cecília védőnőnél a 06-20 266-4332 telefonszámon, vagy a cilif71@gmail.com e-mail címen.
Dunavarsány Város Önkormányzata

és szíves vendéglátásukkal. Először a gemmingeni „Blaskapelle”
(fúvószenekar) tagjai, néhányan a városból, valamint a 16 éves korosztályos fiú focicsapat érkezik vezetőikkel „pünkösdölni” hozzánk. A programokat, a szállásokon elhelyezést és a kiszolgálást is együtt a nagyvarsányiakkal egyeztetve oldjuk meg. Igyekszünk mindenkinek megfelelő
elfoglaltságot szervezni, szeretnénk, ha a negyedik nálunk töltött nap után
megelégedéssel szállnának fel vendégeink a hazafelé tartó buszra.
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„A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,
a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.”

Róm12,10

ISTEN SZÓL HOZZÁNK…
A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei
májusban
MÁJUS 1.: Munkás Szent József. XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-én. Szent József a
munkásnak, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, hitvallónak és a munkások védőszentjének főünnepe. A József név jelentése: Isten magához fűz. József Máriának, Jézus anyjának
volt a jegyese. Foglalkozását nézve ács volt. Igazságos és irgalmas. Egyszerű munkás és nevelő apa. Egyházunk, mint a munkások védőszentjére tekint rá. Kétkezi munkával teremtette
elő mindennapi kenyerét. Őt lássuk, amikor lázadnánk mindennapi feladataink miatt. József a mindennapok hallgatag szentje, benne tiszteljük a megbízható munkás példaképét.
MÁJUS 7.: Boldog Gizella. A Regensburg melletti Abbach kastélyban 984-ben. Nevelője a Regensburgi Szent Wolfgang volt. Scheyerben István jegyese lett, 996-ban tartották az esküvőt
Kölnben. Gizella Veszprémbe költözött, ahol székesegyházat és apácazárdát alapított. Kötelességei közé tartozott, hogy környezetével liturgikus textíliákat készítsen. Gizella szoros környezetéből származik a székesfehérvári Szűz Mária templomnak adományozott miseruha, amelyből
a XII. századi átalakítással készült a magyar koronázási palást. Anyaga bizánci selyemszövet, ezt
aranyfonallal hímezték. Ottó és Imre halálával Gizella trónutódlási harcokba csöppent. Szent
István király halála után az özvegy királyné szembekerült Orseolo Péterrel annak kormányzati
hibái miatt. Amikor Gizella testvére, II. Henrik 1024-ben elhunyt, a királyné elveszítette bajor
politikai támogatását. Péter megfosztotta Gizellát hatalmától és házi őrizetben tartotta. III. Henrik
bajor lovagjainak segítségével sikerült megszöknie. Élete utolsó szakaszát szerzetesnővérként
Passauban töltötte. A niedernburgi bencés nővérek apátnője lett. Sírja a passaui Niederburgban található. 1996-tól a veszprémi székesegyházban őriznek egy csontereklyét Gizella sírjából.
MÁJUS 13.: Fatimai Boldogságos Szűz Mária. Három angyali és hat Mária-jelenést láttak
1916. május 13 és 1917. október között Lucia Santos, Francisco Marto és Jacinta Marto fatimai gyermekek. Valistonban 1917. augusztus 13-án az elzárt gyermekeknek jelent meg a
Szűzanya: Oroszországért imát, engesztelést és áldozatvállalást kért. XII. Piusz pápa 1942ben, VI. Pál pápa 1964-ben, Szent II. János Pál pápa 1984-ben végeztek felajánló imát. 1918ban egy kápolna épült, helyén 1928 és 1951. között alakították ki a ma is látható kegyhelyet.
A Világ Királynője ünnep is a fatimai jelenéshez kapcsolódik. 1946-ban rendelték el ünnepét.
A magyarok építettek Valinosban kápolnát, amelyet 1956. augusztus 12-én szenteltek fel.
MÁJUS 13.: Urunk mennybemenetele. A Feltámadott térben és időben új létrendbe lépett
és oda hív meg minket. A sírjából feltámadt Jézus léte és élete isteni lét. A történelem peremén áll, onnan tekint vissza és értelmet ad a létezésnek. Máté evangéliumában olvassuk a
missziós parancs ígéretét. „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”(Mt. 28,20) Isten
nemcsak Jézus földi életében van velünk, hanem velünk marad. Jézus az Atyától jött, itt él
közöttünk és visszament az Atyához. Jézus az emberi életet az Atyához irányítja. Krisztus megmutatja, hogy elmegy és velünk marad, világossá teszi, hogy a vágy kettős kötődésű. Egyrészt
a földön kezdődik, másrészt a végső beteljesedés az Atyánál van. A cél az Atya - a Győzelem.
MÁJUS 20.: Pünkösd Vasárnap. A feltámadt Jézus két ízben is köszönti tanítványait: „Békesség nektek!” Először váratlan vendégként - bátorító üdvözlettel. Másodszor búcsúzó barátként - áldáskívánással: Isten áldása kísérje őket útjuk során, a missziós munkájuk legyen
eredményes. Ami az Atya és Jézus között történik, Jézus rávetíti közte és tanítványai közötti
kapcsolatra: „Atyám a tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik.” (Jn. 17,8) „Amint engem
szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.” (Jn. 15,9). Elküldte az Atya a Fiút, de Isten prófétai
szolgálata nem fejeződött be Jézus feltámadásával és mennybemenetelével, hanem elküldte
tanítványait hirdetni az evangéliumot az egész földre. Jézus küldetése egyenlő a tanítványokéval., közben ezt mondja „Vegyétek a Szentlelket!” Ahol Jézus megjelenik, ott van a Szentlélek.
Pünkösdkor a tanítványok a mennybe ment Fiú Lelkét kapják. Azért adja, hogy amikor elküldi
az egész világ számára , felismerjék - a missziós parancs teljesítéséhez kapták. Jézus a Szentlelket átadja, rájuk lehel. Kifejezi Isten Szentlelkének érzékletes közvetítését. A Lélek erő, nem
látható. A kezdetre emlékeztet: Isten úgy teremtette az embert, hogy „az élet leheletét lehelte
belé.”(Ter. 2,7) Jézus Pünkösdkor személyességének többletével ajándékozza meg övéit,
amely feltétele minden prófétai küldetésének és megbocsátó hatalomnak. Pünkösd mindnyájunk számára bizonyosság. Jézus nemcsak küld bennünket, hanem lehetőség, hogy küldetésünknek eleget tegyünk. Személyesen szólít, hogy legyen erőnk megbízatásunkat teljesíteni.

Józsa Sándorné
hitoktató

„Bizalom nélkül nem lehet élni”
Olvasandó: 2Kor 6,18–7,1-4
Csoóri Sándor író, költő, politikus, magyar hazafi mondta a címben idézett szavakat
a ’80-as évek elején, amikor pontosan tudta, hogy telefonját lehallgatják, leveleit fölbontják, nyilvános beszédeit elemzik, írásait cenzúrázzák. És mégis igazat adunk, hiszen akiben nem bízunk és aki nem bízik bennünk, azzal szinte semmilyen kapcsolatot
nem tudunk ápolni. Aki iránt elveszítjük a bizalmat, azzal nem keresünk kapcsolatot,
és aki nem bízik bennünk, az szóba sem áll velünk. Éppen ezért közösségi életünknek
egyik legnagyobb pozitívuma, ha valakiben bízhatunk, ha valaki bízik bennünk, vagy
ha valakiben visszanyerjük a bizalmat, vagy valaki visszanyeri a bizalmat bennünk.
A bibliai történetben valami ilyesmit olvasunk: Pál apostol bizalma megrendült a korinthusi gyülekezetben, amit ő alapított, mert úrrá lett közöttük a versengés, a viszály, az
intrika, mindaz, ami megöli a bizalmat. Az alapító apostol azonban egyszer csak jó hírt
hall. A krisztusi szeretet Korinthusban is fölülemelkedett az ármánykodáson. Pál apostol
gyorsan tollat ragad és egyebek mellett ezt írja nekik: „Nagy a bizalmam irántatok, sok
dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk
ellenére csordultig vagyok örömmel.”. Tehát nemcsak a bizalmat nyerte vissza, hanem
a szó legszebb értelmében dicsekszik velük, vigasztalást és nagy örömöt nyer bennük.
Az apostoli kor története és a jelen tapasztalataink is arra tanítanak bennünket kijózanítóan, hogy Krisztus gyülekezete is elveszítheti az iránta való bizalmat, azokban
is, akik valaha nagyon hittek benne, dolgoztak érte és szeretettel voltak iránta. Hány
ilyen csalódott érzés volt és van az elmúlt 2000 év alatt általában is a keresztyén egyház iránt, és hány ilyen van – merjük legalább megkérdezni – például a dunavarsányi
keresztény egyházak iránt? Lehet, hogy ezek között sok az alaptalan. Jó ürügy, hogy
valaki hitehagyottságában tetszelegjen, de bizonyára nem minden eset ilyen. Több
ezren vallják magukat keresztyénnek városunkban és több ezren vannak, akik a két
nagyobb felekezetet alkotják. Bizonyára okkal vagy ok nélkül szintén ezrek élnek úgy
városunkban, hogy nem szavaznak bizalmat gyülekezeteinknek. Nyilván nem minden
esetben hibáztathatók az egyházak, de ez fölhívás arra, hogy minden magát krisztusinak tartó ember nagy feladatának tekintse, hogy embertársai bizalmát megnyerje.
És ez nem könnyű. A statisztikák szerint a politikusokba vetik az emberek legkevésbé
bizalmukat, még akkor is, ha a választáson a polgárok többsége részt is vesz. A sajtóban sem lehet már bízni, mert nem híreket közölnek, hanem sokszor híreket gyártanak. És a bizalomért való versenyben benne vannak az egyházak is. Egy előítéletes
világban, ráadásul 40 év ateista kormánypropaganda után, 30 év liberális ateizmus
után/közepette nem olyan könnyű bizalmat nyerni. De nem lehetetlen, mint ahogy
azt az egyházaink életes élete mutatja.
A sikerek ösztönözzenek különösen is Pünkösdhöz, a Szentlélek kiáradásához közeledve: ne mondjunk le arról, hogy egyre többen bizalmat szavazzanak a hívő embereknek
és rajtuk keresztül a hit intézményeinek. És ne mondjunk le arról sem, hogy emberek
vigasztalást nyerjenek bennünk/általunk életükben és halálukban, hogy büszkék legyenek az egyházhoz tartozásukra, és hogy örömük forrása legyen Krisztus közössége.
Minden gyarlóságunk ellenére ezt a lécet próbáljuk átugorni a Szentlélek segítségével, a megszólítottjainkban pedig ugyanez a Szentlélek oszlassa el az ördögi
előítéleteket és ébressze bennük a vágyat Isten és az Ő népének közössége iránt.

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu
www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

Folyamatosan egész életünkön át próbál
minket megszólítani. Sokszor örömöket ad, néha nehézségeket, problémákat
– ezek által akar minket megszólítani
vagy közelebb akar magához vonni.
Olyan is van, hogy embereket küld hozzánk, akik Isten szeretetéről beszélnek
nekünk, de a zajban, nyüzsgésben, elfoglaltságban vagy éppen a jólétben
nem halljuk meg Isten hangját, mint
sok ember a következőz történetben.
„Egy fiatalember munkára jelentkezett,
mint morzekód-operátor. Az újságban
talált egy hirdetést, jelentkezett a megjelölt címen. Amikor megérkezett, egy
nagy, mozgalmas irodába lépett, amit
nagy zaj, csattogás töltött be, kivehető
volt a telegráf hangja is a háttérben. A
recepciós ablakon egy felirat utasította az álláskérelmezőket: töltsenek ki
egy formanyomtatványt és várjanak,
amíg beszólítják őket a belső irodába.
A fiatalember kitöltötte az űrlapot és
leült a már ott várakozó hét jelentkező
mellé. Pár perc múlva felállt, odasétált
a belső iroda ajtajához és bement. Természetesen a többi várakozó felkapta
a fejét, csodálkozva nézte, mi történik.
Arról beszélgettek egymás között, hogy
nem hallották bármelyikük szólítását. Valószínűnek tartották, hogy az a
fiatalember, aki bement az irodába,
hibát követett el és majd kizárják. Ám
ehelyett pár perc múlva a munkaadó
kísérte ki a fiatalembert az irodából
és így szólt a többi jelentkezőhöz:
- Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefáradtak, de az állást éppen most betöltötték.
A többi jelentkező zúgolódni kezdett,
majd egyikük felszólalt:
- Egy pillanat! Ezt nem értem. Ő
jött utolsónak közülünk, mi még
csak lehetőséget sem kaptunk az elbeszélgetésre, mégis ő kapta meg
az állást. Ez nem tisztességes!
A munkáltató így válaszolt:
- Sajnálom, de amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf Morse-jelekkel mindvégig a következő üzenetet kopogta: „Ha
érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás
az öné.” Önök közül senki nem hallotta
vagy nem értette meg az üzenetet. Ez a
fiatalember megértette. Övé az állás.”
Te meghallottad már Isten hangját és
aszerint cselekedtél? Ha igen, tiéd Isten
minden gazdagsága, áldása. Ha még
nem, figyelj jól, mert ki tudja, meddig
hallhatod még!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Veresegyházi Béla történész március 15-én elhangzott ünnepi beszéde a forradalom
és szabadságharc 150. évfordulója alkalmával rendezett közép-európai történelmi
lovastúráról
Népünk legszebb, leginkább elfogadott ünnepén
azt a megtisztelő feladatot kaptam,hogy Csobolyó
Miklós frissen megjelent könyvét bemutassam és
méltassam szűkebb hazája, Dunavarsány közönsége előtt. A közép-európai történelmi lovastúra napló formátumú feldolgozása nem idegen a szerző
előtt. 2015 decemberében a honfoglalás ezredéves
évfordulójára szervezett lovastúra naplója jelent
meg tollából egy 136 napos izgalmas, fordulatos
út krónikája, amely távoli őseink Baskíriától Dunavarsányig tartó honkeresése előtt tisztelgett.
A második napló az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján megtett 159 napos
expedíció dokumentuma. Szervezői és résztvevői
azt tűzték ki célul, hogy felkeresik nemzeti történelmünk csatamezőit és emlékhelyeit. A második
túra hosszúsága majdnem megegyezik az elsőével,
érdekes ez, mert az olvasó azt gondolná, hogy az
Uraltól hazánkig jóval nagyobb utat kell megtennünk, mint a történelmi Magyarország csatamezőit bejárva. A második lovastúra , közelebbről a
történelmi magyarországi út 1998 május elseje
és ugyanazon év október hatodika között zajlott le.
54 csatamező és emlékhely előtt tisztelgett a 21
tagú csoport. Csobolyó kapitány naplója nem csak
az út minden egyes napjának hosszabb-rövidebb
leírása, hanem a meglátogatott helyszínek szabadságharcbéli története és történelmi jelentősége is
benne foglaltatik. Ezért bizton mondhatom, hogy
nem csak egy érdekes, tanulságokkal szolgáló expedíció leírása ,hanem sajátos történelemkönyv
is. A kötetet a lovastúra útvonala, képei, valamint
a szabadságharc csatajelenetei illusztrálják, segít
az olvasónak abban , hogy beleélje magát mind
a 19.századi, mind a 20.századvégi környezetbe.
Az ilyen könyveknél bizony a beleélés lehetősége
igen fontos elem. Ha csak az eddig felsoroltakat tartalmazná a napló, már az is elég lehetne a
tanulni és okulni vágyó olvasónak, ám mind az
1995-ös, mind ez az újabb kötet többet ad ennél.
ELŐSZÖR a célokról szól. Az ember mindennapos munkája mellett szeretne többet is elérni.
Kitűzhetünk hétköznapi célokat és kitűzhetünk
magasabbra törőket is. Ez utóbbiakat nem kínálja
tálcán a sors, küzdeni kell értük, fel kell ismerni
őket. Csobolyó kapitány mindkét esetben ezt tette.
Az első út szellemi édes gyermeke volt, a másodikat elfogadta és megvalósításáért sokat tett. Az
elsőben vezető, a másodikban elsősorban krónikás, majd tapasztalatai révén a lovas túra szürke
eminenciása volt s mint ilyen, nélkülözhetetlen.
Ott volt mindig, ahol és amikor rendezni kellett
a sorokat, meg kellett fogni a munka dandárját.
A cél a szabadságharc katonáinál is fontos volt.
Ők is átlagos, mondhatjuk hétköznapi emberek
voltak, akik munkájukat hagyták el Kossuth Lajos
hívó szavára, s vállalták a vonulások, ütközetek
fáradalmait, a sebesüléseket és akár a halált is.
MÁSODSZOR a szervezésről szól. Mindkét lovastúra szervezése pontos munkát követelt meg
mind a csapat vezetőitől, mind a tagjaitól. Ha azt
gondoljuk, hogy a két emléktúra sétagalopp vagy
kirándulás volt, nagyot tévedünk. E túrák nem
akkor kezdődtek, amikor nyeregbe pattant a társaság, s nem akkor végződtek, amikor fáradtan és
porosan hazaérkeztek. Bár a történelem tanítása

elsősorban a politika- és eseménytörténet tanítása, napjainkra már egyre erőteljesebb a háttér
láttatása is. Xerxésztől Nagy Sándoron át, Julius
Caesartól Zrínyi Miklósig, Napóleontól a II.világháború katonai vezetőiig minden hadvezér igen
fontosnak ítélte meg a hadjárat pontos megtervezését, rendkívüli fontosságú volt a hadak menetelésének, a hadieszközöknek és az állatoknak
a mozgatása, valamint az élelmiszer–ellátás megszervezése is. Ha nem sikerült, kudarcba fulladt
a hadjárat,mint Alexandrosz indiai útja,vagy Napóleon oroszországi hadjárata. A két történelmi
lovastúra naplóiból e fontos kérdés plasztikusan
kiemelkedik. A közép-európai expedíción több
esetben gondot okozott az élelmezés, a lovak állapota és mindkét túrán fontossá vált az állatok és
az emberek pihentetése is. Ezek megoldása igen
sok találékonyságot és emberi kitartást igényelt
Csobolyó kapitánytól csakúgy, mind társaitól is.
HARMADSZOR a csapatmunkáról, egymás tiszteletéről és vállalásáról szól. E második lovastúrán – talán a biztonság, a magyar környezet
hatására több volt a súrlódás. A mindennapos
lovaglás, a közben felmerülő gondok, amelyek
az idő teltével egyre súlyosabban jelentkeztek,
a különböző vérmérsékletű emberek összetartása, a terhek igazságos elosztása mind próbára tette a vezetőket és a vezetetteket egyaránt.
NEGYEDSZER, de nem utolsó sorban a hazafiságról szól. A szülőföld és népünk szeretetéről, amely
ebben a globalizálódó világban is benne van
mindegyikünkben megváltozott formában s nem
úgy, mint 1848-49 –ben. Ez a második könyv, a közép-európai lovas túra- nem csak a csapatot mutatja
be a gondokkal és örömökkel egyetemben,hanem
az őket fogadó vendéglátó tájakat és embereket is.
Értően olvasva tehát ez a napló, Csobolyó Miklós
kapitány naplója olyan olvasmány, amely idősnek
és fiatalnak egyaránt szól. Lelkes és fásult ember
is meríthet belőle lelki muníciót mindennapjaihoz, csakúgy, mint tettvágyához is. Példájuk
azt mutatja, hogy leleménnyel, kitartással bárki
megvalósíthatja ötleteit, vágyait, amelyekkel a
közösséget szolgálhatja. Mert szolgálat is volt ez
a két út identitásunk és önismeretünk szolgálata.
Ezért ajánlhatom jó szívvel mindenkinek, aki a
mindennapok robotja mellett szeretne valamit
felmutatni. Nem kell ennek nagy tettnek lennie:
nekem például Csobolyó kapitány és csapata jut
majd eszembe minden egyes alkalommal, amikor
látom az iskola előtt az autókból kiszálló csemetéinket, akiknek mi, idősebbek nem engedjük
meg, hogy akár parányi erőfeszítést is tegyenek.
De akkor is ők jutnak eszembe, amikor a vasútállomáson azt látom, hogy az emberek járó motorral
várják szeretteiket,nem törődve saját és mások
egészségével, mert 5-10 perc hideget nem tudnak
vagy nem hajlandóak elviselni. Ezek a látszólagos
apróságok éppen az 1848-49-es honvédokhoz
és az őket húsz éve túrával köszöntő utódaikhoz
való viszonyunkat érzékeltetik igen látványosan.
Ha e napló alapján elhatározzuk, hogy szemléletünket és életmódunkat ilyen látszólag kicsiségekben is megváltoztatjuk, már nem volt hiábavaló a
lovastúra résztvevőinek példamutató vállalkozása.

EGYESÜLETI,
ALAPÍTVÁNYI KÖSZÖNETEK,
FELHÍVÁSOK
A Soli Deo Gloria Közösség
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
tagságukkal, munkájukkal vagy/és adományukkal segítették egyesületünk elmúlt évben végzett
kulturális, szociális és közösségformáló munkáját.
Az elmúlt évben a javunkra történt rendelkezéseknek köszönhetően 35 167 forintot fordíthattunk a szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését! Tisztelettel kérjük
és bizalommal várjuk a fent említett szolgálati területek anyagi támogatásaként a 2017-es személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Adószám: 18269947-1-13
Köszönetet mond: a Vezetőség
A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1
%-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül más dunavarsányi civil szervezet ifjúsági,
kulturális és sport tevékenységét segítették elő.
Az elmúlt évben a javunkra történt rendelkezéseknek köszönhetően 33 555 forintot fordíthattunk a szolgálatokra. Tisztelettel kérjük és
bizalommal várjuk továbbra is a fent említett területek anyagi támogatására a 2017-es személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Adószám: 19181510-1-13
Köszönetet mond: a Kuratórium
Az Isten Szolgálatában Református Missziói
Alapítvány
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1
%-ával alapítványunk hitéleti, ifjúsági, szociális,
kulturális és missziói munkáját segítették elő.
A javunkra történt rendelkezéseknek köszönhetően 53 099 forintot fordíthattunk a szolgálatokra.
Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő
döntését! Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett szolgálati területek anyagi támogatására a 2017-es személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Adószám: 19178123-1-13
Köszönetet mond: a Kuratórium
A Magyarországi Református Egyház
helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a Magyarországi
Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális
és missziói munkáját segítették elő. Mint ismeretes, az így felajánlott összeg országos egyházunk
– tehát nem a dunavarsányi – fontos bevétele,
amelyet egyebek mellett a fenti célokra fordít
és így folytatja azt a magyar kultúrát és magyar
nemzetet szolgáló több, mint fél évezredes tevékenységét, amelyet minden történelmi igazságot
becsülő és szerető ember ismer és elismer. Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is
a fent említett országos református szolgálati területek anyagi támogatására a 2017-es személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Technikai szám: 0066
Köszönetet mond: a Presbitérium

8

— ESE M É N Y E K

PRO G RA MO K —

XVI. Országos Cigány Vers- és Prózamondó Verseny
A Cigány Írószövetség tizenhatodik alkalommal rendezte meg cigánygyerekek számára a Vers- és Prózamondó
Versenyt a Költészet Napja tiszteletére. Az ország távoli településeitől is érkeztek a versenyzőink. Ez úton is
szeretnénk megköszönni Gergőné Varga Tünde polgármesternek, hogy az idén is megnyitotta a szavalóversenyünket. Beszédét Bősze Éva Költészet c. versével zárta:
„ A költészet simogatás. Lágy húsú aranyszín kenyér.
Zamata szívektől – szívekig ér.
A költészet szomjoltó, hűsítő nedű….
Becéző s felemelő!
A költészet illat. Törékeny kis virág.
Szirmai közt harmat. Könnyes vigasztalás
De tűz is az: izzó parázs!
Fényt áraszt, - meleget.
Lángra gyújtja az alvó szíveket….”

A zsűri elnöke Szíjgyártó Gabriella, tagja: Jakabné Cseh
Szilvia, Keresztes József, valamint Ruva Farkas Pál volt.
Hagyományainkat követve először a 7-11 éves korúak
szavalták el az általuk választott verseket, majd a nagyok, a 12-14 évesek következtek. Az idén is díjazhatott
a zsűri próza, tánc és ének kategóriában is. Nagyon szép,
igen színvonalas előadásokat hallhattunk - láthattunk,
s ezért a zsűrinek, ahogy az már ilyenkor lenni szokott,
igen nehéz dolga volt. Amikor a zsűri visszavonult, hogy
eldöntsék a helyezettek sorrendjét, a különteremben
a résztvevőket terített asztal várta. Szendvicsekkel, finomabbnál–finomabb süteményekkel, pogácsákkal,
pizzákkal, üdítőkkel, szörpökkel kínáltuk a jelenlévőket.
A díjak átadása után most már 16. alkalommal tortával is kedveskedtünk a résztvevőknek és kísérőiknek.

EREDMÉNYEK:
Vers kategória 7 -11 évesek
I. díj - Lakatos Vanda (Dömsöd, 8 éves)
II. díj - Barna Lili Kata (Dunavarsány, 11 éves)
II. díj - Jakab Martin (Dunavarsány, 10 éves)
III. díj - Jakab Erik (Dunavarsány, 8 éves)
III. díj - Nagy Vanessza Éva (Taksony, 8 éves)
III. díj - Kiss Kevin Zsolt (Taksony, 7 éves)
Különdíj - Kovácsfalvi Jázmin (Mélykút, 11 éves)
- legifjabb Ruva Pál (Budapest, 8 éves)
12-14 évesek
I. díj - Veresegyházi Richárd (Délegyháza, 14 éves)
II. díj - Lakatos Izabella (Dömsöd,12 éves)
III. díj - Orsós Szilvia Niobé (Mélykút, 13 éves)
Különdíj - Burai Letícia Ágnes (Mélykút, 12 éves)
Próza kategória
I. díj -Sárközi Daniella Krisztina (Mélykút, 13 éves)
Tánc kategória

Lakatos Vanda Veresegyházi Richárd

Lakatos Izabella

Barna Lili Kata

Burai Leticia

Sárközi Daniella

I. díj - Raffael Alexandra (Szabadszállás, 18 éves)
II. díj - Szabadszállási Aranyszemek Hagyományőrző
Tánccsoport (Szabadszállás, 9 – 18 évesek)
(Csupor Liliána, Ajtai Petra, Ajtai Virág,
Raffael Alexandra)
Ének kategória
I. díj - Sztojkáné Benda Leila (Szabadszállás, 22 éves)
II. díj - Burgel Brigitta (Szabadszállás, 29 éves)
III. díj - Raffael Norbert (Szabadszállás, 22 éves)
A zsűri különdíjban részesítette
a két legfiatalabb versenyzőt:

legifjabb Ruva Pál

Jakab Martin

Lakatos Meláni

Ruva Viktor

Jakab Erik

Vers kategória - Ruva Viktor (Budapest, 3 éves)
Tánc kategória - Lakatos Meláni (Szabadszállás, 3 éves)

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak az
önzetlen támogatását, akiknek köszönhetően nem
csak a helyezést elérőket jutalmazhattuk meg, hanem
minden résztvevőt virággal, szendviccsel, mézzel, süteményekkel, üdítőkkel, pizzával, könyvekkel és ajándéktárgyakkal, csokoládéval.
a zsűri

Sztojkáné Leila

Orsós Szilvia Niobé

ajándékok

A Tánccsoport

együtt a díjazottak

serlegek - érmek

Burgel Brigitta

Raffael Norbert

a torta

Támogatóink: Gergőné Varga Tünde polgármester,
Városgazdálkodási Kft. Dunavarsány, ÁSZ Kolbász
Kft. Szigetszentmiklós, EMET, Aranynektár Kft. Dunavarsány, K&M Info Bt. Dunavarsány, Rauch Hungária, Kuncze Gábor. GA-BÜ Palackozott Italok Boltja,
Tilla-Virágbolt Dunavarsány, Zöldség-Gyümölcs
Dunavarsány, COOP-Élelmiszer Dunavarsány, Reál
Élelmiszer Dunavarsány, IBROPÉK Kft. Dunavarsány,
Virágkavalkád Dunavarsány, Bogi-Cuki Dunavarsány, Bürger Józsefné Ép.ip.szolg. Dunavarsány,
Csögör Marianna Dunavarsány, Kuni-Red Trade
Kft., Mev Fest Catering Kft., Dombai Tibor Termelői
Húsbolt Taksony, Bak Szikvíz Szigethalom, Kis-állatkereskedés Dunavarsány, Ruff Hús Soroksár,
Helena Divat Soroksár, NBS FOOD Kft. Budapest,
Koncz-Tóth Trade Kft. Szigetcsép, Ruff Lénárd Húskereskedő Soroksár, Nádaskay Patika Taksony, Kincsem
Gyógyszertár Dunavarsány, Wág-Mix Kft. Taksony.
Ruva Farkas Pál
Magyar Arany Érdemkereszttel
kitüntetett Aranytollas újságíró
szociológus, író, költő
a Cigány Írószövetség elnök
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VERSENYBEN A VILÁGHÍRÉRT
Változóban a világ: egyre fiatalabbak egyre elképesztőbb teljesítményekkel rukkolnak elő szellemi és fizikai téren
egyaránt. Ma már nehéz csodálkozni bármin, de azért ha utána nézünk szűkebb vagy tágabb környezetünkben, találhatunk lélegzetelállító eredményeket elérő ifjakat. Nem kell messze menni mindezek példájáért: ilyen Dunavarsányban Vékony Szintia, aki most, 11 éves korában profi versenyautóban száguldozik a pályákon. Jól látják, nem
nyomdahiba: jogosítványa ugyan még nincs, de már jónéhány versenyen megelőzte a nála idősebbeket szabályos
autóversenyeken. Mondhatná valaki: nincs ennek a lánynak legalább egy gondos édesapja, aki vigyázna rá? Dehogyis
nincs. Mellette ül a versenyautóban navigátorként.
– minden van az autóban, amit én építek, én szerelek, én javítok és mindig mellette ülök. Három év
alatt elértük azt a szintet, hogy tökéletesen ura az
autónak a pályán. Ha mégis történik valami, például
megcsúszunk vagy bármilyen veszélyhelyzet előáll, akkor én a második pedálsorral tudok segíteni.
Különben nem szoktam beleszólni a vezetésbe, versenyen nem is szabad, csak veszélyhelyzet esetén.
Nemcsak a Forma-1-en, hanem az alacsonyabb osztályokban is mindenütt férfiak ülnek a versenyautók volánja mögött. Hogy keveredik a pályára egy
kislány?

Szintia, áruld el nekem, mi tetszett meg neked az
autózásban?
- Minden. Az autóknak a hangja, az illatuk, meg
hogy gyorsan tudnak menni. Szeretem a sebességet.
Mennyivel szoktál menni a pályán?

- Apukámmal mindig jártunk különböző versenyekre,
nagyon élveztem és apu egyszer megkérdezte: nincs
kedvem nekem is versenyezni? Persze, hogy igent
mondtam.

- Nem tudom, mert nem a sebességmérőt szoktam figyelni, hanem a pályát és aput. Ő mondja, hogy hol jön
kanyar, mikor vegyek vissza, merre van veszélyesebb
útszakasz.

Az apuka, Vékony Norbert kiegészíti az elhangzottakat:

Az apu azért rápislant néha a sebességmérőre is,
ezért pontos adatokkal szolgál:

- Szintia a kiskora óta autók között nőtt fel, mert nekem egy szállítmányozási vállalatom van. Nagyon sok
versenyen részt vettünk nézőként, eljártunk kiállításokra és láttam, hogy neki nagyon tetszik ez a sajátos,
semmihez sem hasonlítható világ. Felajánlottam neki,
hogy vezetheti ő is az autót. Az ölembe ültettem, én a
pedálokat kezeltem, ő a kormányt. Egyre jobban tetszett neki, ezért tettem fel neki a kérdést, amire természetesen „igen” volt a válasz. Építettem egy versenyautót, ami abban különbözött a gyáritól, hogy volt egy
második pedálsora, mint az oktató-autóknak. Rendes
verseny-ülésben ül, verseny-övekkel, most már a pedálokat is minden gond nélkül eléri. Merevítő, bukócső

- Az egyenes szakaszokon 140-160 kilométerre szoktunk felgyorsulni. Pontosan tudom, hogy mit tud a kocsi,
mert én építem mindegyiket. Öreg kocsikat szoktunk
kapni másoktól, ezeket én szétszedem és az alapoktól
újjáépítem. Igyekszem mindent én megcsinálni, mert
azért ez költséges szórakozás, szerencsére vannak
támogatóink, kapunk alkatrészeket, üzemanyagot.
Szintia, mesélj nekem az eddigi autóidról! Melyik
volt az első?
- Az első? Az egy Suzuki volt, a második egy Celica, a
harmadik egy Golf, ezzel már versenyeket is nyertem,
most pedig egy Peugeot-om van.

90 . életéve betöltése alkalmából adta át
Horváth Jánosnénak
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

Kedves apuka, milyen kategóriákban indulhat egy
majdnem kamasz kislány?
- A gyakorlatban többféle lehetőség létezik korcsoportok és motorteljesítmények szerint. Sintia kora miatt a
GY-1-ben indul, ez a gyakorló-1, van 9 éves, 11 éves,
13 éves kategória. Általában mérik az eredményeket,
a verseny végén össszesítenek és az indulókat besorolják a megfelelő csoportba. Számít az autó teljesítménye is: Szintia mostani autója 2000 köbcentiméteres.
Szintia, meddig akarsz versenyezni?
- Apának azt szoktam mondani, hogy amíg meg nem
halok.
Ez egy nehéz életpálya – semmi játék, semmi szórakozás, csak edzés meg utazás az egyik helyszínről a
másikra. Belegondoltál mindebbe?
- Igen. Most sem játszom az iskolában a többi lánnyal,
mert nekik olyan dedós dolgaik vannak, Barbie-babák
meg hasonlók. Én szeretek focizni, mindig beállok a
fiúkhoz, a lányok azután nem beszélgetnek velem.
Milyen díjakat kaptál már és mit szeretnél elérni?
- Második-harmadik helyezésem már van egy csomó
és sikerült nemrég első helyet is szereznem. A célom az,
hogy világbajnok legyek és elnyerjem a világkupát is.
Mindehhez csak annyi kiegészítés, hogy Szintia
kitűnő tanuló az iskola is támogatja szépen ívelő
versenyzői pályafutását. Sok sikert a továbbiakban,
kedves Szintia – ne felejts el bennünket és akkor is
ilyen kedvesen, jókedvűen, mosolygósan adjál interjút a Dunavarsányi Naplónak, ha már világhírű vagy!
Haeffler András

ANYAKÖNYVI ROVAT
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Kacsándi Imre és Kovács Magdolna
Tóth Zoltán és Mikecz Csenge
Kálmándy Ákos Attila és Ország Mónika
Vékony Dániel István és Juhász Anett
Parázsó Gábor és Verebély Andrea

SZÜLETTEK
Gerláti Zoé Anna
Csikós Emília
Sándor István
Berna Jázmin Hanna
Szabó Zoltán

március 12.
március 13.
március 19.
március 21.
április 5.

ELHUNYTAK
Lengyel Istvánné
Kajos Lászlóné
Szabó Imre
Bartokné Deák Ildikó Irén
Péter Mária
Gyurasics Gábor László
Töröcsvári István
Salánki Lászlóné

élt 83 évet
élt 88 évet
élt 61 évet
élt 65 évet
élt 55 évet
élt 59 évet
élt 74 évet
élt 61 évet

A rovatban lévő nevek a lapzárta időpontjában aktuális anyakönyvi adatok alapján lettek feltüntetve.
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NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. KÖZLEMÉNYE

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

Tisztelt Ügyfelünk!

A most bemutatandó hét kisvarsányi ház mindegyike az Iskola utcában található, a Kossuth Lajos utcától nyugatra lévő szakaszon.
• Az első képen az Iskola u. 4. sz. Lusztig-, majd Ugray-ház látható. Az 1920-as évek végén vagy az 1930-as évek elején épülhetett, jelentősen
átalakították. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a hasonló korú, Iskola u. 6. sz. Rapcsák-, majd Mezei Gábor-ház, melynek tornácát befalazták, elejét új résszel bővítették.
(Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvétel az Iskola u. 8. sz. Valkai-, majd Nagy József házat örökítette meg. Az eredeti, 1930-as évekből származó, hagyományos nyeregtetős
épület hozzátoldással bővült. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik az Iskola u. 12. sz. Ernszt-, majd Erdős Ferenc-házat, mely szintén az 1930-as években épülhetett, s a már ,,jellegzetesnek” mondható
tornácbefalazást és ablakcserét nem számítva, őrzi az eredeti hangulatot. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép az Iskola u. 16. sz. Gayerhosz András-házat mutatja be. Vélhetően az 1930-as években épült. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik az előzővel szemben lévő, Iskola u. 17. sz. hajdani Winkler István-házat. Az 1920-as évekbeli épület helyén ma már új áll, építtetője,
a katonaruhás fiatalember édesapja, id. Winkler István pedig a málenkij robot kisvarsányi áldozatainak egyikeként valahol Ukrajna földjében alussza
örök álmát... (Forgóné Winkler Mária fotóalbumából)
• A hetedik képen az Iskola u. 26. sz. Sinkó-, majd Sziklafi-ház látszik, amely az 1930-as években épülhetett. Az elejét átalakították, hozzá is toldottak,
de eredeti nyitott tornácának egy részét meghagyták. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadikon szokás szerint nagyvarsányi épület látható: a vélhetően 1920-as évekből való Sport u. 18. sz. Lang Gáspár-ház. (Fotó: Horváth László)
Kohán József

1.

2.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV
Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek
megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer
kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével
és kezelésével összefüggő feladatokat is. A hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült
a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is. Az
NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott
le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő
Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt.
(1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja:
PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével
összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ennek révén az
NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget
teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl.
ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A
díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés

során bejelentett adatváltozások további feldolgozását az
NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik
azon lakosok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani,
akik esetében a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön kívül eső településen működik, így
nem kell a változásbejelentések miatt akár több tíz kilométert
utazniuk. Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik
az esetleges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV
Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások
rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017.
évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi
kamatot nem számít fel. A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes
felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő”
alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód.
A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő
nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét
lehetőség nyílik a díjfizetésre. Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési
önkormányzatokat. „Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási

3.
Versenyzőként vagy nézőként
legyen Ön is részese!

14. Dunavarsányi Futónap
Ultra maraton, maraton, félmaraton,
családi futóversenyek

2018. május 1. kedd
Versenyközpont: Dunavarsány, Művelődési Ház, Kossuth Lajos utca 2.
Versenyszámok:

4.

5.

6.

 50 km maraton, rajt: 8 óra 30 perc, nevezési díj: 4000 Ft
 42,195 km maraton, rajt: 9 óra
Egyénileg és csapatban (3-7 taggal), nevezési díj: 4000 Ft
 500 m családi futás, rajt: 9 óra 30 perc
 4 km-es futás, rajt: 10 órakor, nevezési díj: 400 Ft
 30 km-es futás (egyéni), rajt: 10 óra 30, nevezési díj: 3000 Ft
 10 km-es futás (egyéni), rajt: 11 órakor, nevezési díj: 1000 Ft
 21,0975 km-es félmaraton, rajt: 11 óra
Egyénileg és párban, 3-7 tagú csapat nevezési díj: 3000 Ft
Korcsoportok:
4 km, 10 km: 18 alatt lány, fiú, 18 felett női, férfi
50 km, maraton, 30 km, félmaraton Korcsoportok: 18 év alatt; 18-35 év között; 35-

50 között; 50 felett; nyugdíjasok

7.

8.

Díjazás: egyéni női, férfi 1-2-3. helyezett: kupa; A korcsoportok 1. helyezettjei ajándékot kapnak.
Csapatoknak: 1-2-3 helyezett kupa, minden versenyzőnek befutócsomag

A versenypályán 2 km-ként víz, 4 km-ként frissítő, a kilométerek jelölve!

Nevezés telefonon: 2336 Dunavarsány, Béke utca 12.
Herendi Péter +36/20/9382-774;
e-mail: peter54@indamail.hu; herendi.peter54@gmail.com
on-line nevezés: http://dunavarsanyifutonap.inf.hu
Eseménylap: https://www.facebook.com/events/150160988979214/
A verseny rendezői: Kis-Duna Natúrpark Egyesület, Dunavarsányiak Független Köre,
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület, Everness-Senior Egyesület.
Útvonal:
Vasút sor, Temesvári utca, Nagyvarsányi utca, Sport utca, Szabadság utca,
Völgy utca, Bartók Béla út, Búza utca, Gömöry Ferenc utca, Malmos József
utca, Tanítók útja, Habitat utca, Bajcsí-Zsilinszky utca, Vasút sor.
Kérjük a dunavarsányi lakosokat, hogy a pálya mentén buzdítsák a
versenyzőket!

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként
2018. április 9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117
Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP
AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg,
a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok
ellátásával. A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által
biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges
díjhátralékok beszedése érdekében. A konzorciumi partnerek
személyes beszedést végző munkatársai minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes
felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben
megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.
A konzorcium alvállalkozója az Önök településén:
Megye: Pest
Alvállalkozó: Agenda Kontroll Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.
Cégjegyzékszám: 13 09 115264
Kapcsolattartó: Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet
adminisztrációs igazgató
Telefonszám: +36-30-737-3011
E-mail cím: kosa.erzsebet@agendakontroll.hu

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS - DUNAVARSÁNYI ÉRTÉKEK
A Dunavarsányi Értéktár Bizottság 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.

c) épített környezet: a környezettudatos építési
munka 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;

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. A települési érték
szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek
és történetének leírása 1000 karakter terjedelmű legyen. Az Értéktár Bizottság a javaslatok
elbírálásával dönt az Értéktárba történő felvételről.

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák,
berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki
eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

Az adatlap megtalálható, illetve személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi helyeken:
1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezési és Önkormányzati Osztály,
Portik-Cseres Évánál
2. Soli Deo Gloria Közösségi Ház,
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
Elektronikusan: csobolyo.eszter@dunavarsany.hu

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a
tudomány, a népművészet és népi kézművesség,
néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, 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;

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

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, 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;

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

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

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a
következők:

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
elnök, Dunavarsányi Értéktár Bizottság
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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 szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
(terjedelme 1000 karakter)

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

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

Dátum: _______________________					_______________________________
											 Aláírás
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Dunavarsányi Települési Értéktár
2018. február 2.

Natura 2000:
Damariba sziget
Erőspusztai mocsaras, lápos nádas
Úszóláp
Dunavarsányi turjános
Kis-Duna dunavarsányi szakasza
A Gulya
Varsányi-halom, Radó-domb
Az 51-es út és a Kis-Duna közötti dombos, erdős rész
Dunavarsányi Tündérvíz
Siklódi Alajosné szövőszéke és szőnyegszövései
Józsefné Babó Gabriella munkássága
Ruva Farkas Pál művei
Csobolyó Miklós Őseink útján lovas túrája
Könözsi László szerzeményei
Ady emlékhely és az Ady-hagyomány
Petőfi-hagyomány
id. Kohán József versei, nótái
Lövenrosen Károly emlékezete
Dr. Gallé Béla életműve
Hein János kerttervező mérnök munkássága
Farkas István munkássága, helyi kesztyűgyártás
Sági Árpád építéstervező munkássága
Faragó Károly helytörténeti munkái
Komáromi István környezetvédelmi tevékenysége
XXIII. János pápa szobra
Gizella-szobor
Petőfi-mellszobor
A Remény című szobor
Kossuth és Petőfi domborművek
Az 56-os emlékmű
A Hősök tere szobraival
A Kálmán házaspár kerámiái
Kiss László festményei
Az Iskolák falán elhelyezett emléktáblák
A Vendel-hegyi temető- és templomhely
Trianon-emlékpark
17/A vasúti őrház
18-as vasúti őrház, Falumúzeum
Kertész-ház, Erkel Ferenc Zeneiskola
Elemi iskola, Kossuth Lajos utca öregiskola
Vasútállomás
Bakterház pizzéria
Rieder-ház, Melis-ház
Firnigl-ház
Renyé-villa
Törpényi-villa
Gömböcz-ház
Taksony vezér híd
Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta
A volt Petőfi MGTSZ telephelyei
Aranynektár
Bakos Pékség
Robi Pékség
Hajdani nagyvarsányi téglaégető
IBIDEN
Cserkészet
Birkózó, labdarugó, kézilabda, röplabda, vízitúrázó és vívó hagyományok
A Dunavarsányi Értéktár Bizottság örömmel fogadta az elmúlt hónapokban beérkezett javaslatokat és javításokat. Továbbra is kéri a dunavarsányi
polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környezetükből a Települési Értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket
javaslat formájában terjesszék a Bizottság elé. A lista dinamikus: javítható, javítandó, fejleszthető.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter
elnök
Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság
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Csomópont

Használtruha

Megnyitottunk !
Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Használtruha Üzlet nyílt
Dunavarsány Iskola u.39.szám
alatt (Posta mellett)
Szeretettel várok mindenkit!
Folyamatos árutöltés.
Minden pénteken és szombaton
2 ﬁzet 3-at kap akcióval
várok minden vásárlót.

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Nyitvatartás: H - P -ig 8 - 17 - ig
Szombat 8 - 12 - ig

Megnyitottunk!
Látogasson el hozzánk, szeretettel
várjuk üzletünkben!

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
06-24-521-127
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: 9-12; P: 9-12

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

Nálunk bankkártyával
is fizethet!

Szolgáltatásaink:

• mobiltelefon javítás, szerviz
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. • számítógép és laptop javítás, szerviz
• biztonsági rendszerek kiépítése
(Posta mögött)
• rendszer üzemeltetés
• domain regisztráció
• hosting (web tárhely szolgáltatás)
• voip (internet alapú telefon)

Egyedi igényeit, kérdéseit írja meg nekünk, segítünk!
kapcsolat@trenditel.hu

Vásároljon kényelmesen online webshopunkban!
www.trenditel.hu

Nem tudja mit vegyen szeretteinek?
Ajándékozzon TrendiTel ajándékkártyát!

Megvásárolható különböző értékben üzletünkben vagy webshopunkban.

Kövessen minket a Facebookon is!
TrendiTel

Vegye át nálunk egyedi
ajándék-, illetve
fotómegrendeléseit

• MOBILTELEFON TARTOZÉKOK
• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK
• NYOMTATÓK ÉS KELLÉKANYAGOK
• JÁTÉK ÉS SPORT KIEGÉSZÍTŐK
• BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZÖK
• HASZNÁLT ÉS ÚJ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

0624/521-124

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
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,
ifjúsági tanácsadás: K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
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: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
Doktor János
Nagy István
06/70 938-2905 06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck 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.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása! 			
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
VILLANYSZERELÉST vállalok Dunavarsány és környékén! Tel.:0620/201-8041

GUMI SZERELÉS,

MÁR 1000 FT-TÓL
• Gumiszerelés, centírozás
• Felnijavitás, görgőzés
• Új és használt gumik adás-vétele
+36 30 / 282 1381
Dunavarsány,
Nyár utca (TSZ udvar)

VERTIKÁL Nonprofit Zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Hatósági: 0620/249-42-18

Közvilágítás hibabejelentés
06/80 980-030
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
Ráckevei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

Minőségi kamera, és riasztó rendszerek
telepítése, javítása, karbantartása.

Pest megyében ingyenes felmérés.
Kérem hívjon bizalommal.
Schleer Ferenc Tel.: 06703648100
www.sefa.hu
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TÁNCOKTATÁS
MODERNTÁNCOK
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK
OKTATÁSA GYEREKNEK,
FIATALOKNAK ÉS
FELNŐTTEKNEK

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi
Bölcsődéjének 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)

Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12.
(Gyros ház fölötti táncterem)
www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
A z Á rp ádSuli kö r nyezettudatos
programjairól
Kedves Olvasó!
Utoljára az ősz folyamán számoltunk be a Dunavarsányi Napló hasábjain az iskolában folyó Erasmus+
projektről. Ez a nemzetközi partnerségi projekt az iskolák számára lehetővé teszi az innováció és a jó
gyakorlatok cseréjét. Továbbá biztosítja, hogy megismerjünk megújuló oktatási rendszereket,
megtapasztaljuk a tanítás és a tanulás új formáit.
Mostani jelentkezésünk célja, hogy beszámoljunk a közelmúltban, Litvániában megvalósult találkozóról, s e
mellett hírt adjunk az iskolában végzett környezetvédelmi tevékenységeinkről.
Iskolánk két pedagógusa és négy diákja februárban egy hetet töltött a litvániai Eišiškėsben, ahol a város
gimnáziumának vendégszeretetét élvezték. Ezen időszak alatt és ezt követően iskolánkban is lázas
környezetvédő munka folyt.
Vas Zoltánné
Hétfőn meghallgattuk a résztvevő országok:
Litvánia,
Törökország,
Szlovákia
és
Portugália bemutatkozását, illetve a mi
csapatunk is bemutatkozott. Körbevezettek
minket az iskolában, majd Eisiskesben.

2018 februárjában négyen lehetőséget kaptunk
arra, hogy elutazhassunk Litvániába, az
Erasmus + Love Every Drop elnevezésű projekt
révén. Már az utazást megelőző hetekben
sokat készültünk a program keretében
tartandó előadásokra.

Ezután kimentünk hóembert építeni, ahol
különdíjat nyertünk a hósellőnkkel.
Végül elérkezett a várva várt indulás, a repülőnk
18-án hajnalban indult és koradélután sikeresen
landolt Litvánia fővárosában, Vilniusban.

Nagyon sűrű volt az első nap, amelyet
hasonlók követtek, de erről majd a többiek
mesélnek…

MINDEKÖZBEN AZ ÁRPÁDSULIBAN…

