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Petőfi szobor - Petőfi klub, Nagyvarsány

Gergőné Varga Tünde polgármester köszöntője a
Dunavarsányi Torna Egylet új pályaházának átadóünnepségén
Tisztelt Képviselő Úr, Tisztelt Vendégek, Kedves
Sportolók, Kedves Dunavarsányi Lakosok!
Újra itt állunk a Halász Lajosné utcai sporttelepen, ünnepelünk, mert ismét van mit ünnepelnünk. 2012. őszén,
amikor megválasztott a tagság a DTE elnökének, egy
eléggé kaotikus helyzetet örököltem. Mind a szakosztályok működése, mind pedig a sportolási körülmények
változást kívántak. Szívesebben játszik ott a sportoló,
ahol jó közösséget, biztonságot és megfelelő infrastruktúrát kap. Ez itt akkoriban főleg a futball szakosztályban létező probléma volt. Álmaink és vágyaink voltak, amelyek anyagi hátterét még nem igazán láttuk. A
törvényi változás és az önkormányzat hozzáállása nagymértékben segítette a gyors fejlődés megvalósítását.
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2011-ben egy törvényadta lehetőséggel a gazdasági
társaságok társasági adójának (tao) egy részére megállapodással pályázhatnak a látványcsapat sportok, itt
nálunk mindkét szakosztály. Ezeket az összegeket az
utánpótlás nevelésre, sporteszközökre, utaztatásra,
beruházásokra, az edzők díjazására használhatják fel
a csapatsportok, szigorú elszámolással. Megindultak
a tervezések és a pályázások. Tudni kell, hogy a tao.
mellé minden esetben önrészt kell biztosítani, ezt
legnagyobb összegben a város önkormányzata tett
mellé. Itt főleg a vagyonnövekedést eredményező
beruházásokról beszélek, a többi önrészt az egyesület
saját költségvetéséből kellett és kell a mai napig fizetni. Még az első fejlesztéseket a pályán - a régi kerítés
elbontása, új betonelemes kerítés építése, parkolók
létesítése, zöldszigetek és víznyelő aknák kialakítása,
drótkerítés kihúzása, elektromos hálózat bővítése – az
önkormányzat tervezte be a költségvetésébe, de az
új műfüves pálya már csak a teljes költség 30 %-ba,
azaz 8 millió forintba került a városnak, a 70 %-ot az
MLSZ pályaépítő programjának köszönhetjük. Következett az élőfüves pálya felújítása, majd egy másik
pályázat adta lehetőséggel a teljes füves pálya új
alapot kapott, öntözőrendszer kiépítése történt meg,
korlátok lettek a pálya szélén elhelyezve, labdafogó
hálók létesültek, viacoloros járda épült, korszerű,
a környékben szinte egyedülálló reflektorokat szereltek fel és egy vállalkozó adományaként még egy
edzőpálya is létesült öntözőrendszerrel aláépítve.
Most pedig itt láthatjuk a sportegyesület történetének legnagyobb beruházását, a 160 millió Ft állami
és önkormányzati támogatású klubházat és öltözőépületet. Ehhez 70 millió forint társasági adó megkeresése volt a feladat, örömmel mondom el, hogy
sikerült elkérni a cégektől. Itt emelem ki az évek óta
a tao-val támogatóinkat: Fémalk Zrt, Ibiden Hungary
Kft, Mézüzem, Kerttrade Kft, Bablena Kft, Pharos95
Kft. Hála a cégek hozzáállásának, minden évben
újak is jelentkeznek. Az új pályaház minden követelménynek megfelel, amit a szakszövetség előír. Ennél
az utófinanszírozott beruházásnál már eltolódott a
klasszikus 70-30 %-os megosztás, hiszen az MLSZ
által felállított benchmarkban kidolgozott érték már
nem fedezte ennek az épületnek a teljes költségét.

Hangsúlyozom, hogy nem luxus kategóriás pályaház
felépítése volt a cél, hanem az, hogy a mai kornak az
elvárásaihoz igazodó, energiatakarékosan üzemelő,
minden előírást ami a versenyeztetéshez elvárható,
azt teljesítő klubház épüljön. A közel 400 nm-es épület minden igényt kielégítő helyiségekkel létesült:
öltözők, vizesblokkok, rekreációs és közösségi tér,
már az új igényeket is teljesítő 2 bírói öltöző (1 női
és egy férfi), orvosi szoba, irodák, irattár, szerverszoba, gondnoki helyiség, szertár, technikai helyiség.
Az épületben mindenhol egységes burkolatok, festések láthatók és szintén pályázati pénzből már az
öltözők berendezését is megvásároltuk. Kiépült a
szintén a mai korban elengedhetetlen internet hálózat, a hangosító berendezések is a helyükre kerültek
és már riasztó rendszer védi a legújabb értékünket.
Az épület kívülről is nagyon látványos, az emeleti
teraszról belátható a teljes futball-pálya. Az idén 92
éves fennállását megélő Dunavarsányi Torna Egylet
méltó ajándékot kapott, reméljük, sok-sok éven keresztül szolgálja majd a sportolni vágyó fiatalokat.
Ez a nagy beruházás nem jött volna létre, ha nincs egy
együttműködő csapat, akik folyamatosan egyeztették
az építkezés ütemeit. Ahhoz, hogy elindíthattuk a pályaház közbeszerzését, az ehhez szükséges óriási irat és
adat anyag összeállításához Kovács Gábor közbeszerzési szaktanácsadó segítsége kellett. A gyönyörű épület terveit Karsádi Zsolt készítette, aki a mai napig az
építkezés egyik fő motorja, hiszen az utóbbi hetekben
az engedélyek megszerzése, a hatóságokkal történő
egyeztetés, az elektronikus rendszerben az engedélyek feltöltése mind-mind az ő feladata volt. Hálásan
köszönöm a munkáját, nélküle nem tartanánk itt. És
nem tartanánk itt, 8 hónappal a régi ház elbontása
után a legutolsó fázisához ért beruházásnál, ha a kivitelező KINAMÉ KFT Kiss István ügyvezető irányításával
nem végzett volna kiváló munkát. Csak zárójelben említem meg és ez a támogatási rendszer hibája, hogy az
utófinanszírozás következménye a vállalkozó számára
a megelőlegezés. A jogosan megítélt, megpályázott
társasági adóból járó összeg hosszú tortúra után kerül
csak a DTE számlájára, így szinte mindig késedelmesen
tudunk fizetni. A szerződésben vállalt határidőket betartva, sőt még az enyhe télnek is köszönhetően előbb

elkészült pályaház teljes elszámolása még több hét
elteltével történhet meg. Nem épült volna fel ez a
csoda akkor sem, ha a város képviselő-testülete nem
dönt úgy, hogy beleteszi a 100 millió forintot a költségvetésből. Maximálisan az építkezés mellé állt a
hivatal apparátusa, a műszaki osztály minden segítséget megadott az építkezés mielőbbi befejezéséhez.
A ház elkészült, kívül-belül rend van, de a környezete
hűen tükrözte az építkezéssel járó felfordulást. Aki
akár csak egy hete ide látogatott, nem hitte volna,
hogy itt vendégeket fogadva ünnepelni fogunk és
meccseken fogunk szurkolni. Építési sitt, rengeteg sár,
hókupacok, megtelt szemetes konténerek és szeméthegyek csúfoskodtak itt. Egy emberként fogtak össze
DTE tagok, edzők, játékosok, szurkolók, és a gondnok
is betegsége ellenére vállalta a munkát, hogy rend
legyen. Pintér Imre vállalkozó nevét külön kiemelem,
minden tereprendezésünknél itt volt és itt van. Az ő
munkáját dícséri a murvával leterített látványos környezet. Vanka József nélkül sem haladtak volna úgy
a munkálatok, hogy mára minden a helyén legyen.
Szervezett, irányított, beszerzett, a csapatok öltözködését és edzését próbálta különböző helyszíneken megvalósítani fanatikus sportemberként. Köszönöm a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak a sok
munkát, amivel széppé és tisztává varázsolták a pályát
és gondos kiszolgálásukat élvezhetjük a mai napon.
Utoljára hagytam a köszönetet az 5 éves mandátumuk lejártával leköszönő DTE vezetőségének. Herczeg
Mariann, dr. Papp Tibor, Kövér Zoltán és Ézsiás László
mellettem dolgozott öt esztendeig azért, hogy minden, amit itt látunk, megvalósuljon és a sport eredményes legyen. Azt hiszem, nincs szégyenkezni valónk.
Bízom benne, hogy a megválasztott új vezetőség
is tovább építi és szépíti Dunavarsány sport életét.
Kívánom, hogy érezze jól magát ebben az új klubházban
a jelen és a jövő minden sportolója, sportoljon úgy, hogy
hírnevet hozzon önmagának, csapatának, Dunavarsány városának és a több mint 90 éves Torna Egyletnek.
Hajrá Dunavarsányi Torna Egylet!

(Képes beszámoló a 11. oldalon.)

II. FOKÚ BELVÍZI VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE
2018. március 5.-tel kezdődően a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.)
Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a város közigazgatási területére vonatkozóan elrendeltem az I. fokú belvízi védekezést. A védekezés elrendelésének oka az elmúlt hetekben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz és a nagymértékű olvadás. A védekezés célja, hogy a település mélyen
fekvő területein a belvíz a környezetében közvetlen károkat ne okozzon. Emellett az önkormányzat további
beavatkozásokkal (földmedrű-árkok ásása, meglévő árkok mélyítése, felszíni vizek szivattyúzása stb.) igyekszik a belvízi telítettség csökkentésére. A védelemvezető Gergőné Varga Tünde (telefonszám: 06-70/3380910). A konkrét beavatkozási feladatok végrehajtója a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-nél Vas Zoltán
(06-20/337-6421). Az önkormányzati hivatal számít a lakosság aktív együttműködésére azzal is, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint – ahol esetleg még nem történt meg – a lakosok az ingatlanuk környezetében lévő árkokat
megtisztítják a gaztól, a felgyülemlett hordaléktól, ezzel a rendeletben rögzített kötelezettségüknek tesznek eleget.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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— KÖZÉ RD E K Ű
A 2018. március 13-ai rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a „Gyepmesteri szerződés megkötése” tárgyú beszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: A HD-Herczig Kft. (2230 Gyömrő, Állomás u. 72/a) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a HD-Herczig Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás
nyertese a HD-Herczig Kft. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a „Dunavarsány, szennyvíz nyomóvezeték felbővítés” tárgyú,
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 500.000,- Ft ös�szegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek
az alábbi cégeket: DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.), Gép-Liget
Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), Hegedüs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.), MO-MI
BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.), Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.).
A képviselő-testület a DUNAVARSÁNY/B/900 helyrajzi számú kivett beépítetlen területet forgalomképtelenné minősítette, az ingatlan művelési ágának kivett beépítetlen területről kivett közúttá való minősítése mellett döntött. Felhatalmazta a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület Dunavarsány
részére a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig történő használatához hozzájárulását adta, egyben felkérte a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezett,
hogy a Dunavarsány Város Önkormányzata fenntartásában lévő Weöres Sándor Óvoda
kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Megbízta a Jegyzőt, hogy a képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. §
(2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.

KÖZ É RD E KŰ —

ISMÉT EGY SIKERES PÁLYÁZAT
Dunavarsány Város Önkormányzata 2016 augusztusban adott be pályázatot kültéri sportpark létesítésére, mely ezen év márciusában került pozitív elbírálásra, amelyet ezúton is köszönünk Magyarország Kormányának.
Településünkön a támogatói levélben foglaltaknak megfelelően egy
150 m² nagyságú, 15 db sporteszközzel felszerelt sportpark alakítható
ki. Olyan eszközök kerülnek telepítésre, amelyeken az alábbi gyakorlatok végezhetőek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom
erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés. Ezzel is tovább színesíthetjük a településen élők sportéletét, növeljük a
mindennapi mozgás, sportolás iránti kedv kialakulását. Emellett közösséget kovácsoló ereje elvitathatatlan, de vonzerőként hathat az ide
látogató, a vízparton csak időszakosan tartozódó lakosok számára is.

A képviselő-testület megalkotta az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló
8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet megtekinthető a www.dunavarsany.hu honlapon.

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
A „MISA” Alapítvány által működtetett Álláskeresők Klubja megtartotta soros foglalkozását Dunavarsányban március 6-án. Most Délegyházáról és Dunavarsányból jöttek álláskeresők, közülük egy új álláskereső volt. Először a környéken lévő álláslehetőségeket néztük át, majd a klubvezetőségi tag, Radul Zoltán által küldött Budapesti
Hírlevélben lévő ajánlatokat néztük át. Mivel bár az érkezők létszáma csökken, de
jönnek álláskeresők, így a következő hónapban is tartunk foglalkozást. Ideje április
első keddje, 3-án 14 órától Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban. Felvettük
a kapcsolatot egy szociális nyugdíjas szövetkezettel, így nyugdíjasoknak is tudunk
segíteni, valamint a 60 év körülieknek is tudunk megoldási javaslattal szolgálni,
például a NYEJ igénylése ügyében. MInden érdeklődőt szeretettel várunk! A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János
Tervezzük , hogy Anyák Napja alkalmából- a korábbi évekhez hasonlóan- egy köszöntő műsort szervezünk az édesanyák és a nagymamák tiszteletére. Részletesebb
tájékoztatást a jövő hónapban adunk. Kérjük, ha teheti, adója 1%-val támogassa
munkánkat! Adószámunk: 18721797-1-13 Köszönjük.

Az új esztendő elején Testvértelepülési Bizottságunk
számos tagjával egyetemben ismét Kárpátaljára látogattunk. Baráti vizitálásunk fő célja az volt, hogy megtekintsük Csetfalván azon fejlesztéseket, amelyek Dunavarsány önkormányzatának segítségével valósultak
meg tavaly. Önkormányzatunk 10. éve támogatja testvértelepülésünket évi 3 millió forinttal, amelyet az ottani közintézmények felújítására fordítanak. Nem kérdés,
hogy a támogatás ismét jó helyre került, hiszen áldatlan körülmények között nevelkedő magyar ajkú gyermekek, s áldozatos munkát végző, a magyar kultúrát és
hagyományokat hűen ápoló pedagógusok javára vált.

Támogatásunknak köszönhetően az általános iskola
fűtésrendszerének felújítására, a fűtéshez elengedhetetlen tüzelőanyag-tároló melléképület építésére
került sor, az óvodában pedig kisebb javításokra
került sor. A pénzadomány mellett jelen utunk során a helyi könyvtárnak könyv adományt is szállítottunk, bízunk benne, hogy a könyvek a jövő nemzedékének szellemi épülését szolgálják. Utunk első
napján a kárpátaljai származású Portik-Cseres Éva
szüleinél vendégeskedtünk, így Csetfalva mellett
alkalmunk nyílt több nehéz sorsra ítélt határon túli
településsel is megismerkedni, mindemellett azonban a méltán híres kárpátaljai vendégszeretetnek is
tanúi lehettünk a kulináris élvezetek átélése mellett.

Kárpátaljai kirándulásunk célja mindezeken túl egy
Csetfalván, 2018. augusztus végén megrendezendő
testvértelepülési találkozó előkészítése volt, amely
testvértelepülési kapcsolatunk fennállásának 15.
évfordulója alkalmából lesz. Megnyugtató s támogató szavakat kaptunk a programok lebonyolításával
kapcsolatban csetfalvi testvéreinktől, időközben a
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott pályázatunkat is elbírálták, ennek köszönhetőn a programok
lebonyolítására 1,5 millió forintos támogatást nyert
önkormányzatunk. A szándék és a támogatás tehát
adott, jó lelkülettel nézünk a szervezés feladatai elébe.
dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester
a Testvértelepülési Bizottság elnöke

Keresztesi Balázs
alpolgármester

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2018. április 23. és
2018. október 15. között kínáljuk. A gyűjtőzsákok az előző években rendszeresített erősebb anyagból készültek és 160 liter űrtartalmúak, az áruk 500 Ft/db + 27
% Áfa = bruttó 635Ft/db. A szállítás megadott címről történik, kollégáink előfizetői
lista alapján végzik a szolgáltatást. Ha valakinek eltűnik vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton térítés ellenében pótoljuk. A szállítás minden hétfőn reggel 5:00 órakor kezdődik, függetlenül attól, hogy esetleges ünnepvagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. A kollégák kiürítik a zöldhulladékot és a
zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem, a zsákokat előző nap
este tegyék az ingatlanok elé! A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége vagy új előfizetőként csatlakozik, a hátralévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki, viszont szolgáltatásunkba augusztus 27.-től már nem lehet bekapcsolódni az október 15.-i
zárásig. A zsák az ügyfélszolgálaton vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8.00–16.00
Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

Rendelet:

CSETFALVÁRA LÁTOGATTUNK

Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:
1 zsák: Nettó ár: 10.660,-Ft., Bruttó ár: 13.538,-Ft.
Szolgáltatás igénylése:ügyfélszolgálat,
Telefon: 06/30-665-4021, e-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu,
Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat Fizetés: ügyfélszolgálaton előre készpénzben
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött elvárásait. Ha észrevétele,
esetleg javaslata van, kérjük, jelezze az ugyfelszolgalat@multiszint.hu címen.
Multiszint Kft.

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

TÁJÉKOZTATÁS

a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
által biztosított ellátásokról
Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás célja az, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás igénybevétele
szempontjából szociálisan rászorult az a személy,
akinek egészségi állapota, kora és szociális körülményei indokolják az ellátás biztosítását. A gondozó segítségével otthonukban továbbra is elláthatók, ezzel
elkerülhető a jóval drágább és a lakóhelytől távoli
szakosított ellátás igénybevétele. A házi segítségnyújtás a család válláról is nagy terhet vesz le azzal,
hogy a gondozók szakszerűen ellátják a gondozottat.

az igénylő otthonába, elvégzi a gondozási szükséglet
vizsgálatát, kitöltik a szükséges dokumentumokat. A
házi segítségnyújtás térítési díjköteles szolgáltatás,
a jövedelem függvényében kell térítési díjat fizetni.

Miben tudunk segíteni?

Hogyan vehető igénybe az ellátás?

A házi segítségnyújtásban kétféle ellátás típus jött
létre: személyi gondozás és szociális segítés. Az ellátás igénybe vételét megelőzően elkészül a gondozási szükséglet felmérés, ennek alapján dől el,
hogy melyik szolgáltatásra jogosult az igénylő. A
személyi gondozás esetén ápolási, gondozási tevékenységek-fürdetés, mosdatás, öltöztetés, gyógyszer
kiváltás, adagolás, vérnyomás, vércukor mérés-nyújtható. szociális segítés esetén-lakókörnyezeti higiénia
megtartásában való közreműködés (porszívózás, az
ellátást igénybe vevő által használt szoba) Háztartási tevékenységekben való közreműködés (bevásárlás, mosogatás, tüzelő behordá.s stb.) nyújtható.

Az étkezés iránti kérelmet az igénylő szóban, írásban
vagy telefonon jelzi a szolgáltatónak. A gondozás-vezető segít kitölteni a nyomtatványokat, elmondja,
hogy milyen igazolások szükségesek. Ha házi segítségnyújtásban is részesül az igénybe vevő, akkor
az ebédet a segítségnyújtó kiszállítja otthonában,
egyéb esetben a Szolgálathoz kell bejönni az ételért.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
Az ellátást kérő saját maga vagy hozzátartozója igényelheti személyesen, telefonon, írásban a Szolgálatnál. A
házi gondozás vezetője és az intézményvezető kimegy

Étkeztetés
A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak
a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek megoldani, különösen
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az alacsony jövedelem önmagában
nem jogosít a szociális étkeztetés igénybevételére!

Elérhetőségek:
Dunavarsány, Árpád utca 13,
Hétfő:8-16, Szerda:8-16, Csütörtök:8-16, Péntek:8-12
e-mail:gyermekjolet@kevenet.hu
Házi segítségnyújtás: Pajerich Ildikó:06/70/337-1506
Solymosi Erika intézményvezető: 06/70/387-4320

EBOLTÁS

A kötelező veszettség elleni védőoltás
a következő időpontokban vehető igénybe:
2018.04.21. (szombat) 8.00-12.00
KISVARSÁNY, Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A
2018.04.28. (szombat) 9.00-10.00 ERŐSPUSZTA
10.00-12.00 NAGYVARSÁNY, Templom u. 23.
2018.05.03. (csütörtök) 13.00-16.00
KISVARSÁNY, Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A
Az oltás díja: 4.500 Ft.
Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is. Tájékoztatom
a kutyatartókat, hogy veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható!
A mikrochip ára: 3.500 Ft.
Az oltás és a chip behelyezés elvégezhető a Kolozsvári u.
1/A szám alatti Állatorvosi Rendelőben is.
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 16.30-18.00
kedd, csütörtök: 16.00-11.30
szombat: 10.00-11.30
Háznál történő oltás kérhető telefonon:
dr. Fábián Miklós: 06-30-9611-694
Ifj.dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507

FELHÍVÁS

XVI. Országos Cigány Vers-és Prózamondó Verseny
2018. április 14-én 10 órától
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ruva Pál Sándor
a Cigány Írószövetség elnöke
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„Ne féljetek! Ti a keresztre feszített
názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!”
Márk 16,6

Nagyheti és Húsvéti szertartások kezdési ideje
plébániánk területén.
Március 29., Nagycsütörtök. Szentmise az utolsó vacsora emlékére,
Nagyvarsány 16 óra, Kisvarsány 18 óra.
Március 30., Nagypéntek Szabadtéri Keresztút,
Nagyvarsány, Keresztút.és a szertartások kezdete 15:30,
Kisvarsány,Keresztút és a szertartások kezdete, 18 óra.
Március 31., Nagyszombat. Szentségimádás,
Kisvarsány 9-18-ig, Nagyvarsány 12-16-ig,
Szentmise-Feltámadási -Körmenet Nagyvarsány 16 óra,
Kisvarsány 19 óra.
Április 1., Húsvét Vasárnap. A szentmisék kezdete:
Kisvarsány 9 óra,
Nagyvarsány 11 óra.
Április 2., Húsvét Hétfő. A szentmisék kezdete:
Nagyvarsány 8 óra,
Kisvarsány 9 óra.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
Sándor atya és az egyházközség képviselő-testülete

Református istentiszteletek a húsvéti ünnepkörben
Március 27.

15:00 óra Kézműves családi délután
Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Március 27.

18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat
Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnája

Március 28.

18:00 óra Nagyheti bűnbánati áhítat
Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnája

Március 29.

18:00 óra Nagycsütörtöki eucharisztiás it.
református templom

Március 30.

10:00 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet
református templom

Március 31.

18:00 óra Nagyszombati bűnbánati istentisztelet
református templom

Április 1., 		

05:00 óra Hajnali feltámadási istentisztelet
irodalommal, ételáldással,
szeretetvendégséggel
Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Április 1., 		

10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
református templom

Április 2.,		

10:00 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
református templom

„…menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”
Mt 28,10b
Immáron második esztendeje munkaszüneti nap Nagypéntek, ami az emberek elsöprő többsége számára azt jelenti, hogy a húsvéti hosszú hétvége még hosszabb lett.
Hurrá! Az emberiség nem is tudja, hogy mennyivel jobbat tenne magának, ha ehelyett
azt tudná mondani, hogy a húsvéti csoda megünneplésére több alkalom nyílik. Halleluja! Nagy kiváltság tehát az, ha valaki ez utóbbit tudja érezni és mondani, még akkor
is, ha ő is e négy napból valamennyit akár passzív pihenéssel otthon, akár aktív pihenéssel bárhol máshol tölt. A keresztyén hitünk és annak gyakorlása nem megzavarja
a boldog pillanatokat, hanem megszenteli azokat. Templomi és otthoni imádságok,
hálaadások, megbékélések és reménységben való növekedések között „édesebb a
pihenés” és tartalmasabb a kikapcsolódás. Kár, hogy az emberek többsége az ünnep
spirituális átélése helyett és nem ezek között akar pihenni és szórakozni. Ezzel önmagát fosztja meg a Húsvét nagy csodájától.
Húsvétkor Krisztus feltámadásának eseményéről és a mi halálból való feltámadásunk
reménységéről szól az egyház üzenete. Az elsőnek a sírhoz látogató asszonyok, később pedig a tanítványok a tanúi. A másodiknak nincsenek tanúi, hiszen a feltámadásunk nem visszatérést jelent a földi világba, hanem továbblépést a mennyei világba.
Úton-útfélen látjuk a megfeszített, meghalt Krisztus szobrát, művészi alkotások örökítik
halálát, de csak a bátran hívő lélek látja a feltámadott Urat. Húsvét ünnepének az a
spirituális értelme és célja, hogy ebben a lelki látásban legyen először vagy újra és újra
felemelő élményünk. Ehhez azonban, mint az első tanítványoknak, nekünk is meg kell
tennünk a magunk lépéseit a magunk „Galileája” felé.
A Szentírást kicsit is ismerők tudják, hogy Jézus bár Betlehemben, délen született,
de az ország északi részéről, a galileai Názáretből származik és a tanítványait is Galileában toborozta. Ezután három évig jártak/éltek együtt, megtapasztalva sok testi-lelki
gyógyítást, testi-lelki szükségletek kielégítését Jézus részéről és sok-sok értetlenkedést, rosszindulatot, provokációt az emberek részéről Jézus iránt. Ez bizonyára sokfajta
vegyes érzést és bizonytalanságot is szült a tanítványokban. S így érkeztek el Jézus
szenvedéséhez, kereszthalálához és temetéséhez. Ebben az állapotukban aligha tudták volna a feltámadás csodáját, titkát és áldását könnyedén elfogadni. Vissza kellett
menniük „a kályhához”, ahhoz a helyhez, ahol a szenvedés útjára készülő Messiáshoz
csatlakoztak, ahhoz, hogy életüket a feltámadás és megdicsőülés útjára térő Messiással
tudják folytatni.

ISTEN JELENLÉTÉBE LÉPNI
Február végén olvashattuk a hírt az
interneten, hogy meghalt dr. Bil�ly Graham, a világ egyik legnagyobb
prédikátora, aki szolgálata során
185 országban összesen 210 millió
embernek hirdette Isten szavát. Az
utóbbi 70 évben tanácsadója volt az
összes amerikai elnöknek, többen
közülük át is adták az életüket Jézusnak. Magyarországon is járt, még a
rendszerváltás előtt. Abban az időben még nem nézték jó szemmel az
evangélizációs alkalmakat, de így is
rengeteg emberhez jutott el a híre
és nagyon sokan hallgathatták őt.
Hívő emberek nem szeretik azt a
szót használni, hogy meghalt, hanem inkább azt, hogy hazaköltözött, hazament. Hitünk szerint az
örök élet a Mennyben a földi halállal kezdődik el és amikor meghalunk, Isten ítélőszéke elé kerülünk.
A hívő ember hazatér mennyei honába, a nem hívő pedig az örök kárhozatra. Billy Graham eltávozása
előtt az alábbi mondatokat mondta:

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
(Juhász Gyula: Március idusára)
1848. március 15-e az a nap, amely nem száll el a történelmünkből. A 170 évvel ezelőtt kitört pesti forradalom
és az abból kiinduló szabadságharc már a tavaly ünnepelt Kiegyezés évétől ilyen-olyan formában a nemzeti
emlékezet emléknapja lett, majd az 1920-as évek végétől szintén kisebb-nagyobb korlátozásokkal, tehát nem
minden korszak naptára számára, de minden generáció
kollektív emlékezete számára pirosbetűs ünnep és a magyar nemzeti függetlenség hősies igényének jelképévé
vált. Mindez azért van így, mert a győztes forradalom és
a vesztes szabadságharc hősiessége és áldozatvállalása
egyaránt olyan eredményeket szült, amelyek a mai napig
befolyásolják sorsunkat és identitásunkat. Mert a magyar
nemzet ma is azt kívánja, hogy Legyen béke, szabadság
és egyetértés. Húsz évvel ezelőtt egy bátor lovascsapat
annak jegyében indult útjára, hogy a szabadságharc jelentős eseményei helyszíneit országhatárokon is átlépve

Húsvétkor Jézus meghalt a kereszten,
látszólag vesztesként. A farizeusok azt
hitték, hogy ők győztek, nincs többé
Jézus, meghalt. A tanítványok is szomorúak voltak, mert nem értették,
hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon,
mert számunkra csak így nyílt meg az
út a Mennybe Istenhez. Jézus meghalt,
de feltámadt az örök életre, belépett
Isten jelenlétébe, ahová minket is vár.

Adja a Mindenható, hogy ráérezzünk arra, kinek-kinek hol is van ez a győztes Krisztust elfogadó „Galileája”…. A helyszínek és időpontok változóak, de az egészen biztos,
hogy az a legjobb, ha a hit élménye felé vezető út első lépései a gyülekezeti, templomi
istentiszteletekre vezetnek. A Galileába vezető út, a feltámadott és megdicsőült Krisztussal való találkozásnak és együtt járásnak az első lépései a templomainkon keresztül
vezetnek. Ezt az áldott feltámadási ünnepet kívánjuk minden olvasónak!

Áldott Húsvéti Ünnepet kíván a baptista gyülekezet.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

felkeresse és hirdesse a még mindig aktuális eszmék
érvényesülésének szükségességét. E napló keresetlen sorai az események helyszínein megélt tisztelgések
semmivel nem pótolható élményéről tesznek bizonyságot, és ezzel a visszaemlékezéssel örökérvényű, föl
nem adható nemzeti méltóság igényére emlékeztetnek
bennünket, amelyek akkor is érvényesesek, ha – ahogy a
költő mondja – „Szépség, igazság lassan megy előre,…”.
Amikor a legkisebb emberi közösségektől kezdve a nemzeti és nemzetközi arénákig a közhangulatot a viták, egyetnemértések, acsarkodások és sokszor nemtelen harcok
uralják, akkor március 15-e méltósága, a szabadságharc
dicsősége és még az elsöprő katonai fölény előtti meghajlás eleganciája is építő tanulságul szolgál az utódok vágya
számára: Legyen béke!
Amikor a gazdasági, vagy politikai érdek, vagy éppen felfoghatatlan eszmei áramlat diktál itthonról és külföldről
egyaránt, akkor érezzük nagy fontosságát annak, hogy:
Legyen szabadság! Amikor családok/barátságok hullanak
szét, nemzetközi kapcsolatok romlanak meg, világméretű
háborús feszültségek alakulnak ki, akkor kívánjuk őszintén,
hogy: Legyen egyetértés! A húsz évvel ezelőtti túra egyszerű szavakban formált élménye mindezekről sokunknak
lehet élménynyújtó olvasmánya.
Dunavarsány, 2018. március 15.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

„Ha egy nap majd azt olvassák vagy
hallják, hogy Billy Graham meghalt,
egy szót se higgyenek el belőle. Sokkal
elevenebb leszek, mint most vagyok.
Csak a lakcímemet változtattam meg.
Isten jelenlétébe léptem.”

És mi, mai tanítványok Vele járunk? Vagy csak az emlékével? Vagy csak a Hozzá kötődő szokásokkal? Saját testi-lelki szenvedéseinkből, amelyeket sokan hittel és imádsággal hordozunk, tudjuk, hogy milyen a fájdalom útja. Ám számos Húsvét után tudjuk-e,
hogy milyen a feltámadott és a megdicsőült Jézus Krisztussal járni? Akárhogy is van,
idén bennünket is arra hív a feltámadott Úr angyala és az Úr maga is, hogy tudjunk
visszamenni lélekben oda, ahol feltétlenül és zavartalanul tudtunk hinni és bízni a
mindenható Istenben. Meg kell találni mindannyiunknak a magunk kályháját, a magunk Galileáját, hogy az Evangélium, a Jóhír örömével, méltóságával, nagyvonalúságával, szeretetével tudjuk életutunkat folytatni. A 2018-as Húsvét nem kevesebbre, erre
hív. El ne mulasszuk!

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

Nagyné dr. Csobolyó Eszter köszöntője
a Csobolyó Kapitány Naplója című könyv bemutatóján

BÚCSÚ A ROBI CUKITÓL
„Amikor a szünidőt Dunavarsányon töltöttük a családdal,
alig vártuk, hogy az egész napos fürdőzés után a napot
megkoronázzuk a Robi cukis fagyival. Volt abban valami
varázslatos, ahogy az ember kiült a hűs teraszra egy nagy
adag fagyival és csak lazított a pályáról átszűrődő vidám
gyerekzsivaj különös zajában. Ki ne emlékezne a rágógumi vagy a fekete csoki ízére? Vagy arra a felejthetetlen
sütemény illatra, ami csábítóan hívogatott minket. Alig
vártuk, hogy ősz legyen és krémes szezon. Bátran kijelenthetjük, párja nem volt Robi krémesének a környéken.”
Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt 21 év alatt rengeteg
gyermeknek és felnőttnek szereztünk örömet fagylaltjaink-

kal, süteményeinkkel, dísztortáinkkal és karamell kompozícióinkkal. Igyekeztünk odaadással és szeretettel fordulni
vásárlóink felé, a termelésben és a kiszolgálásban egyaránt. Törekedtünk arra, hogy a tőlünk elvárható maximumot
nyújtsuk vendégeink számára.
Szeretnénk méltóképpen búcsúzni Önöktől. Köszönjük,
hogy ennyi éven át kitartottak mellettünk és remek összhangban tudtunk együttműködni nem csak mint vendégekkel, hanem mint barátainkkal, kedves ismerőseinkkel.
Egy idézettel zárjuk le ezt a korszakot:"Semmi sem állandó,
csak a változás maga." (Hérakleitosz)
A Robi cukrászda csapata
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— ESE M É N YE K

E SE MÉ N Y E K —

MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

További képek a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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— ARC K É P C SA R NOK

E SE MÉ N Y E K —

UTAK A JÖVŐBE

ÚJ VEZETŐKET VÁLASZTOTT A DTE

Folytatjuk a dunavarsányi képviselőtestület szakbizottságainak tevékenységéről szóló sorozatunkat – a mai vendég
a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja, Száger Gyula. Az elnök (Surányi Tibor) korábban már beszámolt
elképzeléseiről, azonban a témakör olyan bőséges, hogy még egy lapszámban van miről beszélni. A közeli tervektől
egészen a most még nagyon távolinak tűnő elképzelések felvázolásáig kalandozunk el – például, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti jelzőlámpás-sorompós vasúti átjáró helyén aluljáró vagy felüljáró legyen az autók és a
gyalogosok számára?
Mi a legnehezebb?

Milyen szempontok alapján rangsorolja a szakbizottság a fejlesztések megvalósításának sorrendjét?
- Kezdjük egy nagyon lényeges szemponttal: ez a
költségvetés. Hála Istennek, a város egy olyan, jól
működő ipari parkkal rendelkezik, amelyben a kisebb
vállalkozások mellett nagyok is megtalálhatók, tehát
az iparűzési adóbevételek biztosítanak megfelelő
mozgásteret. Persze, ez nem azt jelenti, hogy szórjuk
a pénzt, hanem azt, hogy gondos tervezéssel előbbutóbb minden elvégzendő feladatra tudunk fedezetet
előteremteni. Az első és legfontosabb azonban az intézmények működtetése – először erre különítjük el a
pénzt. Ezután következnek a közösség számára fontos
fejlesztések, végül az egyénileg felvetett kívánságok,
kérések teljesítése zárja a sort. Van egy másik sorrend
is: kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, megállapít a
képviselőtestület egy fontossági sorrendet és például
a közmeghallgatások alkalmával is mindig előkerül
egy-egy elképzelés. Szóval, sokféle szempont, lehetőség egyeztetése szabja meg a fejlesztések sorrendjét.
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- Megmondom őszintén, hogy a lakossági igények
kielégítése. Sokszor előfordul, hogy hiába jogos egyegy kérés, hiába van meg rá a fedezet – a különféle
szakhatóságok, hivatalok szigorú kívánalmainak nehéz
eleget tenni. Például még 2015-ben megígértem,
hogy Nagyvarsányban a buszmegállónál egy zebrát,
gyalogos átkelőhelyet létesítünk. Lassan negyedik éve
küszködünk a Közútkezelővel anélkül, hogy előbbre
jutnánk. De nem hagyjuk abba…A lakosok jogos kérése, hogy az 51-es útról a Naprózsa Lakóparknál legyen
egy lekanyarodó sáv a Duna-part felé. Polgármester
asszony és alpolgármester úr napi kapcsolatban van
a hivatalos szervekkel – mégis csak nagyon döcögve
mennek a dolgok és nem a mi hibánkból. Megtörtént
már, hogy a saját pénzünkön építtettünk körforgalmat – a mai napig jól működik, sokkal kevesebb ott
a baleset. Az 510-es és az 51-es út találkozásánál, a
benzinkútnál is kellene egy körforgalmi csomópont,
mert ott is nagy a forgalom. Vannak sikerrel megvalósult fejlesztések is: például az Epres utca és környékén a vízvezeték és szennyvízhálózat kiépítése, itt még
egy nyomóvezeték készül az igények jobb kielégítése
érdekében. Szívügyem még az, hogy a Taksony vezér
hídjától lefelé a Duna-parton létrejöjjön egy olyan
rész, ahol lehet sétálni, az élővilágot figyelni, kikapcsolódni. Egy három-négyszáz méteres rész egy kis
tanösvénnyel már létrejött, következhet a folytatás.
Beszéljünk a környezetvédelemről is – mennyire
elégedett?

- Ez sem egyszerű, mert az ipari park jól működik, de
például a zajártalom vagy a szaghatást illetően még
van tennivalónk. Szerencsére a nagy cégek, mint az Ibiden vagy a FÉMALK teljes mértékben partnereink – ők
maguk is igyekeznek mindent megtenni, hogy a lakossági jelzések teljesen megszűnjenek. Zajvédő erdősávot telepítünk az Ibiden kerítése és az 51-es út közé – a
munkálatokat ősszel már elkezdtük. Régen sok gondot
okozott a szennyvíztisztító telep, főként nyáron – megkezdődött a felújítása, itt is sokat javul majd a környezet minősége. Van még sóderbányászat az északkeleti
részen – szeretnénk elérni, hogy megfelelően helyreállítsák a környezetet, valamilyen szabadidő eltöltésére
alkalmas területet tudjunk létrehozni, mert a varsányiak egy része számára a Rukkel-tó nehezen elérhető.

Március 2-án tisztújító közgyűlést tartott a Dunavarsányi Torna Egylet. Városunk legnagyobb és legrégebbi sportegyesülete azért választott új vezetést, mert a
korábbi testület öt éves megbízatása 2017 végén lejárt. A városháza tanácstermében rendezett közgyűlést Gergőné Varga Tünde, a DTE elnöke nyitotta meg,
beszámolt az elmúlt évek sikereiről és a látványos fejlesztésekről. Őt követték a szakosztályvezetők, akik a helyi kézilabda- és futballélet eredményeiről adtak
átfogó képet. A pénzügyi és gazdasági beszámolók után következett a tisztújítás, amelyen a DTE tagjai új elnökséget és felügyelő bizottságot választottak.
A titkos szavazás eredményét Udvarev István, a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdette ki. Ennek értelmében a DTE új elnöke dr. Szilvay Balázs lett, ő irányíthatja a
következő 5 évben az egyesületet. Rajta kívül Herczeg Mariann a kézilabda, valamint Keresztesi Balázs a labdarúgó szakosztály vezetője alkotja az elnökséget. A felügyelő bizottság szintén három tagú: Zsíros Tímea, Kiss István és Nagyné Csobolyó Eszter alkotja; az utóbbi a felügyelő bizottság elnöki teendőit is ellátja a jövőben. A
választás után dr. Szilvay Balázs köszöntötte a tagságot és méltatta az elmúlt évek eredményeit. Hangsúlyozta, hogy vezetése alatt a DTE-t a rend, az átlátható gazdálkodás és a kiegyensúlyozott működés fogja jellemezni, amely mellett nagy szerepet kap a megújuló kommunikáció mind a város lakosságával, mind az egyesület tagjaival. Mint mondta, egy térségi szinten is példaértékű, a maga nemében egyedülálló sportegyesületet szeretne a tagsággal és a vezetőséggel közösen működtetni.
Haeffler András

Mit szeretne még megvalósítani a hátralevő időben?
- Már megvásároltuk a volt Petőfi Szövetkezet hajdani
területét, az épületek bontása is megkezdődik, ezen
a félhektáros területen egy olyan szabadidő-parkot
szeretnénk megteremteni, ahol minden korosztály
megtalálja a maga szórakozási-pihenési lehetőségét.
Ami a még távolabbi jövőt illeti: épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, amely pont kettévágja Dunavarsányt.
A sorompó helyére vagy felül-, vagy aluljárót kell
építeni. Jómagam városképi szempontból az utóbbi
mellett vagyok. Nem tudom, hol tart a tervezés, de
nagyon oda kell figyelnünk, mert Dunavarsány két
fele között meg kell maradnia az összeköttetésnek.
hoz majd a város életében – már most meg kell kezdenünk a gondolkodást az akkori lehetőségeinkről.
Haeffler András

ANYAKÖNYVI ROVAT
SZÜLETTEK
Gayerhosz Virág Réka
Czili Bence
Bajkó Tamara
Leel-Őssy Sára
Kabai Izabell
Takács Angelika
Solti Lara Minadi
Béres Viktor
Imre Márk
Konkoly Izabella
Németh Zsófia
Németh Flóra
Péter Zoltán Boldizsár
Szabó Milán
Benyák Zsombor

ELHUNYTAK
2017. 11. 11.
január 18.
január 18.
január 23.
január 25.
január 25.
január 30.
február 15.
február 18.
február 22.
február 23.
február 23.
március 2.
március 3.
március 4.

Faggyas István
Liptai Jánosné
Gábor László
Gáspár József
Szóráth Józsefné
Török Antal
Deák Lászlóné
Kiss Béla
Pálfi Istvánné
Orcsik Mihályné
Tukacs Sándorné
Száger István
Gál Jánosné
Bartos Lajos Sándor
Leéb Ferenc

élt 58 évet
élt 73 évet
élt 61 évet
élt 63 évet
élt 64 évet
élt 48 évet
élt 71 évet
élt 73 évet
élt 96 évet
élt 91 évet
élt 82 évet
élt 65 évet
élt 90 évet
élt 64 évet
élt 76 évet

Novák Zoltán
Marosi Dénes
Szabó Ernő

élt 43 évet
élt 53 évet
élt 85 évet

A rovatban lévő nevek a lapzárta időpontjában aktuális anyakönyvi adatok alapján lettek feltüntetve.

További képek a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.

12

— TÖ RT É N E L E M

PRO G RA MO K —

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Ismét sikerült egy kapitális baklövést elkövetnem! Az előző lapszámban az első képen látható ház nem a Pozsonyi u. 7. számú, hanem a 11. sz. Valkai
István-ház volt! Sajnos az épületen nincs házszámtábla, én meg emlékezetből a szomszéd háztól nem előrefelé, hanem visszafelé ,,számoztam meg”...
• A 7. sz. ház lakóitól, Ujvári Péteréktől ezúton is elnézést kérve álljon itt most első képként az ő 1920-as években épült szoba-konyhás kis házukról,
a hajdani Ullmann (Ujvári) Péter-házról készült régi felvétel. Azóta teljesen átépítették. (Ujvári Péter fényképgyűjteményéből)
• A második képen a jelentősen átépített Pozsonyi u. 8. sz. Mezővári János-ház látható. Adatközlőim szerint az 1930-as években épülhetett.
(Fotó: Horváth László)
• A harmadikon a Pozsonyi u. 10. sz. szintén korszerűsített Hidegföldi János-ház szerepel. Vélhetően az 1920-as évek végén vagy az 1930-as évek elején
építhették, hajdani tulajdonosa volt többek szerint a falu első szódavízgyártója. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik fotón az 1935-ben épült Pozsonyi u. 18. sz. Ernszt József-ház tűnik fel. Józsi bácsi felesége, Teréz néni volt a falu első bábaasszonya, fiuk,
az ifjabb Ernszt József pedig a hajdani DTE kiváló focistája. (Fotó: Gárdonyi Adrienn)
• Az ötödiken a Pozsonyi u. 19. sz. Kerekes Béla-ház. Az 1920-as, 30-as években épülhetett, tornácát vélhetően befalazták, a tetőt átalakították.
(Fotó: Horváth László)
• A hatodik felvétel a Pozsonyi u. 21. sz. Herpai Zoltán-házat örökítette meg. Az 1920-as, 30-as évek hangulatát őrzi, állítólag valaha nagyobb volt,
bontottak belőle. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik a Pozsonyi u. 24. sz. hajdani Gyerák Lajos házat, mely szintén az 1920-as, 30-as években épülhetett.
• Most pedig ,,ugorjunk át” Nagyvarsányba! A nyolcadik fényképen az 1920-as évek végén épült Templom u. 3. sz. Misek Antal-, majd
Pamuk Mihály-házat láthatjuk. (Fotó: Horváth László)
Végül szeretném megköszönni Ujvári Editnek, Ujvári Péternek és Valkai Ferencnek a Pozsonyi utca házainak bemutatásához nyújtott segítségét.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kohán József
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— SPORT

HI RD E T É SE K —
OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

Közérdekű telefonszámok

DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

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

Lenhardt Gergő II. Kiskun Kupa 3. helyezett!
Február 17-én rendezték meg a II. Kiskun Kupát Kiskunfélegyházán, a versenyzőink első országos bajnokságát, amire sokat készültünk. Közel 400 indulója
volt – ez nagyon nagy szám, erős mezőny jött össze.
Minden versenyző előtt le a kalappal, harcoltak, küzdöttek és 3 bronzérem született: Pap Szonja, Balogh
Csaba, Lenhardt Gergő. Lenhardt Gergő a kézsérülése
után kemény harccal, de kiharcolta a 3. helyezést. Szép
volt, srácok, de ne felejtsétek el, hogy legyen szó bármilyen harcról, mindig az győz, aki mindent belead!
Mi karatésok, az életünket a kyokushin karate köré
építettük, építjük. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Az
életünknek egy fontos meghatározója volt és maradt
most is a kyokushin karatéban való gondolkodás,
életvezetés. Ha lehetett dönteni és dönteni kellett,
vagy most dönteni kell két dolog között, mindig úgy
döntünk, ami a karate felé visz. Valamiért nem kanyarodunk másfelé, ha csak az élet nem szól bele.
Miért tesszük így? Az életben annyi fontos dolog
van, ami fontosabb, mint a karate. Vagy csak annak
tűnik? A karate az életre készíti fel azt, aki gyakorolja,
és ezzel megvan a válasz is, ezért annyira fontos nekem, nekünk. Például a karatéban megtanuljuk azt,
hogy ha alul maradunk a karate küzdelemben, össze
kell szedni magunkat, fel kell állni és folytatni kell.

Az életben is fontos így gondolkodni, amit itt tanulunk meg. Soha nincs ’nem sikerül’, soha nincs ’nem
tudom megcsinálni’, soha nincs ’lehetetlen’, soha nincs
’itt a világvége’ hangulat. Megtanultuk, hogy minden
nehéz helyzetből van kiút, mindent le lehet győzni, a
félelmet, szorongást. Minden helyzetből lehet fordítani az életben is. „ Ha az emberek valamivel többet
gondolkoznának, meggyőződnének róla, hogy az élet
nem éri meg, hogy annyit nyugtalankodjunk miatta,
mert minden megoldódik.” – mondta Mihail Jurjevics
Lermontov.
„A kényelmessé vált életben nem sok ember vállalja
a karatéval az igen kemény munkát, pedig a karate a
természetes logikán alapuló technikai forma, az életre
felkészítő küzdelem. A kyokushin alapeszméi, a tudás
előtti tisztelet, az életben és a társadalomban való aktív
részvétel és hűség a saját országunkhoz, hagyományainkhoz. Nem csak harci technika tehát, hanem a személyiséget formáló lelki nevelés. A harci művészetek
közül a kyokuhin karate a legerősebb. A legjobb ok a
karate megtanulására a jellem fejlesztése, elsősorban
jó emberré kell válni és csak ezután erőssé. Ezt meg
kell érteni a fejlődés érdekében." ( Sosai Matsutatsu
Oyama 10. dan – a kyokushin karate megalapítója).

Március 25-én rendezzük meg a IV. Családi Sportnapot
Dunavarsányon a sportcsarnokban 9-15 óra között. Ha
szeretnéd kipróbálni az erőnlétedet, ne habozz, keress
minket, hozdd el a barátnődet, testvéredet, anyukádat,
apukádat… garantáljuk, hogy jól fogod érezni magad.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

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)

0624/521-124

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

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

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

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

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)

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.
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GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN. MEGELŐZÉS AZ EGÉSZSÉGÉRT.
Súlyos, akár életet veszélyeztető betegségek kialakulásának megakadályozására a legjobb módszer a megelőzés. Az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb
módszere a védőoltások beadása, és az úgynevezett
védőoltási programok megszervezése. Magyarországon a lakosság közel 100% részesült az életkorhoz kötötten kötelezően beadandó védőoltásokban, melyek
beadására gyermekkorban kerül sor, ennek köszönhetően mára már olyan rettegett betegségeket sikerült
száműzni Európából mint a feketehimlő, vagy a járványos gyermekbénulás. A Nemzeti Védőoltási Program
keretén belül elérhető ingyenes védőoltásokon túl számos, sok esetben súlyos, életveszélyes megbetegedés
megelőzésére alkalmas védőoltás érhető el önkéntes,
és önköltségi áron hazánkban. A fentiek szellemében
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendeletet alkot és az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az önkormányzati
igazgatás kormányzati funkció gyógyszerbeszerzés
rovatán nettó 1.500.000 Ft-ot különített el, mely keret
terhére lehetőség van egyes védőoltások költségeinek
Önkormányzat általi átvállalására. Számos védőoltás
költsége támogatható lenne, de tekintettel a költségvetési keretre, kétfajta védőoltást emeltünk ki az
orvos kollégákkal történő szakmai konzultációt követően, amelyeknek a költségeit, vagy azok egy részét
az Önkormányzat át tudja vállalni. Dunavarsányban
a meningococcus baktérium és a humán-papillóma
vírus(HPV) elleni védőoltás támogatását javasoljuk.
A meningococcus (fertőző agyhártyagyulladás) okozta
megbetegedés legtöbbször igen gyors lefolyású, és
sajnos néhány esetben tragikus kimenetelű lehet. A
fertőzés cseppfertőzéssel terjed, a lakosság 5-50 %-a
hordozhatja a baktériumot az orr-garatjában, mely ritka esetekben bekerülhet a szervezet steril területeire
(véráramba, agyfolyadékba), ezáltal véráramfertőzést
(szepszist), gennyes agyhártyagyulladást, vagy ezek
együttes előfordulását okozva. A megbetegedettek
között az antibiotikumos kezelések ellenére is, a halálozás 15 % körüli, és a túlélők 20 %-ban maradandó idegrendszeri elváltozások, végtag-amputáció
maradhat fenn. A betegség nagyon gyorsan előrehaladó, súlyos, akár órákon belül halálhoz vezethet.
A baktérium tünetmentes hordozásáért leginkább
a serdülők és a fiatal felnőttek tehetők felelőssé, és
Magyarországon az elmúlt 10 évben a csecsemők és
kisdedek után a 15-19 éves korúak voltak a leginkább
érintettek a megbetegedés szempontjából. Rendkívül fontos tinédzserkorban a meningococcus elleni
védettségről gondoskodni. Magyarországon a meningococcus baktérium B és C szerocsoportja okoz leg�gyakrabban megbetegedéseket, mindkettő ellen van
elérhető védőoltás, amelyek közül a C típusú vakcina
100 %-os kiemelt támogatással írható fel a házi gyermekorvosok által a 2 éven aluli korosztályban. A 2 éven
aluli gyermekek védelme nagyon fontos, hiszen az
immunrendszerük éretlensége miatt fogékonyabbak
a fertőzésre. A pici gyermekek még nagy odafigyelést
kapnak a gyermekorvosok, védőnők által a prevenció
területén, és az állami támogatás is sokban hozzájárul
a meningococcus elleni védettségük kialakulásához.

A meningococcus elleni védekezés szempontjából
a másik fontos – az önkormányzati meningococcus
vakcinációs program szempontjából – legfontosabb
korcsoport, a serdülőkorú gyermekek, akik között
a legnagyobb arányú a baktérium hordozása (20
%-ban hordozzák a baktériumot a torokflórájukban,
életmódjukból következően magas a száma a szoros
kontaktusoknak és gyakran élnek zárt közösségekben), mégis kevésbé vannak a prevenció fókuszában,
hiszen egyrészt a szülők keveset tudnak a prevenció
fontosságáról ilyen korú gyermekeiknél, másrészt a
tinédzserkorú gyermekek kevésbé jelennek meg a
házi gyermekorvosuknál, és akkor is általában az akut
betegségek kezeléséről van szó. Ezért a serdülőkorúak prevenciós programja egy önkormányzat részéről
hatalmas segítség lehet a lakosságnak, hiszen a lakosság edukációjával hozzájárul a meningococcus
okozta megbetegedések megelőzéséhez, közvetlenül
védi a serdülőkorú gyermekeket és emellett közvetve hozzájárulhat a járványos, gennyes agyhártyagyulladás megelőzéséhez minden korosztályban.
Az Önkormányzat részéről talán az egyik legbölcsebb
befektetés, ha a jövő nemzedékének egészségébe
építi erőforrásai egy részét. A tragikus halálesetek híre
miatt igen nagy a szülők részéről a nyitottság a meningococcus prevencióra. Egy ilyen egészségnevelő és a
prevenciót segítő program szülői szemmel egy rendkívül népszerű döntés lehet, hiszen éppen ez a korosztály az életkorból adódó sajátosságok miatt kevésbé
kerül a prevenció fókuszába, így a felvilágosítás és egy
jól megszervezett prevenciós program gyakorlata példaértékű minta lehet a többi önkormányzat számára.
Ezért javaslom, hogy az Önkormányzat a 14. életévüket betöltött és a 18. életévüket még be nem töltött,
dunavarsányi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő gyermekek meningococcus baktérium A, C, W135, Y szerocsoportja
elleni oltás teljes vételárának megtérítését vállalja át.
A humán-papillóma vírus (HPV) jellemzően a bőr,
a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél
hámrétegében szaporodik. Az egész világon, így
hazánkban is elterjedt. Életük során az emberek 5080%-a átesik valamilyen HPV fertőzésen. A „nem
rákkeltő” típusok (HPV 6,11) szemölcsöket okoznak a
külső nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások,
de igen makacsok, kezelésük kellemetlen, hosszadalmas (ecsetelés, fagyasztás, kimetszés) és gyakran újra kiújulnak. A „rákkeltő” típusok úgynevezett
„rákmegelőző” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak
(méhnyakrák, hüvely-, szeméremtest-, hímvessző- és
végbélrák, valamint a szájüregi rákok egyes típusai).
A fertőzés a fertőzött területek érintésével, összedörzsölésével, főleg szexuális úton terjed. Az óvszer nem
véd meg a HPV fertőzéstől, mivel az bőr-bőr kontaktus útján is terjedhet, azaz behatolás nem szükséges.
Mivel a HPV akár évekig tünetmentesen lappanghat,
sem a fertőzött személy, sem közvetlen környezete,
partnere nem tud a fennálló fertőzésről, a továbbvitel veszélyéről. A vírusfertőzés „kijátssza az immunrendszert”: egy korábbi HPV fertőzés nem alakít ki

elégséges immunválaszt a szervezetben a későbbi fertőzések kivédésére, így a nők és férfiak egész életükben veszélyeztetettek. Kockázati tényezők közül kiemelendő a fiatal életkor,
szexuális partnerek száma, korai életkorban elkezdett
nemi élet, dohányzás, a férfi partner szexuális szokásai, fogamzásgátló tabletta hosszantartó szedése.
A teljes védettség kialakulásához 9-14 év közötti életkorban 2 védőoltást, míg 15 év felett 3 oltást kell adni.
A védőoltás a saját immunrendszerünket készíti fel a
meghatározott HPV típusok által okozott fertőzések kivédésére. Az oltás hatékonyságát növeli, ha a serdülés
korai időszakában kerül beadásra, és nemcsak a felsorolt ráktípusok ellen jelent védettséget, hanem bizonyos nemi szemölcsök kialakulását is megakadályozza.
Hazánkban is már gyógyszertári forgalomban elérhető
a HPV 9 szerotípusával (ezek okozzák a betegségek 98
%-át) szembeni védelmet biztosító oltóanyag. Számos
országban (USA, Kanada, Svédország, Dánia, stb.) a
HPV elleni oltás kötelező védőoltás, Magyarországon
2014. szeptember 1-jétől a nemzeti oltóprogram részévé vált a méhnyakrák elleni HPV védőoltás. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a HPV
ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be
nem töltött leánygyermekek meghatározott oltási rend
és az orvosszakmai szempontok figyelembevételével
a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos közreműködésével térítésmentes védőoltásban részesíthetők. A
NEAK tehát a 12 éves leánygyermekek részére nyújt
támogatást, több önkormányzat azonban úgy döntött,
hogy saját erejéből megszervezi a védekezést a fiúk
számára is és a hatodik vagy hetedik osztályba járó
fiúgyermekek oltásainak költségét részlegesen vagy
teljesen átvállalják. Javaslom, hogy az Önkormányzat
a 14. életévüket be nem töltött, dunavarsányi állandó
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő 6. osztályos fiúk részére biztosítsa a legkorszerűbb, a HPV 9 szerotípusa elleni védőoltás 60
%-os támogatását a nemi szervi szemölcs ellen.
A vakcinációs programban való részvétel lehetőségeiről, szabályairól, az Önökben felmerülő szakmai
kérdésekről érdeklődjenek gyermekorvosuknál, kezelőorvosuknál.
Kérem éljenek a prevenció ezen kiemelten fontos
lehetőségével, melynek támogatását a fentiekben
részletezett módon Önkormányzatunk biztosítja.
dr. Békássy Szabolcs
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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

