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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

TELTHÁZAS KÓRUSTALÁLKOZÓ
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Dunavarsány Város Önkormányzata és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja Önt és kedves családját

2013. június 4-én, kedden 18.00-kor
a

Nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum
aláírásának 93. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre
a Trianon Emlékparkba
.

Beszédet mond:

Veres Enikő, a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesületének elnöke
A műsorban közreműködnek:

Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói
A Népdalkör és Citera Együttes
A Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesületének tagjai
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Testületi határozatok
– 2013. április 30-ai rendkívüli ülés –

képviselő-testület úgy döntött, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM
rendeletben foglaltak szerint Dunavarsány településen a közbiztonság növelését biztosító rendszer kiépítésének szándékával pályázatot kíván benyújtani. A felújításra vonatkozó pályázat bruttó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás bruttó mértékéről az alábbiak szerint döntött:
A pályázat várható összköltsége bruttó:
11.460.000 Ft
Várható támogatás bruttó:
9.168.000 Ft
Várható saját forrás bruttó:
2.292.000 Ft
A testület felhatalmazta a polgármester a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére és a pályázat benyújtására.
A képviselő-testület az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Dunavarsány 3698, 3695, 3625 helyrajzi számú ingatlanokat érintően közcélú hálózati létesítmény és biztonsági övezetének létesítéséhez kiadandó tulajdonosi nyilatkozatot elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
A testület elfogadta az ajándékozási szerződést, amellyel bruttó
100.000 forint értékben eszközöket ajándékoz az Országos Mentőszolgálat részére, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés eredeti egyéb építmény költségkeret előirányzat összegét bruttó 23.642.000 forinttal
megemelte a 2013. évben adósság törlesztésre tervezett, de az önkormányzati adósság konszolidáció eredményeképpen felhasználásra nem kerülő költségvetési keret terhére.
A testület a „Dunavarsány Város intézményi és közterületi játszótér felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapította meg:
A Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné u. 41/1.
2. em. 7.) ajánlata érvényes.
A Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári
utca 27.) ajánlata érvényes.
Az Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.)
ajánlata érvényes.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Gép-Liget Építőipari Kft. tette.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Gép-Liget Építőipari Kft. tette.
Az eljárás mindkét részre eredményes volt.

Abroncsgyűjtés
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unavarsány Város Önkormányzata és
a New Energy Kft. 2013. június 15én, szombaton 8-14 óráig használt gumiabroncsgyűjtést szervez a MÉZÜZEM
előtt lévő füves területen, ahol a város
lakossága ingyen adhatja le a teher, személy és mezőgazdasági külső gumiabroncsokat.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét
arra, hogy kerékpár, motorkerékpár külső és belső gumit nem szállítanak el.
Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal

Az eljárás nyertese mindkét részre a Gép-Liget Építőipari Kft.
Az ajánlatkérő nem határozta meg a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyik részre sem.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A testület a „Dunavarsány Város útburkolat-felújítás, járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapította meg:
A Reform-Line Kft. (2120 Dunakeszi, Ady Endre u. 9.) ajánlata érvényes.
A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434
hrsz.) ajánlata érvényes.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. tette.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. tette.
Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
Az eljárás nyertese mindkét részre a Sziget-Szilárd Kft.
Az ajánlatkérő nem határozta meg a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyik részre sem.
A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselő-testület megbízta a „Dunavarsány Város intézményi és közterületi játszótereinek felújítása” megnevezésű kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzésével – a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel – a
Karsádi és Fia Bt.-t nettó 475.000 Ft + Áfa összegben, és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A testület megbízta a „Dunavarsány Város útburkolat-felújítás
és járdaépítés” kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésével - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel – a BR-Bau Bt.-t nettó 511.500 Ft + Áfa
összegben; egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a vonatkozó
szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Rendelet:
A képviselő-testület megalkotta a települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag díjazásáról szóló 5/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletet.

prilis
A foglal30-án a A SZENIOR ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI kozás mászokott időben tartotta meg a soron követsodik részében a munkanélküliek a klubvekező összejövetelét a „MISA” Alapítvány álzető, valamint a Radul Zoltán révén érketal működtetett Szenior Álláskereső Klub
zett álláslistákból válogattak.
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház
Megbeszélték, hogy a következő összeés Könyvtárban.
jövetel május utolsó keddjén, azaz 28-án
Megint nagyon sokan jöttek el a környék14 órától lesz a szokott helyen.
beli településekről, és új álláskeresők is érAz ingyenes angol oktatás még május hókeztek, ezért a bevezető részben az önéletnapban folyik, jelenleg Majosházán. Tervezrajzok és az álláskeresési technikák fontozük a folytatást majd a nyári szünet után
sabb tudnivalói kerültek szóba. Mindez
szeptembertől. A helyszín később kerül elröviden, mivel három új álláslistát tudtunk
döntésre. A művelődési ház technikusa tobiztosítani.
vábbra is segíti azokat az álláskeresőket, akikNagy örömünkre állásajánlattal érkezett
nek számítógép-kezelői nehézségeik vannak.
egy Délegyháza melletti üzem vezetője, és
Minden érdeklődőt szeretettel vár a klubveegy munkanélkülivel rögtön a foglalkozást
zetőség nevében:
követően megbeszélték a felvételét.
Dr. Gligor János
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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március végégig húzódó télből hirtelen nyárba csöppentünk. Ezt
nemcsak a hőmérséklet változásából érezhettük, hanem a megjelent szúnyogok sokaságából is. Természetesen a
problémát orvosoljuk. Az elmúlt évekhez
hasonlóan szúnyoggyérítésre kerül sor,
amelynek első üteme reménység szerint
az újság megjelenésének napjaiban meg
is történik.
A vízi-közművekről szóló törvény változásai okán a DTV Zrt. december 31ével befejezi a víz- és szennyvízszolgáltatást Dunavarsányban. Ez a lakosság
számára semmilyen változást nem jelent.
A lehetséges új üzemeltetővel – aki január 1-jével kezdi meg működését – már
folynak a tárgyalások. Ugyanakkor –
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ahogy a központi híradásokból is hallhatjuk, a Kormány pozitív döntésének megfelelően – városunkban is a nyár közepétől 10 %-kal csökkennek a lakosság által
fizetendő terhek. Ebben az üzletágban is,
ahogy a hulladékszállításban is óriási dolog ez ahhoz képest, amihez az elmúlt két
évtizedben szoktunk, hiszen a közszolgáltatás minden területén több száz százalékos emelések történtek folyamatosan.
Szintén örömteli, hogy a mindennapi
kényelmünket meghatározó beruházások,
amelyeket újságunk előző számában már
említettem, ténylegesen is elkezdődnek
ezekben a napokban. Az átadások első
üteme a megújult Hősök terén lesz a Hősök Napja ünnepi megemlékezés alkalmával.
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
az idén is kitett magáért a színvonalas Árpád Bál lebonyolításával. Köszönet illesse a szervezőket és az adományozókat.
2013. kora nyarán is megbecsülendő,
szép programok várnak ránk. Találkozzunk a Nemzeti Összetartozás Napján,
június 4-én a Trianon Emlékparkban,
majd ünnepeljünk tovább az azt követő
napokban a Dunavarsányi Napokon. Előre láthatólag június 22-én adhatunk hálát
az új sportpályánk kialakításáért és megszépült környezetéért. Becsüljük meg, és
éljünk az általuk nyújtott lehetőségekkel,
közösségi élményekkel.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Megszépülő játszóterek, megújuló utak és járdák

zúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata hamarosan megkezdi az idei évre betervezett közterületi és intézményi játszótereinek, valamint útjainak és járdáinak részleges felújítását.

Sajnos a játszótereink állapota nagyon rossz. A felújítási helyszíneken egyik eszköz sem felel meg az Európai Unió elvárásainak, továbbá a játékértékük sem túl nagy. A meglévő játszótereinken új, minden előírásnak megfelelő játékeszközök kerülnek elhelyezésre. A kivitelezés várható időtartama 2 hónap.
A munkálatok a következő helyszíneken fognak folyni:
1. Iskola utca – Szabadkai utca sarok
2. Iskola utca vége a temetőnél
3. Hősök tere
4. Bajcsy Zsilinszky utca – Görgey utca sarok
5. Béke utca
6. Weöres Sándor Óvoda – kis- és nagyvarsányi óvodaudvar
7. Területrendezés a Petőfi Művelődési Ház körül

Átmeneti víznyomás csökkenés

D

unavarsányban folyamatosan zajlik az ivóvízminőség-javítási projekt kivitelezése.
Április elejével befejeződtek a technológiai szerelések, és megkezdődött a részleges próbaüzem. Ennek ideje alatt több alaklommal várhatóak nyomásingadozások. A problémát az okozza, hogy a kitermelt vizet nem lehet azonnal a
hálózatra vezetni, mivel ellenőrző mérések szükségesek. A próbaüzem várható időtartama 3 hónap. Ez idő alatt kérjük a tisztelt lakosság türelmét. A beruházást követően több ezer ember tud
az Európai Unió minden elvárásának megfelelő
minőségű ivóvízhez jutni az otthonában.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az útfelújítás érinteni fog több kapubejárót és járdát, valamint
több útszakaszon ideiglenes elterelésre lehet számítani. A kivitelezés várható időtartama 2 hónap. A munkálatok a következő
helyszíneken fognak folyni:
1. Vasút sor teljes hosszán járda felújítás
2. Vasút sor Hősök útja és Viola utca között járda felújítás
3. Habitat utca járda felújítás
4. Habitat utca Egészségház előtti szakaszának teljes felújítása
5. Hősök útja aszfaltburkolatának felújítása
6. Jegenye sor martaszfalt burkolatának stabilizációja
7. Strand utca martaszfalt burkolatának stabilizációja
8. Gyöngyvirág utca martaszfalt burkolatú út útalap stabilizációja
9. Naprózsa lakópark martaszfalt burkolatú út útalap stabilizációja

Kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét a kivitelezési
munkálatok idejére.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

endhagyó nyereményjátékkal
Ehhez különböző lehetőségezárta az áprilist a dunavarsá- Jutalmazták a hűséget ket is kínálnak. Azok, akik szányi székhelyű DTV Zrt. A cég ugyanis azokat díjazta,
mára nehézségekbe ütközik a számlák befizetése,
akik a 2012. évben kiszámlázott szolgáltatási díjakat
haladékot vagy részletfizetési lehetőséget is igényelidőben befizették. Az esélyesek izgulhattak, hiszen a
hetnek.
szolgáltatási terület több települése is részt vett az akA modern eszközöket előnyben részesítők is
cióban. Értékes nyeremények találtak gazdára az áprimegtalálhatják számításaikat a cégnél, ugyanis akár
lis 25-én, közjegyző jelenlétében tartott sorolás alkalotthonról, a fotelból is befizethető a szolgáltatási
mával. A szerencsésebbek mosógéppel, kávéfőzővel
díj. Nem kell hozzá más, mint egy okostelefon,
vagy éppen egy vízforralóval lettek gazdagabbak.
amelynek segítségével QR-kódos befizetést is váEzen kívül kisebb háztartási gépek, víziparki belépők
laszthatunk.
és más ajándéktárgyak találtak gazdára. A nyerteseket
A lehetőségek tárháza pedig még akár tovább is
később levélben értesítették a jó hírről.
bővülhet. A DTV Zrt. az e-számla gondolatával és azSzabó Ilona, a DTV Zrt. vezérigazgató-helyettese
zal is foglalkozik, hogy akár a jövőben, a honlapon
elárulta, hogy a törvényi változásokból adódóan
keresztül bankkártyával is rendezhessék számláikat
amíg még végezheti tevékenységét a cég, meg kíaz ügyfelek.
vánják köszönni a fogyasztóknak a pontos fizetést.
Lakihegy Rádió
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Rúgjuk a labdát – hírek a focipályáról

Ismét szép eredményeket értek el az Árpád Fejedelem Általános Iskola labdarúgói a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett körzeti és megyei bajnokságokon. A felkészítést, a versenyekre való utaztatást, és a különböző helyszíneken a gyerekek mindennemű problémáinak megoldását most
is Pirisi Sándor edzői minőségében, Ács Lorena, Kőszegi
Boglárka és Kónya Szabolcs pedig, mint testnevelő pedagógus végezte. Edzői, pedagógusi munkájukhoz gratulálunk,
hiszen szinte minden korcsoport az első három helyezés valamelyikét érte el, ezzel emelve jó hírét Dunavarsánynak.
Külön említést érdemel a 7. és 8. osztályos lányok csapata,
akik óriási lelkesedéssel és sportszeretettel küzdöttek igen
eredményesen a bajnokságban. Érdeklődés van a női futball
iránt, melynek központi támogatottsága is jelentős. Ha lesz
elég, a sportágat szerető hölgy, úgy rövidesen női csapata is
lehet a DTE-nek.
Eredmények:
IV. korcsoport leány labdarúgás:
körzeti I. hely, megyei III. hely
Csapattagok: Benson Brigitta, Csőgör Nikolett, Gózon
Barbara, Halász Regina, Jakus Ildikó Cintia, Sohonyai
Klaudia, Szabó Krisztina, Szabó Vanessza, Szabó Zoé
Fruzsina, Szőnyi Tünde, Vadász Kira
I. korcsoport fiú labdarúgás:
körzeti I. hely, megyei II. hely
Csapattagok: Cs. Horváth Milán, Csoma-László Bence,
Czikó Norbert, Kismika Márton Bálint, Koncz Máté
Bence, Paul Dániel Levente, Pintér Dominik, Siklódi
Áron Marcell, Slavu Áron, Solymosi Attila, Veresegyházi
Richárd Béla
II. korcsoport fiú labdarúgás:
körzeti I. hely, megyei III. hely
Csapattagok: Habi László Gábor, Jóri Rómeó Ferenc,
Józsa Krisztián, Kreisz Péter, Száger Dávid Ferenc,
Széplaki Tamás Soma, Szűcs Balázs Előd, Szűcs Bence
Attila, Varga Gergő, Zvada Botond Zsolt
IV. korcsoport fiú labdarúgás:
körzeti I. hely, megyei III. hely
Csapattagok: Csabai András, Fazekas Márk, Fűri Adrián,
Gyalog Zoltán, Horváth Dániel, Mboue László, Mihály
Gergő, Náhlik László, Radics Árpád, Wágner Róbert
III. korcsoport fiú labdarúgás:
körzeti IV. hely
Csapattagok: Cs. Horváth Márton, Fehér László, Jamoul
Harun, Klujber Ákos Koppány, Kormos Gergő, Kovács
István, Mihály Gergő, Pintér Roland, Simoncini Gianluca,
Szakmáry Szabolcs, Szalai Zoltán
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez.

Továbbra is a labdarúgásnál maradva, a DTE U19-es csapatánál az edzői munkát Pirisi Sándor látja el. A bajnokság
elején nem sok önbizalmat növelő mérkőzést játszottak az
ifik, hiszen zsinórban nyolc meccsen kaptak ki, nem kevés
góllal. Magyarázatként hozzá kell tenni, hogy a teljesítmény
romlásához vezetett elsőként az a tény, hogy az őszi csapatból 3 fő átigazolt Délegyházára, valamint sérülések és kiállí-

tások nehezítették a játékot. Szerencsére a hosszú tél után
Dunavarsányba is megérkezett a tavasz, és az U19-es csapat
végre képességeihez mérten, újult erővel küzd a pályán.
Ez meg is látszik az eredményeken, az utolsó három mérkőzést jó játékkal, fölényesen nyerték. Reméljük, hogy ez a
jó teljesítmény kitart még a hátralévő négy meccsre!
U19-es bajnoki mérkőzések:
05.18 15.00 Hernád SE – Dunavarsány
05.26. 15.00 Dunavarsány – Taksony
06.01. 15.00 Jászkarajenő – Dunavarsány
Várjuk a lelkes szurkolókat a mérkőzésekre.

Az U13 és az U15 korosztályban mindkét csapatunk a 8.
helyet foglalja el a tabellán 12 csapatból, és a tavaszi fordulókból még 5 van hátra nekik. Az U13-nak 2 hazai, az U15nek 3 Dunavarsányi mérkőzése lesz még.
U13-as hazai mérkőzések:
05.26. 10.00 Dunavarsány – Szigetújfalu
U15-ös hazai mérkőzések:
05.18. 10.00 Dunavarsány – Örkény
05.20. 10.00 Dunavarsány – Ráckeve
05.21. 17.00 Dunavarsány – Dabas
Aki teheti, szurkoljon a fiataloknak a meccseken!

Meghívó

DTE Vezetősége

Dunavarsány Város Önkormányzata
és a Dunavarsányi Torna Egylet
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Műfüves futballpálya átadására.
Az ünnepi esemény 2013. június 22-én,
szombaton 9.00-kor lesz
a Halász Lajosné utcai sporttelepen.
Ünnepi köszöntőt mond
Gergőné Varga Tünde alpolgármester,
a Dunavarsányi Torna Egylet elnöke.

A műfüves pálya építése a
Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának
keretében valósult meg.

Az átadás után megrendezésre kerül a hagyományos

Kispályás labdarúgó vándorkupa.

Nevezni Krasznai Istvánnál lehet a 06/70 450-8130-as telefonszámon!
Mindenkit szeretettel várunk!

Bemutatkozik a
XXIV. évfolyam 5. szám

Óvónők:
Antal Mónika
Budafoki Ildikó

Dunavarsányi Napló

Dajka:
Orcsik Mihályné
(Gyöngyi néni)
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A lelkes szülői gárda segítségével
pályázatot nyertünk

Ők is szerveznek
programokat,
hogy a gyerekek
óvodai életét
színesítsék

2010 óta ismerjük egymást
A teljesség igénye nélkül íme néhány pillanatkép a mindennapjainkból:

Gondolatok, érzések a művelődési ház anyák napi ünnepségéhez

Lázas készülődés…ünnepi fények...izgalomtól, könnytől csillogó szemek...feszültségtől vibráló levegő...botladozó nyelvek, elcsukló hangok...tapsvihar...megkönnyebbült sóhajok...mosolygó ajkak...
Köszönjük Kedves Nagymamák, hogy VAGYTOK nekünk!
Az óvoda „Csipetkéi”.
Balogh Hajnalka

Dunavarsányi Napló
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Az Anyuka Kényeztetô Időpontváltozás!
T
Nap margójára
Á
prilis 27-én ismét az anyukáké volt a főszerep a művelődési házban. Aki türelmesen kivárta sorát a mestereknél, az megszépült külsővel állhatott a fotós kamerája elé.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Proksa Veronikának, Kemény Katalinnak, Korpácsi Ziának, Nagy Szabinának, Béki Edinának, Faragó Orsolyának, Halassy Ritának, Reményi Editnek, Matló Attilának, Szegedi Gabriellának, Sallai Orsolyának és Piros Irénnek, hogy áldozatos munkájukkal számos dunavarsányi anyukát kényeztettek és varázsoltak szebbé!
A művelődési ház dolgozói

Kedves Kismama!

Szeretettel várunk a Babás-Mamás Klub
programjaira a Petôfi Mûvelôdési Házban

Tornázzunk együtt!

Május 28. (kedd) 10.00-11.30
A Mosolyzó Torna egy 45 perces mozgásfejlesztô torna 1-4 éves kisgyermekek részére.
A képességfejlesztô eszközök kipróbálásán túl a foglalkozás dalokkal, mondókákkal összekötött
mozgássorozatokra épül. A foglalkozás pozitívan hat a gyermek személyiségére, mozgásfejlôdésére, ritmusérzékére, koncentrációs képességére.
Az anyukák megtapasztalhatják az együttmozgás varázsát.
Nem szükséges semmilyen eszközt hoznod!
Vendégünk: Kenéz-Kovács Dóra, gyermektorna-oktató

Beszédfejlôdés kisgyermekkorban

Június 11. (kedd) 10.00-11.30
Vendégünk: Horváth Ági Klub tagunk
A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt és g yóg yulni vág yót a Krisztus Szeretete
Eg yesület evangelizációs Istentiszteletére a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárba.
Időpont: 2013. június 2. 15:00. A belépés ing yenes!

ájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
az országos TeSzedd! akciónapot a
kiíró szervezetek áttették őszre. A 2013.
évi TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért akciónap időpontja:
szeptember 14.
Mindezek függvényében a „TeSzedd!
hulladékszedési nap - mutassunk példát Dunavarsányon!” címmel meghirdetett programunk is 2013. szeptember 14-én kerül megrendezésre.
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Vásárok a művelődési házban:
Május 28. 9.00- 12.00
Június 12. 8.00-11.00
Június 13. 9.00-15.00
Június 18. 9.00-12.00
Június 21. 9.00-12.00
Június 24. 14.00-16.00
Június 28. 9.00-12.00
Július 5. 9.00-15.00

Vegyes vásár
Méteráru vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár

PAPÍRGYŰJTÉS
Május 28-án és 29-én 14-18 óráig
papírgyűjtés lesz a
Petőfi Művelődési Ház udvarán.

Kérjük a papírt összekötni vagy bedobozolni,
és a nagyobb mennyiséget lehetőleg
a nagyvarsányi tsz udvarán leméretni!
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Diákönkormányzata

Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtár – Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • 06/24 534-250 • muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Kiránduljunk Együtt! 2013. július 13-án
szeretettel hívunk mindenkit

Horvátországba, a
Plitvicei-tavakhoz
A Plitvicei-tavak Nemzeti Park az UNESCO természeti világörökségi listáján szerepel. A kirándulás alkalmával az egész napot a nemzeti parkban töltjük, ahol lehetőség van gyalog, kisvonattal vagy hajóval bejárni a természetvédelmi területet.
Indulás:
04.00-kor a művelődési ház elől
Költség:
busz 6.500 Ft/fő
Egyéb költség: belépőjegy a Nemzeti Parkba
110 Kn / felnőtt
55 Kn / gyermek

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 201 3. jú liu s 5 -éig személyesen,
vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk!
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Dunavarsányi Napok
Dunavarsány Város Önkormányzata idén is megszervezi hagyományos
nyári rendezvénysorozatát, a Dunavarsányi Napokat.
Az idei rendezvénysorozatot a „Az éltető víz” szlogennel látjuk el a
Víz nemzetközi éve jegyében.
2013. június 5., szerda
18.00

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége,
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye
Közreműködik: Mollissima Női Kar, Kantátika Férfikórus

2013. június 6., csütörtök
10.00

18.00

9.00

11.00

14.00

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme
Multitalent Musical Iskola előadása az
iskolásoknak
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár –
nagyterem
Közalkalmazottak Napja alkalmából
rendezett ünnepség
A rendezvényen átadásra kerül a „Dunavarsány Közszolgálatáért Díj”.
Közreműködik a Weöres Sándor Óvoda
Törp csoportja.

2013. június 7., péntek
10.45

17.00

18.00

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara
– Nagysátor
Mikola Péter koncertje az óvodásoknak
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
„Kendők, sálak a dunavarsányi hölgyek életéből”
Kézimunka szakkör kiállítás megnyitó
valamint
Dunavarsányi Amatőr Művészek klubja
és a Weöres Sándor Óvoda
„Az éltető víz” című kiállításának megnyitója
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara
– Nagysátor
„Amatőröké a színpad”
Darvas Szili és Petrovics Misi
akusztikus koncert
PARABELLUM Zenekar
Folk Funk Superstars
Tom White Zenekar

2013. június 8., szombat
9.00

Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi
Majorette és Tánc Egyesület és a Lajta
László Zeneművészeti Szakközépiskola
Fúvós zenekarának közreműködésével

Cserkészház
KERTBARÁT TALÁLKOZÓ
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
udvara – Nagysátor
ÚJSZÜLÖTTEK POLGÁRRÁ FOGADÁSA
Közreműködik: Weöres Sándor Óvoda Napsugárka csoportja,
Dunavarsányi Majorette és Táncegyesület
Helyi csoportok, intézmények bemutatója, műsora
Weöres Sándor Óvoda Pillangó csoport
Árpád Fejedelem Általános Iskola
nemzetiségi néptánc bemutatók
Kantátika Férfikórus
Willpower Tánc és Sport Egyesület
Yaratma és az Ezeregyéjszaka lányai hastánc bemutató
Népdalkör és Citera Együttes
Kalamajka Néptánc csoport
M & M Táncsport Egyesület
Jenei Norbert Jojó bemutató
Szlama László és a Kéknefelejcs
zenekar
Oszvald Marika és Virág József
operett műsora
Szombat Esti láz a Banyaklubbal
Tánctanárok: Molnár Andrea és
Szilveszter gazda
Radics Gigi
Lagzi Lajcsi és zenekara
Utcabál a CHERWOOD zenekarral

2013. június 9., vasárnap
9.00
10.00
10.30

Katolikus Templom – Kisvarsány
Szentmise
Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Ünnepi Istentisztelet
Bach orgonakoncert - Teleki Miklós
orgonaművész hangversenye

14.00

Cserkészház
Cserkész fogadalomtétel

15.00

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara
– Nagysátor
Helyi csoportok, intézmények bemutatója, műsora
Magyarországi Cigányok Demokratikus
Szövetsége – zenés, táncos műsor
Délegyházi Karate Sportegyesület

2013

Csujjogató Néptánc Együttes
Dunavarsányi Zumba Klub
Dunavarsányi Majorette és Táncegyesület
Árpád Fejedelem Általános Iskola - Tanárok
Tánca
Varsány Baranta
Willpower Tánc és Sport Egyesület
J-SHAWTY Rap
Zámbó Krisztián
Antal Timi koncert
Caramel koncert
Szombaton illetve vasárnap
• RINGATÓ® foglalkozás a Polgárrá fogadás
előtt Horváthné Baranyai Ágnes ének-zene és
szolfézs tanár vezetésével
• ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi
Szervezete jóvoltából
• kézműves foglalkozást tart a Dunavarsány
Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
• 1900-as évekbeli élményfotózás „Kádár Ferkó
Fotószínháza” közreműködésével
• póni lovaglás a Panderosa Panzió lovain
• ugrálóvár a Greznár Vidámpark jóvoltából
• íjászat az „Őseink Útján” Hagyományőrző és
Íjász Csoporttal
• a Medical-Provisor Kft. biztosítja a helyszínen a felmerülő sürgősségi orvosi problémák ellátását, illetve kérésre újraélesztési
bemutatót tart
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
„Kendők, sálak a dunavarsányi hölgyek életéből”, illetve
„Az éltető víz” című kiállítás
a rendezvénysorozat ideje alatt szeretettel
várja a látogatókat!
A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogatható!
Szeretettel és tisztelettel hív és vár minden
kedves érdeklődőt Dunavarsány Város Önkormányzata!

A rendezvénysorozat támogatói:

GREZNÁR VIDÁMPARK
Sziget Szilárd Kft.
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HIRJÁK TANÁR ÚR ELKÖLTÖZÖTT

013. április 10-én hazaköltözött Hirják István férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, agronómus, osztályfőnök,
tanár, kolléga. Még az utolsó éveit is aktívan élte. Csodáltuk, hogyan képes járókerettel felásni a kertjüket, gondozni a növényeket. Irigylésre méltó memóriával áldotta
meg Őt a Teremtő, amit az utolsó napokig
megőrzött. Személyiségéhez hozzátartozott
a derű, az optimizmus, és legfőképpen az
Istenbe vetett mély hit.
Mindenkiben a jót hangsúlyozta, a pozitív értékek észrevételére nevelt bennünket
is. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
mert majdnem egy évszázados életét papírra vetette százötven oldalon, melyben
nyomon követhetjük a magyar történelem
legsűrűbb rendszerváltásait is. Nagyapa a
következő sorokban ebből a Visszaemlékezésből meséli el életét. Számára nagyon fontos volt, hogy mesélhessen, és figyelmesen hallgassuk Őt. Tegyük, ahogy
mindig szerette!
„1917. április 24-én születtem, szent
György napján, IV. Károly uralkodása alatt
a Tiszántúli Csanád megyében, Csanádapáca községben. A Tanácsköztársaságra nem
emlékszem, a románok bevonulására sem,
de a Horthy korszak alatt jártam az elemi
iskolába a szülőfalumban, gimnáziumba
pedig Békéscsabán. A gyermekkoromat egy
igazi paraszti gazdaságban, természetes körülmények között éltem le. A tanyát kiváló
fekete föld vette körül, ahol mezőgazdasági
termelést és állattartást végeztünk. Itt a
családunk boldogan és megelégedetten élt.
Heten voltunk testvérek. Vidáman, dolgosan
és biztonságban teltek napjaink. A nyári vakációt mindig együtt töltöttük.
A Horthy korszak alatt jártam egyetemre.
A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvosi
és Mezőgazdasági Kar Mezőgazdasági
Osztályán diplomáztam 1941-ben, mint okleveles mezőgazdász.
Másodéves egyetemista voltam, amikor
először táncoltattam egy bálon a leendő feleségem, Urbán Klárát. A sok tánc és beszélgetés után komolyan beleszerettem, de
még két évem volt hátra az egyetemből. Bevallottam neki, hogy komolyak a szándékaim a jövőt tekintve, ha hajlandó várni rám.
Megvárt! 1941. december 28-án tartottuk a
lakodalmunkat a szülőfalunkban. Családunk ekkor volt utoljára együtt. Ebben az
évben gr. Wimpfem György birtokán, Hernádnémeti Ósicskapusztán uradalmi intézőként dolgoztam. Sajnos beékelődött a boldogságunkba a két és fél éves katonaság, és
a két és fél éves hadifogság. Ez a korszak
valóban napfényes éveket hozott, kivéve a
háborút.

1942-ben vonultam be katonának, a
családban negyedikként. A kormányzónak tettem le a katonai eskümet. A
Horthy korszak után, de már Szálasi
uralma alatt estem fogságba, bár soha
nem tettem le a katonaesküt Szálasinak. A Szovjetunióban megismertem az
oroszok szabad életét. Dolgoztunk és
reménykedtünk a hazajövetelben, ami
1947. július 28-án, kedden, szent Antal
napján meg is történt. Feleségem és két
gyermekem várt.
A hadifogság után, 1947-ben Gyulára kerültem a Gazdaképző Iskolába
gazdasági tanárnak. Szerettem Gyulán élni,
itt született harmadik gyermekünk.
1950-ben áthelyeztek Debrecenbe, ahol a
Mezőgazdasági Technikum és Tsz képző
gazdasági tanára lettem. Megszületett negyedik gyermekünk. Közben Kedves anyámat és két bátyámat Hortobágyra internálták, pap bátyámat Kistarcsára, a tanyánkat
pedig elvették.
1953-ban Hajdúdorogra kerültünk. A
Mezőgazdasági Technikum gazdasági tanára és a Tangazdaság irányítója lettem. Itt
éltük meg az ’56-os forradalmat, melynek
leverése után felmondták a tanári állásomat, és a gazdaság vezető pozíciójától is
megfosztottak. Ekkor tudtam meg, hogy
Taksonyban szabad az egyik üzemegység
vezető állása, melyet megpályáztam. Így
1957-től az erőspusztai üzemegység vezetője lettem.
1959-ben átszervezték a gazdaságot,
ezért felmondtam, és Dunavarsányban az
általános iskola vett fel tanárnak. Magyart,
történelmet, gyakorlatot, sőt fizikát is tanítottam, de később csak a biológia, kémia,
földrajz oktatásával foglalkoztam. Az iskola
mellett bemutató kertet alakítottak ki, melyet a diákokkal teljesen rendbe hoztuk. Fákat ültettünk, akváriumokat helyeztünk el az
iskolában. Több vízitúrán is részt vettem a
fiaimmal és a tanulókkal.
1968-ban áthelyeztek Délegyházára,
ahol szintén foglalkoztam bemutató kerttel,
sőt az úttörővezetést is rám bízták. Dunavarsányban építkeztünk, így kerékpárral
jártam át Délegyházára. 1977-ben nyugdíjba vonultam, de a tanítást folytattam tovább 1989-ig.
Elmondhatom, hogy a Rákosi és a Kádár
korszakot végigdolgoztam, mint gazdaságvezető és pedagógus. Szigorúan szakmai
vonalon érvényesültem, a hitemet mindig
megtartottam.
Aktívan részt vettem a Katolikus Egyház
életében. Egyháztanácstag voltam, a Kereszténydemokrata Néppártot vezettem, az 1990es években hittant tanítottam, valamint irodai feladatkört is elláttam a plébánián.

A 2006-os vaslakodalmon

Időközben több jubileumot is ünnepelhettünk. 1991-ben aranymenyegzőt, 2001-ben
gyémántmenyegzőt, 2006-ban vasmenyegzőt, 2011-ben rubinmenyegzőt ültünk.
1991-ben aranydiplomát, 2011-ben rubindiplomát kaptam.
2012. április 24-én 95 éves lettem, december 28-án ünnepeltük 71. házassági évfordulónkat. A hosszú évek alatt nagycsaláddá nőttünk. 4 gyermekünk, 9 unokánk,
14 dédunokánk született. Hálásan köszönöm feleségemnek, hogy több mint 70 éven
keresztül mellettem volt. Isten áldjon mindannyiunkat!”
A temetés után beszélgetésbe elegyedtem
Surányi Gyuri bával. Azt mondta, hogy sajnos megint elment egy alapkő, ezért nekünk
az a feladatunk, hogy a helyébe lépjünk!
Elgondolkodtató, hogyan tudnánk mi, fiatalabbak átvenni ezt a hitet, erkölcsöt, elveket, családot feltétel nélkül mindenkor
megtartó staféta botot!? Álljon előttünk
példás élete, hogy sosem szabad feladnunk,
mindig ki kell tartanunk!
Örömmel tölt el bennünket, hogy nemcsak gyerekként, hanem felnőttként is ismerhettük, megtapasztalhattuk az életét.
Nagyapa! Köszönjük a sok rajzot, közös
éneklést, tanulást! Sosem feledjük a ballagási ünnepségeket, ahová kerékpárral elkísérhettük, valamint a közös fürdőzéseket!
Köszönjük minden értünk mondott imáját,
intő, nevelő szavait, aggódó szeretetét és
egész, példát mutató életét!

Búcsúzóul álljon itt nagyszüleink imája:
Testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért és dédunokáinkért könyörgünk hozzád
Istenünk. Azokért, akik már találkoztak Veled, de az élet zajos forgatagában elveszítettek. Azokért, akik valamilyen oknál fogva
meg sem ismerhettek. Hallgasd meg Uram
közös imáinkat! Add, hogy a betlehemi
csillag fénye megmutassa előttünk az utat,
hogy mindannyian megtaláljunk és kövessünk Téged mindhalálig! Ámen.
Hirják Tibor
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ÚTRAVALÓ

„Ember tervez, Isten végez” – tartja a
önpusztító folyamat végtelenségébe. Az
közmondás, s ezzel azt fejezi ki, hogy az
elsô Pünkösdkor 3.000 ember azt mondutolsó szó az Istené. Végsôta, „bár mi megfeszítettük, de
képpen az Isten akarata telmost térdet hajtunk elôtte”. Mi
jesül. A reményteljes evangé„…Úrrá és Krisztussá tette Ôt az Isten: azt a Jézust, mit mondunk?
liumi hit is ezt vallja, s ezzel
Legyen öröm számunkra,
akit ti keresztre feszítettetek” (ApCsel 3,36)
együtt még azt is, hogy az Ishogy Krisztus a mi Urunk és
tennek a végsô akarata, az egész terem- Pünkösd elôtt 53 nappal Nagypénteken. Istenünk, s ezért nincs még végünk. Ô,
tett világ javát fogja szolgálni. Benne az Az ember gonoszul kitervelte, hogy az a föltámadott Úr volt velünk az elmúlt
irgalom, a szeretet, a megbocsátás fog Isten megtestesült jóságát, Jézus Krisz- ötven napban is Húsvét óta. Ô, a feltápárosulni a teljes hatalommal, tökéletes tust, aki zavarta köreit, keresztre feszí- madott Krisztus vinné jó végre a mi terbölcsességgel, és felfoghatatlan jóság- ti. Meg is tehette mindezt, és azóta min- veinket a jelenben és a jövôben is. Ô van
gal. A hívô lélek tehát minden vészjósló den nap újra meg újra meg is teszi. és lesz velünk minden napon a világ véökológiai vagy társadalmi elôjel, sôt Mert minden napunkat eluralja az em- gezetéig. Ezért van értelme az igyekeprognózis ellenére megnyugtathatja lel- beri gôg, az istenkáromlás, de minimum zetnek, a bölcsességnek, a tisztességkét azzal, hogy végsô soron Isten kezé- az istenfelejtés. És ebbôl mérhetetlen nek, a reménységnek és a szeretetnek.
ben vagyunk és az Isten, aki mindent fájdalom, veszteség és szomorúság szár- Hisszük, hogy Krisztus úrsága tartja
jónak teremtett a kezdetben, Ô mindent mazik. De ennél is van rosszabb: a fáj- meg a teremtett világot, benne hazánjó végre is visz egykor. Amiatt valóban dalomcsillapító cinizmus vagy a zsib- kat, és Ô adhat magújulást mindeneknem kell izgulnunk, hogy az idôk végén badt nihilizmus, amiben sokan kilátás- nek.
mi lesz. Hogy amikor az „Isten végez”, talanul élnek…
Vagyunk-e még néhányan, akik bár
Hacsak nem jön Pünkösd! Hacsak akarva, akaratlanul, olykor gyarlón
akkor mi lesz. Akkor minden jó lesz.
Azon azonban kell izgulnunk, hogy nem lesz nyilvánvalóvá számunkra is, „megfeszítjük Krisztust”, a pünkösdi
addig mi lesz!? Hogy addig, amíg mi ter- hogy akit mi leszólunk, káromolunk Lélek által újra és újra tudjuk, hogy Ô a
vezgetünk és cselekszünk, addig mi vagy elfelejtünk – más szóval keresztre mi megváltó Urunk és Istenünk, aki jól
lesz!? Tesszük mindezt gôgös öntudat- feszítünk –, az a Mindenható Úr, sôt Ô elvégzi a mi örök sorsunk? E kérdés bátal, deformált tudattal, vagy ami még maga az Isten, aki mindent jóra fordít. tor, igenlô válasza legyen sokunk pünennél is rosszabb, elvakult fanatizmus- Így végez jól Ô. Kell-e nekünk ez a jó kösdi ajándéka.
sal. Mert, hogy valami ilyesmi történt vég? Vagy belefeledkezünk az emberi
A Presbitérium

„… Isten nagyon jól végez ...”

Töltsünk egy órát
J. S. Bach legszebb
orgonaműveivel!
A Dunavarsányi Napok
rendezvénysorozatának keretében

orgonakoncertre kerül sor a

Soli Deo Gloria Közösségi Házban,
június 9-én,
vasárnap 10.30-kor.

Teleki Miklós orgonaművész
vendégszereplésével
előadásra kerül

• H-moll prelúdium és fúga
• O, Mensch, bewein dein Sünde Gross
• G-dúr prelúdium és fúga
• Esz-dúr triószonáta
• Korál a 147. kantátából
• C-moll passacaglia
• D–moll toccata és fúga

Erre az ígéretes zenei élményre
mindenkit szeretettel hív és vár
az SDG Közösség!

Damariba-sziget,
a „csemetekerti” pihenőhely!
A Damariban, ahogy az elmúlt évben, úgy az
idén is egyre több összejövetelt szervezünk. Nagy
dolog ez, hogy stégekkel ellátott épületre sikerült
teljesen ingyen szerződést kötni egyelőre egy év
időtartamra, de reméljük, hogy ősztől hosszabb
időre megkaphatjuk ezt a sokak számára az elmúlt évtizedekben is megismert üdülőhelyet.
Most a munkálatok által még szebbé tesszük a
környezetet, hogy akár idősek akár gyerekek jól
érezhessék magukat. A szerződésben megjelölt
helyiség számában változás történt, nem egy, hanem két helyiség áll rendelkezésre saját kulccsal.
Szeretnénk ezeket ízlésünk szerint bebútorozni!
Szeretnénk ezt egy lelkigyakorlatos hellyé is kialakítani a csönd, az ima és az elmélkedés terén.
Régi vágyam volt, hogy ide bebocsátást nyerjünk, adjunk hálát az Istennek, hogy ez megtörtént. Így a Katolikus Egyház részére hosszútávon
megoldódhat egy nyugodt, felnőttek- gyerekek
számára nyugalmamat jelentő lelki megújulás.
A szerződés nyitott, mindenki által megtekinthető! Teljesen ingyenes a birtokbavétel a Duna
partján!
A Katolikus Egyház közli az összejövetelek időpontját. Az idén május 1-je után még többször
várjuk a pihenésre vágyókat.
Szeretettel:
Kis R. Sándor
plébános

2013. április-május hónap óta
születettek névsora
Becsky Miklós
Sipos Márk
Kocsis Lilla
Jaksics Beáta

Bence április 3.
április 11.
április 25.
május 2.

Az előző újságban téves születési
idővel jelentek meg:
Plaschil Benett
Király Anett Cintia

április 3.
április 7.

2013. április hónapban elhunytak névsora
Hirják István László
Pintér Józsefné
Dobák Istvánné
Rákosy Ferenc
Hajnal József
Borbély Mihály
Fazekas Csaba

élt 96 évet
élt 91 évet
élt 90 évet
élt 75 évet
élt 68 évet
élt 67 évet
élt 37 évet

2013. április hónapban házasságot kötöttek
Kányási Attila
Takács Attila
Cseszkó Péter
Kleiner László
Bodó István

Dombi Zsuzsanna
Borbás Réka
Lázár Anikó
Riesz Erika
Kimemia Zipporah Wangui
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„Az egyforma szó …” című Magyarországot „kívülről” megkerülő
játékunkkal ezúttal a Felvidékre érkezünk
1. A város első írásos említése 1238-ból való. Nevét a rendszeresen ezen a bizonyos napon való
vásárok tartása alapján egy jelzővel való kibővítéssel nyerte. Szlovák neve a várost átszelő patak, a
magyar „TöVIS, TüSKE” szó szlovák megfelelőjére
utal. Itt - a kedvenc városában - hunyt el 1382.
szeptember 10-én Łokietek Erzsébet fia, a híres
magyar király.
a VáROs és a kIRálY NeVe?
2. Ifjú gróf Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra
1908-ban írta az alábbi ismert verset, sőt a zenéjét
is ő szerezte.
„Krasznahorka büszke vára, ráborult az éj homálya. / Tornyok ormán az őszi szél, rég múlt dicsőségről mesél… / Rákóczinak dicső kora, nem jön
vissza többé soha. // Harcosai rég pihennek bujdosó fejedelemnek. / A toronyból késő este tárogató nem szól messze. / Olyan kihalt, olyan árva,
Krasznahorka büszke vára”
a szÖVegBŐl hIáNYzÓ VáR NeVe?
3. A festői fekvésű teraszos kialakítású város a Selmeci-hegység egyik völgykatlanában, az 1009 mes Szitnya hegytől északra található. Északról Teplafőszékely, északkeletről Bélabánya, keletről Tópatak, délkeletről Szentantal, délnyugatról
Hegybánya, Gyökös és Bacsófalva, délről Illés,
nyugatról pedig Hodrushámor és Vihnye községekkel határos.
a VáROs NeVe?
4. Vályi András szerint „Mezőváros Nyitra Vármegyében, földesurai Gróf Erdődy és Motesiczky
Uraságok, lakosai katolikusok és másfélék is,
fekszik kies helyen, Vágvizhez nem meszsze. Ispotállya is van. Nevezetesíti híres fördője, mellynek
külömbféle nyavalyákban hathatós foganattya
van” Határja jól termő, vagyonnyai jelesek és
külömbfélék, eladásra is van módgyok, első osztálybéli. A város mai jelképe a MANKÓTÖRŐ, melyet Winter Lajos megrendelésére Heyer Arthur
festőművész alkotott meg 1894-ben. Budapesten
korábban a gyógyfürdő jelképe volt. A mankótörő
alakja 1945. október 21-én, a település várossá
nyilvánításának napján vált hivatalos jelképoé.
melYIk FelVIDékI VáROsRÓl VaN szÓ?

5. Az úgynevezett Rodostói ház – Rákóczi utolsó
háza – ill. annak másolata a múlt század 40-es
éveiben épült, és csak fél évszázaddal később lett
a Kelet-szlovákiai Múzeum egyik állandó kiállító-

helye. Eredetije a törökországi Rodostóban található. A török építészet egyedülálló példájaként
betekintést nyújt II. Rákóczi Ferenc életének utolsó időszakába is, aki száműzetésének éveit ilyen
épületben töltötte. Hogy az összkép még teljesebb legyen, eredeti berendezésének egy részét
Törökországból szállították ide. az emlékházNak OtthONt aDÓ VáROs NeVe?

6. A képen az ún. Nagyszeminárium látható. Az
épületegyüttes része a Kisszeminárium, Püspöki
könyvtár. A Nagyszeminárium épülete a 18. századból származik, és jelenleg papneveldeként
működik. A Kisszemináriumban lakószobák találhatók. A könyvtárban mintegy 80 db 15. századi,
és kb. 1500 db 16. századi könyv található. Szlovákiában – a könyvek számát tekintve – ez a harmadik legnagyobb könyvtár. A vendégkönyv első
aláírója František Jozef volt.
melYIk VáROsBaN láthatÓ az éPÜlet, az
aláÍRÓ kÖzIsmeRt NeVe?
7. A képen egy kerekekre szerelt, az
apostolok szobrától
övezett szimbolikus
sírhely látható. A
gótikus ÚRKOPORSÓT 1480 körül készítették az I. Géza
király által alapított
bencés kolostor
környékének mesterei. A liturgikus
emlék, a középkori
magyar faszobrászat egyedülálló remeke az esztergomi Keresztény múzeumban látható – hiányosan! A hiányzó rész egy Krisztus-szobor
(A
KORPUSZ)
az
úrkoporsó
származási/készítési helyén tekinthető meg.
a helY NeVe?
8. Szlovákiában, Rozsnyó közelében, a Cseremosnya völgye fölött kúp alakú kőszirten emelkedik a
kuruc harcok dalaiban is sokszor megénekelt, teljesen épen maradt középkori várak egyike, Krasznahorka, melynek Mikszáth Kálmán sajátos fordítású nevet adott. hOgYaN haNgzIk ez a
„mIkszáthI” NéV?
9. A város az 1600-as évek közepén a magyar kultúra központja volt. Ezekben az években alakult

meg a nyomda, a könyvtár, és jött létre a Füvészkert elődje Winterl Jakab, a vegytan és a botanika
professzorának hathatós segítségével. Sőt, itt alapították meg azt az intézményt, amelyet 1777-ben
áthelyeztek Budára.
kI és mIt alaPÍtOtt a VáROsBaN? melYIk
éVBeN tÖRtéN ez?

10. A Garam völgyében, a Selmeci-hegység előterében fekszik a 13. század közepe táján épült királyi vár. Itt, a vár alatti városban született 1884.
október 10-én a híres vadász, Afrika kutató.
a VáROs és a VaDász NeVe?
11. A Városháza korábban egyemeletes épületének mai alakját 1787-88-ban nyerte, és tornyát is
ekkor építették. A torony nevezetessége az az óra,
amelynek mutatói fordítva jelzik az idő múlását: a
kismutató jelzi a perceket, a nagy pedig az órákat.
Ennek oka a monda szerint az, hogy a városon
rendszeresen átutazó kereskedők nem voltak hajlandóak hozzájárulni az óratorony építési költségeihez, így a városiak úgy döntöttek, hogy akkor
ne is tudják leolvasni a pontos időt az óráról.
melYIk VáROshOz kÖthetŐ az ÓRa és a
mONDa?
12. A szoros 2,200 m hosszú, 300 m mély, és az
aljánál a legszűkebb helyek csak 10 m szélesek. A
Szlovák-karszthegység karsztfennsíkjainak fehér
mészkövében mélyen bele vannak vájva, helyenként akár több mint 400 m mélyen. Aljának legszűkebb szakaszain az öreg aszfaltút alig fér el. A
szoros dísze a figyelemreméltó, 105 m magas sziklaképződmény, amely jellegzetes hegyes alakjáról
a találó ??? sÜVeg nevet kapta.
a szIklakéPzŐDméNY NeVe?
CukORsÜVeg? ŐRkatONasÜVeg?
lámPaÜVeg-sÜVeg?

A márciusi feladvány megfejtései:
1. Prielle Kornélia
2. Brasso - Fogaras
3. Bod Péter – Nagyenyed
4. Kolozsvár – Házsongárdi temető
5. Királyhágó
6. Kányádi Sándor
7. Madéfalva (1764), Nyírő József
8. Segesvár, Kolozsvár, Nagykároly, Déva,
Gyulafehérvár,
9. Nagykároly
10. Móricz Zsigmond - Vajdahunyad
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Közérdekû telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI üGYELET
Medical-Provisor Kft.

Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.

FELnőTT HázIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14

Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12;
K, Cs: 13-17

Dr. békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15

Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12;
K: 14-17; Sz: 11-13

Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDőnőI SzOLGáLAT
Kovácsné zelenka ágnes
védőnő I. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné zelenka ágnes
védőnő II. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12

Fonyóné Tóth Cecília védőn
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11

Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
FOGORVOSI REnDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
KInCSEM GYÓGYSzERTáR
06/24 534-350
SzAKORVOSI REnDELőInTÉzET, GYáRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEÖRES SánDOR nAPKÖzIOTTHOnOS ÓVODA
06/24 472-464
áRPáD FEJEDELEM áLT. ISK.
06/24 511-150
ERKEL FEREnC MŰVÉSzETI
ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALáDSEGÍTő SzOLGáLAT
06/24 483-352
MAGánYOS IDőSEKET
SEGÍTő ALAPÍTVánY
06/24 486-023
OKMánYIRODADunAHARASzTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
ÖnKÉnTES TŰzOLTÓ
EGYESüLET
06/30 987-2850
PETőFI MŰVELőDÉSI Ház
06/24 534-250
POLGáRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGáRőRSÉG Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
REnDőRSÉG KÖRzETI
MEGbÍzOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DunAVARSánYI REnDőRőRS
árpád u. 9.
06/24 472-125
KÖzTERüLET-FELüGYELő
Doktor János
06/70 938-2905
MEzőőR - Schipek Sándor
06/70 382-3660
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV zRT. (víz- és szennyvízszolgáltatás) 06/24 483-116
SzIGETSzEnTMIKLÓSI JáRáSI
HIVATAL DunAVARSánYI
KIREnDELTSÉGE, Árpád utca 7.
06/24 472-114
KÖzVILáGÍTáS HIbAbEJELEnTÉS
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
REFORMáTuS EGYHázKÖzSÉG
06/24 484-452
RÓMAI KATOLIKuS PLÉbánIA
06/24 472-017
RáCKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Gázszervíz! bármilyen típusú
Lajosné u. 7. szám alatti családi gázkészülékek javítása! bíró
ház (Liptai Húsüzlettel szemGyula gázkészülék szerelő
ben). A ház 70 m2 alapterületű,
mester.
2 szobás, összkomfortos, 1920Tel.: 06/20 922-0552
ban épült. Mindkét szobában
nagy cserépkályha és konvektor • Kutyakozmetikus házhoz megy!
van. Melléképület: garázs és
Tel.: 06/20 386-3363
szerszámos kamra.
Tel.: 06/20 410-0260.
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087 www.du• Dunavarsány, Szabadkai u. 20.
navarsanyigyerkocde.hu
szám alatt, 789 négyszögöl,
kertvárosi besorolású telek tu• Szülők, figyelem! Pót nagyisálajdonostól eladó. HRSZ: 958.
got, gyermekfelügyeletet 1 éves
Tel.: 06/20 467-1564
kortól vállal, akár alkalmanként
• Lakás és szobák kiadók az 51vagy éjszakára is sok szeretetet
es út mellett Nagyvarsányon!
adó, megbízható nagymama, vaTel.: 06/20 587-8298
lamint idősgondozást!
Tel.: 06/30 285-9299
• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968; Dunavar- • Matematika, fizika korrepetálást
vállalok!
sány, Görgey u. 6/a.
Tel.: 06/20 558-4555
• TV, monitor, DVD, CD, mikro
• Pedikűr, manikűr, gél- lakk,
sütő javítása garanciával.
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Kátalpmasszázs otthonában! Tyúkroly) www.galservice.hu
szem, gombás köröm, sarokrepedés, körömbenövés? Hívjon
• Vízvezeték szerelés, javítás,
dugulás elhárítás, gyorsszolgá- bizalommal!
lat, állandó ügyelet hétvégén is. Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács
Zsuzsanna)
Tel.: 06/30 376-1796
• Eladó a Dunavarsány, Halász

Köszönetemet szeretném kifejezni annak az ismeretlen hölgynek,
aki 2013. május 7-én megtalálta a pénztárcámat, és hiánytalanul
visszahozta nekem.
Köszönettel:
Késmárki József

Víz-gáz-fűtés, szerelvénycentrum és öntözéstechnikai szaküzletünk
kedvező árakkal várja vásárlóit.
Újdonság üzletünkben:
barkácslécek forgalmazása 30 féle méretben, válogatási lehetőséggel.
Ízelítő árainkból:
• 3/4 KPE cső (12 bar) 160 Ft/fm • Slagok széles választéka,
• Földből kiemelkedő öntözőfej:
90 Ft/m-től
1290 Ft-tól
• További 2000-féle termék,
• 110-es PVC cső: 890 Ft/2 fm
készletről!
Weboldal: www.kisduna-vizgazfutes.hu • Telefon: 06/20 494-5057
Cím: Dunavarsány, 51-es és 510-es út kereszteződésénél.
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Akció! Ékszervásár!

Lovaglás, táborozás!

Minden ezüst gyűrű most 50% kedvezménnyel!
Arany beszámítás 10.000Ft/g, felvásárlás 6.000Ft/g.
Fektesse pénzét színarany befektetési érmébe!
Arany, ezüst: felvásárlás, javítás, készítés.
A Botos zöldséges mellett!
Várunk mindenkit szeretettel!
Dunavarsány, Vasút sor 42. • Tel: 06/70-319-9461;
Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz: 14-17,
Cs-P: 10-13, SZ: 9-12.

A Jázmin Lovas udvar, Vendégház
megnyitotta kapuit!
Majosházán,
a Kossuth Lajos utca 61. szám alatt
várjuk az érdeklődőket.
www.jazminlovasudvar.hu,
tel.: 06/70 384-7474, 06/70 221-1411

