
XXI. évfolyam 9. szám 2010. szeptemberDUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Új iskolaépülettelÚj iskolaépülettel gazdagodott városunkgazdagodott városunk
Cikk és képes beszámoló a 8-9. oldalon

Dunavarsány Önkormányzata, a Petőfi Művelődési Ház és a Lányok Asszonyok Klubja

szeretettel hívja és várja Önt kedves családjával a 2010. szeptember 25-én (szombaton) megrendezésre kerülő

ÚTÁTADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT SZÜRETI FELVONULÁSRA ÉS UTCABÁLRA.
Útvonal:

Petőfi Művelődési Ház – Vörösmarty u. - Nyár u. - Alkotmány u. - Kertész u. – Petőfi Klub – Bartók B. u. – Sport u. – Benzinkút – Vörösmarty u. – Görgey u. – Bajcsy-Zs. u. –

Szabadkai u. – Epres u. – Kossuth L. u., Iskola u. – Damjanich u. – Arany J. u. – Dózsa Gy. u. - Halász L.-né u. – Petőfi Művelődési Ház

Indulás: 14.30-kor, a Petőfi Művelődési Háztól

Megállók: 1. Vörösmarty u. – Görgey u. sarok 2. Nagyvarsány, Petőfi Klub 3. Bajcsy-Zs. u. – Sörforrás és Botos ABC 4. Epres u. – Kossuth L. u. sarok

5. Iskola u. – Kossuth L. u. sarok 6. Arany J. u. – Dózsa Gy. u. sarok 7. Petőfi Művelődési Ház

A felvonulást MÁTÉ JÁNOS ÉS ZENEKARA kíséri.

Szüreti mulatság a Petőfi Művelődési Ház udvarán:

19.00 Tom Cat Band együttes                     21.00 TABÁNI ISTVÁN műsora 22.00 Utcabál

Mindenkit szeretettel várunk!

Bemutatkoznak
a polgármester-

és önkormányzati
képviselôjelöltek

(18-26. oldal)
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
Helyi�Választási�Iroda:

székhelye: 2336�Dunavarsány,�Kossuth�L.�u.�18.
vezetôje: dr.�Szilágyi�Ákos�jegyzô
Tel.: 06/24�521-041,�Fax:�06/24�521-056,
e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu
vezetô-helyettes: Bihari�Zsuzsanna�aljegyzô
Névjegyzék�vezetésével,�igazolással�kapcsolatos�ügyek
intézése: Igazgatási�Osztály

(2336�Dunavarsány,�Árpád�u.�7.)
Hebóné�Dull�Ibolya�igazgatási�osztályvezetô
(tel.:�06/24�521-040/150�mellék,
e-mail:�igazgatas@dunavarsany.hu)
Pintér�Ferencné�igazgatási�fôelôadó
(tel.:�06/24�521-040/152�mellék)

Helyi�Választási�Bizottság:

Tagjai:
Mészáros Sándor elnök
Ézsiás Erika elnökhelyettes
Szabóné Pál Orsolya tag
Szíjgyártó Gabriella póttag
Elérhetôség:
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.,
Tel.: 06/24 521-040, fax: 06/24 521-056

Szavazatszámláló�bizottságok�mûködési�helyei:

1.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Erkel Ferenc Zenemûvészeti Iskola 
(Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3.)

2.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Petôfi Mûvelôdési Ház 
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.)

3.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Közösségi Ház 
(Dunavarsány, Habitat u. 10-12.)

4.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Árpád Fejedelem Általános Iskola
(Dunavarsány, Árpád u. 12.)

5.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Petôfi Klub (Dunavarsány, Béke u. 16.)

6.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
mûködési�helye:�Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti
és Családsegítô Szolgálat (Dunavarsány, Árpád u. 13.)

7.�sz.�szavazatszámláló�bizottság
(kisebbségi�szavazókör)
mûködési�helye:�Árpád Fejedelem Általános Iskola
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 35.)

A�szavazókörökhöz�tartozó�utcajegyzék�megtekinthetô�a�Pol�gár�mes�-
teri�Hivatal�Igazgatási�osztályán�(Árpád�u.�7.�sz.)

• Kiket�választunk?
2010. október 3. napján a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásakor a választópolgár 3 szavazólapot kap:

- megválaszthatja Dunavarsány polgármesterét – a szavazólapon lé-
vő – jelöltek közül 1 jelöltre adhatja le voksát,

- megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-tes-
tületét; városunkban a megválasztható képviselők száma 8 fő,
tehát a szavazólapon legfeljebb 8 jelöltre adhatja le szavazatát,

- megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás sza-
vazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.

• Kisebbségi�önkormányzati�szavazás
- Az a választópolgár vehet részt a szavazáson, akit a kisebbségi vá-

lasztási jegyzékbe 2010. július 15-éig kérelmére felvett a helyi vá-
lasztási iroda vezetője. Dunavarsány városban a Helyi Választási
Bizottság a cigány és a német kisebbségi választásokat 2010. ok-
tóber 3. napjára tűzte ki. 

- Szavazni a kisebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiség-
ben lehet.

- A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre
kerül kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat
képviselő-testülete 4 tagú, ezért szavazni legfeljebb 4 jelöltre le-
het a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel.
Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.

• A�szavazás�módja�kisebbségi�és�önkormányzati�szavazás�esetén
Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság elő-
ször megállapítja az Ön személyi azonosságát és azt, hogy szerepel-e
a kisebbségi választói jegyzékben illetve névjegyzékben.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő érvényes
igazolványok alkalmasak:

- lakcímet igazoló személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske
formátumú) vagy 

- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kár-
tya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lak-
címigazolvány (lakcím kártya).

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól
megkapja a fentiekben meghatározott mennyiségű szavazólapot és
borítékot. A szavazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazó-

lap átvételekor Önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket,
illetve az önkormányzati választásnál a névjegyzéket. A szavazáshoz
szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot.
Végzetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a
szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.

• Szavazás�a�bejelentett�tartózkodási�helyen�önkormányzati
szavazás�esetén�(igazolással szavazás)
- Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási

hellyel rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – iga-
zolással – tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az eset-
ben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. július 16-át
megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.

- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október
1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől (azaz a települési önkormányzat jegyzőjétől). Ha
meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is
csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a ké-
relem 2010. szeptember 28-áig megérkezzen a helyi választási
irodába.

- Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meg-
gondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szavazzon!

- Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartóz-
kodási helye szerinti településen a helyi választási irodában,
vagy a szavazás napján az igazoláson a tartózkodási helyéhez tar-
tozó címen található szavazóhelyiségben a feltüntetett szavazat-
számláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

• Szavazás�mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni (az önkor-
mányzati illetve a kisebbségi választások esetében is) a szavazóhe-
lyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz
a mozgóurnát.
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.
Mozgóurna csak írásban kérhető! 

dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda vezető
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- El tudná képzelni, hogy valaha ne itt éljen?
Nagyon nehezen. Minden ehhez a város-

hoz köt, ami fontos lehet egy ember életében.
A családom, az ismerőseim, a gyermekkori
barátaim szinte mind dunavarsányiak. Velük
együtt, köztük nőttem fel, s elszakadni tőlük
– kis túlzással - olyan lenne, mint egy új or-
szágba költözni, ahol az ember idegenként
mozog.

- Milyennek látja szülőfaluja alakulását,
változását, aminek eredményeként ma egy
csaknem nyolcezres kisvárosról beszélhetünk?

A kérdése rátapintott a lényegre. Most érez-
tem egy összehasonlítást kisgyermekkorom és
jelenlegi, polgármesteri mivoltom között is,
amikor augusztus 31-én megadatott az a meg-
ható érzés, hogy átadhattuk a városnak a meg-
újult iskola épületét. Azt az épületet, ahol
1987-88 tájékán, magam is elkezdtem iskolai
tanulmányaimat, és amely épület már akkor
felújításra szorult volna. Sajnos több mint húsz
évet kellett várni a rekonstrukcióval, de most
hálát adhatok a Jóistennek, amiért részese le-
hettem egykori iskolám külső-belső megújítá-
sának, ahol reményeim szerint nem csak a fal,
a nyílászáró vagy a konyhai technológia lett
sokkal jobb, de a nevelői munka is hatéko-
nyabban fog tudni folytatódni az eddig is na-
gyon színvonalas oktatói tevékenység mellett.

- Nem csak az iskola-felújításban lehetett
része Önnek az elmúlt években, de szinte va-
lamennyi közintézmény új külsőt nyert.

Lokálpatrióta szemlélettel éltem meg eze-
ket a változásokat, hiszen tudomásul kell
vennünk, hogy Dunavarsány agglomerációs
kisváros. Ez annyit jelent, hogy településünk
is részese volt annak a Pest megyét jellemző
folyamatnak, hogy a Budapestről kiköltözők
a fővároshoz közel keresnek új otthont. Ez a
település részéről is alkalmazkodást kíván,
ugyanakkor meg kell találni az összhangot
Dunavarsány régi és új arca között. 

- Hogyan jelenik meg az Ön gondolataiban
városunk mondjuk húsz év múlva?

Úgy, hogy Dunavarsány egy nyugodt, inf-
rastruktúrával és szolgáltatásokban gazdag
agglomerációs kisváros. Azért hiú ábrándja-
ink ne legyenek, az ötös metrónak valószínű-
leg nem lesz állomása Dunavarsányban. Vi-
szont lesz bölcsőde, amivel nyilván nem fog-
juk megvárni, hogy tízezer fősre bővüljön a
település, amikortól már törvény szerint is
kötelező lenne ilyet létesíteni. Ígérhetem,
hogy 2-3 éven belül önkormányzati bölcsőde
fog működni Dunavarsányban, ezzel is segít-
ve a kisgyermekes családokat.

- Nyilván sok olyan beruházás van, aminek
megvalósításához nem elég csak Dunavar-
sány.

Ez sajnos így van. Példa erre az egykor
patinás vasútállomás épülete, amit a MÁV
oly mértékben hanyagolt el, hogy a végén
városunknak kellett saját pénzen felújítania,
mert az állam nem akart rá költeni. Sajnos a

szennyvíztelep hasonló kategóriába tarozik.
Több település gondozásában működik, Du-
navarsány csak egy a koncessziós társaság
tagjai közül. Ezért is megy olyan nehezen a
változás.

- Pedig változtatni kell, ezt mindenki tudja.
Egyetértek vele. A következő ciklus ele-

gendő kell, legyen ehhez. Mint ahogy ahhoz
is, hogy végre körforgalom létesülhessen a
bekötőút és az 51-es főút találkozásánál.
Csak, hát ez sem rajtunk múlik, a terület
ugyanis Taksonyhoz tartozik.

- Persze fontosak a beruházások, de az itt
élőket az is érdekli, hogy találnak-e helyben
olyan programokat, közösségi eseményeket,
amelyekért megéri Dunavarsányban marad-
ni, és nem máshova utazni.

Ezzel teljesen egyetértek. Annyit tudni kell
a múltról, hogy 1990-ben a rendszerváltozás-
sal egy hatalmas „robbanás” történt a civil
életet tekintve. Nagyon sok új kezdeménye-
zés indult útjára, és több szervezet is alakult
azokban az években. Ezzel együtt viszont
megjelent a köztük való rivalizálás is, ami
gyakran nem használt annak a nemes célnak
és törekvésnek, amire végül is alakultak. Tu-
lajdonképpen csak mostanra sikerült elérni,
hogy a minden tiszteletet megérdemlő civil
szervezeteink a saját munkájuk mellett már
egymást is tudják segíteni. Ezáltal erősebbek
és összetartóbbak lettek. Hálás szívvel
mondhatom, hogy háttérbe szorultak az
egyéni, politikai és társadalmon belüli kü-
lönbségek, és előtérbe került Dunavarsány
szolgálata.

- Magam ezt a változást a képviselő-testü-
leti munkában is tapasztalom.

Örülök annak, hogy ezt mások is észrevet-
ték. Sokat dolgoztunk ezért a szemléletváltá-
sért, amiben valamennyi képviselőtársam jó
partner volt. Az elmúlt öt esztendőben soha
nem mentek el a viták a személyeskedésig,
és soha sem születtek döntések a pártpoliti-
ka mentén. Bízom benne, hogy ez a jövő-
ben is így marad. Annak ellenére, hogy
mindannyian tartozunk valahová. Magam a
Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi el-
nöke vagyok, akinek ráadásul ellenzéki vá-
rosvezetőként nem is volt könnyű helyzete
az elmúlt években. Ugyanakkor az, hogy az
alsó tagozatos iskola épületén átfúj a szél
vagy, hogy olyan mellékhelyiségek vannak
benne, amelyek szégyenérzetre adnak okot,
nem helyezheti a problémát ideológiai vi-
ták kereszttüzébe.

- A magam részéről csak azt kívánhatom,
hogy ez a szemléletmód a jövőben is követés-
re méltó példa legyen az októberben felálló
új testületben. Köszönöm a beszélgetést.

Én is köszönöm, és azt kívánom, Dunavar-
sány polgárai minél nagyobb számban ve-
gyenek részt városunk közéletében, most
először október 3-án a választásokon, azt kö-
vetően pedig a közös munkában.

Riporter: Szilvay Balázs

Egy közösségépítő városvezető
1981-es születése óta él Dunavarsányban. Látta településün-

ket gyermekfejjel, fiatal felnőttként és látja – immár öt
esztendeje – polgármesterként is. Az elmúlt három évtizedben
csak egyetlen dolog nem változott benne, a település iránt ér-
zett szeretete, elkötelezettsége. Bóna Zoltán nemcsak városve-
zetőként, de civilként is sokat dolgozik Dunavarsány fejlődé-
séért, közösségi, lelki gyarapodásáért.
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• „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tan-
év második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan,
valamint 

• „B” típusát a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok számára.
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén ál-

landó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-
lás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási

intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok je-
lentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek felvételt felső-
oktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben
ténylegesen megkezdik.

A részletes „A” és „B” típusú pályázati kiírás – annak nagy
terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu honlapon a pályáza-
tok menüpont alatt, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a
11. sz. irodában tekinthető meg. 

A pályázatot és annak kötelező mellékleteit (pl. jövedelem-
igazolás) a Polgármesteri Hivatalban írásban (a 11. sz. irodában
és a honlapon hozzáférhető pályázati űrlapon), a pályázó által
aláírva egy példányban kell benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje:
2010. október 29.

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 06/24 521-052
telefonszámán kérhető.

A program, amelyet jelenlétével és
közreműködésével megtisztelt Bóna
Zoltán polgármester úr, valamint Dr.
Kun Lászlóné alpolgármester asszony,

két részből állt. Az első egy képző- és
fotóművészeti bemutató, valamint érté-
kelés volt. (A kiállítás hosszabb ideig
megtekinthető volt a tükörteremben.)

A második részben néhány fiatal,
kezdő művész kapott bemutatkozási le-

hetőséget. Tartalmas program volt, kár,
hogy a tájékoztatás (újság, plakátok
stb.) ellenére viszonylag kevés külsős
érdeklődő volt.

A szerevezők köszönetet mondanak
minden támogatónak és közreműködő-
nek, köztük Radul Zoltánnak, a műve-
lődési ház munkatársának.

Dr. Gligor János

Felsôoktatási ösztöndíjpályázat

Tehetségeket kerestek

A Szenior Foglalkoztatási Klub ezúton érte-
síti az érdeklődőket, hogy a nyári szabad-
ságot követően augusztus 24-én a szokott időben megtartottuk
összejövetelünket. Bár most kevesebben voltunk a szokottnál,
de akik eljöttek, igen terjedelmes álláslistából válogathattak.

A következő foglalkozás szeptember utolsó
keddjén, vagyis 28-án lesz. Érdemes lesz

eljönni, mert az aktuális álláslehetőségeken túl várjuk a Rácke-
vei Munkaügyi Kirendeltség képzésekért, továbbképzésekért
felelős vezetőjét.

Álláskeresõk, figyelem!

APetőfi Művelődési Ház és a Théba Művészeti Iskola szerve-
zésében, a MISA Alapítvány támogatásával igen érdekes

összművészeti verseny és bemutató volt augusztus 28-án Du-
navarsányban.

Duenavarsány Város Önkormányzata az Oktatási
és Kulturális Minisztériummal együttműködve a
2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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Csapatunk három nap alatt két kamionra
való adományt gyűjtött össze. Egy bu-
dapesti építőipari vállalkozás felajánlá-

sának köszönhetően nyolc raklap csempével,
műszaki cikkekkel, bútorokkal, továbbá is-
merősök és ismeretlenek felajánlásával még
több bútorral, két és fél raklapnyi ásványvíz-
zel, temérdek tartós élelmiszerrel és tisztító-
szerrel, valamint 540 liter hypoval indultunk
útnak.

A dunavarsányi segélyszállítmányt Ede-
lényben egy szervezet jóvoltából két helyen
rakodtuk le. Nagy örömmel, és immáron is-
merősként fogadtak bennünket. A beérkezett
adományokat igazságosan, arányosan osztják
szét honfitársaink. A lepakolás után körül-
néztünk a településen. Sok ház teljesen lak-
hatatlanná vált, még ha nem is dőlt össze.
Bontásra ítéltetett… 

Az utcákban rengeteg szemét, használhatat-
lan bútorok a telkeken, a kapukban, az utcán. És
a szag! A romokat markológépek tolják össze és
rakják teherautókra. Emberek permetezőkan-
nákkal fertőtlenítik portáikat, ingóságaikat, ami
még használható állapotban maradt. Mivel az
összegyűlt adományok mennyisége minden
képzeletünket felülmúlta, július hónapban még
egy szállítmányt viszünk, ezúttal Felsőzsolcára.
(Az utóbbi hetekben elterjedt Felsőzsolcai
adományosztás bonyodalmait elkerülve mi
közvetlenül a károsultak rendelkezésére bo-

csájtjuk a felajánlott értékeket, élelmiszere-
ket és egyebeket.)

Kétszer ad, aki gyorsan ad – tartja a mon-
dás. Dunavarsány adott. Immár sokadszor.

Hol kétkezi munkát, hol anyagi támogatást.
Településünk neve ezáltal nem lesz márvány-
ba vésve, de nem is ez a cél. Inkább az, hogy
meghalljuk a segélykiáltást, megfogjuk a ke-
zünk után nyúló kezeket, és a bajban ne en-
gedjük el.

A címben szereplő idézet lángoló betűkkel
kell, hogy beégjen elménkbe. Mert sosem tud-
hatjuk… Ma így, holnap úgy. És igazán csak
egymásra számíthatunk. 

Nyakas János

Élelmiszersegélyt osztottak
Településünkre az EU Élelmiszersegély Program 2010

keretében, jelentôs mennyiségû tartós élelmiszer érke-
zett a Pest megyei Vöröskereszt szervezetén keresztül.
Az adomány szétosztását a helyi Vöröskereszt szervezet
aktivistái végezték négy napon keresztül.

Az aktivisták igazán becsülettel és erejüket nem kí-
mélve végezték a nem éppen könnyû munkát. Az ado-
mány túlnyomó részt lisztbôl és tésztából állt, szétosz-
tásra került továbbá korlátozott mennyiségû háztartási
keksz és cukor. 659 fô részesült személyenként 10 kg
tartósélelmiszer-támogatásban. Adományt kaptak a lét-
minimum közelében élôk, a kisnyugdíjasok, valamint a
hátrányos szociális helyzetû gyermekek.

A munkát segítették a Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálat, az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Kft.
munkatársai. Ezúton szeretném megköszönni Farkas Ta-
másné, Szikora Ferencné, Taskó Istvánné, Bánhegyi
Magdolna, Schippert Ferencné, Oláh Józsefné és Jászfal-
vi Istvánné önzetlen segítségét.

Glázer Mihályné
Vöröskereszt titkár

Szervező-lebonyolító csapatunk: Nyakasné Kovács Ágnes, Őze Zoltán, Stefán Valéria,
Nyakas János Attila, Korfanti Kitti Alexandra, Szabados Tamás, Nyakas János, Kovács
Ferenc, Tóth Róbert, Tóth Gusztáv, Tóthné Petrus Erzsébet, Zsédöl Boglárka.

További adományozók: Buth Angéla, Neumann László, Neumann Alexandra, Simonné
Farkas Edit, Mikó Erika, Mikó Géza, Papp Anett, Szakál Lajos, Benkő Zsuzsanna, Tokai
Attila, Őze Zita, Kalmár Katalin, Kecskés Gábor, Balaton Edit, Bardi Tibor, Gyulai Anikó,
Csáky Csaba, Kovács József, Szécsényi Mónika, Cseperkáló János, Mátyás Gábor, Iser
Károlyné, Iser Károly, Löveiné Puzsár Éva, Rácz Arany Dóra, Rábli Tamás, Ignácz Zsuzsanna,
Kovács Viola, Beton EPAG.

• BÓNA ZOLTÁN polgármester • BAKOS ISTVÁN (Dunaharaszti)
• KURKÓ ILDIKÓ (Robi curászda) • PAPP GÁBOR
• ÉP-ÜZ BAU KFT. (Budapest) • SZELECZKY ZOLTÁN (Budapest)
• SCHÖFFER ÁDÁM • SZABÓ JÓZSEF
• BÁTORI ZSOLT és MAGDIKA • HORVÁTHNÉ SZABÓ ILDIKÓ
• TÍMÁR ISTVÁN (RED FOX Military bolt, Tököl) • JUHÁSZ ISTVÁN
• SZIKORA FERENCNÉ teherfuvarozó (Lajosmizse)
• KREISZ ATTILA (palackozott italok boltja) • JOÓ TIBOR sofőrünk (Lajosmizse)
• VADÁSZ ATTILA • PITTMANN JÁNOS

Köszönet a felajánlásokért, a támogatásokért, a munkáért
az alábbi szervezeteknek és személyeknek:

„Adj, mikor fent vagy, hogy kaphass, ha lent leszel…”

Baráti társaságunk adománygyűjtést szervezett
az árvízkárosultak részére, melyet 2010. június 19-én a

dunavarsányi polgárőrségtől külön, de velük párhuzamosan
mi is Edelénybe szállítottunk.

Az utóbbi hetekben, hónapokban nem volt olyan nap, hogy
ne emlegettük volna Boross Ferenc tanító urat. Tettük ezt

azért, mert azon munkálkodtunk, hogy méltó módon tiszteleg-
hessünk a centenáriumi ünnep alkalmából. Mindez a fenntartó
önkormányzat támogatásával sikerült. 

A százéves dunakisvarsányi oktatás emlékére megjelent egy
évkönyv, s ma már nem csak a temetők meghitt csendjében
járva emlékezhetünk az első néptanítóra, hanem az elemi is-
kola falán elhelyezett emléktábla előtt is. Köszönjük.

Az iskolai közösség nevében:
Vas Zoltánné



Dunavarsányi Napló XXI. évfolyam 9. szám6

Így ünnepeltük az államalapítás napját

A városi ünnepségre természetesen nemcsak a hívek, de min-
den civil érdeklődő meghívást kapott. Nem hiányoztak Duna-
varsány elöljárói sem – a testület és a hivatal egyaránt képvisel-
tette magát.

A népdalkör fellépésével kezdődött a műsor, majd Bor Viktor
színművész lépett mikrofon elé, aki Tárkányi Béla: Boldog asz-
szony anyánk című versét adta elő.

Ezt követően az egyházak képviselői szentelték, illetve áldot-
ták meg az új kenyeret. Ünnepi beszédet Bóna Zoltán polgár-
mester mondott, melyet alább olvashatnak:

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A világ nem fehér és nem fekete, hanem a kettő keveréke. De

nem mindegy, hogy a kettő keverékének éppen milyen arányát él-
jük, és az se mindegy, hogy fehérből megyünk a feketébe, vagy a
feketéből a fehérbe. Ezzel csak annyit kívántam mondani, hogy
sokan vagyunk ebben az országban, és sokan vagyunk ebben a vá-
rosban, akik ma jobb érzéssel ünnepelünk, mint tavaly ilyenkor,
mert azt érezzük, hogy a jó és a rossz aránya a jó felé indult el, a
tervek, az események, a döntések a rosszból a jó felé mozdultak. A
közös reménység pedig egy széles összefogásnak az első feltétele.

A megosztottság kulcsfogalom lett az elmúlt években. A fron-
tok azonban mállani látszanak. Az újrabeszélés, az újra egy-
másra találás, a közös kritika és a közös várakozás mintha ki-
kezdte volna a megosztottság falait. Persze ezt segítik a bajok is.
A természeti katasztrófák és a társadalmi katasztrófák. Volt
ezekből bőven. A pusztítás közös áldozatai talán az újjáépítés
közösségének részei lehetnek. Szent István ünnepén csak a nagy
nemzetépítés felől lehet megközelíteni privát vagy helyi sérelme-
inket. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy sok magyar em-
ber kárára nem lehet a magyar nemzetnek haszna. Most az el-
lenkezőjét kell átélnünk. A nemzet és hazánk épüléséből remél-
hetjük a család és a házunk tája épülését. Ebbe a nagy
építkezésbe pedig 15 millió magyar kap egyen-egyenként fontos
szerepet. 

A megosztott magyar törzsek egységes nemzetté kovácsolód-
tak azáltal, hogy a jogot és az erkölcsöt a keresztény reménység
jegyében tudták ötvözni. Azóta sok zsákutcát megjártunk pusz-
tán azért, mert a jogot kijátszották, az erkölcsöt lemosolyogták,
a reményt pedig a pillanat örömével cserélték fel. Egyszóval ezt
úgy hívják: nemzetpusztítás. 

Augusztus 20-a az magyar államnak az ünnepe. Az államnak
pedig egyetlen feladata van: a nemzet építése. A mai nap ün-
neplésével kapcsolatban az emberek eldönthetik, hogy mennek-
e templomba, települési vagy országos ünnepségekre, közösségi
megmozdulásokra vagy úgy élik meg ezt a hétvégét, mint bár-
mely másikat. Azt viszont senki nem gondolhatja, hogy semleges
maradhat a nemzetrombolás vagy nemzetépítés pólusai között.
Általában sincs, kritikusan helyzetben pedig különösen nincs
semleges magyar. Vagy építjük, vagy romboljuk az országot. A
mi esetünkben különösen is igaz az: ha valahogy tudjuk építeni
a nemzetünket, azzal építjük városunkat és szűkebb, privát érde-
künket. S ha önzésmentesen igazi értékek mentén munkáljuk csa-
ládunk és városunk javát, akkor azzal az egész nemzet érdekét
szolgáljuk. Így találkozik a nemzet. Így beszélünk arról a nem-
zeti egységről, amely felé elmozdultunk, amelyre szükségünk
van, és amelynek szüksége van ránk. 

A világ nem fehér és nem fekete. A nemzetromboló, gúnyoló-
dó kérdést sokan fogalmazzák meg nem kis rosszindulattal:
„Most eljött a Kánaán?”. Nem. Nem jött el a Kánaán, de mi
meghívást nyertünk ugyanarra, amire Szent István és családja
meghívást nyert, hogy a jog, az erkölcs és a remény mentén szer-
vezzük életünket. S ez a nagy lehetőség megérdemli, hogy ma
ünnepeljünk, holnap pihenjünk, vasárnap imádkozzunk, és hét-
főn nekifeszüljünk nemzetünk és városunk további építésének. 

Hajrá Magyarország! Hajrá Dunavarsány!

Akatolikus gyülekezet szentmiséjével és a református isten-
tisztelettel vette kezdetét a nemzeti ünnep városunkban.

A református templomban az igehirdetés után úrvacsorán ve-
hettek részt a hívek, akik innen a Hősök terére vonultak át az
önkormányzat által szervezett ünnepségre. A katolikus szentmi-
sét Kis R. Sándor plébános mutatta be, aki Szent István kirá-
lyunk nemzet és közösségépítő erejét emelte ki prédikációjában. 
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Sokak számára is-
meretesek azok a
lehetőségek, ame-

lyek biztosítottak a hitoktatás területén a gyermekek vallásos
nevelésével kapcsolatban. Voltak és vannak, akik ma is közö-
nyösek, és értetlenül állnak e jelenség előtt. Régebben a hittant
az elszigeteltek privilégiumának tekintették. Ma is e kérdőjelek
és kérdések merülnek fel sokakban, miért is van a hittan? Mi
szükség van erre? Nem abban a korban élünk!

Ha nagyon sokat teszünk a hitoktatás érdekében (szülők, peda-
gógusok, hitoktatók) akkor is csak töredékét tesszük annak, amit
a gyermekek jövője érdekében kötelesek vagyunk megtenni. 

Sokan teszik fel a kérdést „Miért is élek?” És a válasz: nincs
válasz! A hitoktatás nem az egyházi „utánpótlás” érdekében tör-
ténik! Nem egyfajta egyházi „káderképzés!” A hittan=élettan!
Miután az ember nem csupán biológiai (testi) lény, lelki és szel-
lemi igényei egyaránt vannak. Nem is akármilyen tartalmúak!

Minden gyermek Isten ajándéka, és áldás a szülő számára. A
gyermek is teljes ember, vágyik a teljes, feltétlen szeretetre. Isten
ezt bőségesen adja. Ennek egyik fontos eszköze a hitoktatás. A
szülő az Istentől kapott mélységes szeretetet plántálja gyermeké-
be. Ezért is válik teljessé vallásunk gyakorlása és hűséges meg-
élése, mivel a bennünk levő Lélek eredménye a minden jó és ne-

mes tett, melyet az Isten
megelőlegez számunkra.

A gyermek csak az Is-
ten iránti szereteten keresztül tudja igazán és méltó módon sze-
retni szüleit, tanárait, valamint környezetét. De itt tanul még a
jóságról, az igazságról és mindarról a szépről, melyről a kedves
szülők is tanítják, nevelik gyermekeiket. Akkor mégis, miért
merül fel kétség sokakban? Miért a hittan?! 

A hittan a Biblia által megtanít arra, hogyan élhetünk, boldo-
gulhatunk, s miért is élünk? A hitoktatás minden várható és
nem várható helyzetre felkészít. A hitoktatás nemcsak a gyer-
mek, de a szülő érdeke is! A szülő öröme gyermeke szép élete.
A szülő bánata, ha gyermeke élete zátonyra fut. A hitoktatás ki-
egészíti a szülői nevelést. 

Ezért legyenek bölcsek, építsék gyermekük jövőjét a hitre, sze-
retetre, hogy átérezzék Isten áldását. A szentségekre való felké-
szülés, és annak méltó vétele segítségükre lesz egész életükben.

A templom az a hely, ahol a család tagjai lelkileg erőt gyűjt-
ve várhatják az elkövetkezendő hét kihívásait, „az ÚR napját, a
vasárnapot szenteld meg!”

Ebben a reményben kívánok áldásos új tanévet! 
Kis R. Sándor

plébános

KineK az érdeKe a hitoKtatás?

Az óvó nénik
(mind a ket-
ten) és a da-

dus izgatottan várják
a gyönyörűen rendbe tett óvodában az első
érkezőket. Már messziről hallatszik a sival-
kodás. Nyílik az ajtó, anyuka kisírt szemmel
tuszkolná befelé a rúgkapáló kisdedet. 

„Csak még egy puszi, meg még egy, de
ugye mindjárt jössz, anya ne menj el!” stb.
Egyik óvó néni elveszi a csöppséget, aki
rúg, karmol, visít, a másik óvó néni kéri
anyukától a gyermek TAJ számát, ami: „jaj,
otthon maradt”, meg, „jaj, az ágynemű is,
na, nem baj, akkor ma még nem alszunk itt”.
„Pistike” már nem visít annyira, óvó néni a
kisautókat mutogatja neki, ám ekkor anyuka
beszalad a szobába még egy pusziért, és a
küzdelem kezdődik elölről. Közben újabb
anyuka érkezik „Zsuzsikával”, aki nem sír,
egyből beszalad, és amíg óvó néni anyuká-
val beszél pár szót, fenekestül felforgatja a
babaszobát, a babakonyhát, meg amit csak
ér. Anyuka aggódik, ugye nem kapja a gye-
rek túl forrón, netán túl hidegen a teát? Ugye
nem baj, ha még nem tudja egyedül kifújni
az orrát, ugye nem baj, ha etetni kell, ugye
nem baj, ha néha még bepisil, de igazán
csak egy kicsit szokott… ja, pótbugyi? Az
nincs. Az sajnos otthon maradt, ellenben ott
van a zsákjában a cumisüvege málnaszörp-
pel, ugye, abból ihat napközben akármikor? 

Amíg óvó néni Zsuzsi anyut hallgatja,
másik óvó néni Pistikét nyugtatgatja, dadus
néni pedig a 3. érkezővel foglalkozik. Ez
alatt Zsuzsi a szoba teljes átalakításán fára-
dozik. Már egy zsírkréta sincs a dobozában,
nagy kavargatások közepette azokból ké-

szül az ebéd az egyik babakonyhai lábosban
egy asztal alatt. A többi babaedény valahogy
bekerült a babaszobai ágy alá, a babák a
kockázós polcra költöztek, és hogy ott el is
férjenek, a kockák szétszóródtak, úgy min-
denfelé. Pistikés óvó néni indulna Zsuzsival
értekezni, hogy azért, ezt nem így szoktuk,
sokkal jobb lenne, ha… de tovább nem jut,
mert Pistike újból rázendít. Zsuzsi anyu,
azon némileg méltatlankodva, hogy a cu-
misüveget kislánya nem használhatja, köz-
ben elmegy, ám újabb 2-3 csemete érkezik,
ki sírva, ki csendben, ki bármiféle felszere-
lés: váltócipő, orvosi igazolás, pótruha nél-
kül, fordulnak is haza. 

8 óra, reggelizés. Folyamatosan, vagyis
egyszerre csak 5-10 gyermek, akiket oda le-
het csábítani a megterített asztalhoz, később
a többiek. 

Evés előtt kivonulás a mosdóba a dadus
nénivel. Itt kiderül, Jancsi, Kati és Lacika
nem hajlandó használni a kis vécéket, köve-
telik a bilit. Zsuzsi pedig egy kicsit tényleg
bepisilt. Annuska fröcsköl, visong, két kéz-
zel „dobálja” a vizet a többiekre, Peti pedig
kifolyatná az összes folyékony szappant a
flakonból. Béluci nem hajlandó elfogadni a
törölközőjét, neki az otthoni kell, Moncsi a
fogkeféjével áll neki a frufruját igazgatni.
Ödönke trónol, majd torkaszakadtából kia-
bál: „Készen vagyok!” – aztán anélkül,
hogy a segítséget megvárná, már öltözik is.
Folyomány: lemosás, bugyi és rövidnadrág
csere, de gyorsan. A reggeli kakaó, tea, va-

jas kifli. Van, aki azért
nyafog, mert ő éppen
most tejet kér. Mások
azért bömbölnek, mert

zsíros kenyeret, vagy pizzát, vagy kukorica-
pelyhet ennének. Megint más kiborítja a ka-
kaót, rá a szomszédja ruhájára, sírás, átöltö-
zés: „Nem ezt akarom felvenni, hanem a ka-
csás szoknyámat!” – ami persze otthon van.
Győzködés, magyarázkodás, vigasztalás. 9
körül befejeződik a reggelizés. Kati, Edike
és Zolika reklamálnak, ők újra megéheztek,
együnk még!

9-10 órára beáll a viszonylagos nyuga-
lom, de addigra a szoba romokban hever,
dadus néninek fáj a feje, óvó néni – az egyik
– végre hozzájut, hogy a szülők által a gyer-
mekek részére behozott szükséges holmikat
átnézze, és a dadussal együtt a helyére te-
gye, a másik óvó néni mesél a gyerekeknek.
Néhányan csendben sírdogálnak. Ebbe az
idillbe toppan be Pistike anyukája, hogy
megnézze, sír-e még Pistike, és, hogy eset-
leg még egy-két puszit adjon neki. A hatás
katasztrofális, a végeredmény: „Ma még in-
kább hazamegyünk ebéd előtt, úgy sem
hoztunk ágyneműt!” És haza is mennek,
tényleg.

Este otthon mindkét óvó néni és a dadus
saját családja körében próbál regenerálódni.
A fejük fáj, kicsit szédülnek, fülük még min-
dig tele a gyereksírással. Ám a család kér-
désére: „Na, milyenek az új kicsik?” – a vá-
lasz mégis ez: „Nagyon aranyosak, tünemé-
nyesek, máris imádom őket, mindegyiket!”
– és fáradtság, fejfájás, fülzúgás ide vagy
oda, ez valóban így is van.

Weöres Sándor Óvoda

Elsô nap az óvodában
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Alábbiakban először Faragó Károly
helytörténész gondolatait közöljük Bo-
ross Ferencről, Kisvarsány első tanítójá-
ról:

A temetők meghitt csendjében járva
nemcsak az elmúlás szele érinti meg az
embert, hanem az egykori lét feltörő em-
lékei is. A hallgatag sírkövek mindegyike

egy-egy érdekes titkot, emberi sorsot rejt
magában. Bizony, ha a sírhalmok mesél-
ni tudnának…

Van a varsányi öregtemetőben egy egy-
szerű sírhalom, melynek kőtáblájába vés-
ve ez áll: „Itt nyugszik Boross Ferenc
(1882–1926) Kisvarsány első tanítója”.

De kis is volt tulajdonképpen Boross
Ferenc, akiről a síremlék olyan egyszerű-
en és mégis meghatóan emlékezik meg?

1882-ben született Homokszentlőrin-
cen egy falusi tanító gyermekeként. A
tanítóképzőt Szegeden végezte. Első ta-
nítóskodása Bankházán volt egy tanyasi
iskolában. Később Kiskunlacházán ok-
tatott.

Amikor Dunakisvarsány a századelőn
fejlődésnek indult, szüksége volt egy ál-
landó tanítóra. Így került 1910-ben Bo-
ross tanító úr Kisvarsányba. Ekkor még
az iskola a Macsata-féle házban volt.
Egyszerre több, különböző korosztályt

tanított. A századelő falusi-tanyasi tanítói
igen mostoha körülmények között dol-
goztak. A tanulók helyzete sem volt kü-
lönb: agyonzsúfolt tantermekben tanul-
tak, a nebulók egy része állt az óra alatt.
Az áldatlan állapotnak egy tanfelügyelői
látogatás vetett véget, mert igen rövid idő
alatt megépült a mai (öreg) iskola. Ennek
az intézménynek – akármilyen hihetetle-
nül is hangzik – nagy híre volt akkor
szerte az országban. Az „Elemi Népisko-
la” akkori pusztai iskolának számított, s
mint ilyen, újdonság volt errefelé.

A hatgyermekes tanító életébe is bele-
szólt az I. világháború. Behívták katoná-
nak, azonban az oktatást, a tanítást a ka-
tonáskodás alatt is folytatta. A morzeje-
lekre oktatta a híradós katonákat a
Citadellában. Később a frontra került, és
szerb fogságba esett. Az itt szerzett tüdő-
betegségben halt meg 45 évesen, 1926-
ban. Felesége 1951-ben hunyt el.

Boross tanító úr a mai ötvenen túli
nemzedéknek a szüleit tanította betűve-
tésre, oltotta beléjük a tudás iránti vágyat.
Amolyan igazi falusi értelmiségi volt.
Kérvényeket szerkesztett az egyszerű
embereknek, segített nekik eligazodni a
hatósági „kacifántos” fogalmazványok-
ban. Alapítója volt a helybéli Hangya Fo-
gyasztási és Értékesítő Szövetkezetnek.

100 éves a közoktatás Kisvarsányban

Pokorni Zoltán,
az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke 

T
öbb száz iskolás gyermek és szüleik gyülekeztek a szakadó esô ellenére is vá-

rosunkban az új iskola átadó ünnepségére augusztus 31-én. A Kossuth Lajos

és Iskola utca keresztezôdésében felállított nagysátorban délután kezdôdött a

program: énekkel, tánccal, no és persze a köszöntôkkel. Bóna Zoltán polgármester

mellett Pokorni Zoltán, az Országgyûlés Oktatási Bizottságának elnöke üdvözölte az

elsô tanévüket kezdôket, az új iskola tanulóit, pedagógusait és mindenkit, aki

együtt akart örülni a város legújabb ékszerének. Annak a kincsnek, melyet önerôbôl

épített az önkormányzat az elôzô kormány és az unió támogatása nélkül.

„Igen tisztelt Elnök Úr, Képviselő Úr, Igazgató Asszony, Tanárnők és
Tanár Urak, kedves Tanuló Ifjúság, Hölgyeim és Uram, kedves Vendé-
geink!

Kettős ünnep hordozója ez az óra. Egyrészt hálával, elismeréssel és
tanulási készséggel fordulunk a múlt felé, másrészt pedig a jövő iránti
felelősségünknek adjuk bizonyságát.

A múltba fordulunk, mert száz esztendővel ezelőtt indult meg az ak-
kori településünkön az elemi iskolai oktatás Boross Ferenc tanító úr
vezetésével egy 55 fős, 1-4 osztályokat magába foglaló csoporttal. Aki
a múltját nem becsüli, sem a jelenét, sem a jövőjét igazán nem érti. 

Mindenekelőtt tehát fejet hajtunk azok előtt, akik száz évvel ezelőtt
elérkezettnek látták az időt, hogy az itt élők gyermekeinek elméjét és
érzésvilágát itt helyben pallérozzák, és ezzel megalapozzák, majd meg-
erősítsék azt a folyamatot, amely a mai Dunavarsányba vezetett mind
az általános közélet, mind pedig a közoktatás színvonalát illetően. E
helyen is szeretettel köszöntöm Boros Ferenc egykori tanítónk unoká-
it, dédunokáit, ükunokáit, minden leszármazottját és késő hozzátarto-
zóját. Legyenek büszkék Boross Ferenc szolgálatára, amely büszke-
séghez mi, a szélesebb közösség hálával és elismeréssel csatlakozunk. 

Ezt a hálát és elismerést emléktábla elhelyezésével is kifejezzük a
megújult elemi iskola falán, amelynek felújítását a Városgazdálkodási
Kft. végezte.

Öröm látni a megújult iskolát, jó érzés az elődök sikeres munkájára
emlékezni, az első tanítónk nevét, jóságos tekintetét kőbe vésni.

De még ennél is jobb dolog azzal dicsekedni – s ezzel adózunk iga-
zán az ősök hűségének –, hogy megbecsüljük az előttünk járók munká-

ját, és korunk lehetőségei és kihívásai között legalább annyit mi is kí-
vánunk adni jelenünknek és jövendőnknek, mint ők adtak koruknak és
az utánuk jövőknek. Ennek jegyében nyitjuk meg kapuit a kibővített és
felújított alsó tagozatos iskolai épületünknek, amelynek munkálatait a
KINAMÉ Kft. végezte Kiss István vezetésével, Nagy Béla mérnök úr
terveit követve, Sipiczki Zoltán műszaki ellenőrzése mellett. Az ünne-
pélyes szavakat ma mástól várjuk, s én csak a beszédes tényekre szo-
rítkozom, amelyet az iskola gyönyörű látványa csak megerősít. Egy
nem oktatási célra épült régi épületből egy klasszikusan oktatási célo-
kat szolgáló modern épület lett. A régibe a konyha gazdasági bejárata
vezetett, az újba akadálymentes, aulás központi porta és recepciós szo-
ba. Öt tanterem volt, ma kilenc. Egy tanterem 40 m2 körül volt, ma az
átlag 60. Nem volt tanári szoba, ma az is várja az itt tanítókat. Az épü-
let padozata, falai, nyílászárói málladoztak, korhadoztak, ma tökélete-
sek. A vizesblokkok mennyiségileg és minőségileg kritikán aluliak vol-
tak, ma nyolc vizesblokk és egy-egy mozgássérült mosdó áll rendelke-
zésre. A sort folytathatnánk a modern gépészeti berendezésekkel, a
megnövekedett kapacitású konyhával, a húsz darab térburkolattal el-
látott parkolóval, a modern tűzvédelmi berendezéssel. Ehelyett csak
azt mondjuk, hogy a 640 korszerűtlen és szakszerűtlen négyzetméterű
iskolából 1270 négyzetméteres, megduplázódott befogadóképességű,
jó műszaki állapotú, korszerű iskola lett. 

Illesse köszönet mindazokat, akik ezért az elmúlt hónapokban meg-
tették a magukét. Mi pedig ünnepelünk a dunavarsányi közoktatás
múltjának és jövőjének határán hálával és elismeréssel, felelősséggel
és tettrekészséggel.”

Bóna Zoltán polgármester köszöntője az iskolaátadó, tanévnyitó ünnepségen augusztus 31-én
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Ahogy haladtunk a határ felé, szinte
húztuk magunkkal a csúnya, nagy, feke-
te felhőket. Sajnos az ott töltött idő alatt
nem is hagytak el minket, végig esett az
eső. 

Vendéglátóink már nagyon vártak
minket. A helyi általános iskola torna-
termében szállásoltak el minket. A szü-
lők és pedagógusok gondoskodtak a na-
pi háromszori étkezésünkről és a prog-
ramokról. Lovas kocsival elmentünk
egy helyi vállalkozó „tanyájára”, ahol a
háziállatok megtekintése és simogatása
mellett a bátrabbak lovagolhattak is.

Megtekintettük Kiskoh közelében a
„Medve-barlangot”, Réven felkerestük
Juliana nénit, aki megmutatta nekünk a
fazekas mesterség alapjait, és ki is pró-

bálhattuk a korongozást. Nagy élmény
volt az agyagozás! Mindenki lelkesen
csomagolta be a saját maga által készí-
tett első agyagedényét. Juliana néni
csak mosolygott alkotásainkon…

Tordán ellátogattunk a sóbányába, va-
lamint Kolozsváron megtekintettük a
Szent Mihály templomot, Mátyás király
szülőházát, Nagyváradon pedig a Bazi-
likát. 

A történelmi Erdély határát átlépve a
Királyhágón sok-sok fényképet készí-
tettünk a csodálatos havasokról. Dél-
után és este a vendéglátóink közül Ger-
gő a testnevelő tanár gondoskodott kü-
lönféle csoportos játékokról, melyeket a
gyerekek és mi felnőttek is nagyon él-
veztünk. A rossz időt „megtréfálva”

mindig volt „B” terve vendéglátóink-
nak. Nagyszerűen megszervezett ven-
déglátás volt. Minden alkalommal ott
voltak azok a bihari gyerekek is, akik
nálunk vendégeskedtek, így komoly ba-
rátságok köttettek. Utolsó este a helyi
Pizzázóból a művelődési házba men-
tünk, ahol fergeteges diszkóval zárult a
tábor. A magyarországi és bihari gyere-
kek közösen táncoltak és mulattak éjjel
1 óráig.

Másnap reggel a búcsú nagyon meg-
ható volt! Amíg a buszra vártunk, leül-
tünk egy nagy körbe, és lezártuk a tá-
bort azzal, hogy egymásnak dobva a
labdát mindenki elmondta, amit ez a két
hét adott neki – mennyire jól érezte ma-
gát, mi tetszett a legjobban. (Érdekes
volt, hogy senkit sem zavart az eső.) A
gyerekek egymást átölelve sírtak és tet-
tek ígéretet arra, hogy válaszolnak a le-
velekre.

Még egyszer a magam és munkatársa-
im, valamint a táborozó gyerekek nevé-
ben mindenkinek köszönjük a támoga-
tást, hogy ez a cseretábor létrejöhetett.

Gyurasics Gáborné

A gyerekek
egész héten át
négy csapatban
ver  senyez tek .
Nyerni csak
sportszerű és be-
csületes játékkal
lehetett. Az ered-
ményhirdetés és
díjkiosztás a szü-
lők előtt tartott

pénteki záróünnepségen volt. Az elsőstől a nyolcadikosig minden
korosztály képviseltette magát. Kicsik és nagyok egy csapatban,
egymást partnernek tekintve játszottak, hiszen a cél közös volt:
megnyerni a versenyt. Öröm volt látni, ahogy a nagyok a kicsiket
biztatták, elnézték esetleges ügyetlenségeiket, vagy ahogyan osz-
toztak sikereikben. Igazi csapatszellem alakult ki köztük.

A sorversenyek után a Biblia mellett pihentünk meg, és
minden nap tanultunk egy újabb történetet, illetve egy Ige-
verset. Ezek fő mondanivalója volt, hogy Isten annyira sze-
ret minket, hogy Fia élete árán lehetőséget teremtett arra,
hogy itt a földön, és majdan a mennyországban együtt él-
hessünk Vele.

Ebéd után szabadfoglalkozás következett, amikor a gyere-
kek kedvükre focizhattak, kosarazhattak, csocsózhattak, a
nagyobbak által készített gólyalábakon egyensúlyozhattak,
vagy akinek kedve volt, szép dolgokat készíthetett a kézmű-
ves foglalkozásokon.

A gyerekek szerint a táborban sok jó program volt, de a
méta nevű régi, magyar labdajátékot semmilyen más játék
nem múlhatta felül. Pénteken a záróünnepségen lángos evés
közben a szülőkkel is ezt játszottuk.

Amit a hét során mindannyian átéltünk, azt legjobban C.
H. Spurgeon szavai fejezik ki: „A világ összes anyagai közül
a szeretetnek van a legnagyobb kötőereje.”

Ezúton is nagyon köszönjük minden támogatónknak és se-
gítőnknek, hogy hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy a
táborban résztvevő gyerekek egész héten át jól érezhessék
magukat. Kívánjuk, hogy Isten mindent pótoljon nekik visz-
sza, és áldja meg életüket gazdagon.

A táborról készült fotók megtekinthetők a gyülekezetünk
honlapján: www.baptista-dunavarsany.hu/node/16

A Baptista Gyülekezet
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Cseretábor, második „felvonás”
– Erdélybe szervezett kirándulást a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat –

Július 26-án végre elérkezett az idő, és útnak indultunk 20 gyermek-
kel és 3 kísérővel Romániába, Biharra. Utolsó egyeztetés, meg van-

e mindenkinek a személyigazolványa, a szülői nyilatkozata, a baleset-
biztosítása. Nagyon nagy volt az izgalom, hiszen ezek a gyerekek, akik
velünk jöttek, soha nem lépték még át Magyarország határát, de mi is
izgultunk, mert soha nem mentünk még úgy táborozni, hogy ne mi
szerveztük volna a programokat, ne mi rendeljük meg az ebédet és
gondoskodjunk a gyerekek szórakoztatásáról.

I
mmár negyedik éve újból lehetőséget kaptunk,
hogy az Árpád Fejedelem Iskolában nyári gye-

rektábort rendezzünk. Nagyon hálásak vagyunk
Istennek azért, hogy sok kis- és nagygyermeket
küldött ismét hozzánk, akikkel együtt játszhat-
tunk, jól érezhettük magunkat, és közösen hall-
gathattuk a bibliai történeteket.

Nyári tábor az iskolában



Dunavarsányban sajnos min-
dennapos dolog, hogy délután a
munkából vonattal hazaérkezők láthatják, amint egy „társuk” el-
keseredve keresi a reggel gondosan lezárt biciklijét. Ilyenkor
azon töpreng az ember, hogy vajon ő meddig tudja használni ke-
rékpárját, mielőtt az az erkölcstelen tolvajok martaléka nem lesz,
és ha ez megtörténik, akkor hogyan fog esetleg több kilométert
gyalogolni reggelente és délutánonként a vasútállomásra.

Sajnos ezekre a kérdésekre nincs válasz, így az ember né-
hány nap alatt szinte el is felejti, vagy legalábbis próbál a min-
dennapi problémák mellett nem ezzel foglalkozni. Egészen ad-
dig, amíg az ő kerékpárja nem kerül sorra, melyet talán valaha
egyszer az utolsó kuporgatott pénzéből vett, és amit szinte le-
hetetlen pótolnia még akkor is, ha ez más számára jelentékte-
len. A mai napon közelről láthattam egy ilyen esetet. Az édes-

anyám biciklije került sorra, aki
szegény azóta azon morfondíro-

zik, hogy még ha tudna is valahogyan venni egy másikat,
egyáltalán érdemes-e. Vajon meddig tudja majd használni?
Vagy mivel zárja le, hogy ott is maradjon? 

A legnagyobb baj az, hogy ilyenkor nem tud az ember igazán
biztatót mondani. Maximum annyit, hogy majd autóval elvi-
szem hétvégén bevásárolni, hogy legalább akkor ne kelljen
gyalogolnia több km-t a nehéz csomagokkal. Csak sajnos ezek
után felmerül a kérdés: meddig tudom használni az autómat,
mielőtt azt is ellopja valaki a vasútállomásról, ha dolgozni me-
gyek, és ott kell hagynom a gépjárművet?

Mindenesetre remélem, boldog az illető, aki ahelyett, hogy
elmenne dolgozni, mint minden tisztességes ember, másokat
rövidít meg. Kismika-Molnár Ágnes
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NYÁRI KALANDOZÁS
ABaba-Mama Klub az idén merész kirándulási tervet tű-

zött ki maga elé. Úti célul a Budai-hegyeket választot-
tuk. 78 fővel indultunk Csillebércre, a régi úttörőtábor

helyén kialakított Kalandparkba, ahol a gyermekek ügyességi
akadálypályákon tehették próbára erejüket és kitartásukat.

A fák közé telepített kötél- és rönkpályák teljesítése minden kor-
osztály számára kihívást jelentett. A feladatok teljesítése során a
gyermekek önállóan, de hevederrel biztosítva, valamint szülői irá-
nyítással olyan kihívást jelentő feladatokat oldottak meg, amelyek-
kel egyébként a hétköznapi életben nem találkoznak. A tanulás esz-
köze a gyakorlati tevékenység, amelyre itt új rendszerben nyílt le-
hetőség – szórakoztató módon, játékos formában, fejlesztve a

gyermekek biztonságérzetét is. A kitűzött feladatok teljesítése nem
mindig olyan egyszerű, mint első látásra tűnik, ezt a szülők is meg-
tapasztalhatták a nagypályákon. Az eredményes teljesítés egy kö-
zös élményt adott az egész családnak. A kihívások legyőzése újabb
és újabb célok keresésére sarkallja gyermekeinket, teljesítése pedig
örömet okoz, és magabiztossá tesz. Ez személyiségfejlesztő hatású,
ami jó alapot teremt az óvodai, iskolai kihívásokhoz való pozitív
hozzáállásban. 

Kirándulásunk során különleges közlekedési eszközökkel ismer-
kedtünk meg. A nap további részében gyermekvasúttal folytattuk
utunkat, melynek érdekessége, hogy minden feladatot képzett gyer-
mekvasutasok látnak el. Tevékenységük példamutatás a mai kor
kisgyermekeinek. Végezetül kipróbáltuk a Budai-hegyvidék libe-
gőjét, az ország első függőpályás személyszállító vasútját, amely
használata során gyönyörű kilátást biztosít a fővárosra. Ez a
kikapcsolódás és szórakozási lehetőség örök élményt nyújt
kicsiknek és felnőtteknek egyaránt, egyszer mindenkinek ki kell
próbálnia! A nap mozgalmasan telt, estére kellemesen elfáradva, de
fantasztikus élményekkel gazdagodva tértünk haza. Ezúton sze -
retnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, hogy
lehetőséget teremtett a családok közös részvételére ezen a felejt -
hetetlen kiránduláson. 

További programjainkra is szeretettel várunk minden érdeklődőt,
melyet részletesen a város honlapján olvashatnak 
(www.dunavarsany.hu).

Kreiszné Nagy Anna
szervező (baba-mamaklub@freemail.hu)

A Dunavarsányi Nép-
dalkör és Citera Együt-
tes meghívást kapott a XIV. EGRI NÉPZENEI GÁLA és NÉP-
ZENEI KONFERENCIÁRA, amelyre 2010. augusztus 28-án és
29-én került sor. Ezt a meghívást annak az Országos „ARANY
PÁVA” díjnak köszönhetjük, amit ez év március 28-án nyer-
tünk el Gyálon. Örömmel tettünk eleget a meghívásnak, és nagy
büszkeséggel tudok beszámolni a Népdalkör egri szerepléséről.

Az első nap délutánján kilenc kiváló csoporttal léptünk fel. Az Es-
ti muzsika „Daloló tájaink” címet viselő, Birinyi József népi hang-
szerek készítője és népzenekutató által megszervezett esti műsorba
is beválasztották csoportunkat. Vasárnap délelőtt folytatódott a nép-

zenei program, ahol nagy
örömünkre a harminc je-

lenlévő együttesből, a legjobb tizenhat közé kerültünk, így fellép-
hettünk ismét. Boldogságunk pedig csak fokozódott azzal, hogy a
délutáni gálahangversenyre rádió- és CD-felvételt is nyertünk.

Úgy gondolom, hogy a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együt-
tes nem hiába dolgozott, hogy kisebb-nagyobb erőfeszítéssel idáig
eljuthasson.

Szóbeli dicséret is elhangzott a zsűri tagjaitól (többek között Biri-
nyi Józseftől), akik magas szinten értenek a népi hagyományokhoz.

Szikora Ferencné (Marika)
Népdalkör vezető

Újabb elismerést gyûjtött be a Népdalkör

„Meglovasított” kerékpárok
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Mivel az oktatás lassan másfél
éve működik, hogy jobban
összekovácsolódjanak a tánco-

sok, Lacibá’, a főnök azzal az ötlettel állt
elő, hogy a nyári szünetben töltsünk el
együtt egy hangulatos hetet aktív tánced-
zésekkel. Nagy örömünkre szolgált,
hogy másik edzőnk, Boross Nikolett,
kiskunlacházi csoportjából is érkeztek
résztvevők a táborba, így összesen 26-an
indultunk az augusztus 4-én kezdődő
várva várt eseményre.

A 3 órás út után megérkeztünk az Eger mellett található bo-
gácsi ifjúsági szállóba, ahol eligazítást kaptunk a heti prog-
ramról, majd elfoglaltuk szálláshelyünket. A tábor hihetetle-
nül jó hangulatban telt. A napi 2×3 órás edzések mellett sor
került vicces vetélkedőkre, a község feltérképezésére és
egyéb, izgalmas szabadidős programokra, melyek között sze-
repelt saját szervezésű retro party, white party, illetve a helyi
kultúra megismerése. Az együtt eltöltött néhány nap alatt egy
teljesen új koreográfiát tanultunk meg, mellyel az utolsó előt-
ti közös délutánon lehetőségünk nyílt egy táborzáró fellépés-
re a bogácsi strandon szervezett táncfesztivál keretében. 

A közönség kitörő lelkesedéssel fogadta
az előadásunkat, amellyel minket is arra
inspiráltak, hogy minél jobban teljesítsünk
a színpadon

Az indulás reggelén nem szívesen pakol-
tuk össze bőröndjeinket, és raktuk rendbe a
szálláshelyet, mert az eltöltött egy hétnek
köszönhetően a társaság nagyon jól össze-
boronálódott. A tábor után pozitívan gondo-
lunk vissza az együtt eltöltött időre, ami
alatt a csapat kemény munkával igen sokat
fejlődött.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szerve-
zőknek ezt a nagyszerű lehetőséget, és re-
méljük, nem ez volt az utolsó alkalom, illet-
ve, hogy a legközelebbi táborban legalább
kétszer ennyi résztvevővel számolhatunk.

A Willpower csapata

A Willpower Tánccsoport 2009 feb-
ruárjában alakult meg Kun László
vezetésével Dunavarsányban.
A csapat fõ célja, hogy jó hangulat-
ban, de kemény munkával oktassa a
fiataloknak a moderntáncok külön -
bözõ ágazatait (Hip-hop, Electric
Boo gie, Break).
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IFI MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI
Dunavarsányi TE

A 2009/2010-es bajnokságot az IFI csapatunk a II. helyen, felnőtt csapatunk pedig a III. helyen zárta.
Szeretettel várunk mindenkit mérkőzéseinkre! Buzdítsuk együtt Varsány csapatát, mert egy jó szurkoló gárda fél győzelem!
Találkozzunk a Csarnokban! Herczeg Mariann

szakosztály vezető

2010/2011 BAJNOKSÁG
FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI

Dunavarsányi TE

Indul a bajnokság!!!
Csapataink: serdülő leány csapat - edző: Mészáros László
Női ifi csapat - edző: Gerő Imre
Női felnőtt csapat - edző: Gerő Imre
Edzések: Dunavarsányi Sportcsarnok;
hétfő, szerda, péntek 17.00-20.30-ig

Szeretettel várunk minden sportolni vágyó hölgyet már 8 éves
kortól, felső korhatár nélkül.
Szakosztályunkba jelentkezni lehet az edzések ideje alatt a
Sportcsarnokban.
Érdeklődni lehet: Herczeg Mariann (tel.: 06/20 982-3808)
Gerő Imre (tel.: 06/20 439-3244)

DTE NÔI KÉZILABDA NB II
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Valamennyi szülő számára – a
mai munkával teli rohanó életben
– a nyári vakáció hatalmas felada-
tot ad azzal, hogy gyermekének
olyan szünidős programokat szer-
vezzen, ahol a gyermek nem
unatkozik, és természetesen nem
a számítógép előtt ül egész nap. 

Mindezeket figyelembe véve
az idei nyáron rengeteg gyermek-
barát programot és számos lehe-
tőséget kínált a Petőfi Művelődé-
si Ház és Könyvtár.

Júliustól augusztus végéig, heti
három alkalommal változatos
programokon vehettünk részt. Ki-
próbáltuk az agyagozást (több al-
kalommal is), részt vettünk krea-
tív kézműves foglalkozásokon, de
volt még népi játszóház, és a népi
szokásokkal, valamint a különbö-
ző hangszerekkel történő megis-
merkedés is tartalmas programot
kínált a gyermekeknek, pénteken-
ként pedig a Helytörténeti Múze-
umba szerveztek látogatást.

Kitűnő ötlet volt a szervezőktől
az augusztusban megszervezett
nyári biciklis tábor. A négy napba
sűrített programokon gyermekem
nagyon jól érezte magát, és sok
érdekes ismeretet szerzett a vá-
rosról. Bár városunk kerékpáru-
takkal nem rendelkezik, a tábor
rendezői mégis kitűnő szervezés-
sel bonyolították le ezt a négy na-
pot, megszervezve a biztonságos
kerékpáros közlekedést is. 

Változatos és nem hétköznapi
programokkal várták a tábor kis
résztvevőit. A túraútvonal első nap-
ján megtekintették az 500 éves

körtefát, ebéd után pedig „kifulla-
dásig” vehették igénybe a művelő-
dési ház udvarán felállított óriás
trambulint, és kipróbálhatták ma-
gukat különböző ügyességi vetél-
kedőkön. A tábor többi napja is
színes és érdekes volt, mivel meg-
ismertették a gyerekekkel a hagyo-
mányos szilvalekvárfőzést, a ke-
nyérdagasztás-kenyérsütés mester-
ségét úgy, hogy a gyerekek maguk
is aktívan közreműködhettek. Ellá-
togattak a Liptai Húsüzembe, ahol
megtekintették a húsfeldolgozás
technikáját. Kipróbálhatták a hor-
gászatot és az evezéses csónaká-
zást. Szerencsére az időjárás is ked-
vezett a biciklis tábornak. 

Bevallom, családunk a nyár vé-
ge felé már kezdett kifogyni a
szünidős ötletből, ezért is örültünk
nagyon ennek a klassz tábornak.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a szervezőknek, és re-
mélem, hogy a továbbiakban is
számíthatunk még hasonló és
változatos programokra.

Kiss Kristóf anyukája

A tábor sikerességét illetően há-
lás köszönetet mondunk Komáromi
Pista bácsinak, a Liptai családnak,
Botos Istvánnak, Orbán Róbertnek,
Zimmermann Péternek a Magyarok
Szövetsége részéről, a Farmer Hor-
gásztó tulajdonosának, Nagy Lajos-
nénak és a LAK-nak, a DUFI-nak, a
Nautilus Vizicsapatnak, a Soli Deo
Gloria Közösségi Háznak, valamint
a Polgárőrségnek.

A Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói 

KULTÚR-lapok
Szünidei programok

városunkban „Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a zene. Er-
re azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odá-
ig.” – mondja Kodály Zoltán.

Szavai ma aktuálisabbak, mint leírásuk idején, hiszen felgyorsult
életmódunkban a zenének egyre kevesebb szerep jut, az is passzív,
befogadó. Napjainkban ritka a több generációs családok együttélése,
a szülőknek kevés idejük, lehetőségük van a gyermekükkel való kap-
csolatuk elmélyítésére dalok, ölbeli játékok útján. Pedig már az egé-
szen kis csecsemő is felfigyel környezete hangjaira, sőt a zenére is,
érdemes tehát zenei nevelését minél korábban elkezdeni.

A Ringató segítséget és mintát ad a szülők számára az otthoni ze-
nei neveléshez, hogy nagyanyáink éneklő, babusgató szeretetét újra
átélhessék, megtanulhassák az édesanyák, édesapák, nagymamák.
Altatódalok, ölbeli játékok, lovagoltatók, tenyérsimogatók, csiklan-
dozók teszik ki a foglalkozás idejét, oldott légkörben alkalmat te-
remtve a közös játékra. Az egyes játékok között pedig népdalok, gye-
rekdalok és kánonok csendülnek fel, mely a mamák számára a jóízű
éneklés örömét, a babáknak pedig az első zenei élményeket jelentik.
Fontos megemlíteni, hogy a foglalkozásokon mindig élő zenével
vesszük körül a gyermekeket: az élő énekszó és a hangszerek hangja,
látványa, nagyon vonzó már a legkisebbek számára is. A pár hónapos
csecsemő a figyelmével követi a dalok, játékok váltakozását, a tipe-
gők viszont már remek partnerek a játékban, élvezik, pár hét után pe-
dig már kérik, hogy énekeljünk nekik, játsszunk velük.

Bár a foglalkozások nem fejlesztő célzatúak, a zenei képességeken
kívül számos más terület is fejlődik észrevétlenül a zene által. Pozití-
van hat az érzelmi intelligenciára, a beszéd- és mozgásfejlődésre, va-
lamint az értelmi képességek fejlődésére is.

De a hangsúly mégsem ezen van! Kodály azt mondja, hogy az
édesanya saját lelkéből építi fel kisgyermeke lelkét. Nem mindegy te-
hát, hogy milyen lelki, szellemi táplálékkal szolgálunk gyermekeink-
nek, milyen igényeket alakítunk ki bennük, mire nyitjuk meg kíván-
csiságukat. Ha rendszeresen énekelünk nekik és játszunk velük,
egész éltre szóló ajándékot kaphatnak tőlünk: a zene szeretetét!

Szeptember 29-étől Dunavarsányban is bekapcsolódhatnak a
családok a Ringató zenei nevelési programba, mely jelenleg 85
helyszínen várja az énekelni és játszani vágyókat szerte az or-
szágban. Az első, ingyenes bemutató foglalkozásra mindenkit sze-
retettel várok!

Horváthné Baranyai Ágnes
Ének-zene és szolfézs szakos tanár, Ringató foglalkozásvezető

Ölben, ringatva, énekszó mellett
jobban fejlődnek a kisgyermekek

KöSZöNeT! A „Főzzünk játszóteret!” felhívásra
a Delikát8 termékekből 15 kg-nyi vonalkód gyűlt össze váro-
sunkban. Köszönjük a lelkes gyűjtőknek, valamint az intéz-
ményeknek, üzleteknek, amelyek támogatták kezdeményezé-
sünket. Idén az egyik győztes település egy 1800 lakosú kis-
alföldi község, ahol 2121 kg-nyi vonalkód gyűlt össze, így ők
örülhettek az 5 millió forintot érő vadonatúj játszótérnek. Jö-
vőre ismét nekivágunk a gyűjtésnek, addig is kérjük, ne dob-
ják ki a Delikát8 vonalkódokat.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
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Állandó programok:
Szakkörök, klubok

KÉZIMUNKA SZAKKÖR
Foglalkozás ideje: hétfõ 16.00-17.00
Vezeti: Szabó Csabáné

ÕSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
Foglalkozás ideje: kéthetente

keddenként 15.00-16.00
Vezeti: Glázer Mihályné

DUNAVARSÁNYI NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR
Foglalkozás ideje:
Citera: szerda 18.00-19.00
Népdalkör: szerda 19.00-21.00

LÁNYOK ASSZONYOK KLUBJA /egyesület/
Foglalkozás ideje: kéthetente

csütörtökönként 18.00-20.00
Vezeti: Ulmanné Király Edit

RINGATÓ
Foglalkozás ideje: szerda 9.30-10.00
Vezeti: Horváthné Baranyai Ágnes zenepedagógus
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Tanfolyamok

HASTÁNC
Foglalkozás ideje: hétfõ 18.30-19.30
Vezeti: Kozma Márta
Részvételi díj: 1.000 Ft/hó

KONDI-TORNA
Foglalkozás ideje: hétfõ-csütörtök 18.00-19.00
Vezeti: Szabóné Pál Orsolya
Részvételi díj: 2.500 Ft/8 alkalom vagy 400 Ft/alkalom

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA
Foglalkozás ideje: hétfõ 17.30-18.30

szerda 18.00-19.00
Vezeti: Czibikné Marika
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom

NÉPTÁNC
Foglalkozás ideje: péntek 18.00-20.00

BARANTA
Foglalkozás ideje: kedd 18.00-20.00

BALETT
Foglalkozás ideje: hétfõ 19.00-20.00

VERSENYTÁNC TRÉNING
Foglalkozás ideje: csütörtök 16.30-18.00

csütörtök 19.00-20.00
Vezeti: Molnár Andrea és Schreiner Balázs

Programok a Petõfi Mûvelõdési Házban

MAGYAR  SZÍNHÁZ
BÉRLET FELHÍVÁS 2010/2011

Bérletár: 4.800 Ft + 1.800 Ft utazási költség (600 Ft/alkalom), összesen: 6.600 Ft/fõ.
Idõpont: szombat 15 óra (a konkrét dátumokról mindig az elõadások elõtt egy hónappal kapunk információt).

Alexandre Dumas - Kiss Csaba

A KAMÉLIÁS HÖLGY – romantikus játék –

Füst Milán

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE – színmû –

Feydeau

EGY HÖLGY A MAXIMBÓL (Osztrigás Mici) – bohózat –

Bérletigényüket kérjük, a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban Szilvay Gabinál (Tel.: 06/20 377-6306) jelezzék!
Jelentkezési és befizetési határidõ: 2010. szeptember 27.
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bíztat misszióra, hitünk bátor megvallá-
sára, meghirdetésére a XVIII. századi
énekünk, amelyet a református énekes-
könyv 396. számon jelenít meg. Erre az
ébresztésre napjainkban is nagy szükség
van, mert sokszor bizony alszik bennünk
a lélek.

Mert alvó lelkek nem csak a holtak vilá-
gában vannak, hanem az élők közösségé-
ben is. Sokszor tehernek tűnik a lelki ma-
gasság, komolyság. Olykor mulasztásaink
vagy tetteink miatt furdal a lelkiismeret,
máskor egyszerűen fájóan beteg a lelkünk.
Ezekben az állapotokban mi magunk altat-
juk a lelket. Altatjuk a lelkiismeretet, hogy
ne zavarja elhelyezkedésünket a többség
felszínes, lelketlen világában. Elaltatjuk,
hogy ne furdaljon, s, hogy ne fájjon. En-
nek az altatásnak azonban életveszélyes
következménye lehet az, hogy egyszer
csak azon kapjuk magunkat, hogy elvesz-
tettük a kapcsolatot a valóság igazi értel-
mével, az élet igazi értékeivel, a felelős
cselekvés igényével, és végül létünk céljá-
val és alapjával, a Szentlélek Úristennel is.

S ha tudjuk lelkünket és lelkiismeretün-
ket altatni, akkor bizonyára ébreszteni is
tudjuk. Ébreszteni tudjuk, vagy legalább

ébreszteni hagyjuk. Az Október a Refor-
máció Hónapja rendezvénysorozat ez évi
jelszava éppen a fenti kezdő énekvers.
Célja pedig a lelkek ébresztése, megnyilat-
kozásra, tanúságtételre való bátorítása. So-
kakban él még a hit lelke, a hívő lélek, de
valahol nagyon mélyen elaltatva. Már nem
befolyásolja a gondolatokat, tetteket, sza-
vakat. Olyan, mint ha nem is volna. Nem
tesz bizonyságot szeretetről, reménység-
ről, megbocsátásról, és különösen nem Is-
ten szeretetéről, jóságáról, irgalmáról, ke-
gyelméről. Nem hirdeti az Evangéliumot,
a Jóhírt, s általában a jónak lehetőségét,
létjogosultságát és égető szükségességét.
Elaltatott lélekkel maradnak el a szép
gondolataink, maradunk el mi magunk és
szeretteink nem csak a templomi közös-
ségekből, hanem a kulturális és a baráti
közösségekből is. Elaltatott lélekkel nem
tiltakozunk az ördög nyilvánvaló munká-
ja láttán, elaltatott lélekkel együtt élünk
korrupcióval, arroganciával, bosszú-
vággyal, brutalitással, lopással, csalás-
sal, hazugsággal. Ezzel az elaltatott lé-
lekkel a lemondásnak, a beletörődésnek,
a föladásnak bukó árnyaiként tetszhalott
állapotban létezünk.

Ébredj bizonyságtévő lélek! – szól hoz-
zánk a buzdítás. Ébredj, még nem késő,
ébressz, még van mit, még van kit! Sokan
vannak, akiknek éppen a mi bizonyságté-
telünkre, a mi nagylelkűségünkre, a mi
szeretetünkre van szüksége, hogy ráébred-
jen, hogy neki is szól Isten Krisztusban
megjelent kegyelme. A hit hallásból van.
A hallásnak pedig az éber és bátran bi-
zonyságot tevő lelkek szavaira, tetteire,
megnyilatkozásaira van szüksége. 

Ilyen lelki ébredést hozó reformáció
nem csak a reformátusoknak, hanem min-
denkinek nagy ajándék. Ha elfogadjuk,
akkor értjük meg, hogy elaltatott lelkünk-
nek, lelkiismeretünknek ébredésre van
szüksége. Ekkor tudjuk magunkra venni
az élő hitnek és az éltető szeretetnek
őszinte igényét, s így szólunk saját lel-
künkhöz is:

Ébredj bizonyságtévő lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak, s harcra készek,
ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
az Úrhoz gyűjtve népek seregét.

A Presbitérium

Programok
a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban
• Szeptember 28. du. 6 óra:

Rendhagyó hálaadás
a teremtésért és a termésért

• Október 3. du. 3 óra:
Családi Nap
a teremtésvédelem jegyében

• Október 24. du. 6 óra:
Zenés irodalmi est
Petrőczi Éva költő 
és Csörsz R. István
lantművész szolgálatával 

ÚTRAVALÓ

Október a Reformáció Hónapja
Ébredj bizonyságtévő lélek… 

1. Schwarczenberger Antal 62 évet élt 2. Wágner Antal 63 évet élt
3. Kovács Sándor 66 évet élt 4. Gábor Árpád 66 évet élt
5. Remport István 72 évet élt 6. Funda Istvánné 75 évet élt
7. Kovács Istvánné 76 évet élt 8. Harmathi Sándorné 86 évet élt
9. Portik Antalné 86 évet élt 10. Forgács Józsefné 86 évet élt

1. Fazekas Márk július 14. 2. Szabó Bence július 23.
3. Varga Regina Dóra július 23. 4. Teleki Levente július 24.
5. Botos Kata Zsófia július 26. 6. Botos Sára Róza július 26.
7. Margetin József július 28. 8. Czikó Tímea Noémi augusztus 1.
9. Varga Dorottya augusztus 5. 10. Suta Mónika augusztus 9.
11. Veres Zselyke augusztus 9. 12. Kovács Réka augusztus 16.
13. Halmai Marcell augusztus 21. 14. Tar Ádám augusztus 22.

2010. július, augusztus hónapban házasságot kötöttek névsora

1. Labbanc Miklós - Halas Krisztina 2. Halász István - Molnár Gabriella

3. Gyárfás Béla Sándor - Salánki Gabriella 4. Horváth Lajos - Kislőrincz Andrea

5. Takács Dávid     -     Sipos Szilvia

2010. július, augusztus hónapban született gyermekek névsora

2010. június hónapban elhunytak névsora
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„Félévenként eljárok egy-egy vérvétel-
re, hogy kontroll alatt tartsam az egészsé-
gem. Felülvizsgáltatom, hogy nem rom-
lik-e valami odabent, amin javítani lehet-
ne. Hiszek az orvosoknak, akik azt
mondják, hogy az elhatározás, a betegsé-
gekkel való szembefordulás nagyon sokat
jelent. A legnehezebb időkben sem hagy-
tam el magam, és emellett soha nem fe-
ledkeztem meg a Jóistennek is hálát adni
az egészségért, vagy éppen segítséget
kérni a betegségek közepette. Az rendben
van, hogy 100 évig szeretnék élni, na de
ahhoz nekem is hozzá kell tennem a ma-
gam részét” – hangzott magabiztosan.
Valami mégis elromlott. Pedig Gyuri bá-
csi egészségtudatos szemlélettel élte éle-
tét, soha nem ivott, nem cigarettázott,
utóbbi alól kivételt csak a hadifogsága
képezett, amelynek nyolc hónapja alatt a
cigaretta volt az egyetlen, ami elviselhe-
tővé tette azokat a keserves időket.
„Mindössze 17 éves voltam, amikor az
utcáról elvittek a malenkij robotra. A te-
mesvári lágerben én is elkaptam a magas
lázzal járó, kiütéses flekktífuszt. Az egész-

ségügyi barakkban háromemeletes prics-
cseken feküdtek a beteg emberek. A leg-
szörnyűbb az volt, amikor én az alsó szin-
ten voltam, felettem pedig egy súlyos be-
teg feküdt, s éreztem, hogy valami csurog
rám, de annyi szellemi, fizikai erőm nem
volt, hogy arrébb menjek. A tífusz ellen
semmilyen gyógykezelést nem kaptam.
Ha az ugyancsak hadifogoly orvossal
nem alakult volna ki egy apa-fiú viszony,
akkor még a napi egy becsempészett asz-
pirinhez sem tudtam volna hozzájutni. Vi-
zet sem kaptunk, maximum teát a csaj-
kánkba, már amennyiben volt erőnk oda-
nyújtani. Ha nem nyújtottuk, nem
kaptunk.” Színművészünk túlélte a hadi-
fogságot és a tífuszt, amely általában agyi
és vesekárosodást okozott, azonban egy
szövődményt halála utolsó pillanatáig vi-
selt. „Szörnyű látvány volt, ahogy koráb-
ban jó fizikumú, erős, okos arcú paraszt
legények a tífusz után a saját ürülékeikkel
játszottak a homokban. A betegség és az
embertelen körülmények lelki, szellemi
kifordulást eredményeztek sok társamnál.
Én is ettől rettegtem, de szerencsémre

csak az egyik szívbillentyűmön maradt
vissza hegesedés. A mai napig viselem ezt
a következményt, de „megszoktuk” egy-
mást, és megvagyunk” – mesélte bő fél
évvel ezelőtt. Most mégis talán a szíve
vitte el Őt? A hadifogság bár meggyötör-
te, de lelkileg meg is erősítette a Művész
urat. Megacélozta hitét, felvértezte szívós
akarattal és kitartással egy életre. 84 éve-
sen még egyáltalán nem a nyugdíjas évek
idillikus nyugalmáról álmodozott, annál
inkább a közönséget szerette volna még
szolgálni abban a három színházban és
négy darabban, amelyekben halála utolsó
pillanatáig még játszott. Színházi produk-
ciói mellett még önálló esteket is elvál-
lalt, ezek alkalmával 70 percen keresztül
szavalta fejből a balladákat, verseket. Ho-
gyan tudta szellemi frissességét megőriz-
ni? „Egykori kedves tanárom tanított
meg, hogy az agyvelő ugyanúgy trénin-
gezhető, mint az ember bármely más test-
része, csak használni kell. Magam is így
teszek, de azért egy kis vitaminnal és ká-
véval segítek” – válaszolta bölcsen. A vi-
taminok mellett a testmozgásra is odafi-
gyelt. Gyermekkora óta szabadidejét a
természetben töltötte, sokat sétált, és 50
éve ezzel a módszerrel tudatosan is vi-
gyázott egészségére. 

De bármennyire is szeretett volna még
élni, elment a magyar színjátszás hatal-
mas egyénisége, itt hagyta társulatait, a
közönségét és a családját, amelyre na-
gyon büszke volt. „A legnagyobb lelki
büszkeséget a családom jelenti. A jó há-
zasságom, a két nagyszerű gyermekem,
az öt unokám. Mindezt naponta meg is
köszönöm a Jóistennek. Aztán büszke va-
gyok jó néhány művészi produkciómra.
Ezek mind olyan jó érzéssel töltik el a lel-
kem, hogy „megcselekedtük, amit megkö-
vetelt a haza”. Az igazi elismerést azon-
ban az emberek szeretete jelenti számom-
ra. Mindig hálásan fogadom, mert ez a
legnagyobb ajándék azért a keményen vé-
gigdolgozott 70 esztendőért, ami mögöt-
tem van.”

Igen, mi szerettük Bánffy Györgyöt.
Tapsainkból, meleg kézszorításainkból,
öleléseinkből, állandó felkéréseinkből
érezte is. Bölcsességéből és a felolvasott
mesék színes világából árasztott tanácsai,
meleg tekintete, szép, jellegzetes orgánu-
ma, ízes beszéde megmaradást segítő, vé-
dő burok lesz szeretett népe körül. Nyu-
godjék békében!

Szilvay Gabriella

MEGCSELEKEDTE, AMIT MEGKÖVETELT A HAZA
– Dunavarsányi közönségét is itt hagyta Bánffy György –

Életének 84. évében váratlanul, nyaralás közben érte a halál
Kossuth- és Jászai Mari-díjas kiváló művészünket, Bánffy

Györgyöt, aki 2007. március 15-én Dunavarsány ünneplő kö-
zösségét is megajándékozta jellegzetes előadó művészetével.
Sokan talán felkapták a fejüket a „váratlan”-ra, de aki tudja
Gyuri bácsiról, hogy 100 évig szeretett volna élni, és egészsé-
ge érdekében odafigyelt magára, azt mélységesen megdöb-
bentette a hír. Fél évvel ezelőtt épp egy orvosi rutin-vérvétel
után beszélgettünk.
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Bóna Zoltán
a FIDESZ-KDNP  polgármesterjelöltje

Városunk szülöttjeként élek Dunavarsányban lassan három évtizede,
amelynek utolsó öt esztendejében polgármesterként igyekeztem közös-
ségünk javára lenni. Ennek következtében a város nagy részével az óvo-
dai és általános iskolai időszakban gyökerezik az ismerettségem, a má-
sik részhez pedig az elmúlt évek munkája, mindennapjai kapcsán kerül-
tem közelebb. Természetesen – különös tekintettel arra, hogy városunk
lakosainak száma folyamatosan növekszik – bizonyára sokan vannak
olyanok, akikkel személyes találkozásra még nem volt alkalmam. Ezért
is – a fentieken túl – magamról még annyit, hogy nőtlen vagyok, érték-
rendemben, meggyőződésemben evangéliumi református keresztyén a
hitvallásom, alapító elnöke vagyok a helyi Fidesz szervezetének, meg-
alakulása óta tagja a cserkészcsapatnak. Elkötelezettségemben törek-

szem teljesíteni, amivel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. A révkomáromi Selye János Egye-
temen szereztem magiszteri fokozatú teológiai diplomát.

Az elmúlt több mint egy ciklusnak a sikerei és a kudarcai is magukért beszélnek. A tények makacs dolgok, me-
lyeket úgy gondolom, nekem nem szükséges sem magyarázni, sem magyarázgatni. Örömmel, hálával és alázat-
tal könyvelem el a sikereket, és a jobbítás iránti elkötelezettséggel hordozom a kudarcokat. Ez utóbbiak közül a
technika és a civilizáció területéről a szennyvíztelep működését tartom említésre szükségesnek. Csak annyit
mondhatok, hogy a jelenlegi színvonalon történő működés érdekében is rengeteget kellett fáradozni és konflik-
tust fölvállalni. Ígérhetem, hogy mindezeket addig fogom folytatni, amíg megfelelő módon nem működik a
szennyvíztisztító. A kulturális, humán élet területén pedig a szolgáltatások további bővítését érzem fontosnak.

Az előttünk lévő önkormányzati ciklusra – az Önök bizalmát kérve és remélve – Szent Sebestyén és Luther
Márton szavait idézve készülök: „Szolgálatra jelentkezem…”, „Itt állok, másként nem tehetek.”

Hajrá Dunavarsány!

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Vankó Béla
független polgármesterjelölt

Születésemtől Dunavarsányban élek, ezért sokan ismernek. Azoknak
szeretnék bemutatkozni, akik nem, vagy csak keveset tudnak rólam.
Családommal Nagyvarsányon lakunk. Családi vállalkozásban élelmiszer
boltot üzemeltetünk Kisvarsányon. Lányom a helyi általános iskolába
jár, ezért szülőként látom, milyen napi problémák adódnak, amin jó len-
ne változtatni. Szeretném a gyerekek érdekeit előtérbe helyezni az óvo-
dában és az iskolában egyaránt (bölcsőde létrehozása, és a magas szintű
nyelvoktatáshoz az anyagi forrás biztosítása az iskolában). A várost érin-
tő beruházásoknál a lakosság számszerű tájékoztatása, hiszen az adófize-
tők pénzén építkeznek az önkormányzatok. A gyógyszertár megtartása az
önkormányzat épülete mellett, és hozzá kapcsolódóan orvosi rendelő lé-
tesítése is a programomban szerepel (az új rendelő és gyógy szertár meg-

tartásával). Legfontosabb számomra, hogy egy pártsemleges, vitákban kompromisszumos döntéseket hozó tes-
tülettel dolgozhassak együtt. Köszönöm bizalmukat!

Kisvarsány – Nagyvarsány, hajrá, hajrá Dunavarsány!
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EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEK
Bakos András
független képviselőjelölt

1952 óta élek Dunavarsányban.
21 éve üzemeltetem a Bakos
Pékséget, valamint EU-s minő-
sítésű sütőipari gépeket gyár-
tok saját újításaim és találmá-
nyaim alapján. Mindehhez
hozzájárult a Fővárosi Sütőipa-
ri Vállaltnál szerzett 30 éves
szakmai tapasztalatom. Válo-

gatott birkózói teljesítményem elismeréseként a Ferencváro-
si Torna Club centenáriumi örökös tagsággal tisztelt meg. 
Az Önök bizalmából 12 éve képviselőként, a Szociális Bi-
zottság elnökeként, a Sport Bizottság elnökhelyetteseként,
valamint a Jogi- és Ügyrendi Bizottság és a Koordinációs Bi-
zottság tagjaként veszek részt Dunavarsány Önkormányzatá-
nak munkájában. Javaslataimat és szavazataimat mindvégig
az vezérelte, hogy a rendelkezésre álló eszközöket minél cél-
szerűbben használjuk fel városunk fejlődésének érdekében. 
Legfontosabb feladatomnak továbbra is a gyermekintézmé-
nyek folyamatos fejlesztését és a szennyvíztelep okozta élhe-
tetlen állapot megszüntetését tartom. Emellett sportpályánk
színvonalának emelését egy klubházzal is, amely így minden
korosztály, de különösen a gyermekek számára biztosítana
lehetőséget sport- és szabadidős tevékenységekhez, és egy-
ben városi rendezvényeink színteréül is szolgálhatna.
Ezúton is köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel ismét bizto-
sították jelöltségemet, és kérem megtisztelő támogatásukat a
további munkához.

Boros Attila Károly
független képviselőjelölt

Negyvennégy éves vagyok, in-
formatikus mérnökként dolgo-
zom, 24 éve élek Dunavarsány-
ban, jelenleg az Árpád utcában
feleségemmel, Bot Edittel.
Nincsenek hangzatos ígérete-
im, én a tetteimmel fogok bizo-
nyítani. Mindent meg kívánok
tenni azért, hogy a szennyvíz-

telep szaghatása végérvényesen megszűnjön a városban,
emellett elkötelezett támogatója vagyok annak, hogy leg-
alább egy orvosi körzet visszakerüljön az eredeti, régi helyé-
re, megkönnyítve a környező utcákban lakók életét. 
Biztos vagyok abban is, hogy közösen a következő ciklusban
el tudjuk érni, hogy körforgalom épüljön Dunavarsány bekö-
tőútjánál, ami nagymértékben csökkenteni fogja a balesetek
számát. Milyen képviselőtestületet szeretnék? Lendületes,
céltudatos, értelmes emberekből álló csapatot, amelyben
minden nézet képviseltetik, ahol minden képviselő felké-

szülve érkezik az ülésre, nemcsak megszokásból szavaz.
Kérem önöket, hogy ha bármilyen, a város életével kapcsolatos
problémájuk, kérdésük, javaslatuk van, forduljanak hozzám bi-
zalommal, és október 3-án szavazzanak rám. Köszönöm.

Csobolyó Miklós
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Dunavarsányban nevelkedtem,
általános iskolámat itt, további
tanulmányaimat (ipari iskolát,
gimnáziumot) pedig Budapesten
végeztem, majd az RTF-en dip-
lomáztam. Közben családot ala-
pítottam, és gyermekkorom ut-
cájában építettünk családi házat,

ahol a mai nap is élünk. Feleségem pedagógus a helyi iskolá-
ban, két gyermekünk közül Katalin szállodaipari közgazdász,
Eszter pedig ügyvéd. 
Sportoltam, vitorlázó repültem, labdarugó voltam, később nagy
szerelmemnél, a lovaglásnál kötöttem ki. Távlovagló tevékeny-
ségemért 1995-ben megkaptam a Magyar Köztársaság Sport
aranyérmét is! Ma már nyugdíjasként élem cseppet sem csen-
des napjaimat. Fiatal koromtól aktív társadalmi életet élek, je-
lenleg is több civil szervezetben tevékenykedem, így részt ve-
szek a Soli Deo Gloria közösség és a cserkészet munkájában,
és tagja vagyok az Arany Páva díjjal kitüntetett Dunavarsányi
Népdalkörnek. A képviselő-testületnek 1990-től tagja vagyok.
Alapszakmám kőműves, így a Fejlesztési Bizottságban, és mint
természetszerető ember a Környezetvédelmi Bizottságban vál-
laltam munkát. Ha megtisztelnek bizalmukkal és képviselőnek
választanak, elképzelésem szerint e két területen szeretnék to-
vább dolgozni.

Dr. Békássy Szabolcs
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

2001-ben érettségiztem a kecs-
keméti Református Kollégium
Gimnáziumában, 2007-ben
szereztem orvosi diplomát a
Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karán,
Dunavarsányban pedig 2008
óta dolgozom családorvosként.

Ez idő alatt napi kapcsolatba kerültem az itt élő emberekkel.
Mindennapi munkám során lehetőségem nyílik a lakosság
mindennapos egészségügyi és szociális problémáinak részletes
feltérképezésére. Nap, mint nap találkozom széles társadalmi
rétegeket érintő problémákkal, s a felmerülő gondokra tett ja-
vaslatokkal. Véleményem szerint ez a szoros, kétoldalú kom -
munikáció elengedhetetlen az eredményes képviselői munká-



hoz. Megválasztásom esetén szeretném elérni az újonnan fel-
épült Egészségházban rejlő infrastrukturális lehetőségek maxi-
mális kihasználását, az egy nap alatt elvégezhető laborvizsgá-
latok számának növelését, a város orvosi ellátásának további
javítását, a szervezett szűrővizsgálatok széles körű kiterjeszté-
sét. Elengedhetetlen a nyugdíjasok és rászorulók szociális
problémáinak zökkenőmentes megoldása. Édesanyám közel
40 éve pedagógusként dolgozik, így ismerem az oktatásban
felmerülő mindennapi problémákat is, amelyek szintén megol-
dásra várnak. Nagyon fontos szerepet játszik életemben a
sport. Egészségmegőrzésben betöltött feladata mellett szemé-
lyes szimpátiát is érzek számos sportág iránt. Támogatok ezért
minden sporttevékenységgel kapcsolatos kezdeményezést.
Fontosnak tartom a fiatalok részére közösségi klubok szerve-
zését szabadidejük hasznos eltöltésére. Úgy gondolom, hogy a
munkám során szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagod-
va Dunavarsány Polgárainak érdekeit méltó módon tudnám
képviselni. Ehhez kérném az Önök támogatását.

Dr. Kun Lászlóné
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Férjemmel, Dr. Kun Lászlóval
28 éve állunk Dunavarsány
szolgálatában – a város lakóinak
szolgálatára – a mindennapok
nehézségei között az egészség-
ügyben. Ez idő alatt a családom
aktív részese, közreműködője,
szervezője és szereplője volt a

város kulturális, közéleti és jótékonysági rendezvényeinek. A
lakosság nagy részének nemcsak egészségügyi, szociális prob-
lémáival – és azok orvoslásával – találkoztam, de örömeikben
is gyakran osztozhattam. Az elmúlt négy évben alpolgármes-
terként vettem részt a város képviselői munkájában. Az egész-
ségügyi, szociális és közművelődési életben eltöltött 35 évnyi
tapasztalatommal és gyakorlatommal további szolgálatra je-
lentkezem Bóna Zoltán polgármester úr mellett, amely munká-
hoz tisztelettel kérem további támogatásukat.

Gergőné Varga Tünde
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

51 éves vagyok, családommal
Nagyvarsányon élek 1980 óta.
Lakóhelyemen dolgozom a DU-
INFO-COM Kft.-ben, mint
rendszerüzemeltető.
1990-től három teljes és egy tört
ciklusban választottak meg kép-
viselővé. 2010-ben a FIDESZ-

KDNP jelöltjeként indulok a választásokon. Mindig dolgoztam
a testület Pénzügyi Bizottságában, utóbbi időszakokban pedig
az elnöke voltam. Ezen kívül a Szociális Bizottság tagjaként is
tevékenykedtem. Az önkormányzat 2 milliárdos költségvetésé-
nek figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése felelősség-
teljes, átgondolt munka a Bizottság elnökének és tagjainak

egyaránt. A költségvetés tervezésétől, annak törvényes betartá-
sán, megvalósulásán keresztül a mérlegbeszámoló elfogadásá-
ig szinte napi kapcsolatban kell lenni a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályával. Ebben a választási ciklusban sok nagy
beruházást, fejlesztést, felújítást valósított meg az önkormány-
zat városunkban. Ezeknek a pénzügyi tervezésében és megva-
lósításában is részt vállaltam. Mindig előtérbe helyeztem dön-
téseimben Nagyvarsány fejlődését. Az óvoda újjáépítésével, az
iskola, az utak, a temetői ravatalozó felújításával nagy előrelé-
pés történt ennek a városrésznek is a szépülésében, gazdago-
dásában. Feladatok még vannak, hiszen örülni lehet a már
megvalósult értékeknek, de vannak még rossz útjaink, az új te-
lepülés szerkezeti tervének elfogadásával kialakítandó lakó-
övezetek és azok infrastruktúráinak megvalósítása, utazási és
közlekedési problémáink, felújítandó épületeink.
Ezeknek az elképzeléseknek az elindításához, illetve megvaló-
sításához kérem a tisztelt dunavarsányi lakosok támogatását a
választásokon.

Herczeg Mariann
független képviselőjelölt

45 éves vagyok, születésem óta
Dunavarsányban élek. Két
gyermekem van, Ferenc 18,
Mariann 24 éves. Iskoláim el-
végzése után a Taksonyi, majd
a Dunavarsányi Általános Isko-
lában dolgoztam testnevelő-
ként. 1992-ben saját vállalko-
zásba kezdtem, azóta Dunavar-

sányban épületgépészeti szaküzletet üzemeltetek. 1997-től
biztosítási szolgáltatásokkal állok a lakosság rendelkezésére.
Tevékenyen részt vállalok a fiatalok egészséges fejlődésének és
sportolási lehetőségeinek megteremtésében. 1996-tól a Duna-
varsányi Majorette és Tánc Egyesület elnökeként tevékenyke-
dem, 2003 óta pedig a DTE Női Kézilabda Szakosztályát veze-
tem. 2002-től településünk képviselő-testületének aktív tagja-
ként igyekeztem városunk igazgatásában és fejlesztésében részt
vállalni, jelenleg a pénzügyi bizottság munkájában veszek
részt. Nagyon fontos számomra az intézmények fejlesztése,
gyermekeink egészséges fejlődésének biztosítása, az egészség-
ügyi és szociális háló fejlesztése, a szolgáltatások bővítése, va-
lamint településünk kisvárosias jellegének megőrzése.
A helyi választásokon független jelöltként indulok. Remélem,
az Önök támogatásával – munkám révén – hozzájárulhatok vá-
rosunk fejlődéséhez.

Juhász Jenő Antal
a MAGYAROK SZÖVET-
SÉGE képviselőjelöltje

1974-ben születtem főváro-
sunkban, 1976-tól pedig Duna-
varsányban élek. Tanulmányai-
mat is itt kezdtem, kivéve ré-
szemet a történelmi múltra
visszatekintő tűzoltó csapat és
a vízi csapat értékteremtő, kö-
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zösségépítő munkájából. Utam a szakma, majd a gimnázi-
umi érettségi megszerzésével folytatódott. Kitartó mun-
kám elismeréseként a pályakezdő raktárosi munkakörtől
egy piacvezető magyar családi vállalkozás projektdivízió
vezetéséig jutottam. Mostanában párommal sokszor fel-
tesszük a kérdést: milyen jövője lesz két gyermekünknek.
Megosztottság, félelem, bizonytalanság, lehajtott fejek az
utcán, ismerős? 
Most rajtunk a sor, hogy velem – vagy rajtam keresztül –
Magyarország méltatlanul elhallgatott, legnagyobb civil
szervezetének, a Magyarok Szövetségének támogatásával
részt vegyenek a köz életében. 
Emeljük fel fejünket, ne szégyelljünk köszönni egymás-
nak! Sokaknak ez lesz az első lépés, aztán jön a többi: be-
szélgetés, megbeszélés, valós érdekképviselet, élhető jö-
vő. Kössünk társadalmi szerződést családunkért, Duna-
varsányért. 
Tudom, képes lennék a közös életterünket képviselni, vé-
leményüket megjeleníteni a képviselő-testületben. Segít-
sen szavazatával, hogy így legyen! 

Knul Zsuzsanna
független képviselőjelölt

Születésemtől fogva Duna-
varsányban élek. Jelenleg a
helyi Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár gazdasági fel-
adatait látom el.
Az itt élő embereknek, lako-
soknak, ismerősöknek kö-
szönhetem, hogy képviselő-
jelöltként megmérettethetem
magam. Elmondásuk szerint

szolgálatkészségemmel mindig is szerettem egyének il-
letve közösségek érdekében önzetlenül cselekedni. 
Ez valóban így van, és most is azt gondolom, hogy hétköz-
napjainkat, ünnepnapjainkat együtt kell megélnünk, s ha le-
het, miért ne tegyük tőlünk telhetően a legjobban, s ebben
képviselőként hátha többet tehetek. 
Szociális érzékenységemből fakad a hátrányos helyzetű, fo-
gyatékkal élő emberek iránt érzett empátia, melynek egyik
bizonyítéka a 2004-ben végzett jeltolmács vizsga a Siketek-,
és Nagyothallók Országos Szövetségében.
Fontosnak tartom, hogy az otthonról hozott tisztességet, az
eddig megszerzett „bölcsességet” hasznosítani tudjam „kö-
zös életünkben”, a lakókörnyezetem szebbé tétele érdeké-
ben, az idősek, fiatalok életvitelének javítása érdekében,
ugyanis a lakossági terhek egyre fokozódnak…
Szükségesnek érzem, hogy a valamikor működő „utcabi-
zalmi”-k megint kapjanak helyet Dunavarsány közéleté-
ben. 
Tehát minden utcában legyen a lakosok által választott bi-
zalmi emberke, aki a köz érdekében „összegyűjti” az in-
formációkat, ötleteket, kéréseket, kérdéseket, és továbbít-
ja intézkedésre a képviselő felé. 
Ezúton is szeretném megköszönni mindazon lakosok se-
gítségét, akik ajánlószelvényeiket adták indulásomhoz,
bizalmukkal, bátorításukkal támogattak a képviselőnek
való jelentkezésemben.

Kohán Balázs
független képviselőjelölt

31 éves ge ográfus, tér  in for -
mati kus vagyok, az ELTE Kör -
nyezet- és Tájföldrajzi Tanszé-
kének egyetemi oktatója. Szü-
letésem óta dunavarsányi
lakos. Édesapám, Kohán Jó-
zsef, édesanyám, Tiba Lujza,
mindketten tanárok. 
Az elmúlt ciklusban már részt

vettem az önkormányzat munkájában, a Fejlesztési Bizott-
ságban külső tagként dolgoztam. Szakmámból adódóan főleg
a településfejlesztési és környezetvédelmi kérdésekben tud-
tam segíteni a munkát. Kezdeményezésemre pl. több szemét-
szedési akció is volt városunkban. Nagy örömömre szolgál,
hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is utak, közintézmé-
nyeket épülhettek vagy újulhattak meg. A zene, a művészet,
a sport gyermekkorom óta szívügyem. Könözsi Laci bácsi ta-
nítványaként a mai napig hegedülök, és szívesen lépek fel a
városi rendezvényeken. Jó csapatjátékos vagyok, de gondol-
kodásomban pártpolitikától független. 
Megválasztásom esetén folytatnám a megkezdett munkát, és
bárkivel együtt tudnék dolgozni, aki valóban a városért akar
tenni. Néhány fontosabb fejlesztési feladatot azonban kie-
melnék: egységesebb városkép kialakítása, az alvóvárosi
szerepkörből való teljes kilépés érdekében több munkahely
teremtése, közlekedés- és közbiztonság fokozása (zebrák,
közlekedési lámpák, forgalomlassító szigetek elhelyezése –
pl. az 51-esre –, állandó sebességmérő kamerák telepítése,
körforgalom építése a taksonyi csomópontnál), csapadékvíz-
elvezetés fejlesztése, a szennyvíztisztító körüli kellemetlen-
ségek megszüntetése, óvodai férőhelyek bővítése, bölcsőde
létesítése.
Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak, hogy az elkez-
dett munkámat képviselőként tudjam folytatni!

Mayerné Csuka Anikó
az MSZP képviselőjelöltje

17 éve élek Dunavarsányban a
családommal. Egy lányom és
egy unokám van. Már közel két
évtizede vezetem saját fuvaro-
zó és szállítmányozó vállalko-
zásomat, miközben folyamato-
san képzem magam.
Munkáscsaládból származom.
A gyökerek és a szülői házból

hozott indíttatás mindig is a nehezebb sorsú társaim segítésé-
re, a közösségi életre ösztönzött. Baloldali gondolkodásúként
szeretnék az Önök szolgálatában egy sokszínű képviselő tes-
tületben dolgozni; mindennapi gondjaik megoldásában, éle -
tük szebbé tételéhez egy tisztességes baloldali gondolkodás
mentén segítséget nyújtani. Szeretném tudásomat felajánlva,
képviselőként aktív részvételemmel elősegíteni a város to-
vábbi töretlen fejlődését. Kérem, hogy támogassanak ebben,
és 2010. október 3-án szavazzanak nekem bizalmat!
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Mekler Andrea
független képviselőjelölt

Születésem óta, 48 éve Duna-
varsányban élek. Már 30 éve a
város iskolájában tanítok,
melynek 2001-től az egyik
igazgatóhelyettese vagyok.
A közel 100 fős Majorette és
Tánc Egyesület művészeti ve-
zetőjeként 17 éve dolgozom.
Az óvodástól a 20 éves korúa-

kig több korcsoportban végzett tevékenységünket városunk
lakói jól ismerik a kulturális rendezvényeken való fellépé -
seinkből és bemutatóinkból. 2006-ban alapítottuk meg lá-
nyommal, Molnár Andreával az M&M Táncsport Egyesüle-
tet, ahol rövid időn belül tehetséges tanítványokkal nagy si-
kereket értünk el, öregbítve Dunavarsány hírnevét az ország
különböző városaiban megrendezett versenyeken. Mindeze-
ken túl családi hagyományként édesapámat, Mekler Lászlót
követtem a helyi vízi élet és túrák szervezésében.
Önkormányzati képviselőként 1998-óta veszek részt a helyi
közéletben. Az elmúlt időszakokban a Kisebbségi, Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként, majd tag-
jaként dolgoztam. 
Évtizedek óta szervezem a Kihívás napját, bizottsági elnök-
ként alapítottam meg a Dunavarsányi Kispályás Vándorku-
pát és az Óévbúcsúztató Teremlabdarúgó Tornát. Összefog-
tam, koordináltam, szervezőmunkával segítettem a helyi kul-
turális rendezvényeket, a lehetőséghez képest pályázati úton
támogattuk a társadalmi és civil szervezeteket. 
Nagy örömmel tölt el, hogy olyan ciklus áll mögöttünk, mely
nagy fejlődést hozott Dunavarsánynak. Elkészült az új egész-
ségház, több km út lett aszfaltos, és nem utolsó sorban az új
Napköziotthon felépítésével megszűnt az áldatlan állapot,
ami az iskolába lépő elsősöket várta a szép, új óvodai kör-
nyezet után.
Köszönetet mondok mindenkinek a hozzám eljuttatott aján-
lószelvényekért, továbbá kérem, hogy az októberi önkor-
mányzati választásokon ismét tiszteljenek meg bizalmukkal,
hogy önkormányzati képviselőként is tovább végezhessem
közszolgálati munkámat.

Molnár József
független képviselőjelölt

Kedves dunavarsányi lakosok!
1957 tavaszán a kikelet havá-
ban születtem szép Matyóor-
szágban – Mezőkövesden. Is-
kolai tanulmányaimat a Tak-
sony vezér általános iskolában,
majd Halászteleken, a mostani
Református Agrárium kerté-
szeti szakán végeztem, ahol 20

esztendeig voltam a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában. 
1977-ben nősültem Dunavarsányban, két gyermekem és két
unokám van. 1993 óta vagyok a városi önkormányzatnál.
Közterületi gondnokként kezdtem, 2000 óta a dunavarsányi

Petőfi Művelődési Ház gondnoki teendőit láttam el. Itt kez-
dett kibontakozni belőlem az, amit igazán szeretnék tovább
vinni: a magyar népi szokások, hagyományok megőrzése, át-
adása az utódoknak, mint például a májusfaállítás – ígéret ha-
vában, nyári tábor a Damariban, kemencében sült kenyér ké-
szítése – Szent István ünnepén. Szüreti felvonulás, melyet mi
kezdtünk el Dr. Kun Ágnes asszonnyal, a falusi disznótoros,
és még sorolhatnám. Szeretnék lehetőséget és időt kapni a
városunk még virágosabbá és szebbé tételéhez, mert az élők
kötelessége a múltunk és a dicső őseink tisztelete. Ebben a
munkában segítségemre van a Magyarok Szövetségének
szer vezete, amit kérem, Ön is támogasson szavazatával!

Nyakas János
független képviselőjelölt

Tisztelt választópolgár! Köze-
leg az önkormányzati választá-
sok ideje. Október 3-án újabb
négy évre dönthetünk települé-
sünk sorsának alakulásáról.
Választójogunk gyakorlásával
bizalmat szavazhatunk, vagy
éppen megvonhatjuk támoga-
tásunkat a jelenlegi vezetéstől,

és a döntéshozó testület tagjaitól.
41 éves, nős, egy felnőtt korú fiúgyermek édesapja vagyok.
Sátoraljaújhelyben születtem, 15-éve élek dunavarsányban.
Épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozom. Ideköltözésünk
óta figyelemmel követem településünk fejlődését, az önkor-
mányzat, a képviselőtestület munkáját. 
Családommal együtt kivesszük részünket a civil szervezetek
munkájából. 2008-ban barátaimmal megalapítottuk a helyi
íjászcsoportot, sokan e tevékenységem kapcsán ismertek
meg. Ismerőseim, barátaim bíztatására úgy döntöttem, hogy
az önkormányzati választáson független jelöltként indulok a
képviselőségért. Megválasztásom esetén, amit biztosan ígér-
hetek: nyílt, őszinte, egyenes párbeszéd, és objektív tájékoz-
tatás. Pártpolitikai érdekeket mellőző, csak és kizárólag a te-
lepülés érdekeit szolgáló döntések támogatása.
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki ajánlószelvénye
felajánlásával lehetővé tette indulásomat a jelöltségért. Ké-
rem, bizalmuk megerősítéseként szavazataikkal is támogas-
sanak október 3-án.

Orbán Róbert
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Dunavarsányban élek már több
évtizede. Családi vállalkozás-
ban működő cégünk tradicioná-
lis pék- és cukrásztermékeket
gyárt. Szeretném Dunavarsány
fejlődéséért, a város tisztaságá-
ért, közbiztonságáért, és gyer-
mekeink egészséges növekedé-

séért letenni a voksomat. Ehhez a munkához kérném megtisz-
telő támogatásukat. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
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Papp Gábor
a JOBBIK
képviselőjelöltje

Papp Gábor vagyok, 40 éves.
Budapesten születtem, tanulmá-
nyaimat is ott folytattam. Vég-
zettségemet tekintve logisztikus
vagyok. 1998-ban költöztem
családommal Dunavarsányba. 
Ideérkezésem után igen rövid
idő alatt „belecsöppentem” a

Dunavarsányi közéletbe, majd a 2002-ben alakult Rákóczi Pol-
gári Kör vezetőjévé választottak. Látva az országos politikai
helyzetet, a Jobbik irányába 2006-ban tettem az első lépéseket,
és a 2008 februárjában megalakuló Dunavarsányi Szervezet
alapító tagja lettem. 
A 2005-ös időközi, majdan a 2006-os rendes önkormányzati
választáson a dunavarsányi polgárok a képviselő-testület tagjá-
vá választottak. 
A Fejlesztési Bizottság elnökeként, valamint a Pénzügyi Bi-
zottság tagjaként tevékenykedtem. Az elmúlt öt esztendőben
annak a Fejlesztési Bizottságnak voltam az elnöke, amelyik
koor dinálta és rányitotta „a teljesség igénye nélkül” közintéz-
ményeink felújítását, megújulását: nagy- és kisvarsányi óvoda,
zeneiskola, művelődési ház, gyermekjóléti intézmény, általános
iskola, elemi iskola, útépítések, MÁV-épület megújulása, stb.
A megkezdett munkát szeretném tovább folytatni, hogy az el-
következő években – hasonlóképpen az előző ciklushoz – to-
vább épüljön, szépüljön, fejlődjön településünk egy átfogó fej-
lesztési koncepció keretén belül. 
Ehhez kérem az Önök támogatását.

Papp József
független képviselőjelölt

Születésemtől fogva, 41 éve
Dunavarsányban élek. Jelenleg
a Volánbusz Zrt.-nél dolgozom,
mint autóbuszvezető, mellette
belföldi és nemzetközi fuvaro-
zással foglalkozó saját vállal-
kozásomat, a Pappínó Bt.-t irá-
nyítom. Sok ember unszolására
indultam el a választásokon,

mert vallom: nem csak 4 évente kell „akarni segíteni”, nem
csak 4 évente kell „megmutatni magunkat, és megmondani a
frankót”, amikor jönnek a választások, hanem a szürke hétköz-
napokon is. Én eddig is megmondtam a véleményemet, eddig
is segítettem, ha módomban állt, és ezután is fogok, függetlenül
a választási eredményektől. Hangzatos célkitűzéseket nem fo-
galmaznék meg, mert egyrészt nem a szavak, hanem a tettek
döntenek, másrészt nem látok a város kasszájába, de a hírek
nem túl biztatóak a számtanpéldát illetően…
Ésszerű, mindenki számára világos költségvetés, köz- és közle-
kedésbiztonság növelése, lokálpatrióta önkormányzat. Ezeket
érzem a legfontosabb feladatoknak. És még valami: az elmúlt
időszakban nagyon sok fejlesztés történt Dunavarsányban,
amiért ezúton szeretnék köszönetet mondani Önöknek, duna-

varsányi lakosoknak, és a helyi vállalkozóknak, hogy hozzájá-
rultak a város szebbé tételéhez! Mert ez a sok minden az Önök
pénzéből, az Önök befizetett adóforintjaiból épült! Ha bárki
mást állít, az csak a kampány miatt van!

Surányi Tibor
független képviselőjelölt

Dunavarsányban születtem
1956-ban, családommal azóta is
itt élek. Két felnőtt, házas gyer-
mek édesapja vagyok. Tanulmá-
nyaimat Budapesten folytattam,
ahol ma is dolgozom. Két kollé-
gámmal 1990-ben önálló vállal-
kozásba kezdtünk, amit azóta is
a kor igényeinek megfelelően si-

keresen működtetünk. Vállalkozásunk országos szinten az 1 fős
vállalkozástól kezdve a több száz főt foglalkoztató nagyvállala-
tok telefonrendszer-igényéinek kielégítésén munkálkodik,
amely tevékenységben műszaki igazgatóként veszek részt. A
Habitat önkénteseként több mint két évig segítettem a rászorul-
takat lakáshoz jutni. Harmadik éve önkéntesként a Máltai Sze-
retetszolgálat Dunavarsányi Csoportjának megválasztott gaz-
dasági vezető tisztségét látom el. Lehetőségeink szerint támo-
gatjuk a rászorultakat. Közösségi munkám során fontosnak
tartom az őszinte, jó emberi viszony fenntartását; célom a meg-
egyezés, a jó munka. Döntéseimben törekszem hosszú távú
szem pon tokat is figyelembe venni. Sikeres felnőtté válásom-
ban rengeteget köszönhetek szüleimnek és a dunavarsányi is-
kola tanítóinak. Meggyőződésem, hogy ismereteimmel, vala-
mint vezetői tapasztalatommal segíteni tudom városunk min-
dennapi életét és fejlődését. 
Személyes célok nélkül Dunavarsányért!

Szabados Tamás
a JOBBIK
képviselőjelöltje

Szabados Tamás vagyok, 44
éves, jelenleg is önkormányzati
képviselő. Tagja vagyok a Kör-
nyezetvédelmi és a Szociális Bi-
zottságnak. A foglalkozásom im-
már tíz éve kórházi betegszállító.
Egészségügyi dolgozóként jó rá-
látásom van a szociális ügyekre.

A testületben jól tudtunk együttműködni a független képvise-
lőkkel és a más pártok küldötteivel is. Köszönhető ez annak,
hogy a ciklus elejétől kizártuk a pártpolitikát az önkormányza-
ti munkából, hiszen itt Dunavarsány sorsa a tét. Mindezért az
elmúlt négy éves működésünk alatt látványos fejlődésen ment
át a településünk. Két éve vagyok tagja, és most jelöltje a Job-
bik Magyarországért Mozgalom Pártnak. Fontosnak tartom,
hogy a fejlődéssel párhuzamosan kontrollt gyakoroljunk az
egyeduralomra törő Fidesz és az önkormányzat közbeszerzései
felett. Városunkban egyedülálló szociális védőháló működik,
aminek stabilitását és további fejlődését is fontosnak tartom.
Ennek a munkának a folytatásához kérem a támogatásukat.
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Száger Gyula
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Budapesten születtem 1953.
október 23-án. Azóta is du-
navarsányi lakos vagyok.
Egyetemi diplomát 1980-ban
a gödöllői Agrártudományi
Egyetemen szereztem. Nős
vagyok, 1 gyermek édesapja.
Munkahelyem 1971 óta a he-

lyi Petőfi Szövetkezet, illetve annak jogutódjai, ahol je-
lenleg is ügyvezető elnökként dolgozom.
Öt éve választottak meg képviselővé. Egy rövid és egy
teljes ciklusban a fejlesztésekért és beruházásokért fele-
lős alpolgármesteri tisztet töltöttem be. Rengeteg fej-
lesztés történt az elmúlt időszakban városunkban (utak,
óvodák, iskolák, művelődési ház stb.).
De van még mit tenni Dunavarsányban. Szennyvíztelep
rekonstrukció, és így élhetőbb környezet teremtése. A
még nem aszfaltos utak burkolattal való ellátása, közé-
pületeink korszerűsítése stb. Ehhez kérem a Tisztelt vá-
lasztópolgárok szavazatait.

Szijjártó Bence
a JOBBIK
képviselőjelöltje

Kisgyermekkorom óta Duna-
varsányban élek, immár 13
éve. Általános iskolámat is
itt, a településen végeztem.
Ezt követően az Irinyi János
Környezetvédelmi Szakkö-
zépiskolában érettségiztem
Budapesten. 

A környezet, a természet, valamint az anyaföld szerete-
te vitt rá, hogy ezt az irányvonalat folytassam a főisko-
lai tanulmányaim alatt is, így Szarvason, a Tessedik Sá-
muel Főiskolán diplomáztam, mint környezetgazdálko-
dási agrármérnök. 
Szakdolgozatom témáját úgy választottam, hogy a tele-
püléshez szorosan kötődjön, így elsőként elkészítettem
Dunavarsány Város Környezetvédelmi Programját.
2008 óta vagyok a Dunavarsányi Jobbik szervezet elnö-
ke, és a Pest Megyei Választmány tagja. A jól működő
szervezetünknek köszönhetően a választásokon az or-
szágos átlagot meghaladó eredményt sikerült elérnünk a
településen, közel 21%-ot.
Végzettségemből és neveltetésemből fakadóan mindig is
fontos volt számomra a föld, a környezet és a természet
védelme, tisztelete. Megválasztásom esetén többek közt
ezért kívánok tenni. 
Véleményem szerint a jövő záloga a lokalitás alapú
gazdálkodási rendszer, amit helyben elő lehet állítani,
megépíteni, megtermelni, azt itt is kell megtenni, ezzel
is támogatva helyi vállalkozóinkat, termelőinket, gaz-
dálkodóinkat. Ez az egyik alappillére a környezettudatos

éle tmódnak, ellentétben a globalista rendszerrel, mely
mértéktelenül pazarol, és kizárólag gazdasági elvek alap-
ján képes döntéseket hozni.
„Mondd ki az igazságot, és küzdj érte bátran, büszkén,
becsülettel.”

Tóth Ildikó
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Az elmúlt négy évben szinte
semmi sem változott a ma-
gán- és munkahelyi életem-
ben, de gondolván azokra,
akik még nem ismernek, szí-
vesen teszek eleget a bemu-
tatkozásnak. 
Három fiam van, kettő fel-

nőtt ember, egy pedig 15 éves. Van egy 8 éves kislány
unokám. Immár több mint 10 éve dolgozom az Alkot-
mánybíróságon. Előző munkahelyeim: a Parlamentben a
Kereszténydemokrata Néppárt frakciója, előtte pedig a
Legfőbb Ügyészség. Dunavarsányban 1973 óta élek
igen nagyszámú családommal. Szeretünk itt lakni. Ezért
is döntöttem úgy négy évvel ezelőtt, hogy megpróbálok
segíteni az engem megkereső helyi lakosoknak. Termé-
szetesen ehhez olyan összetételű képviselő-testület és
polgármester kellett, akik azonosan gondolkodnak.
Akiknek elsősorban a helyi emberek mindennapi problé-
mái a fontosak. Mivel nem vagyunk egyformák – hála
Istennek –, nem mindenkinek ugyanaz a probléma a
probléma. Gondolok itt az Egészségházra. Sok itt élő
embernek nem jó helyre lett építve, de nagyon sok em-
bernek kifejezetten praktikus. Nem lehet mindenkinek
egyformán a kedvére tenni. Ezt fel kell tudni vállalni
még akkor is, ha az ember tudja, hogy ezzel sokan el-
fordulnak tőle. Én úgy gondolom, hogy a mögöttünk ha-
gyott négy évben ez a képviselő-testület amit csak tu-
dott, megtett Dunavarsány lakosaiért, élve a helyi iparű-
zési adó lehetőségével és az adózott „forintunkkal”.
Reméljük, lesz lehetőségünk továbbra is folytatni a fej-
lesztést, építkezést. 
Amennyiben megtisztelnek szavazatukkal, én továbbra
is a mindennapi gonddal-bajjal hozzám forduló embe -
reken szeretnék segíteni. Bízom benne, hogy az eddigi
munkámmal megelégedve, továbbra is számíthatok az
Önök segítségére.

Veres Albert
a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

Erdélyben, a Maros megyei
Magyarón születtem 1963-
ban. A közeli Marosvásárhe-
lyen végeztem iskolai tanul-
mányaimat. Magyarországra
1988 októberében települtem
át, 1991 novemberétől vagyok
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dunavarsányi lakos feleségemmel, valamint a már dunavar-
sányiként született fiammal együtt. 22 éve Budapesten dol-
gozom egy autóforgalmazó és javító cégnél autószerelő-
ként.
2002 óta vagyok a dunavarsányi FIDESZ szervezet tagja.
Aktívan részt veszek a város közösségi és kulturális éle -
tében is több helyi civil szervezet tagjaként (724-es Kos-
suth Lajos cserkészcsapat, a valamikori Habitat, Soli Deo
Gloria Közösségi Ház, Erdélyiek Baráti Köre, Dunavarsá-
nyi Néptánccsoport), valamint tagja vagyok a helyi refor-
mátus egyházközösség presbitériumának. E közösségekben
végzett tevékenységeim során sok tapasztalatra tettem
szert. Nagyon sok helyi lakossal találkoztam, beszélgetése-
ink során megismertem gondjaikat, megoldásra váró prob-
lémáikat, igényeiket. 
Hiszem és vallom, hogy úgy városunk, mint hazánk és
nemzetünk gondjait csak együtt, a civil közösségekre ala-
pozva lehet megoldani, a család, iskola és egyház hagyo-
mányaira támaszkodva. Dunavarsányban csak közösen tu-
dunk előre lépni. E fejlődő, fiatalodó településen az okta-
tásra, nevelésre, művelődésre kell a jövőben is helyezni a
hangsúlyt. Továbbra is fejleszteni kell a város infrastruktú-
ráját, az óvodát, az iskolát, és lehetőség szerint bölcsődét
kell biztosítani a jövendő nemzedéknek.
Támogatni kell a helyi vállalkozókat a helyi munkahelyek
megtartásában és újabb munkahelyek megteremtésében.
Képviselőjelöltként e feladat elvégzéséhez kérem megtisz-
telő bizalmukat és támogatásukat.

Zimmermann Péter
a MAGYAROK SZÖVET-
SÉGE képviselőjelöltje

1967. június 16-án születtem
Budapesten. Több éves építőipa-
ri szakmunka után saját céget
alapítottam. Azóta is mindenna-
pos harcot vívva a multikkal
szemben. 10 éve élek feleségem-
mel és három gyermekemmel

Dunavarsányban. A Magyarok Szövetsége megalakulása előtt
soha nem foglalkoztam aktívan politikával. A rendszerváltás óta
eltelt időszak egyértelműen bebizonyította számomra, hogy a
pártok csak a saját és szűkebb érdekcsoportjaik véleményét és
érdekeit képviselik. Úgy gondolom, nagyon fontos az egypárti
túlhatalom lehetőség szerinti kontrollja, valamint minden duna-
varsányi lakos érdekeinek pártszimpátiától független képvisele-
te. Képviselő testületbe való bejutásom esetén szorgalmazni fo-
gom, hogy a testületi tagok, illetve a polgármester akár két vá-
lasztási időszak között is visszahívható és elszámoltatható
legyen. Fontosnak tartom a havi rendszerességgel történő pár-
beszédet a lakossággal fórumok keretében, ami által létrejöhet a
valós érdekképviselet. Bízom benne, hogy mint dunavarsányi
lakos, és mint az ország legnagyobb, pártoktól független civil
szervezetének megyei vezetőjeként alkalmas leszek erre a fel-
adatra. Előre is köszönöm meg tisztelő bizalmukat.
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NÉMET KISEBBSÉGI JELÖLTEK
Dunavarsányon az 1998. évi helyhatósági választásokon vá-
lasztottak először német kisebbségi önkormányzatot. Váro-
sunkban a kisebbségi önkormányzat célja elsősorban a kul-
túra, a hagyományok és a nyelv megőrzése, a fiataloknak, va-
lamint a lakosság minél szélesebb körének bevonása a helyi
közéletbe. Minden évben tartunk közmeghallgatást, ahol az
érdeklődők a települési önkormányzat képviselőinek és a pol-
gármesternek is elmondhatják kérésüket, véleményüket. A ki-
sebbségi önkormányzat a sváb egyesülettel együttműködve, a
városi önkormányzat és a helyi vállalkozók anyagi és termé-
szetbeni segítségével építette fel a Petőfi klub új épületét, pá-
lyázatokon elnyert forrásokat használva a berendezésre. 2002-
ben a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma
pályázatán elnyert összeg sokat segített a hasznos berendezé-
si tárgyak megszerzésében. Az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium pályázatán elnyert számítógép szintén közösségi
célokat szolgál.
Kisebbségi önkormányzatunk minden évben jelentős összeget
fordít a kulturális rendezvényekre, valamint pályázat útján tá-
mogatjuk a német nyelvet tanulókat. Részt veszünk az Észak-
magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

munkájában. A 2010. évi önkormányzati választásokat követően a megszerzett értékek további őrzését, gazdagítását sze-
retnénk elérni. Terveink között szerepel a nemzetiségi oktatás és nevelés segítése, a gyermekek, fiatalok hozzásegítése ah-
hoz, hogy a nemzetiségi oktatásban elérhető lehetőségeket kiaknázhassák. 2010-ben a korábbi öttel szemben négy fő vá-
lasztható német kisebbségi önkormányzati képviselőnek. E létszámcsökkentés nem jelenti számunkra azt, hogy feladjuk
terveinket. A négy megválasztásra kerülő kisebbségi képviselő mellett ötödikként szereplő jelölt, az új német kisebbségi
önkormányzat segítőjeként részt fog venni a már megkezdett munkában.

A 2006-2010 közötti választási ciklus német kisebbségi
önkormányzatának tagjai:

Tiefenbeck László, Jangel Mátyás, Kreisz Csaba,
Langné Winkler Anett, Schuszter Istvánné
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Petrik Vendel vagyok, 1977-ben születtem Budapesten. Ta-
társzentgyörgyi lakos voltam, ott végeztem az általános is-
kolai tanulmányaimat. Már 13 éve élek Dunavarsányban, és
itt kötöttem házasságot Gáspár Erika Erzsébettel. Van egy
közös kiskorú gyermekünk, aki most kezdte az általános is-
kola első osztályában tanulmányait Dunavarsányban. Albér-
letben lakom már 8 éve. 17 éve zenélek, és egy 3 tagú zene-
kart alapítottam, amely vegyes és hagyományőrző dalokat
játszik. Amióta Dunavarsányban élek, folyamatosan dolgo-
zom, először Dunaharasztin a Coca-Cola Beverages Kft.-nél
8 évet, utána a Transemex Kft.-nél kaptam lehetőséget,
amellyel ma is élek. Azért szeretnék indulni a cigány ki-
sebbségi önkormányzati választáson, hogy a zenei kultúrán-
kat és a hagyományainkat tovább tudjuk fejleszteni ezzel a
kis csapattal a roma társadalomban. Ezért kérlek Bennete-
ket, Testvéreim, kedves Barátaim, hogy tiszteljétek meg sza-
vazataitokkal a Lungo Drom dunavarsányi jelöltjeit.
Elérhetőségem: 06/20 288-0443 vagy 06/30 502-5650.

Bognárné Balogh Anita vagyok, Budapesten születtem
1972-ben, Dunavarsányban élek férjemmel és 3 gyerme-
künkkel. Legidősebb gyermekem középiskolás, másik ket-
tő általános iskolai tanuló. Jelenlegi munkahelyem egy va-
gyonvédelmi Kft., ahol egy takarító csoportnak vagyok a
vezetője. Az előző ciklusban, mint cigány kisebbségi kép-
viselő vettem részt a munkában; az itt tapasztalatokkal sze-
retnék indulni a cigány kisebbségi önkormányzati választá-
sokon. Alternatív lehetőséget szeretnék biztosítani a tanulni
vágyó roma gyerekek számára. Ezzel a kis csapattal össze-
fogva sok mindenre képesek vagyunk. Ezért kérlek Benne-
teket, Testvéreim, kedves Barátaim, hogy szavazzatok ránk,
a Lungo Drom dunavarsányi képviselőjelöltjeire.
Elérhetőségem: 06/30 397-4655.

Szabó Zoltán vagyok, 1955-ben születtem Fábiánházán. 46
éve élek Dunavarsányban feleségemmel, Gáspár Annával. 3
közös gyermeket neveltünk fel. Jelenleg közhasznú foglal-
koztatott vagyok a helyi önkormányzatban. A rendszervál-
tás óta foglalkozom a romák politikai és társadalmi helyze-
tével, melyen szeretnék tovább javítani. 
Dunavarsányban mindegy, hogy ki, milyen nemzetiségű,
együtt, egymásért, Isten áldásával kell egy szebb jövőt te-
remteni. Segítséget szeretnék nyújtani az elemi és felsőok-
tatásban tanuló gyermekek számára, és különböző nyári tá-
borokat szervezni. Testvéreim, Kedves Barátaim, ezeket a
terveket meg tudjuk valósítani! Kérlek Benneteket, szavaz-
zatok a Lungo Drom jelöltjeire. 
Elérhetőségem: 06/20 312-2402.

Varsányi Lászlóné vagyok, 1944. május 25-én születtem
Kerekegyházán. Zenész családból származom. Két lányom
van, mind a kettő magasan iskolázott. Rajtuk kívül még hat
unokám és egy dédunokám van. 29 éve élek Dunavarsány-
ban és elmondhatom, hogy otthonomnak tekintem, és sze-
retek itt élni. 18 éve vagyok hívő keresztény, és úgy is élem

az életem. 10 éve, mint alapítványtag megajándékozom a
gyermekeket. A két cikluson át szerzett tapasztalatokat ez-
zel a kis csapattal szeretnénk a cigányság érdekében kama-
toztatni. Azért szeretnék indulni a kisebbségi önkormány-
zati választáson, hogy minden erőmmel és tisztességemmel
szolgáljam a cigány közösséget, ezért kérlek Benneteket,
Testvéreim, kedves Barátaim, szavazatok a Lungo Drom
dunavarsányi jelöltjeire.
Elérhetőségem: 06/20 499-8711

Jakab Zsolt vagyok, 1979-ben születtem, 2 éve élek Duna-
varsányban. Jelenleg alkalmi munkából tartom el családomat,
de boldog apaként élek 4 kiskorú gyermekemmel és felesé-
gemmel. Nemzetiségem cigány, szüleim munkás és kereske-
dő családból származnak. Cigány önkormányzati képviselő
még nem voltam, de a hagyományait, kultúrájukat – főleg
szokásaikat és nyelvüket – ismerem és beszélem. Az
M.C.D.SZ. szervezetének elnökségi tagja vagyok, ezért is
szeretném a 2010-es választáson megmérettetni magam a
képviselőtársaimmal együtt. Kérem a barátaimat és ismerőse-
imet, hogy szavazzanak ránk, „vagyis az MCDSZ listájára”. 

Lakatos Ilona vagyok, Berekböszörményben születtem
1956-ban. Elváltként nevelem most már felnőtt korú fiamat.
Zenész roma családban születtem. Ezért is ki merem jelen-
teni, hogy a cigányság kultúráját, hagyományait, főleg szo-
kásait ismerem. Szeretném, mint kisebbségi képviselő meg-
mérettetni magam az M.C.D.SZ. képviselőtársakkal együtt. 
Újra megkérlek Titeket, kedves barátaim és ismerőseim,
hogy szavazzatok az M.C.D.SZ-re! 

Sterczer Ferencné vagyok, 1948-ban születtem, 15 éve
élek Dunavarsányban. Sok éve virágkötő vagyok, jelenleg
nyugdíjas. A romák között nőttem fel, ismerem a szokásai-
kat és a kultúrájukat. Az elmúlt 4 évben kisebbségi képvi-
selő voltam. Szeretnék a jövőben is segíteni a roma és nem
roma származású rászorult embereken. A bizalmat előre is
köszönöm a képviselőtársaim nevében.
Kérlek Titeket, szavazzatok ránk, „vagyis az M.C.D.SZ lis-
tájára”!

Szabó Sándor vagyok, cigány munkáscsaládból származom.
1948-ban születtem Szabolcs megyében. 1963-ban költöz-
tünk Dunavarsányba. Szakképesítéseimet már dunavarsányi
lakosként szereztem. 1981-ben újra nősültem, előző és jelen-
legi házasságomból 4 gyermekem született. 6 unokám és 2
dédunokám van. 8 éve C.K.Ö. képviselőként, 10 éve
M.C.D.SZ. elnökként dolgozom. Megítélésem szerint mind a
roma, mind a nem roma családok többsége elégedett műkö-
désemmel és a hagyományőrző programjaimmal. Tisztelt ba-
rátaim és ismerőseim! A 2010. októberi választáson képvise-
lőtársaimmal, azaz az M.C.D.SZ. jelöltjeivel megmérettetjük
magunkat. 
Köszönöm és köszönjük a képviselőtársaim nevében szava-
zataitokat.

CIGÁNY KISEBBSÉGI JELÖLTEK
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• Délegyházán 770 nm-es tóparti
építési telek eladó.
Tel.: 06/20 333-0397

• Hűtőgépjavítás garanciával,
hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412

• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal is,
Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

• Őszi redőny és szúnyogháló akció
széles választékkal.
Tel.: 06/24 473-486, 06/20 416-0464,
06/30 445-3187 (Vígh Mária és társa)

• REDŐNY, RELUXA,
NAPELLENZŐ stb.
Készítés, javítás garanciával
Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás. Gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Szálláslehetőség 8 fő részére.
Ugyanitt horgászati lehetőség és
élőállat árusítás. 50 fős
rendezvényterem kiadó.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

D U N A V A R S Á N Y  A P  R Ó  B A N

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat

Egészségház fsz. 36. 06/24  472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
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.
rendelési időben 06/24  473-247
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  534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;

Sz: 12-15; 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: 10-13
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

Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24  521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő 
Petőfi ltp. 4. 06/30  559-2566

FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51. 06/24  483-213

Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4. 06/24  534-576
AngyalPatikaGyógyszertár

06/24  534-450
KincsemGyógyszertár

06/24  534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep

06/24  406-010, 06/24  406-012
06/24  406-014

WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24  472-464

ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24  511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24  534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat

06/24  483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány

06/24  486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24  531-480, 06/24  531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz 06/24  534-250
PolgármesteriHivatal 06/24  521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24  483-279
RendõrségKörzetiMegbízott

06/20  489-6753, 06/24  518-680
Posta 06/24  511-030

Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)

06/24  483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat

06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30  378-5116
ReformátusEgyházközség 06/24  484-452
RómaiKatolikusPlébánia 06/24  472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24  519-300, 519-310

Fax: 06/24  519-301

Közérdekû
telefonszámok

VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu

DunavarsányiNapló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Kiadja:

Du na var sány
Ön kor mány za ta

* * *
Felelõskiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyom da ipa ri Bt.

gon do zá sá ban.
Nyt sz: B/PHF 1125/P/93

Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

in gye ne sen kap ják
a vá ros la kói.

* * *
Kéziratokatnem õr zünk
meg, és nem kül dünk

vis  sza.

Csak név vel el lá tott, köz -
érdekû írást te szünk köz zé!

* * *
Következõlapzárta:
2010.október10.
Cikkeket várunk

a Pol gár mes te ri Hi va tal
Tit kár sá gán vagy a

szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men!

* * *
A fen ti lap zár ta után

ér ke zõ cik kek
meg je le né sét nem ga ran tál juk!

JOGI TANÁCSADÁS
Dunavarsány Város Önkormányzata

a Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat
megbízott ügyvédjén keresztül ingyenes,

szóbeli jogi tanácsadást nyújt.

Bejelentkezés és időpont egyeztetés a

06/24 521-040-es

telefonszámon!
§ §
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Dr. Futó Gabriella
bõrgyógyászati
magánrendelés

Bejelenkezés:

06/70 274-2575

• 2010. szeptember 17-én
indul
csontkovács
magánrendelés
az Egészségházban.

Bejelentkezni a Kincsem
Gyógyszertárban lehet.

Indul még:

• pszichiátriai magánrendelés

Részletekrõl érdeklõdni lehet

a Kincsem Gyógyszertárban.


