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Jubileumi mérkõzésre gyüle-

keztek a Dunavarsányi Torna

Egylet öregfiúi, hogy megalaku-

lásuk 20. évfordulója alkalmá-

ból gálamérkõzést játsszanak

Tállya csapatával. A távoli kap-

csolat három éve szövõdött egy

jófajta tokaji bor társaságában.

Azóta minden évben összejön-

nek a fiúk, hol Tállyán, hol Du-

navarsányon. 

Amérkõzés elõtt Bajzáth Endre, önkormány-

zatunk sport bizottságának elnöke köszön-

tötte az öregfiúkat, majd a majorettes lányok

felvezették õket a pályára. A zenés hangosítás

DJ. Zupinak volt köszönhetõ, ami igencsak jó

alaphangulatot kölcsönzött az összecsapásnak.

A találkozó végül 2:2-es döntetlennel zárult; Fa-

ragó, Posztos, Knizner és Mihalecz szerezték a

gólokat.

A mérkõzés után jött a levezetés. Kinek egy sör,

kinek egy tál pörkölt formájában. Az elszántab-

bak viszont a pályán maradtak, és még órákig

rúgták a bõrt, így ünnepelve az „ifjú” öregfiúk

húszéves születésnapját.

a DTE Öregfiúk Csapata20éveséves

Meghívó
Dunavarsány Város  Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

aa  22000099..  aauugguusszzttuuss  2200--áánn  1111..4455--kkoorr  ttaarrttaannddóó

SSzzeenntt  IIssttvváánn  nnaappii  üünnnneeppssééggrree
aa  HHõõssöökk  tteerréérree..

A városi ünnepség elõtt:

• 8 órakor ünnepi szentmise lesz

a kisvarsányi katolikus templomban,

• 10 órakor ünnepi istentisztelet

a kisvarsányi református templomban és

• 11 órakor ünnepi szentmise

a nagyvarsányi katolikus templomban.

Tállya Öregfiúk Csapata

DTE Öregfiúk Csapata
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1.) A képviselõ-testület 200.000.000, azaz kettõszáz millió fo-
rint összegû folyószámlahitel felvételérõl döntött. A hitel fu-
tamidejét 2009. július 20. napjától 2010. július 20. napjáig ha-
tározta meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkor-
mányzat költségvetési bevételeit ajánlotta fel. Kötelezettséget
vállalt arra, hogy a hitel visszafizetésének idõtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és
tõke jellegû kiadásaikat megelõzõen – a költségvetésébe beter-
vezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat módosításai
során figyelembe veszi.
2.) A testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola Pedagógiai
Programjának módosítását jóváhagyta a Sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek integrációjának programja kivételével, azzal a
kitétellel, hogy a Sajátos nevelési igényû gyermekek integráci-
ójának programját a Pedagógiai Program mellékleteként, annak
szakértõ által történt pozitív véleményezését követõen fogja jó-
váhagyni.
3.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a közoktatásról
szóló, 1993. évi LXXIX. törvény 95/A § (11) bekezdése alapján
engedélyezi az Árpád Fejedelem Általános Iskola 1-4. évfolya-
mán az átlaglétszámtól való eltérést és a törvény szerinti maxi-
mális létszámot, egyben felkérte a polgármestert, hogy az Ok-
tatási Hivatalnál kérelmezze a maximális létszám 20%-kal tör-
ténõ túllépését.
4.) A testület úgy döntött, hogy az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában a 2009/2010-es tanévben a pedagóguslétszámot egy
fõvel növeli, és a 2009. évi költségvetésében a bõvítés fedeze-
tét biztosítja. Egyúttal felkérte a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.
5.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a felsõfokú oktatás-
ban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló
35/2004. (XII. 01.) rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat alap-
ján, a 2009/2010-es tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000 Ft
– azaz tizenötezer forint – összegû ösztöndíjban részesíti Hetei
Éva, valamint Igaz Sándor dunavarsányi lakosokat.
6.) A testület úgy döntött, hogy jelenlegi költségvetési helyzeté-
re való tekintettel nem lát lehetõséget fekvõrendõrök kiépítésé-
re. Amennyiben többletbevételei lehetõvé teszik, a telepítés
szükségességének megvizsgálására ismételten visszatér.
7.) A képviselõ-testület jóváhagyta Dunavarsány Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának új – a jelen határozat meg-
hozatalát segítõ elõterjesztés melléklete szerinti – Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
8.) A testület úgy határozott, hogy Dunavarsány Város egységes
utca táblarendszerének beszerzésével az Alma-Rend Kft.-t
(6800 Hódmezõvásárhely, Makói u. 38.) bízza meg bruttó
3.500.940 Ft összegben a 2009. évi költségvetés épületek felújí-
tása költségkeret terhére. Továbbá felhatalmazta a polgármes-
tert a szerzõdés aláírására, illetve, hogy a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft.-t bruttó 900.000 Ft összegben bízza meg a
beszerzésre kerülõ táblarendszer szakszerû összeszerelésével,
telepítésével és ezzel egy idõben a korábban elhelyezett utca-
név és köszöntõ táblák eltávolításával a 2009. évi költségvetés
épületek felújítása költségkeret terhére.

9.) A képviselõ-testület a 137/2008. (VIII. 5.) számú határoza-
tát – melyben a testület megbízta a dunavarsányi MÁV állo-
más-épületének felújításával a Dunavarsányi Városgazdálkodá-
si Kft.-t 13.514.000 Ft összegû kivitelezési költséggel – az aláb-
biakban módosította:
a) A vállalkozói díjat – a bruttó 14.077.580 Ft-ot – a 2009. évi
többletbevételek terhére hagyja jóvá. 
b) A felújított épület átadási határidejét 2009. október 31-ében
határozza meg. 
A 137/2008. (VIII. 5.) számú határozatának, a jelen módosítás-
sal nem érintett részeit változatlan tartalommal és szövegezés-
sel hatályban tartja.
10.) A testület a saját részérõl elfogadta az együttmûködési
megállapodás-tervezetet, amely létrejött egyrészrõl Dunavar-
sány Város Önkormányzata, másrészrõl a Kossuth Lajos Cser-
készalapítvány és az általa fenntartott 724. számú Kossuth La-
jos Cserkészcsapat, harmadrészrõl a 1270. sz. Nautílus
Vizicsapat között, és felhatalmazta a polgármestert a módosítás
aláírására azzal, hogy az együttmûködési megállapodás jelen
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szö-
vegezéssel hatályban maradjanak.
Egyben tulajdonosi hozzájárulását megadta az alaprajz szerinti
építési engedély kiadásához. 
11.) A képviselõ-testület 
a) saját részérõl elfogadta a bérleti szerzõdést, amely Knul Zsu-
zsannával kerül megkötésre, és felhatalmazta a polgármestert a
szerzõdés aláírására.
b) saját részérõl elfogadta az albérleti szerzõdést, amely Oláh
Krisztiánnal kerül megkötésre, és felhatalmazta a polgármestert
a szerzõdés aláírására.
c) saját részérõl elfogadta az ingatlan tulajdonosa, az Önkor-
mányzat és a rendõr közötti háromoldalú megállapodást, és fel-
hatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
d) saját részérõl elfogadta az együttmûködési megállapodást,
amely a Ráckevei Rendõrkapitánysággal kerül megkötésre, és
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
e) felhatalmazta a polgármestert az egyéb, szükséges intézkedé-
sek megtételére.
12.) A testület úgy határozott, hogy a dunavarsányi 786/3 hely-
rajzi szám alatti beépítetlen ingatlan vételérõl szóló felhívását
2009. augusztus 23-áig fenntartja. 
13.) A képviselõ-testület a 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 33.
szám alatti Árpád Fejedelem Általános Iskola alsó tagozatos
épületének építési engedélyezési tervdokumentációjának és ki-
viteli tervdokumentációjának elkészítésével az Architecta Kft.-t
(1191 Budapest, Artúr u. 17.) bízta meg 7.950.000 Ft + ÁFA
(azaz hétmillió-kilencszázötvenezer forint) értékben a többlet-
bevételek költséghely terhére.

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K
– 2009. június 23-ai rendkívüli, nyílt ülés –

A következõ testületi ülés várhatóan
2009. szeptember 8-án,
kedden 17 órakor lesz

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
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Változó idõjárású nyarunkban tartalmas, értékes progra-
mok után nehézkesebb anyagi helyzetünk ellenére a ter-
vezett beruházások egy része a végéhez közeledik, egy

része pedig a következõ napokban, hetekben indul el.
Elsõk között említhetjük, hogy szilárd burkolatot kapott a Du-

na sor és az Árnyas utca, valamint a Nyugati lakópark. Ezekben
az utcákban is kérem, hogy legalább annyira figyeljünk mások
testi épségére, mint a magunkéra.

Elkészült a kisvarsányi temetõ kerítése, amely reménység szerint
megoldja sokak problémáját, bosszúságát az erdei vadak miatt.

Sokévi hiábavaló várakozás után két évvel ezelõtt testületünk
úgy döntött, hogy az önkormányzat költségvetésébõl a vasútál-
lomást felújítja, amennyiben a MÁV ehhez hozzájárul. Az enge-
dély a napokban megérkezett. Még ebben a hónapban megkez-
dõdnek a munkálatok, hogy állomásépületünk új külsõt nyerjen.
Amit az állam – bár kötelessége lenne – nem tudott vagy nem
akart az elmúlt évtizedekben megtenni, azt önkormányzatunk –
városunk szépítése érdekében – megteszi.

A képviselõ-testület határozatában foglaltaknak megfelelõen
augusztus 1-jével létrejött a második gyermekorvosi körzet Du-
navarsányban. Váczi János doktor úr szolgálatára, munkájára
sok áldást kívánunk.

Pozitív változás településünkön, hogy a szelektíven gyûjtött
hulladékot ezentúl közvetlenül a háztartásokból szállítjuk el, to-
vábbra is díjmentesen. Ezáltal a sokszor koszos, igénytelen és
sajnos nem a rendeltetésének megfelelõen használt gyûjtõszige-
tek eltûnnek a közterületekrõl, ezzel is javítva a település köz-
tisztaságát. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükség
volt ezt a döntést meghoznunk, hiszen – fõleg nyáron – nap mint
nap szembesülhetünk az emberi felelõtlenséggel, hanyagsággal
sok jóérzésû dunavarsányi kárára.

Országunk politikai, társadalmi, gazdasági válsága ellenére,
sok-sok egyéni és közösségi feladat közepette reménység sze-
rint mindannyiunknak jut egy kis ideje nyári pihenésre vagy ép-
pen megerõsítõ, a hétköznapoktól eltérõ érdekes, izgalmas ki-
kapcsolódásra. Köszönetet mondok a közalkalmazottaknak,
köztisztviselõknek, vállalkozóknak és alkalmazottaknak, vala-
mint az önkéntesként fáradozóknak a közelmúlt városunk javát
szolgáló munkáiért. 

Sikeres nyári tevékenységet és jó pihenést kívánok idõsnek,
fiatalnak egyaránt!

Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán

polgármester

Vidámság, önfeledtség, emlékezés!

Az idén különösen izgalmas és érdekes volt
Dunavarsányban a nyár eleje, mert nagyon

elkényeztettek minket a városnapok szervezõi,
rendezõi, szereplõi.

Volt vidámság, gyönyörködtetés, elmélyülési lehetõség min-
den korosztálynak. Volt tanulság is, hogy az emberek mi mindent
tudnak, ha jó cél érdekében, önként tehetik. Mi tudunk ünnepet
csinálni és ünnepelni, ez az örökségünk, hála elõdeinknek. 

Én, mint befogadó, azoknak az ajándékoknak örültem legjob-
ban, amelyek tiszta forrásból ápolták kulturális gyökereinket.
Itthoni és határon túli magyarok gyönyörû népzenét, táncokat,
dalokat hoztak, melyekben gyönyörködni lehetett. Kitûnt, hogy
nem erre az alkalomra tanulták be, hanem saját és mások gyö-
nyörködtetésére közvetítenek életérzést a mindennapokban is.
Ez valódi életmentés, mert gyökerek nélkül elpusztul a fa. Élet-
ben kell tartani!

Nekem hiányoztak ebben a kategóriában a fiatalok. Kodály
Zoltán tudta, hogy a cifra palota építését nem a tetejénél, hanem
az alapoknál kell kezdeni. Értékeinket már az óvodában kell is-
mertetni, szerettetni. Jól képzett és jó adottságokkal rendelkezõ
pedagógusoknál, akik az esztétikai nevelést fontosnak tartják.
Náluk fürdenek a gyerekek a népmesékben, zenében, a dalos,
mozgásos népi játékokban, kétkezi alkotások örömében. Csodá-
latosan fejlõdnek, ha mindhárom esztétikai ráhatást egy idõben
kapják (ének-zene, irodalom, vizuális tevékenységek, vagyis
komplex esztétikai nevelés).

A folytatásra lehetõség van az iskolában is; az a fontos, hogy
belsõ indíttatásból jöjjön az igény kincseink ápolására, megõr-
zésére, átadására.

Büszkeség és öröm tölt el, hogy nekünk is van Közösségi
Házunk. Van már hely, ahol barátként találkozhatunk, ünnepe-
ket és ünnepi hétköznapokat rendezhetünk. Nagyon tartalmas
volt a nyitóhét is, színvonalas mûsorokkal vártak minket. Há-
la az otthonteremtõknek, akik megálmodták, szervezték és
emberfeletti munkával kivitelezték a MI HÁZUNKAT, ahová
hazamehetünk.

Végül a Móri emléktábla avatásról szeretnék szólni. Köszö-
nöm, hogy önkormányzatunk vezetõi odafigyelnek a magánkez-
deményezésre, kérésre, sõt megköszönik azt. Az emléktábla ado-
mányozásával sok évtizedes sebet gyógyítottak, állást foglalva a
mindenkori tisztesség mellett. Ez volt az elmélyülés félórája,
ahol jelen voltak az önkormányzat vezetõi, akik tiszteletadásra
jöttek.

A katolikus Cantate Deo énekkar Kodály Zoltán Esti dal cí-
mû mûvével nyitotta meg az ünneplést Könözsi Laci bácsi ve-
zényletével. Köszönöm a Tanár Úrnak és énekkari társaimnak
az önkéntes részvételt. Ezután Dr. Kun Lászlóné alpolgármes-
ter asszony mondott méltató szavakat Móri Ferencrõl, kiemel-
ve, honnan indulhatott el kulturális örökségünk. A polgármes-
ter úr leleplezte a gyönyörû, ízléses emléktáblát, majd elegáns
virágcsokorral köszönték meg a kezdeményezést, melyet Szá-
ger Gyula alpolgármester úr kedves szavakkal adott át.

Magam elõtt láttam Feri bácsi jóságos mosolyát, és hallani
véltem, ahogy mondja: „Gyertek be kedveseim, érezzétek ott-

hon magatokat!”

Ekkor – az ünnepély végére – más elfoglaltságokból szinte
futva érkezett Sándor atya és megáldotta az emléktáblát.

Békesség szállt a házra, kertre, a lelkünkbe.
Hálás köszönettel:

Gerzsányné Juhász Rózsa

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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Változó hulladékgyûjtési rend Dunavarsányon

Dunavarsányban is állandó problé-
ma, hogy sokan nem a rendelteté-
süknek megfelelõen használják a

szelektív hulladékgyûjtõ konténereket, és
mindenféle háztartási szeméttel tömik te-
le azokat. Háromévnyi tapasztalat után
ezért is döntött úgy a DHRV, hogy a jövõ-
ben felszámolja a hulladékgyûjtõ szigete-
ket, és egyenesen a háztartásokból szállít-
ja el a szelektíven válogatott szemetet.

Augusztus 3-ától minden második,

páros héten történik majd az elszállítás.

Figyelem, ez nem a háztartási szemétre
vonatkozik – azt a jövõben is heti rend-
szerességgel viszik majd el –, hanem a
szelektíven válogatott hulladékra. 

Ezekben a napokban a DHRV minden

háztartásba eljuttat egy sárga és egy zöld

zsákot. Elõbbibe a mûanyag hulladékot
kell majd csomagolni, így az üdítõs és ás-
ványvizes palackokat, a samponos, mo-
sószeres és öblítõs flakonokat, valamint a
különbözõ zsugor és csomagoló fóliákat.
A kisebbik, zöld színû zsákba pedig a fe-
hér és színes üvegeket kell gyûjteni. A
papírt össze kell kötegelni, vagy papírdo-
bozba tenni, csak így szállítja el a DHRV
a hulladékot az ingatlanok elõl. A cég
munkatársai arra kérik a lakosokat, hogy
a mûanyag hulladékot tapossák laposra,
így több fér majd a zsákba és a gyûjtõau-
tóba is.

A DHRV elõbb a szemetes kukákat ürí-
ti ki, majd egy másik autóval szedi össze
a kukák mellé kirakott zsákokat, dobozo-
kat. A gyûjtés tehát két ütemben történik,
ezért senki ne lepõdjön meg, ha a kukák
kiürítése után kis ideig még ott marad a
válogatott hulladék. Azt rövid idõn belül
elszállítják.

A hulladékgyûjtõ-szigeteket augusztus

3-a és 5-e között számolja föl a DHRV,
és az így felszabaduló konténereket a vá-
rosi intézményeknél helyezi el. Az iskolai
és óvodai nevelés során ezzel szeretnék

ösztönözni a gyerekeket a szelektív hulla-
dékgyûjtésre, hogy környezetüket még
tudatosabban védjék a jövõben. 

És hogy miért jó mindez? A lakosok-
nak nem kell a szelektíven gyûjtött hulla-
dékot a konténerekig szállítani. Többünk
számára lesz elérhetõ a szolgáltatás, és
megszûnik a gyûjtõszigetek mellé lera-
kott egyéb szemét okozta bûz, no és a för-
telmes látvány.

A tapasztalatok szerint sajnos hamar
megteltek a konténerek, ezért a zsákos
megoldás valamennyi hulladék kulturált
elszállítására módot ad. Akinek pedig ke-
vés lesz a gyûjtõzsák, az átlátszó zsákba is

rakhatja a szelektíven válogatott mû-
anyag vagy üveg hulladékot. A lényeg,
hogy bontogatás nélkül felismerhetõ le-
gyen, mit is rejt a szemeteszsák.

Szilvay Balázs

Száraz kenyér a mûanyagos konténerben, rothadó hús a pa-
pírosban, és állattetem az üveggyûjtõben. Csak néhány pél-
da arra, hogy mi mindent találtak már a szemétszállító cég
munkatársai a szelektív hulladékgyûjtõkben.
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Újra itt az iskolai szünet, ismét sok gyermek rója kerékpárral,
gördeszkával vagy akár gyalogosan az utakat.

A februári közmeghallgatáson ígéretet tett az önkormányzat
arra, hogy tesznek valamit az Iskola utcában száguldozó autósok
megfékezésére. Ami azóta történt, még félmegoldásnak sem ne-
vezhetõ, csupán egy 30-as sebességkorlátozó tábla került ki,
rajta „Vigyázz, gyermekek” felirattal. Ám amit a környéken lakók
kértek, és 122 aláírással meg is erõsítettek, abból semmi sem
lett. Pedig szerettük volna, hogy visszakerüljenek a régi KRESZ
táblák, vagyis, hogy teherautóval ne lehessen behajtani, kivéve
a célforgalmat. (Amikor anno – lakossági hozzájárulással – meg-
épült az utca, a hivatal kihelyezte ezeket a táblákat, mert a he-
lyiek kérték.)

Mi nem a sóderszállító és az átmenõ forgalmat lebonyolító te-
herautóknak építettük saját pénzünkbõl ezt az utat. Kértük lassí-
tósáv elhelyezését, amilyen például Soroksáron vagy a József
Attila lakótelepen van. Nekünk is jogunk van kamionmentes
övezetben élni, és gyermekeinket, unokáinkat nyugodt szívvel
kiengedni az utcára kerékpározni, görkorcsolyázni, labdázni,
hogy ne kelljen állandóan azt figyelnünk, mikor üti el õket vala-
melyik ámokfutó. Mert egyes gépkocsivezetõk a lassítás fogal-
mát nem ismerik. A szennyvíztisztító telep szippantós kocsija
például úgy közlekedik, mintha a Forma 1-en lenne, de sajnos
nem õ az egyetlen száguldozó. 

Ezért kértük a fekvõrendõrök kihelyezését, amiért aláírásokat
is gyûjtöttünk, valamint a közterület-felügyelõ gyakoribb jelen-
létét szerettük volna elérni. Az Iskola utca nem fõközlekedési út,
mint például az 51-es, ezért sem értjük, miért nem lehet lassító-
sávokat kialakítani.

Kérjük, tegyenek végre valamit, mert nem szeretnénk úgy jár-
ni, mint a szigetszentmiklósiak vagy gyáliak, hogy a saját tulaj-
donukban képtelenek nyugodtan élni. Szigetszentmiklóson is
megelégelték ezt a lakók, és lezárták az utcát – gondolom sokan
látták is a tévében. 

A teherautók széttapossák azt a 6-8 cm-es aszfalt utat, amit
nem kis összegért építettünk. Vajon mikor lesz pénze az önkor-
mányzatnak megjavítani azt?

122 aláíró nevében:
Vida István (Iskola utca 91.)

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelye-
zésérõl szóló 20/1984.(XII.21.) KM rendelet mellékletének

III. fejezete szabályozza a lakott területek és csillapított forgal-
mú övezetek kijelölését és forgalomcsillapításuk lehetõségét.
Az ezt szolgáló fizikai eszközöknek nem az a céljuk, hogy akadá-
lyokat képezve megállítsák a forgalmat, hanem, hogy felhívják
a figyelmet az adott övezetre megállapított sebességhatár be-
tartására.

Jogkövetõ magatartás nélkül azonban ezek az eszközök sem
képesek csökkenteni a közúti közlekedés károsító hatását.
Tudni kell azt is, hogy a forgalomcsillapító eszközök révén a
gépjármûvek folyamatosan lassítanak, gyorsítanak, s így nõ az
üzemanyag-fogyasztás, aminek eredményeként több széndi-
oxid kerül a gépjármûvekbõl a levegõbe, erõsebben szennyez-
ve a lakókörnyezetet, mint egyenletes tempójú haladás esetén.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
mérlegelve a helyi közlekedési viszonyokat, valamint a for-
galomcsillapító fizikai eszközök kiépítésének elõnyeit és
hátrányait megerõsítette azon álláspontját, hogy a település
közigazgatási területén a közúti közlekedés biztonságának
növelése érdekében továbbra is az adott útszakaszhoz igazo-
dó sebességkorlátozást elõíró közúti jelzõtáblák kihelyezését
részesíti elõnyben a forgalomcsillapító fizikai eszközök ki-
építésével szemben. 

A Képviselõ-testület a 2008. decemberi – Nagyvarsányban és
Kisvarsányban tartott – közmeghallgatásokon a lakosságnak tett
ígéreteit betartotta, és a sebességkorlátozást elõíró jelzõtáblá-
kat kihelyezte az Iskola utcában és a Duna-parton, valamint fo-
lyamatosan elemzi a közúti közlekedési viszonyok alakulását a
településen annak érdekében, hogy a szükséges sebességkorlá-
tozó intézkedések mielõbb megtörténhessenek. Az érintett út-
szakaszokon a Ráckevei Rendõrkapitányság munkatársai ellen-
õrzik a sebességkorlátozás betartását.

dr. Szilágyi Ákos 
jegyzõ

Az ígéret szép szó… A forgalomcsillapítás
lehetõségeirõl

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS
Az önkormányzat nyilvános pályázaton eladásra hirdeti az alábbi ingatlanát:

Dunavarsány, 786/3 helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévõ,
842 m² alapterületû, beépítetlen ingatlan, mely a Gyöngyvirág és az Epres utcák közötti 786/14 helyrajzi számon nyilvántartott

(Kossuth Lajos utcán kifelé haladva balra az elsõ) földútról nyílik. Az elektromos áram, a gáz, a vezetékes víz
és a kábel TV bekötése biztosítható.

Az ingatlannal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Vigh Antal Rókustól kaphatnak a 06-70 339-1538-as telefonszámon.
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Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar
Köztársaság területén bejelentett lakó-
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
nagykorú személy, ha 

• családjában a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapban az egy fõre jutó
havi jövedelem a minimálbér nettó
összegét (2009. évben 57.815 Ft)
nem haladta meg, és 

• részére a társadalombiztosítási nyu-
gellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 6. §-a szerinti nyugellátást
nem folyósítanak, és 

• a gazdasági válsághoz kapcsolódó,
elõre nem látható esemény következ-
tében a családja mindennapi életvite-
lének fenntartását súlyosan veszé-
lyeztetõ krízishelyzetbe került.

Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy, 

• akinek a 2009. év folyamán 15.000
forintot meghaladó összegben átme-
neti segélyt állapítottak meg, 

• akinek a kérelem benyújtásakor átme-
neti segély megállapítása iránti eljá-
rás van folyamatban, 

• aki a krízissegély iránti kérelem be-
nyújtását megelõzõ 90 napon belül át-
meneti segély iránti kérelmet még
nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi
önkormányzat rendeletében elõírt fel-
tételek az átmeneti segélyre való jo-
gosultságát kizárja.

Mi minõsül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérel-
mezõ 

• a munkahelyét 2008. szeptember 30-
át követõen elvesztette, 

• jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest legalább 20%-ot
elérõ mértékben csökkent, 

• lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ
fizetési kötelezettsége törlesztõ rész-

lete 2008. szeptember havi összegé-
hez képest legalább 20%-ot elérõ
mértékben emelkedett, 

• egészségi állapota indokolja.

Milyen összegben
engedélyezhetõ a támogatás? 

A támogatás összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer – különös

méltánylásra okot adó körülmény fenn-
állása esetén legfeljebb százezer – forint.

Hol és hogyan igényelhetõ
a támogatás? 

A támogatás megállapítása iránti kére-
lem az e célra rendszeresített forma-
nyomtatványon a kérelmezõ lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat jegyzõjénél,
2009. augusztus 1-je és 2009. november

30-a között nyújtható be. A nyomtat-
vány letölthetõ az ONYF honlapjáról
(www.onyf.hu), illetõleg a települési ön-
kormányzat jegyzõjénél és a nyugdíjbiz-
tosítási szervek ügyfélszolgálati egységé-
nél beszerezhetõ.

A kérelemhez mellékelni kell a jövede-
lem összegének igazolására alkalmas
iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesz-
tésének emelkedését igazoló iratot.
Emellett célszerû csatolni minden olyan
iratot, az egészségi állapot indokoltsá-
gát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kór-
házi igazolást, illetve orvosi szakvéle-
ményt, stb., amely a támogatás megál-
lapításának indokául szolgálhat.

Kérjük a formanyomtatvány részét ké-
pezõ „Tájékoztató a kérelem kitöltésé-
hez” elnevezésû útmutatót – mely segít-
séget nyújt a nyomtatványon szereplõ
adatok pontos kitöltéséhez (így különö-
sen a jövedelem meghatározásához, a ké-
relemhez csatolandó szükséges mellékle-
tekrõl, stb.) – feltétlenül tekintse át a ki-
töltés elõtt. 

A támogatás egy alkalommal,
a család egy tagja számára

állapítható meg. 

Hogyan történik a támogatás
megállapítása és folyósítása? 

A települési önkormányzat jegyzõje a
hozzá az elõírt formanyomtatványon, a
szükséges mellékletekkel benyújtott ké-
relmeket egyrészt ellenõrzi, hogy azt
megfelelõen és hiánytalanul töltötték-e
ki, továbbá az elõírt igazolásokat ahhoz
benyújtották-e, másrészt a megfelelõen
kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja,
hogy a kérelmezõ a támogatásra való jo-
gosultság feltételeinek megfelel-e. A
jegyzõ gondoskodik a kérelmek elutasítá-
sáról, ha a kérelmezõ nem tett eleget a hi-
ánypótlási felhívásnak, vagy a támoga-
tásra való jogosultság feltételeinek a ké-
relem nem felel meg. 

A jegyzõ az igazolásával kiegészített ké-
relmet a szükséges mellékletekkel 8 mun-
kanapon belül továbbítja a támogatás el-
bírálására jogosult illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság
10, illetve – rendkívül indokolt esetben –
5 munkanapon belül dönt a támogatásra
való jogosultságról és a támogatás össze-
gérõl. 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a tá-
mogatás megállapításáról hozott határo-
zat megérkezését követõ – 5 munkana-
pon belül gondoskodik a támogatás fo-
lyósításáról. 

A támogatás pénzügyi forrása 
A támogatás pénzügyi forrását a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló törvény Szociális és Munkaügyi
Minisztérium fejezetében e célra elkülö-
nített, önálló kincstári elõirányzat-fel-
használási keretszámlával rendelkezõ
elõirányzat biztosítja. 

Az elõirányzat javára a magán- és jogi
személyek, illetõleg a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok 2009. no-
vember 15-éig befizetést teljesíthetnek.
A felajánlások a Szociális és Munkaü-
gyi Minisztérium 10032000-00285575-
50000067 számú számlaszámára küld-
hetõk.

TÁJÉKOZTATÓ A KRÍZISHELYZETBE KERÜLT
SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRÓL

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009.
(VI.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosí-
tási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzõjének javas-
lata alapján a gazdasági válsággal összefüggõ kedvezõtlen hatá-
sok enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében
nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegû – vissza nem
térítendõ – támogatást állapíthatnak meg. 
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Atrakocsi Vivien Bõcs Kamilla és Titanilla Bugyi Gergely György Berta Rebeka

Boros Bálint Bak Milán Olivér Botos Lili Anna Botos Balázs Márk

Cser Lilla Frigyer Máté János Ferencz Dávid Fejes Áron

Farcsádi Laura Gaál Adrián Gazsó Linett Gál Bence

Polgárrá fogadott újszülöttek Dunavarsányon

Kedves hagyománya városunknak, hogy a Dunavarsányi Napok keretében polgárrá fogadják az el-
múlt évben született csecsemõket, ezzel is erõsítve a családok kötõdését településünkhöz. Idén

sem volt ez másként, amikor június 14-én, szombaton 64 kisgyermek kapott oklevelet a nagyszín-
padon. A következõ oldalakon õket és szüleiket láthatják.
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Gyöngyösi-Papp Attila Huszti Tamás Hidegföldi Laura Hrubi Ferenc Bendegúz

Ishmael Kemka Bence Jobbágy Kinga Kunsági Ramóna Kis-Nádai Márk és Tamás

Kovács Erik Kass Viktor Köpe Ábel Kiss Nikolett

Karajos Krisztina Komornik Szilvia Erika Kiss Eszter Korcz Attila
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Kerper Emma Lukács Botond Lõcsey Márk Móri Jázmin Nikolett

Mihály Norbert Attila Mannó Milán Makai Gréta Nagy Nikolett

Nagy Anuk Orbán Balázs Dániel Paláu Klementina Laura Puskás Bernadett

Pintér Petra Mónika Papp Zoé Orsolya Rédai Ákos és Enikõ Rózsa Luca Piroska
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Rafael János Albert Rajna Dávid Sárkány Ákos Slavu Máté és Miklós

Sikó Kristóf Simon Csenge Nóra Székely Miklós Sztaskó József

Szilágyi Boglárka Szabó József Márk Széll Kamilla Schäffer Gergõ

Tóth Olívia Takács Flóra és Panka Lippai Lili Mihály Dóra
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A
falunapok keretében rend-
kívül változatos és színvo-
nalas mûsorokat láthat-

tunk. Ezekkel egyidõben a fõzõ-
versenyre is beneveztünk. Mezei
Marika slambucával nagy sikert
arattunk, és bár elsõ helyezést
nem értünk el, emléklapot és ke-

rámia tárgyat azért átvehetett Marika. Az idõ
ugyan nem volt kegyes hozzánk, mert sûrûn
esett az esõ, de ennek ellenére Tünde megsütöt-
te a maga 200-300 adag lángosát, amit termé-

szetesen pénz nélkül osz-
togattunk. Sajtosat, tej-
fölöset, fokhagymásat –
ki mivel kérte. És, hogy
ízlett mindenkinek, azt
az mutatta, hogy hosszú
sor kígyózott érte. „Híz-
tunk” is, mert a Tisztele-
tes Úr azt mondta, hogy
ilyen finomat még sosem
evett. 

A színpadi mû-
sorban részt vet-
tek a szalóci ro-
mák is, akik a
hagyományos ci-
gány táncukkal
fergeteges kö-
zönségsikert a-
rattak.

Ez után jött a búcsú ideje. Rengeteg maradan-
dó élménnyel lettünk gazdagabbak, amiért há-
lás köszönet illeti szalóci vendéglátóinkat!

Kobzik Anikó

Nemrég meghívást kaptunk szlovákiai testvértele-
pülésünkre, Szalócra, az ottani falunapokra. Június
26-án délután a „Banya-kocsikkal” el is indultunk.
Igaz, útközben elkapott minket egy-egy zápor, de az
a táj, az a látvány, amiben részünk volt Szalócon,
minden zivatart elfeledtetett velünk. 

AA  BBaannyyáákk  SSzzaallóóccoonn!!AA  BBaannyyáákk  SSzzaallóóccoonn!!
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A kistérségi rendezvé-
nyeknek több éves hagyo-
mányuk van Dunavarsány-
ban, dacára annak, hogy az
ötlet Apajról származik. Ott
tartottak ugyanis elõször
több település nyugdíjasait
összefogó eseményt, ami-
nek szervezésébe késõbb
városunk is bekapcsoló-
dott. A találkozót idén is
színvonalas programok tet-
ték változatossá.

Pillmayer Jakabné (Nagy-
varsányi Nyugdíjas Klub el-
nöke) nyitóbeszéde után elsõ-
ször a „rangidõseket”, majd a
születésnaposokat köszöntöt-
te az Egyesület. Köztük a 90
esztendõs Kronome Józsefné,
Boris nénit, aki már régóta
nem mozdul ki otthonából.
Ez alól évek óta csak a nyug-
díjas-találkozó képez kivételt.

Csakúgy, mint a 80 éves
Wágner Mária néninél, aki
szintén segítséggel érkezett
a Klubba.

A születésnapi gratuláci-
ókat követõen a Nagykõ-
rösrõl érkezett Zsírosné Si-
mon Mária költõ-elõadó-
mûvészt hallgathatta meg a
közönség, majd Mádl Piros-
ka és Boch Tibor operett
énekesek következtek. Szin-
tetizátoron Németh Tibor

szolgáltatta a muzsikát, amit a
vendégek tánccal „jutalmaztak”.

Molnár Ferencné, az Apaji Ta-
vaszváró Nyugdíjas Egyesület
elnöke is elégedetten nyugtázta a
magas fokú szervezést és ígérte,
hogy néhány nappal késõbb, az
apaji falunapokon õk is hasonló-
képp kitesznek majd magukért.

Szilvay Balázs

Képek a
„legvidámabb
barakkból”

A fenti címmel retrokiállítást
rendezett a Petõfi Mûvelõdési
Ház és két szakköre, a Kézimun-
ka Szakkör és a Helytörténeti
Szakkör. A megnyitót a Duna-
varsányi Napok keretében tar-
tottuk. A városnapok kínálta
megannyi program ellenére is
szép számú érdeklõdõ tekintette
meg a kiállítást.

Az idõsebbekben emlékeket éb-
resztettek a bemutatott tárgyak, ké-
pek, szövegek, a fiatalok pedig rá-
csodálkozhattak egy sereg, számukra
ismeretlen, már elavult öreg tárgyra,
melyek valamikor fontosak voltak
tulajdonosuknak.

Nagy örömére szolgált a rendezõk-
nek, hogy a televízióban és a Duna-
varsányi Naplóban megjelent felhí-
vásra sokan lementek a pincébe,
vagy felmentek a padlásra az emlék-
be elrakott tárgyakért, és elhozták
azokat múzeumunkba.

Körülbelül 28-30 család adta össze
a kiállított anyagot. Ezúton szeretne
a rendezõség köszönetet mondani
mindazoknak, akik vették a fáradsá-
got, és elhozták tárgyaikat a bemuta-
tóra.

Külön köszönöm a lakosság nevé-
ben azt a remek technikai megoldást,
hogy – korabeli fekete-fehér televí-
zión – az 1960-as és ’70-es évek
táncdal-fesztiváljainak „nagy száma-
it” videoszalagról lejátszhattuk. Az
ötletgazda Radul Zoltán, a Petõfi
Mûvelõdési Ház dolgozója volt, a
technikai megoldásban pedig Kollár
Márton és Nagy Attila mûködött
közre.

A kiállítást szeptember végéig még
meg lehet tekinteni, a kulcsot a Petõ-
fi Mûvelõdési Ház irodájában, illet-
ve tõlem, Szabó Csabánétól (Kos-
suth L. u. 6.) lehet elkérni.

A rendezõk nevében:

Szabó Csabáné

KISTÉRSÉGI NYUGDÍJAS-

TALÁLKOZÓ VÁROSUNKBAN
Egésznapos rendezvény várta a dunavarsányi idõseket július 18-án, szomba-
ton a Petõfi Klubban. A találkozót a Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub szervezte,
de még Apajról is érkeztek szép számmal a „sorstársak”.
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Ha rövid és gyors választ szeretnénk, akkor az egyér-
telmû lenne: jót! De mi a „jó” labdarúgás kritériuma? Mi-
tõl lesz jó a labdarúgás? Kinek és milyen igényeit kell fi-
gyelembe venni (és kielégíteni) ehhez?

A kérdés megválaszolásához két dolgot kell megvizs-
gálni: egyrészt a labdarúgás szerepét egy település (jelen
esetben Dunavarsány) életében, másrészt a labdarúgás
feltételrendszerét személyi, tárgyi és anyagi értelemben.

A.) A LABDARÚGÁS SZEREPE. MIT VÁRUNK EL A LABDA-
RÚGÁSTÓL?

A labdarúgás Magyarországon - és a világ országai-
nak túlnyomó többségében - a legnépszerûbb sportág.
Sõt, annyival népszerûbb a többi sportágnál, hogy a foci
közügy, olyan közügy, amely áthatja a mindennapi poli-
tikát is, és amire mozifilmek sikerét lehet alapozni (lásd:
Régi idõk focija – Minarik Ede, 6:3, Civil a pályán, stb.).
Szinte minden településen egyrészt megszervezik a lab-
darúgó csapatot a focizni vágyó fiatalok számára, más-
részt a labdarúgást vetélkedési alapnak is tekintik a töb-
bi településsel való „harcban”. És itt van a labdarúgás
egyik fontos társadalmi-szociológiai szerepe: a mi csapa-
tunk legyen jobb, mint a többi, fõleg a szomszéd közsé-
gek csapata! 

Fontos, hogy a mi csapatunk legyen jobb? Sõt,
legyen „a” jobb? Igen, a szurkolók számára ez lehet
mondani, hogy egyértelmû, akár Dunaharasztin, akár
Szigetszentmártonban, akár Délegyházán járunk. Mert
mivel magyarázható, hogy egy 20 ezres városban,
Dunaharasztin 2-3 helyi fiatal van? Vagy a 2500 fõs Dél-
egyházán az elmúlt mintegy tíz évben - amióta a megyei
I. osztályú bajnokságban szerepelnek - gyakorlatilag az
egy V. Zoltánon (a „Lilón”) kívül nem szerepelt délegyhá-
zi focista? Vagy az idén a Pest Megyei II. osztályú baj-
nokságot - ahol Dunavarsány is szerepel - az a 2 ezer lel-
kes Szigetszentmárton nyerte meg, ahol legalább 15 NB
II.-bõl és NB III.-ból hozott „idegen” focista szerepel,
mártoni labdarúgó viszont elvétve, ha akadt. 

I. tétel. Egy település focicsapatától azt várja el a
közönség, hogy magasabb (értsd: a megyei III. osz-
tálynál magasabb) bajnokságban szerepeljen. Ez a
magasabb szint sok mindentõl függ: egy városban
(Dunaharaszti, Szigetszentmiklós) például elvárják
az NB III. osztályt, kisebb településeken a megyei I.
osztályt, vagy még kisebbeken a megyei II. osztályt.
Ez egy teljesen normális, az emberekben meglévõ
alapvetõ versengési hajlamnak megfelelõ elvárás! A
magasabb osztályban való szereplés tehát egyrészt a
nemcsak kedvtelésbõl játszó, hanem bizonyos áldo-
zatokat is vállaló labdarúgók, másrészt a labdarúgók
által szórakoztatott társadalom („a közönség”) közös
elvárása. Ez a labdarúgás verseny- (vetélkedõ,
harcoló) funkciója.

II. tétel. A foci versenyfunkciója mellett a második
társadalmi elvárás, ami az egyes településeken a ma-
gasabb osztályban való szereplést ösztönzi az a ma-
gatartásminta, amit a képzettebb labdarúgók és
edzõk jelentenek az utánpótlás számára. Egy megyei
I. osztályban lévõ csapat trénerei és labdarúgói –
magasabb képzettségük révén - mintául szolgálnak
az egyesület fiatal sportolói részére. Ez az oktatási
minta a labdarúgás nevelési funkciója.

Eddig a társadalmi elvárás oldaláról néztük a maga-
sabb osztályban való szereplést. De milyen feltételek
mellett lehet a magasabb (megyei I-II., NB III. stb.)
osztályban való szereplést megteremteni, illetve bizto-
sítani?

B.) A MAGASABB OSZTÁLYBAN VALÓ SZEREPLÉS FELTÉ-
TELRENDSZERE

Személyi feltételek. Nyilvánvaló, hogy a labdarú-
gás élvonalában (NB I.) képzettebb labdarúgóra van
szükség, mint mondjuk a megyei I. osztályban, és lénye-
gesen képzettebbekre, mint a megyei III. osztályban. De
mi kell ahhoz, hogy mondjuk valaki a megyei I. osztály-
ban meghatározó képességû labdarúgó legyen? Nyilván
az, hogy a megyei I. osztályban sportoló többi focistá-
nak legalább az átlagos tudását elérje. Ha megvizsgál-
juk, hogy Pest Megye I. osztályú bajnokságában milyen
labdarúgók szerepelnek, akkor látható, hogy túlnyomó
részük 6-8 éves korától szervezetten és magas szintû
oktatást nyújtó rendszerben focizik, vagy ugyan csak
10-12 éves kora után lett igazolt labdarúgó, de tehetsé-
ge révén részben tudta pótolni a képzésébõl kiesõ éve-
ket. Ezért van az, hogy a labdarúgók nagy része a me-
gye I. és II. osztályú csapataiban három rétegbõl tevõdik
öszsze: 
1) képzett (6-8 éves korától neves egyesületben edzett),

de nem profi színvonalú játékos, 
2) valaha élvonalbeli, de mára kiöregedett, harmincon

túli labdarúgó és
3) olyan tehetséges helyi fiatal, aki a képességei alap-

ján a Nemzeti Bajnokságban is játszhatna, de a meg-
felelõ gyermekkori képzés híján csak a megyei élvo-
nalig jutott.
Így már világosan érthetõ, hogy a jelenlegi megyei

felsõbb osztályú csapatok zömét az elsõ két rétegbõl ki-
kerülõ „pesti” játékosok adják. A kisebb településeken a
6 éves kortól való sportiskoláztatást eddig jószerivel
csak hírbõl (vagy még úgy sem) ismerték; ezek a gyere-
kek nem kapták meg azt a képzést, amit pl. a pesti vagy
nagyobb vidéki klubok már több évtizede biztosítanak a
labdarúgó-palántáknak. Így 14 éves korra az iskola-
rendszerben edzett „pesti” és a csak a szabadidõben fo-
cizó helyi fiatalok között mind technikailag, mind takti-
kailag, mind erõnlétileg lényeges különbségek alakul-
nak ki, amelyet késõbb már nem lehet behozni! Az a 2-
3 nagyon tehetséges helyi fiatal, aki részben csökkente-
ni tudja ezt a különbséget, csak a „kivétel erõsíti a sza-
bályt” elvet jelenti!

III. tétel. Magasabb osztályban nagyrészt olyan
sportoló szerepel, aki kisgyermekkora óta magas
szintû edzésrendszerben vett részt, így 18 éves ko-
rára olyan technikai és taktikai képzettség, valamint
erõnléti állapot birtokában van, ami lehetõvé teszi,
hogy a többi ilyen szinten képzett sportolóval felve-
gye a versenyt! Ez a felsõbb osztályban sze-
replés személyi feltétele.

Tárgyi feltételek. Dunavarsányban ezen a téren
sajnos nem a legrózsásabb a helyzet: a megyei II. osz-
tály feltételeinek éppen, hogy megfelelõ a sporttele-
pünk. A „gyep” állapota a környékbeli, megyei III. osz-
tálynál magasabb bajnokságban szereplõ egyesületek
közül itt a legrosszabb minõségû, és az öltözõink is alul-
ról súrolják a szintet.

IV. tétel. Magasabb osztályban szereplés
tárgyi feltétele a szintben teljesen egyenletes,
megfelelõen tömör, állandóan kezelt sportgyep, va-
lamint minimum 2+1 elõírt méretû és színvonalú öl-
tözõhelyiség megléte. 

Anyagi feltételek. Biztosítani kell a csapatok (fel-
nõttõl a legkisebbekig) versenyrendszerben elõírt és a
mûködéshez szükséges kiadásainak fedezetét. Dunavar-
sányban a versenyrendszeri kötelezõ kiadások jelenleg
mintegy másfél, az üzemfenntartási és sportszakmai mû-
ködési kiadások mintegy 4 millió Ft-ot tesznek ki évente.

V. tétel. Biztosítani kell az adott osztályban szük-
séges versenyrendszerben elõírt szövetségi költsége-
ket és a mûködéshez szükséges kiadásokat. Ez a
magasabb osztály anyagi feltétele.

C.) KÖVETKEZTETÉSEK

A magasabb osztályú (Dunavarsányban ez reálisan
megyei II. vagy esetleg I. osztályú) bajnokságban való
szereplésnek megvan a maga elõnye: magasabb színvo-
nalú mérkõzéseket láthatnak a szurkolók, és az után-
pótlás is többet profitál az ilyen mérkõzésekbõl.

A magasabb osztályban való szereplés viszont csak a
megfelelõ tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítá-
sa esetén valósítható meg. Itt külön kitérnék a személyi
feltételekre: Dunavarsányban (és a többi környékbeli
településen is) csak akkor lehet kizárólag helyi játéko-
sokra építeni, ha azok 5-6 éves koruktól 15 éves koru-
kig szakképzett utánpótlásedzõ nevelése mellett, ver-
senyrendszerben felnõve elérik a magasabb technikai,
taktikai, erõnléti szintet. Azaz: létfontosságú az U5-
tõl az U15 korosztályokig a focisuli megterem-
tése, ha nem akarunk mindig rászorulni a „pes-
ti” focistákra! Természetesen ez azonnali eredménye-
ket nem hoz, szerény becslésem szerint 6-8 év kell az el-
sõ eredmények megszületésére. De ez a jövõ útja! 

(Ennek illusztrálására: Dunavarsányban egy korosz-
tállyal két és fél éve kezdtük el a sportiskolai képzést; az
elért eredmények több mint biztatóak. A kezdetben Fe-
hérvári Zsolt [„D”-licenszes edzõ], majd Halász Gyula
[„A”-licenszes edzõ] vezette gárda kétszer szerzett ezüst-
érmet; a csapat az idei évben nem szenvedett vereséget!)

Természetesen azon helyi labdarúgók sportolását is
meg kell oldanunk, akik valamilyen oknál fogva nem
vállalják a felsõbb osztállyal járó követelményeket. Vé-
leményem szerint a megyei III. osztályban való szerep-
lés az ideális ilyen esetben. 

Az elõzõekbõl következik, hogy ha anyagi lehetõsé-
geink engedik, akkor
1) meg kell szervezni 4 vagy 5 korcsoportban, korcso-

portonként a 10-15 legtehetségesebb gyerek kiválasz-
tásával, edzõi licensszel rendelkezõ szakemberek irá-
nyításával az 5-15 évesek focisuli rendszerû képzését,

2) indítani kell (hasonlóan a B pontban felsorolt tele-
pülésekhez) egy magasabb osztályban szereplõ
csapatot, és 

3) meg kell szervezni a felsõbb osztályt nem vállaló,
döntõen dunavarsányi focistákra épülõ megyei III.
osztályú csapatot. 

Papp Tibor
a Dunavarsányi TE

labdarúgó szakosztályának vezetõje

MILYEN LABDARÚGÁST SZERETNÉNK DUNAVARSÁNYBAN?
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Mindazokra számítunk, akik hittanra jártak, járnak és
azokra, akik az úgynevezett etikai órákat látogatták,
látogatják. Természetesen egyaránt várjuk a katolikus,

református és más vallásúakat, a megkeresztelt gyermekeket és
azokat is, akik a keresztség szentségében és áldásában valami
oknál fogva nem részesültek. 

Meggyõzõdésünk szerint a hit ajándék, amit az Isten ad, fel-
ajánl, felkínál. Ezzel is úgy vagyunk, mint minden más ajándék-
kal. Van, aki elfogadja, van, aki elutasítja. Van, aki érti, van, aki
nem érti. Van, akit megérint, van, akit hidegen hagy. Van, aki kí-
váncsi iránta vagy vágyakozik rá, s van, aki másnak hagyja. De
nincs okunk senkirõl sem azt gondolni, hogy Isten kihagyta a hi-
tet ajándékozó szeretetébõl. Sokkal inkább úgy valljuk, hogy a
hit fölkínáltatik mindannyiunknak mint a napfény, és mint az
esõ. Van, aki éltetõ erõt lát mindkettõben és élteti magát vele.
Van, aki kényelmetlenséget lát mindkettõben s ernyõvel védi
magát a napfény és a víz áldásától. 

Ebben az állapotban úgy érezzük, hogy segítenünk kell a
megajándékozottakat az elfogadásban. Ezért szólnak a haran-
gok, ezért vannak hittanórák, ezért a prédikációk, ezért a vallá-
sos tévé- és rádiómûsorok, s ezért a hiteles életek. Sosem kés-
hetjük le ennek az ajándéknak az elfogadását, de valljuk, hogy
minél elõbb tesszük ki magunkat a hit értékeinek, annál értéke-
sebb lesz az életünk. Ezért különös felelõsséget hordozunk a
gyermekek iránt. Azok iránt a gyermekek iránt, akik segítséget
igényelnek, kérnek és kapnak más ajándékok elfogadásához is.
A felnõtt segíti a gyermeket abban, hogy hogyan egyen, hogyan
öltözködjön, hogyan tanuljon, hogyan viselkedjen, hogy az
egyéni és közösségi emberi élethez szükséges ajándékokkal ho-
gyan éljen. Miért volna ez másként a hittel? Segítségre és támo-
gatásra szorulnak gyermekeink. Az õ érdekeiket sértjük, ha ezt
a támogatást nem adjuk meg nekik. 

Ezt a segítséget és támogatást kínálja e tábor minden dunavar-
sányi gyermeknek. Azoknak is, akik már elõrehaladottak az iste-
ni kegyelem elfogadásában, s érzik annak minden áldását, s
azoknak is, akik eddig nem érezték ennek szükségét. Sokféle mi-
nõségben lehet élni. Az oktatás, a nevelés arra hivatott, hogy a
felnövekvõket minél értékesebb életminõségre segítse. Erre vál-
lalkozik és törekszik a hit oktatása is, ami nem más, mint a hit és
kegyelem elfogadása tudományának az oktatása. Ezt a „tudo-
mányt” sajátíthatják el a hittantábor résztvevõi a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban augusztus utolsó hetében sok játékkal, tanu-
lással, beszélgetéssel, énekléssel szeretõ, hozzáértõ felnõtt hit-
testvérek vezetésével. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. 

A Presbitérium 

„Szociális bolt”
is szolgálja hamarosan az érdeklõdõket Heuréka ABC néven a Kö-
zösségi Házban (Habitat utca 10-12., www.sdgdunavarsany.hu).
A szociális elnevezésnek a lényege abban áll, hogy a bolt kap-
csolatban áll a termelõkkel érdekképviseletükön, a MAGOSZ-
on keresztül. Ez bizonyos garanciát jelent a mezõgazdasági ter-
mékek frissességét, jó minõségét illetõen s olyan különlegessé-
geket is, mint a „tejautomata”, amely „házi tejet ad” méltányos
áron, a legmodernebb technikai körülmények által biztosítottan.
Bizonyára sok más, jó minõségû és különleges áru is fogja majd
szolgálni az igényes vásárlók elvárásait. 
A bolt megnyitására szerény ünnepség keretében augusztus 7-
én, pénteken reggel 8 órakor kerül sor. Minden érdeklõdõt sze-
retettel vár a Heuréka Cs&G Kft.

ÚTRAVALÓ
Ökumenikus Hittantábor

várja a dunavarsányi iskolásokat augusztus 24-28. kö-
zött a Soli Deo Gloria Közösségi Házban. Jelentkezni
Dr. Bóna Zoltánnénál a 06/24 484-452-es telefonszá-
mon lehet augusztus 17-éig. 

Nyár elején került sor a Baba-
Mama Klub idei kirándulásá-

ra. Programunkat a Gyereknap
jegyében bonyolítottuk le, ezért
május 24-én keltünk útra 70 fõvel
Budapestre.

Uticélként a Fõvárosi Nagycirkuszt vá-
lasztottuk, ahol a 120 éves fennállás al-
kalmából Jubileumi Gálamûsor várta a
nézõket. A produkcióban a gyerekek ta-
lálkozhattak artistákkal, légtornászokkal
és zsonglõrökkel. Legnagyobb sikere az
állatprodukciónak volt, ahol megfigyel-
hettük, hogy kitartó tanulás után milyen
ügyesen engedelmeskednek az idomár-

nak a lovak, az
oroszlánok vagy
a kutyák, akik a

különbözõ vezényszóra két lábra álltak,
ugráltak vagy éppen táncra keltek. A kö-
zönség körében mégis a legnépszerûbb
elõadó a bohóc volt, aki tréfáival, mutat-
ványaival jókedvre derítette a nézõket.

A napot szabadtéri programmal folytat-
tuk a Városligetben, ahol a Családi Nap
rendezvényein tölthettük el kellemesen a
délutánt, de természetesen a játszótéri
móka sem maradhatott el. A nagyszínpa-
don színes mûsorral várták a családokat,
ahol végezetül Halász Judit dalolt kicsik-
kel és nagyokkal közösen.

Ezúton szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy megkö-
szönjem városunk önkormány-
zatának a programunk megva-
lósításához nyújtott anyagi tá-
mogatását.

Kreiszné Nagy Anna

szervezõ

baba-mamaklub@freemail.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik együttérzésüket fejezték

ki és elkísérték utolsó útjára unokámat, Majszinger Pétert. Szabó

Jánosné nagymama

Bíró Józsefné

KKiirráánndduulltt  aa  BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb
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Amárciusban megtartott „sportos”
Családi Napon határoztuk el,
hogy a nyári összejövetelünket az

immáron harmadik éve megrendezett ve-
rõcei „Erdélyország az én hazám” feszti-
vál, az Erdélybõl elszármazottak világta-
lálkozója keretében tartjuk meg.

A kezdeti lelkesedés nem lankadt a ta-
vasz folyamán, többszöri egyeztetés után
a résztvevõkkel és a fesztivál szervezõi-
vel, július 3-án reggel 10 órakor indult el
kis karavánunk 36 kisebb, nagyobb, fiata-
labb és idõsebb csapattaggal Verõcére, a
festõi Csattogó-völgybe, az „Erdélyor-
szág az én hazám” fesztivál helyszínére.

A rendezvény célja volt az Erdélybõl el-
származott családok és Erdély „szerelme-
seinek” találkozója egy családias közeg-
ben, ahol a sok száz táborlakó és több ezer
látogató programok sokaságában találhat-
ta meg mindazt, ami ínyére való. 

Ez a fesztivál remek alkalom volt (és
reméljük, a jövõben is az lesz) az együtt-
léthez azoknak, akik megérezni, megis-
merni vagy újra átélni szeretnék a transz-
szilván eszme, hagyomány illetve kultúra
összetartó erejét! Számos elõadó, mûsor-
szám és helyszín várta a nagycsaládos,
sokgyermekes látogatókat is, bábszínház-
zal, kézmûves játszóházzal, arcfestéssel
és lovaglással pedig a kisebb- nagyobb
gyerekeket. A „nálunk” megszokott mó-
don, a messze földön híres székely ven-

dégszeretettel fogad-
tak minden tiszta szí-
vû, Erdélyt szeretõ,
visszatérõ és újonnan
érkezõ látogatót.

A varsányi baráti
kör háromnapos verõ-
cei „honfoglalása” a
sátortáborunk köze-
pén a csapatzászlónk
ünnepélyes felvoná-
sával és a Székely
Himnusz eléneklésé-
vel kezdõdött, ame-
lyet a táborlakó szom-
szédaink elismerõ fi-

gyelemmel kísértek. A táborverés után
elõkerült a hatalmas bogrács, sürgött-for-
gott a „kukták” serege és nemsokára fi-
nom illatfelhõ terjengett, ami nemcsak
minket csalt bográcsunk környékére, ha-
nem bizony még a fellépõk közül is nem
egy velünk ebédelt a három nap folyamán
– a fizetség egy kis extra, csak a mi csapa-
tunknak szóló mûsorszám volt, mint pél-
dául az ízes székely furfanggal fûszerezett
mese. 

Ami a programokat illeti: volt itt nép-
és világzene, rock és fúvószenekar, iro-
dalmi és történelmi elõadások, Erdélybõl
elszármazott orvosok konferenciája – Dr.
Csókay András és Papp Lajos professzor
közremûködésével, a székely önrendelke-
zésrõl szóló elõadás és vita a Magyarok
Világszövetségének szervezésében, az er-
délyiek Himalája expedíciójának bemuta-
tása, népi mesemondók, íjászverseny, és
még megannyi esemény. Mini focicsapa-
tunk, a „Varsányi Harsányak” a Verõce-
kupa 2. helyezettje lett. Éjszakába nyúló
táncház, a táltosdobok és a tábortûz mel-
letti halk gitárzene és ének fûszerezte es-
téinket.

A délelõtti, négy felekezetet felölelõ
ökumenikus istentisztelet után a fesztivál
méltó zárása vasárnap este az Ismerõs Ar-
cok koncertje volt, mely alkalomra Duna-
varsányból a délutáni felhõszakadás elle-
nére többen is kilátogattak Verõcére. 

Aki ott volt, biztos, hogy jövõre velünk
tart a fesztivál teljes idejére a Csattogó-
völgybe. Addig is folytatódnak összejöve-
teleink, õsztõl havi egy alkalommal klub-
napot tartunk, és szeptember 19-én min-
denkit szeretettel várunk az újabb nagy ta-
lálkozónkra, amelyen Udvarhelyszék ke-
rül bemutatásra, és amelynek mottója:
„azért vagyunk a világon, hogy valahol

otthon legyünk benne.” 

Érdeklõdni az eseményeinkrõl a 06-
20 433-0109-es telefonszámon lehet.

Erdélyiek Baráti Köre

KK ii aa dd óó
ipari ingatlanipari ingatlan

DDuunnaavvaarrssáánnyy  hhaattáárráábbaann  1122..550000  mm²²
öönnáállllóó  tteellkkeenn  lléévvõõ  22..440000  mm²²--eess  aallaapp--
tteerrüülleettûû  ccssaarrnnookk  ééss  550000  mm²²  iirrooddaa--

ööllttöözzõõ  bbllookkkk  bbéérrbbeeaaddóó,,
nnaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú  iippaarrii

ppaaddllóóvvaall,,  ffeekkeettéénn  ssuuggáárrzzóó  ggáázzffûûttéésssseell..

AAzz  iinnggaattllaann  öönnáállllóó  ccééggtteelleepphheellyy  üüzzeemmeelléésséérree  kkiivváállóóaann  aallkkaallmmaass..
BBéérrlleettii  ddííjj ::  1122..440000  EEUURR  ++  ÁÁFFAA//hhóó..

TTeelleeffoonn::  0066--3300  994422--77220033

„„EErrddééllyyoorrsszzáágg  aazz  éénn  hhaazzáámm””  ffeesszzttiivvááll  
– Világtalálkozó dunavarsányi résztevõkkel –

A Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Köre 2004-es megala-
kulása óta rendszeresen tartja baráti összejöveteleit,
amelyeken egy-egy erdélyi tájegység kulturális, termé-
szeti bemutatására is sor kerül a terített asztal melletti
meghitt beszélgetések és a táncos mulatság mellett.
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• Dunavarsányban, a Diófa utcában 670 nm-
es építési telek eladó. Tel.: 06/20 448-7479

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

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÕ javí-
tása garanciával. 
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

• Hûtõgépjavítás garanciával.
Hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény. Klí-
maszerelés. Tel.: 06/20 467-7693

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

• Angol nyelvtanulás hatékonyan, gyorsan,
a NASA tanulást segítõ programra épülõ
nyelvstúdióban. Tel.: 06/30 924-8087

• Intenzív villám angol nyelvi tábor indul
Dunavarsányban. Tel.: 06/30 924-8087

• Kedvezményes, középhaladó angol
nyelvtanfolyam indul szeptembertõl a
délegyházi Kölcsey Mûvelõdési Központ-
ban. Heti 2x2 óra kedden és csütörtökön.
A tanfolyam díja alkalmanként 500 Ft.
Tel.: 06/20 886-1802 (Mihály Csilla)

• Bölcsõdés korú gyermekek részére gyer-
mekmegõrzõ, játszóház, zenesziget, hangi-
csálás, mondókázás, ficánka torna, zenés,
játékos mozgás és képességfejlesztés csa-
ládias, szeretetteljes környezetben.
www.dunavarsanyigyerkocde.hu 

• FICÁNKA TORNA. Vidám, játékos, önfe-
ledt ficánkolás 1-3 éves gyermekeknek
szerdánként 10 órától a Petõfi Mûvelõdési
Házban, augusztus 26-ától. A speciális gya-
korlatok, eszközök, énekek és mondókák
egyszerre fejlesztik a mozgáskoordinációt,
egyensúlyérzéket, térérzékelést, ritmusérzé-
ket, zenei hallást. Tel.: 06/30 924-8087 

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben) (24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje (20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs-P: 13-15;

Dr. Kun László háziorvos
(rendelési idõben) (24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje

(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos

(24) 521-125
(rendelési idõben) (70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

Cs: 9-13; P: 11-15;

Dr. Schäffer Mihály háziorvos
(rendelési idõben) (24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje (70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;

Cs: 13-17; P: 8-12;

Fogászati rendelõ
Kisvarsány (24) 483-213
Nagyvarsány (24) 534-576

Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó (24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János (24) 473-327
Rendelés (Vörösmarty u. 45.) - H: 15-18;

K: 9-12; Sz-Cs: 15-18; P: 14-17;

Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121

Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450

Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem
Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

(24) 486-023

Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc (30) 950-7269

Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680

Posta (24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;

DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116

Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017

Ráckvei Földhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301

Közérdekû
telefonszámok

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

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

* * *
Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott köz-
érdekû írást teszünk közzé!

* * *
Következõ lapzárta:
2009. augusztus 10.

Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal

Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu

e-mail címen!

* * *
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

Az angyal patika 2009. augusztus  17-29-ig  szabadság miatt zárva!

Kincsem Gyógyszertár 06-24 534-350

Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Fodrászat: nõi-férfi-gyermek fodrászat, kontyok,
hajhosszabbítás, borotválás.
Bejelentkezés: Zsuzsi – 06/30 911-7771,
Kati – 06/20 805-4720, Ági – 06/30 891-7775.
Kozmetika: arckezelés, ultrahang, smink, mûszempilla, gyantázás, 
fül/orr belövés.
Bejelentkezés: Évi – 06/70 577-3900.
Akció: arckezelés igénybevételénél szemöldökformázással járulok hozzá
szépségéhez.
Szolárium bejelentkezés: 06/24 484-232.
Masszázs: gyógy és frissítõ testmasszázs.
Bejelentkezés: Emike – 06/20 484-7419.

Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket!
Mindezt szolid árakon, kellemes környezetben.

Telefon: 06/24 484-232
Cím: Dunavarsány (Nagyvarsány), Sport u. 6.

E-mail: zsuzsa.toth@citromail.hu


