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I .  F O KÚ  B E LV Í Z V É D E L M I
K É S Z Ü LT S É G  E L R E N D E L É S E

A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti 
teendő intézkedések megtétele érdekében 
Dunavarsány Város közigazgatási területére 

2015. JANUÁR 30-ÁN 10:00 ÓRÁTÓL.

A védekezés ideje alatti ügyelet elérhetősége:
Cím:  Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. -
  2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.
Telefon: 06-24/521-045 ; 06-20/241-2090 
Fax: 06-24/521-056
Email: muszak@dunavarsany.hu , gyurasics@dvvg.hu

A védelemvezető Vella Zoltán (06-24/521-045, 06-70/387-4329), illetve 
védelemvezető-helyettes Gyurasics Gábor (06-20/241-2090) számú 

telefonon értesíthető.

Városunk képekben - Katolikus templom 2014 őszén

D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó
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  Vége az év leghosszabb hónapjának, január-
nak − szerintem nemcsak én éreztem hosz-
szabbnak a többi 31 napos hónapnál, hanem 
mindazok is, akiknek a tél nem tartozik a ked-
venc évszakjuk közé. Hideg, sötét, kellemetlen 
időjárási jelenségekkel ránk zúduló időszak 
ez. Az influenza vírus is ilyenkor a legaktívabb, 
sok-sok beteg van minden korosztályból. Az a 
tény is komorabbá tesz, hogy az elmúlt hetek-
ben több, hozzám közel álló ember hunyt el. 
Nyugodjanak békében! Naponta rossz híreket 
olvasunk, hallunk az országos belvíz-helyzet-
ről, amelynek következtében már kb. 125 ezer 
hektárnyi terület áll víz alatt. Érzékeltetve ennek 
nagyságát, ez akkora vízfelület, mint két Bala-
ton. Sajnos, Dunavarsányban is több területen 
és ingatlanban okoz károkat a belvíz, ezért janu-
ár 30-tól I. fokú belvízvédelmi készültség lépett 
életbe a városban. A lakosság a honlapunkon 
és újságunk hasábjain megjelent elérhetősé-
geken jelezhetik, ha szükségük van segítségre. 
Csak remélni tudjuk, hogy kevesebb csapadék 
esik majd és megállíthatatlanul közelít a tavasz. 

Az év eleje mind a képviselő-testület, mind 
a hivatal számára az új költségvetés tervezé-
sét, előkészítését, majd elfogadását jelenti. 

Sok-sok órányi egyeztetés után felelősségteljes 
és vállalható költségvetést fogadott el a testü-
let a február 10-i ülésén. Kijelenthetem, hogy 
városunk működése − a bevételek racionális 
tervezése és a kiadások ésszerű keretek közt tar-
tása következtében − ebben az évben is zavar-
talan lesz. A kötelező feladatok ellátása mellett 
több, mint bruttó 630 millió forintot terveztünk 
beruházási és felújítási célokra, többek között a 
következő célokra: a városháza épülete, az óvo-
da udvara és kerítése rendbetétele, útfelújítás 
és járdaépítés, a buszvárók felújítása. A 2015-ös 
költségvetésben elfogadtuk az önkormányzat, a 
közös hivatal és az intézményeink működési ki-
adásait, a lakosság szociális ellátásának keretét, 
valamint a sport- és civil szervezetek támogatását.

A borongós januárban színvonalas kultu-
rális programok színesítették napjainkat. 
Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról és 
a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megin-
dítóan szép irodalmi műsort láthattunk. Ez az 
időszak a farsangról is szól, Dunavarsány egyik 
legaktívabb civil szervezete, a Lányok Asszonyok 
Klubja ezt méltóan megünnepelte. A LAK a 20. 
jubileumi banyabálját szervezte és rendezte meg, 
nem kevés gonddal, idegeskedéssel és munkával. 

A hatósági engedélyek beszerzése és a szer-
ződésekben megfogalmazott feltételek telje-
sítése a bál előtti napig tartottak. Ennek a ren-
dezvénynek okán kaphatta meg az általános 
iskola tornacsarnoka a végleges fennmaradási 
és használatbavételi engedélyt. Csak a szépre 
emlékezünk! A bál fergeteges volt, mindenki, 
aki részt vett rajta, csak elismeréssel nyilatko-
zott róla. Nemzetközivé vált a banyabál, hiszen 
a három testvértelepülésünk közül a kárpátaljai 
Csetfalva háromtagú küldöttsége is velünk mu-
latott hajnalig. A böjt előtti utolsó hétvége sem 
telt unalmasan, hagyományosan a cserkészek 
zárták műsoros, ínyenc vacsorás báljukkal a far-
sangot. 

Ki az egyik, ki a másik városi rendezvényen 
vett részt, bizonyosan mindenki talált a sok 
programból magának valót. A további terve-
ket olvasva, az előttünk álló hónapra is jutnak 
események. Várom a tisztelt dunavarsányi pol-
gárokat és a civil szervezeteket a március 10-i 
közmeghallgatásra és a szokásos helyszíneken 
megrendezendő március 15-i ünnepségekre és 
koszorúzásokra!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
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Tartalomjegyzék

Kiadja:   Dunavarsány Város Önkormányzata

Felelős kiadó:   Dr. Szilágyi Ákos Andor
Felelős szerkesztő:   Haeffler András
Technikai szerkesztő: Domán Gergő - 06/20 499-9506

Készült:   Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában
                  Nytsz: B/PHF 1125/P/93 
Ára:   ingyenesen kapják a város lakói

Következő lapzárta: 2015. március 10.

Cikkeket várunk a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre. 

Csak névvel ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek 
leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesz-
tőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, 
szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.

Hirdetésfeladás:  Dunavarsányi Közös Önkormányzati  
  Hivatal Pénzügyi Osztályán    
  Tel.: 06/24 521-044

www.dunavarsany.hu , facebook/dunavarsanyhivatalos

KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete közmeghallgatást tart.

A helyszín és az időpont:      

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2015. március 10. (kedd), 17.00 óra

A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével
biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget,

hogy közérdekű kérdést tegyenek fel és javaslatokat 
fogalmazzanak meg a képviselő-testület számára. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gergőné Varga Tünde

  polgármester
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Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 
2015. január 7-ei ülésén megalkotta a 2015. évi munka-

tervét, amely a következőket tartalmazza:  
I. 2015. február
1) Javaslat a 2015. évi költségvetési határozat elfogadására
2) Javaslat a március 15-ei Nemzeti Ünnepre való felkészülésre   
 (koszorúzás) 
3) Javaslat pályázatok figyelésére, megírására

2015. március - Közmeghallgatás

II. 2015. április 
1) Javaslat a 2014. évi zárszámadás elfogadására
2) A költségvetés módosítása
3) A májusi Sváb Napok rendezvény előkészítése

III. 2015. július 
1) I. féléves költségvetési beszámoló 
2) A költségvetés módosítása
3) A nyári kulturális programok egyeztetése

IV. 2015. szeptember
1) Tájékoztató a nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények 
 2015-2016 évi nevelési programjáról
2) A szeptember-október havi kulturális programok egyeztetése

V. 2015. november
1) A III. negyedévi költségvetési beszámoló 
2) A költségvetés módosítása

VI. 2015. december
1) A 2016. évi költségvetési tervezet megalkotása
2) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása
3) A karácsonyi és év végi programok egyeztetése

A 2015. január 28-ai rendkívüli képviselő-testületi 
ülés határozata
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  A Képviselő-testület megállapította a Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szó-
ló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekez-
dése szerinti, az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletei után az adósságszolgálatból 
eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve az önkor-
mányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevé-
teleinek (iparűzési adó, építményadó, idegenforgal-
mi adó) következő három évben várható összegét.

A Képviselő-testület a 2015. évre kiírta „civil pá-
lyázatát” a dunavarsányi egyesületek, sportegye-
sületek és alapítványok támogatására és felkérte 
a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

A Képviselő-testület a 2015. évre kiírta „sport 
pályázatát” az országos sportági szakszövetség 
tagjaként a sportág versenyrendszerében részt-
vevő sportszervezetek támogatására és felkérte a 
polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

A Képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál és költségvetési 
intézményeinél 2014-ben elvégzett ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést. 

A Képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2013/2014-
es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját. 

A Képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvodában a 2015. decem-
ber 31-éig a harmadik életévüket betöltő gyerme-
kek óvodába történő felvételének időpontjaként a 
2015. május 4-8. közötti napokat határozta meg. 

A Képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva 
tartási időt a 2015/2016-os nevelési évben hét-
főtől péntekig 6.30-17.30-ig, az éves nyitva tar-
tási időt 2015. szeptember 1.-2016. augusztus 
31-ig határozta meg oly módon, hogy az óvoda-
vezető által előre meghatározott rend szerint az 
óvoda valamely épülete a nyári időszakban is 
nyitva tart. Felkérte az óvodavezetőt, hogy 2015. 
február 15-ig az óvoda nyári nyitva tartásáról 
szóló közleményben tájékoztassa a szülőket. 

A Képviselő-testület a Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsá-
nyi Szervezetét a 2015. január 31-én az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnokában megrendezett Jubileu-
mi Banyabál szervezési céljára 100.000 Ft-tal támogatta és 
felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A 2015. február 10-ei együttes ülés határozata

A Képviselő-testület a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetését 232.060 e Ft-tal elfogadta, és felhatalmaz-
ta a Polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára jutó 
összeget  Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségve-
tésébe beépítse. 

A 2015. február 10-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai

A Képviselő-testület elfogadta a 
Dunavarsány Város Önkormányzat 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2014-
re vonatkozó szakmai beszámolóját.

A Képviselő-testület elfogadta a Mű-
velődési, Oktatási és Sport Alapítvány 
2014-ben végzett tevékenységé-
re vonatkozó szakmai beszámolóját. 

A Képviselő-testület elfogadta a B+R Medi-
cal Hungary Kft.-vel kötött megállapodást a 
II. számú házi gyermekorvosi körzetben a 
betöltetlen praxis helyettesítésére. Felha-
talmazta a polgármestert, hogy a 2015. áp-
rilis 1-jétől 2016. január 31-éig terjedő idő-
tartamra megbízási szerződést írjon alá a 
helyettesítő egészségügyi szolgáltató mun-
káját segítő szakszemélyzet (asszisztens) 
foglalkoztatására havi 40 órában, bruttó 
80.000,- Ft díjazással. Felhatalmazta a pol-
gármestert az egyéb szükséges intézkedé-
sek megtételére és az okiratok aláírására.

A Képviselő-testület nem teljesülés miatt 
visszavonta a 137/2014. (IX. 18.) számú 
határozatát. Elfogadta Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete és a Schaffer Háziorvosi Gyógyító és 
Kereskedelmi Kft. között 2009. január 
15-én - a III. számú háziorvosi körzet mű-
ködéséről és a háziorvosi terület ellátási 
kötelezettség vállalásáról létrejött meg-
bízási szerződés 2015. március 31-ei 
hatállyal közös megegyezéssel való meg-
szüntetését. Elfogadta a CO-MEDI-CATUS 
Kft.-vel kötött megállapodást a III. számú 
háziorvosi körzetben a betöltetlen praxis 
helyettesítéséről. Felhatalmazta a polgár-
mestert az egyéb szükséges intézkedé-
sek megtételére és az okiratok aláírására. 

A Képviselő-testület elfogadta a közbe-
szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
33. § (1) bekezdés felhatalmazása alap-
ján készült 2015. évi közbeszerzési tervet. 

A Képviselő-testület megerősítette az 56/2014. (IV. 
15.) számú határozatát. A 015/3 és a 015/4 helyraj-
zi számú ingatlanok művelési ágának minősítését 
„kivett közút”-ról „kivett kopárság”-ra változtatta. 
Felhatalmazta a Polgármestert a földhivatali el-
járáshoz a szükséges intézkedések megtételére. 

R e n d e l e t e k :

A Képviselő-testület megalkotta: 

- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletet, 

- a Dunavarsány Város Önkormányzata Szerve-
zeti és Működési Szabályairól szóló 9/2014. (X. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról szó-
ló 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletet, 

- a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hiva-
talban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 11/2014. (XII. 
10.) önkormányzati rendelet módosításáról szó-
ló 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletet és

- a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szó-
ló 4/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város 
honlapján (www.dunavarsany.hu).

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Jegyzője tájékoztatom a tisztelt dunavarsányi lakosokat, hogy az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alap-
ján Dunavarsány város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásá-
ban a Hivatal 2015. március 1-től 2015. szeptember 30-ig ebösszeírást 
végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban 
foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a te-
lepülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány a Hivatal Igazgatási 
Osztályán (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) a Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 38. alatt ügyfélfogadási időben átvehető. 

A Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 13:00 – 17:00; szerda 8:00 – 12:00, 
valamint 13:00 – 16.00; péntek 8:00 – 12:00.

A kitöltött formanyomtatvány az Igazgatási Osztály részére az alábbi 
módok valamelyikén juttatható el:
  •az Igazgatási Osztályon személyesen vagy meghatalmazott útján,  
     személyazonosság igazolásával, ügyfélfogadási időben;
  •postai úton a Hivatal címére (2326 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38.)        
  •elektronikus úton az igazgatas@dunavarsany.hu címre küldve.

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az 
ebösszeírás sikerességét!

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 10-24 között 

tüdőszűrést tartunk városunkban, a Petőfi Művelődési Házban 
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.).  

A szűrés időpontja:
hétfő, szerda: 11.45-17.45 óráig, 

kedd, csütörtök, péntek: 7.45-13.45 óráig.

A VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTLENÜL AJÁNLOTT  
A FELNŐTTEK SZÁMÁRA!

        A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosok számára évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes. Munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 
és 40 éves kor alatt a díj 1700 Ft, ez az OEP által országosan elren-
delt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 
befizetést igazoló szelvény mellé szükséges egy felbélyegzett boríték is, 
ebben kapják majd meg a leletet. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, 
akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
         
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időben való felismerésére, mert 

panasz nélkül is lehet valaki beteg. 

A személyi igazolványt, a TB-kártyát és az előző évben kapott tüdőszűrő 
igazolást hozzák magukkal, mert ezek nélkül a vizsgálat nem 

végezhető el. 

        Kérünk mindenkit, hogy saját érdekükben használják ki a lehetőséget!  

Polgármesteri Hivatal

Védőnői méhnyakszűrés Dunavarsányban

Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halálozást tekintve az 
Európai Unió egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Ha-
zánkban a méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas, évente 
közel 400 nőt veszítünk el, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti 
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható.

Éppen ezért a rosszindulatú daganatos megbetegedések vissza-
szorításában kiemelt szerepet játszó szervezett lakossági szűrővizs-
gálatok megújítására indított programot az ÁNTSZ Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatala a magyar kormány és az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával. A programnak köszönhetően a következő hónapokban 
védőnő bevonásával városunkban is elérhetővé válik a méhnyakszűrés.

A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást az ÁNTSZ által kiküldött 
meghívólevéllel rendelkező 25-65 év közötti nők vehetik igénybe az 
Egészségházban.

A szűrés életet menthet - tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingye-
nes szűrésen saját magáért és családjáért!

Jelentkezés: 

Fonyóné Tóth Cecília védőnőnél személyesen a tanácsadóban, továbbá 
a 0620/266 43 32 telefonszámon és a vedono@invitel.hu e-mail címen.
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Katolikus Egyház ünnepei,
szentjei február hónapban

Február 3. 
Szent Balázs püspök és vértanú. A III-IV. századi keresztényüldözés 
utolsó áldozatainak egyike. Örményország Sebastie városának püspö-
ke.  Népszerűségének oka egyik csodája, amelyből a Balázsáldás szár-
mazik. Egy kisgyermek életét mentette meg, akinek torkán egy hal-
szálka akadt meg. Az áldás liturgiáját a szentmise végén végzi a pap. 
Kettős gyertyával a hívő elé lép és ezt mondja: „Szent Balázs püspök 
és vértanú közbenjárása szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól 
és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Amen”

Február 11.
A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe. Boldog IX. Piusz pápa 1854-
ben kihirdette a szeplőtelen fogantatás dogmáját. Négy évvel később Má-
ria-jelenések történtek a Franciaországban, Lourdesben 1858. február 11. és 
julius 16. között. Tizennyolc alkalommal jelent meg a szeplőtelen Szűz Má-
ria Soubirous Bernadettnek. Rajta keresztül figyelmeztette a szenvedőket és 
betegeket az Eucarisztia jelentőségére. Ez a nap a betegek világnapja. XVI. 
Benedek pápa üzenetében ezt írta: „Az egészségügyben végzett lelkipásztori 
szolgálat az egyház küldetésének fontos része, mert Krisztus üdvözítő külde-
tését követi. A betegek világnapja jó alkalom arra, hogy apostoli buzgóság-
gal végezzék a betegek és ápolóik lelkipásztori gondozását. Jézus ma is arra 
tanít, hogy hajoljunk le sérült testvéreinkhez, mint az irgalmas szamaritánus. 
Ha Isten kegyelmét befogadjuk megértjük, hogy a betegség és szenvedés a 
remény iskolájává válhat. A beteg ember találjon értelmet a Krisztussal való 
egyesülés révén. A betegeket szolgáló papok Krisztus részvételének jelei 
és eszközei. A betegek imádkoznak, hogy a papok hűségesek maradhassa-
nak hivatásukhoz, szolgálatuk hozzon bő lelki termést az Egyház számára.

Február 18.
Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete. Hamvazószerdával kezdődik a 
húsvéti ünnepkör, azan belül a nagyböjt. A VII. századtól a római liturgiá-
ban szerdán kezdték a nagyböjti időt. Korábban vasárnap volt a kezdő-
nap (az ambrozián liturgiában ma is vasárnap van). Az őskeresztények 
vasárnap nem böjtöltek, ezért került át szerdára a nagyböjt kezdete. 
Neve onnan eredeztető, hogy a vezeklőruhák megáldásakor a bűn-
bánók hamuval hintették meg magukat. A hamvazás ma is a bűn-
bánatunk jelét mutatja.-orgona csak az ének kíséretére szorítkozik.
•Vasárnap és hétköznap a Dicsőség elmarad. 
•Alleluja helyett Tractust vagy evangélium előtti verset olvasunk vagy    
  énekelünk. 
•Az oltáron nincs virágdíszítés.
•A nagyböjti időben be kell tartani Egyházunk előírásait. 
•Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. 18 éves kortól 60 éves                            
   korig háromszor étkezhetünk és csak egyszer lakhatunk jól. 
•Nagyböjt pénteki napjain hústilalom van. 
•A templomokban pénteki napokon elvégzik a keresztúti ájtatosságot,             
   amely az 1700 körüli években alakult ki, szintén segít a húsvét méltó    
   felkészüléséhez.
•Hangos mulatozást ne rendezzünk, és ne vegyünk részt azon.

                                                                             Józsa Sándorné

Nyitott ajtó van előttünk!
Olvasandó: János 10,1-21.

 Életünk folyamán, ha kudarc ér, ha valahova nem jutunk el, vagy 
nem jutunk be, vagy valamit nem tudunk elintézni, vagy megvalósítani, 
azt is mondhatjuk: „hogy falakba ütközünk.” Ilyenkor olyan akadály tor-
nyosul előttünk, amin nincsen rés, nincsen ajtó, nincsen átjárási lehetőség. 
Az is előfordulhat, hogy van, akinek tudjuk az ajtaját, de mégsem jutunk 
be hozzá, mert nem fogad, nem nyitja ki az ajtót, nem enged magához 
valamilyen oknál fogva. És mindezek ellenkezője is előfordulhat, neveze-
tesen, hogy nyitott kaput döngetünk. Hogy nem vesszük észre, hogy mi-
lyen nagy és kedvező lehetőségek várják a mi bátor és bölcs lépéseinket. 

 A sok kudarcélmény, a sok ajtótlan fal, vagy ki nem nyíló ajtó földi 
élménye után nagyon sokan már gondolni sem mernek, vagy akarnak arra, 
hogy bár sok földi ajtó hiányzik, vagy éppen bezáródik, de az Isten megnyitja 
a Maga ajtaját előttünk. Jól gondoljuk, ha azt gondoljuk, hogy nincsen visz-
szautunk saját erőnkből a Paradicsomba. Jól érezzük, ha azt érezzük, hogy 
olyan gyarlók és bűnösök vagyunk, hogy nem remélhetjük, hogy a szent és 
igaz Isten Magához engedjen, vagy szóba álljon velünk. És ez így is van rend-
jén. Kizártuk magunkat abból a teremtett jóságból, amelyben harmóniában 
élhettünk Istennel és embertársainkkal. De a történetnek itt még sincs vége. 

 Jézus arról beszél, hogy Ő maga az ajtó a mennyei Atya és az örök-
kévalóság felé. És ezt egy példázattal fejezi ki. Ő mint jó pásztor ajtót nyit a 
juhok előtt, megvédi őket minden ellenségtől és kies legelőre tereli őket. 
Azok a juhok, akik hallgatnak szavára, azok kiszabadulnak az akol fogságá-
ból és követik Őt. Ilyen lehet a hívó ember, aki figyel Krisztus szeretetteljes 
szavára, aki nem a világ Sziréneinek csábítására, vagy a szirénák félelmet 
keltő hangjára indulnak el, hanem Krisztus szelíd halk szavát is meghallják: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”. És aki erre a hívó szóra hallgat, az élvezi 
az isteni gondviselést itt a földön és a mennybefogadtatást a földi életen túl. 

 A mennyország kapujához nincsen kulcsunk, és senkinek és semmi-
nek nincs. Azon az ajtónk kívülről nincs kilincs, az csak belülről nyílik. Ezt az aj-
tót nyitotta meg nekünk Krisztus megtestesülésével, földi létével, szenvedésé-
vel, halálával, feltámadásával és mennybemenetelével. Az emberek általában 
nem szeretik azokat az ajtókat, amelyeken kívül csak gomb van. Például a ren-
delőintézetekben vannak ilyen ajtók. Sokszor az életünk más helyzetében is 
érezhetjük úgy magunkat, hogy ülünk betegen, megalázottan, segítségre szo-
rulva, és nincs szükségünk az élet adott problémájának a megoldására. Vagy 
érezhetjük azt is, hogy kizárhatjuk magunkat akár a saját lakásunkból, közössé-
gekből, munkahelyünkről. De aki Krisztus szavára hallgat, az hallja, „Én vagyok 
az ajtó.” Továbbá hallja a Jelenések könyvéből a filadelfiai gyülekezetnek írott 
levélben írottakat: „...nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be...”. 

 Krisztus áldozatával utat nyitott egészen leegyszerűsítve a rosszból 
a jóba: a betegségből a gyógyulásba, a szomorúságból a megvigasztalódásba, 
a konfliktusból a megbékélésbe, a halálból az életbe. Így van ez földi létünk 
alatt is, ha figyelünk az Ő szavára és követjük Őt. És így van az örök életet ille-
tően is, amelyből mi kizártuk magunkat, de ahová Krisztus érdeméért kegye-
lemből visszafogadást nyerhetünk. A böjti napok csöndességébe halljuk meg 
Krisztusnak a gyógyulásra, békességre, megbocsátásra és örök életre hívó 
szelíd szavát, és lássuk meg az Általa elkészített mennybe nyíló nyitott ajtót. 

      A Presbitérium

2 0 1 5 .  j a n u á r
h ó n a p b a n  s z ü l e t t e k  n é v s o r a

Somogyi Zsófia január 4.
Farkas Barnabás január 9.
Kiss Izabella január 14.

2 0 1 5 .  j a n u á r
h ó n a p b a n  e l h u n y t a k  n é v s o r a

Bánóczki Istvánné élt 91 évet

Bognár Mihály Attila élt 69 évet

Papp Imre Miklós élt 65 évet

Gáspár Rudolf élt 46 évet

A modern ember sokszor úgy fut, hogy kitüzesedik a csapágya 
- mert hiányzik belőle a szeretet kenőolaja. 

/R. Guardini/
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BÚCSÚ DR. VÁCZI JÁNOS GYERMEKORVOSTÓL

  Mindössze néhány hónapja, hogy bejelentette a Képviselő-testületnek: befe-
jezi gyógyító munkáját. Hallottunk róla, hogy talán beteg, de inkább azt remél-
tük, pihenni vágyik. Tiszteletben tartottuk a döntését és vártuk: újra megjelenik 
közöttünk és közli, hogy minden rendben van, visszatér a kis betegek közé. Saj-
nos, nem így történt, a másokon mindig segítő embert legyűrte a halálos kór.
          1997-ben, 30 éves szakmai tapasztalattal döntött úgy, hogy ezen a tele-
pülésen folytatja tovább a praxisát. Először magánorvosként rendelt, majd az 
önkormányzattal szerződve gyermek-háziorvosként dolgozott egészen a múlt 
év szeptemberéig. Hivatásául választott munkáját mindig felelősségteljesen, 
bölcs alázattal, örökös készenlétben, a legjobb tudása szerint látta el. Tevékeny-
ségének köszönhetően sokat javult településünk egészségügyi ellátása. 
          A bánatot, amelyet a család, a barátok, a kollégák és én városvezetőként 
érzek, enyhítse a tudat: nem élt hiába dr. Váczi János. Akiket Dunavarsányba ke-
rülve gyermekként gyógyított, azok ma már felnőtté válva, szintén őhozzá vitték 
beteg gyereküket ez pedig nem más, mint a feltétlen bizalom jele, a szakmai 
tudás elismerése és az EMBER szeretete. 
          A minap egy beszélgetés közben szakadt fel egy édesanya sóhaja: „Iste-
nem, mind a négy gyerekemet hozzá vittem, ha baj volt. Sokszor éjszaka kellett 
felhívnom és mindig fogadott. A kezelés után addig nem engedett el bennün-
ket, amíg nem látta a javulást – előfordult, hogy egy óra hosszat a rendelőben 
tartott bennünket. Soha nem volt türelmetlen vagy ideges, és úgy adott injekci-
ót, hogy másnap már meg sem látszott a helye.” 
           Egy gyerekorvosnak nem elég csak a szakmát gyakorolni, mert a kis beteg 
bizalmát is el kell nyernie, a félelmét csillapítani és meggyőzni arról, hogy nem 
fog fájni. Ahogy én tapasztaltam, ehhez is nagyon értett. Személyében megis-
merhettünk egy kiváló férjet és családapát, később unokáit imádó nagyapát és 
sok-sok beteg kisgyermeket gyógyító, nagy tudású, önzetlen, a saját betegsé-
gével is a végsőkig dacoló orvost. 
           Örülhetünk és büszkék lehetünk arra, hogy 17 éve a mi községünket 
választotta letelepedése helyéül. Városunk önkormányzata és minden polgára 
nevében fejet hajtok előtte.
           Nyugodjék békében, Doktor Úr!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI ERZSÉBET PROGRAMRÓL 
Kiírásra kerültek az Erzsébet program keretében zajló pályázatok. Az Erzsébet-program (http://erzsebetprogram.hu/), amelynek két alappillére a szociális üdül-
tetés és a gyermektáboroztatás, széles társadalmi rétegeket érintve többek között a gyermekek, a fogyatékossággal élők, valamint a köznevelési intézmény-
ben, a postán, és a közlekedés területén foglalkoztatottak számára biztosít kikapcsolódási, üdülési lehetőséget néhány ezer forintos önerő befizetésével. 

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az egyes pályázatok benyújtási időszaka és 
határideje eltérő, azok a pályázati keretösszeg kimerüléséig nyitottak, érdemes ezért minél hamarabb tájékozódni a 
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/ oldalon.

Az Erzsébet-program keretében meghirdetett 2015. évi pályázatokra történő jelentkezés folyamatával kapcsolatos információk megtalálhatóak: 
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/informacio.html

Pályázati lehetőségek:
• Fogyatékossággal élők pályázata
• Postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak pályázata
• Közlekedés területén foglalkoztatottak pályázata
• Köznevelési intézményben foglalkoztatottak pályázata
• Gyermek pályázatok

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
fogadóórája Dunavarsányban, 
az Önkormányzati Hivatalban:

2015. február 26-án csütörtökön 16.30-tól.

Bejelentkezés és időpont egyeztetés a 
06-70/3765956-os telefonszámon 

Janzsó Zsuzsannánál.
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  Igen, már 20 éve, hogy megalakult Du-
navarsányban a Lányok Asszonyok Klubja.
Rohan az idő, megöregedtünk, de ez-
zel a bállal is bizonyítani akartuk, 
hogy „nem csak a 20 éveseké a világ”!

Átlag korosztályunk meghaladja a 60 évet, de 
amíg összejárunk, szervezkedünk, rászorult 
gyermekeket nyaraltatunk és megpróbálunk 
segíteni ahol csak tudunk, örömet csalunk az 
arcokra, addig fiatalnak érezzük magunkat. 
Elfelejtjük, hogy fáj a lábunk, a derekunk és 
túlkorosak vagyunk. 20 év nagy idő, de büsz-
keség tölt el, mert a 48 fős banyacsapatunk 
¾ része törzstag. Sok szép közös emlék köt 
össze bennünket, szinte már félszavakból is 
megértjük egymást. Testvérvárosainkkal is 
fenntartjuk a kapcsolatot. Banyabálunkat is 
megtisztelték kárpátaljai barátaink Csetfalvá-
ról. Köszönet illeti a vendéglátókat, akik igazi 
magyaros vendégszeretettel gondoskodtak 
róluk, és pazar programmal ajándékozták 
meg őket! Szabó Zsigáné Lívia és férje, Pré-
dáné Marika, Arany Éva, Mezei Lajosné (ba-
nyatársunk), Molnár József és neje Erzsike.

Sajnáljuk, hogy a szlovákiai Szalóc és a né-
metországi Gemingen nem képviseltet-
te magát. Köszönet banyatársunknak és 
Polgármesterünknek Gergőné Varga Tün-
dének, a Képviselő-testületnek, hogy le-
hetővé tették a sportcsarnokban való bálozá-
sunkat, és egyben köszönjük a támogatást is!
Jegyző úrnak dr. Szilágyi Ákosnak kö-
szönet a sok procedúrával járó engedé-
lyek megszerzéséért, jóváhagyásáért. 
Reméljük jól érezte magát bálunkon!
A Banyabál! 20. alkalommal gyújtottuk 
meg a máglyát, az udvaron üstben rotyo-
gott a valódi banya - forralt bor. Ördögök 
seprűnyélen lovagoltatták a tűz körül a 
vállalkozó szellemű vendéghölgyeket.

20. Jubileumi Banyabál!
Móka, kacagás, no meg a forró itó-
ka meghozta a bál hangulatát.
A Csiga Big Band húzta a talpalávalót. Meg-
telt a híres-hírhedt minden engedéllyel fel-
szerelt sportcsarnok. Mondhatni az ország 
különböző részeiből jöttek el hozzánk és 
vannak törzsvendégeink is, kik éveken ke-
resztül hűségesen kitartanak mellettünk és 
velünk mulatnak. Jótékonysági a banyabál, 
szívesen vásárolják a tombolát, tudják, jó célt 
szolgálnak ezzel. Köszönet és hála minda-
zoknak, akik tombolatárggyal segítették bá-
lunkat, és megajándékozták a Banyaklubot 
kéthetes bükfürdői (Liptai Zsuzsika) és két-
napos visegrádi (Pálfy Márton) üdüléssel.

A banyák szokásos bevonulása és a vendé-
gek köszöntése után Pintér Tibor művész úr 
a Sziget Színház vezetője, csodálatos hang-
jával, délceg alakjával és új frizurájával ha-
talmas sikert aratott! A hölgyek körülállták, 
vele táncoltak. Fergeteges hangulat kereke-
dett, maga a művész úr is ragyogóan érezte 
magát, a sok-sok ráadás is ezt bizonyítja!
Mi banyák a kabaré zenéjére táncol-
tunk az idén, frakkban, cilinderben, 
neccharisnyában, őszinte odaadással, 
gyakorlással és teljes testsúlyunk be-
leadásával! De ezek is mi vagyunk.
Jelmezversenyünk győztesei szülinapi tor-
tával kedveskedtek nekünk. Bálintné Krisz-
tina és a Kardiológiai Intézet dolgozói nyer-
ték a fődíjat, a szép vörös kakast. Cserekleiné 
Icuka a Milady és a három testőr csodálatos 
(sajátkészítésű) jelmezében nyerték a má-
sodik helyezést. Harmadiknak egy anonim 
„jópofa” banya lovagolt elénk seprűnyé-
len. Gratulálunk az összes jelmezesnek!

Éjfél után jöttek a fiúk! Kun Lacika ko-
reográfus és tánctanárunk vezetésével 
megjelentek a színen a lányfuttató lionok.

Cilinder, frakk, konyak, szivar, az arany 
ifjak így intettek be csajaiknak. Női ruhá-
ban, parókával a fejükön jöttek a fiúk, és 
valami fergeteges kánkánt jártak el a kö-
zönség ovációja közepette. Akrobatikus, 
frivol táncukat meg kellett ismételni, olyan 
vastapsot és újrázást kaptak a hölgyektől. 
Rim György, Kulimak József, Jónás Barna, 
Karajos Tibor, Matló Berci, Farkas Roland, 
Veresegyházi Béla, dr. Békássy Szabolcs, Ke-
resztesi Balázs, dr. Bóna Balázs, Szűcs Attila, 
Kun László. Köszönet érte fiúk! A sok szép 
tombola elkelt, a fődíjat egy 17 éves kis-
lány nyerte el Ráckevéről. Gratulálunk, re-
méljük, sokáig megemlegeti a Banyabált!

A programok között természetesen rop-
ták a lányok, asszonyok, vonatozás, kör-
tánc, csárdás, remélhetőleg mindenki 
talált kedvére valót. Hajnalodott, a kakas 
kukorékolt, véget ért a mulatság. A höl-
gyek indultak haza megfőzni a vasárnapi 
ebédet. Bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát és jövőre is megtisztelik bá-
lunkat jelenlétükkel. Nekünk, banyáknak 
még hátravolt a terem teljes kipakolása, 
berendezési tárgyak (asztalok, padok) 
visszaszolgáltatása, átadása. Egy hét is 
beletelik, mire kipihenjük magunkat, de 
megéri, mert reméljük sok örömet sze-
reztünk vendégeinknek és jómagunknak.

Még egyszer köszönet minden jóérzésű, 
önzetlen segítségért, legfőképpen Druhár 
Sándor tűzoltó parancsnok úrnak, valamint 
nevek nélkül, de annál nagyobb tisztelettel 
és köszönettel a helyi Polgárőrségnek. Ör-
dögeink Balázs László, Hevesi Zoltán és Tóth 
Ferike is kitett magáért, köszönjük! Éljenek 
a NŐK, éljenek a BANYÁK, Jövőre veletek 
ugyanitt!

Ullmanné Király Edit
elnök
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TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

Dunavarsány Város Önkormányzata 2015-re pályázatot hirdet a dunavarsá-
nyi székhelyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Dunavar-
sányban működő – a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett – egye-
sületek, sportegyesületek és alapítványok részére, valamint pályázatot 
hirdet a dunavarsányi székhelyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszer-
vezettel Dunavarsányban működő országos sportági szakszövetség 
tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek 
részére az általuk megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generáci-
ós, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági 
rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek, 
az alapítványok és a sportági szakszövetség tagjaként a sportág verseny-
rendszerében résztvevő sportszervezetek működéséhez való hozzájárulásra. 
           
A támogatás 2015. január 1-je és 2015. december 31-e között 
megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységek gya-
korlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez 
nyújt egyszeri, előre folyósított és vissza nem térítendő támogatást. 
           
A részletes pályázati felhívások és a pályázati űrlapok beszerezhetők a Du-
navarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 7. számú irodájában, valamint elekt-
ronikusan letölthetők a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 27. péntek. 

A pályázatokról érdeklődni lehet személyesen a Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatal 7. számú irodájában ügyfélfogadási időben, il-
letve telefonon munkaidőben a 06-24-521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzata

A 2014. évben az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok ré-
szére megítélt támogatási összegek felhasználásáról a beszámolási 
kötelezettségnek minden támogatott szervezet maradéktalanul és ha-
táridőn belül eleget tett.

Humánpolitikai Bizottság

Vegyes vásárok időpontjai a 

Petőfi Művelődési Házban
      Március 5.                 14-16h 
      Március 10.                  8-13h
      Március 16.                  8-13h
      Március 24.                  9-12h 
      Március 26.                14-16h 
      Március  30.                   9-12h   

A januári újságból kimaradt és örömmel 
egészítjük ki az a 

„AKIK SZEBBÉ TETTÉK A KARÁCSONYT” 

című írásban megjelent felajánlásokat:  

Könözsi László, Mókus csoport fenyőfát díszített, 
a Kertbarát Klub pedig forralt borral és teával 
kedveskedett a jelenlévőknek.

A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban 
szeretnénk gyorsan célba érni, 
és a lehető legrövidebb idő alatt 
elintézni a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet, vagy a napi- 
jegy megváltása kényelmes és gyors 
is lehet. Dunavarsányból a Keleti pálya- 
ud varig utazó ügyfeleink időt spórol- 
nak, ha az új, éjjel-nappal működő 
BKK-automatákból váltják meg ezeket, 
mert így elkerülhető a sorbaállás. 
A készülékekből a BKK legtöbb jegy- 
és bérlettípusa megvásárolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is 
elfogadnak és visszaadnak, de bank- 
kártyával is fizethetünk, akár érintés 
nélkül. Amennyiben számlát szeret- 
nénk a jegy- és bérletvásárlásról, a BKK- 

automata kiállítja. Ehhez azonban elő- 
zetesen a bkk.hu/automata oldalon 
szükséges regisztrálni, ezután e-mail- 
ben egy kinyomtatható azonosító 
kártyát kapunk, melynek segítségével 
gyorsan és gördülékenyen megkap-
hatjuk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy 
ezt a folyamatot meggyorsítsuk, a hasz- 
nálni kívánt igazolvány számát BKK 
ügyfélkártyán is feltüntethetjük. A BKK 
ügyfélkártyával ráadásul nemcsak 
a saját, hanem akár az egész család 
bérletét is megvásárolhatjuk, ugyanis 
akár négy igazolványszámot is ráírha- 
tunk. BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfél- 
központokban, illetve jegypénztárak-
ban kaphatunk, vagy letölthetjük 
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt 
tájékozódhatunk a BKK-automaták 
elhelyezkedéséről és működéséről is.

Gyors és kényelmes jeGy- és bérletvásárlás 
bkk-automatákból és a bkk ÜGyfélközpontban
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Folytatjuk a Dunavarsány jelenét és közelebbi-távolabbi jövőjét meghatá-
rozó személyiségek bemutatását – a sorban most a Gergőné Varga Tünde 
polgármester-asszony által kinevezett főállású alpolgármester következik. 
Az elmúlt esztendőben három választás is volt – mindegyik kiváló alka-
lom politikai és térségi tapasztalatok gyűjtésére, ismeretek szerzésére. 
Keresztesi Balázs fiatal életkorát meghazudtoló módon élt ezek-
kel a lehetőségekkel, mára már alapos ismerője nemcsak települé-
sünk, hanem az egész térség életének, gondjainak és örömeinek.  

- Kezdjük egy rövid önéletrajzzal: végzett-
ség, szakma, család, szabadidő - ha marad?

Általános iskolai tanulmányaimat követően a 
„Budapest” Külkereskedelmi Szakközépisko-
lában érettségiztem, majd 2010-ben a Zsig-
mond Király Főiskolán politológus diplomát 
szereztem, 2014-ben pedig gazdálkodási 
és menedzsment szakon államvizsgáztam. 
Mivel a történelem és a hozzá kapcsolódó 
politikai nézetek mindig nagyon érdekeltek, 
így hivatásomnak is ezt tudtam csak elkép-
zelni. Szerető családban nőttem fel, akik min-
dig támogatták, segítették céljaim elérését.
 Szabadidő? Ha viccesen szeret-
nék erre válaszolni, akkor azt mondanám: 
nehezebb feladat számomra, mint a politiká-
ban eligazodni – de félretéve a viccet, érzem 
a súlyát, fontosságát, igyekszem egyen-
súlyban tartani a hivatást és a szabadidőt.

- Hogyan került Dunavarsányba, miért ép-
pen ide jött?

Főiskolai tanulmányaimhoz kapcsolódó 
gyakorlati időmet a dunavarsányi polgár-
mesteri hivatalban töltöttem, s mivel gya-
kornoki munkámat foglalkoztatóim, illetve 
én is pozitívan értékeltük, így örömmel 
láttam el Bóna Zoltán az akkori polgár-
mester úr mellett a referensi munkakört.
S hogy miért éppen itt? Politológiát ta-
nultam, érdekelt a város fejlődésének 
története, folyamata, majd amikor lehe-
tőséget kaptam arra, hogy e felfelé ívelő 
városi életet mozgató „gépezetben” alkat-
rész lehessek, egy percig sem haboztam.

- Az őszi önkormányzati választáson néhány 
szavazaton múlt a mandátuma. Elegendő-
nek érzi munkájához a bizalmi tőkét?

Az őszi önkormányzati választáson ka-
pott 645 szavazat megerősített abban a 
hitben, hogy még többet és még jobban 
kell dolgoznom a jövőben, mert az elért 
bizalom nem áll meg egy helyben, alá-
zattal és folyamatosan tenni kell érte!

- Hogyan osztották meg a feladatokat Ger-
gőné Varga Tünde polgármester-asszony-
nyal?

Az alakuló ülést követően polgármester 
asszony egyértelműen kiosztotta a felada-
tokat. A hatáskörömbe tartozik a Beruházási 
és Műszaki Osztály tevékenységének pol-
gármesteri felügyelete és kiadmányozása, 
a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati 
Szennyvíztársulás újonnan alakult munka-
szervezetének, továbbá a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos 
ügyeknek Dunavarsány Város Önkormányza-
ta részéről történő polgármesteri felügyelete, 
továbbá a Dunavarsányi Városgazdálkodá-
si Kft. működésének és tevékenységének 
Dunavarsány Város Önkormányzata, mint 
tulajdonos részéről történő polgármesteri fel-
ügyelete, illetve a feladatok összehangolása.

- Bóna Zoltán országgyűlési képviselő po-
litikai munkatársa maradt és alpolgármes-
terként is dolgozik. Hogyan jut mindenre 
elegendő idő?

2013-ban, amikor elfogadtam Pest me-
gye 8-as számú választókerületében a 
Fidesz-KDNP megbízását az országgyűlési 
és európai parlamenti választások megszer-
vezésére és lebonyolítására -- életem első 
komoly sikere lett –- tudtam ,hogy most bi-
zonyíthatok. Természetesen a siker sohasem 
egyszemélyes előadás, sokan, nagyon sokat 
dolgoztunk és hittünk magunkban, hogy ké-
pesek vagyunk a győzelemre. Elértük, Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő lett, és tovább-
ra is számít rám, mint politikai munkatársra. 
Ezt követően ért az a megtisztelő felkérés, 
hogy vállaljam el Gergőné Varga Tünde pol-
gármester asszony mellett a főállású alpol-
gármesterséget. Kell, hogy jusson elegendő 
idő mindkét feladat ellátására, mert egyik 
sem zárja ki a másikat, sőt, együtt ötvözve 
eredményesebb lehet városunk vezetése.

- Milyen tervei vannak ezt az esztendőt és a 
távolabbi jövőt illetően? 

Az idén a fő beruházásunk az új Városháza 
megépítése, az Árpád utcai Weöres Sándor 
Óvoda udvarának rendbetétele, martaszfal-
tos útépítés, járdafelújítás, buszmegálló-fel-
újítás, a városi térfigyelő kamerarendszer 
bővítése, az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola udvarában a vízelvezetés megoldása, 
játszótér felújítása… A távolabbi jövőt ille-
tően fontosnak tartom közintézményeink 
energiafelhasználásának korszerűsítését, az 
ipari park befektető körének további bővíté-
sét, mert mindezek nemcsak új munkahe-
lyek létrehozását eredményezhetik, hanem 
a városi bevételek növelését is elősegíthetik. 
                                                                                                                          

Haeffler András

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy dr. Schaffer Mihály háziorvost 

2015. február 9-től március 31-ig dr. Békássy Szabolcs 
helyettesíti a saját rendelési idejében.
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Megalakult és ülésezett a Testvérvárosi Bizottság

  A Képviselő-testület tavaly decemberben hozott döntése értelmében megalakult Dunavarsányban a 
Testvérvárosi Bizottság. A vezérelv az volt, hogy testvérvárosi kapcsolatainkat szorosabban ápolhassuk, 
a településeket egymáshoz közelebb hozhassuk. A Képviselő-testület ülésén megválasztottuk a bizott-
ság elnökét és tagjait. Az elnöki feladatok ellátására a testület engem javasolt, a felkérésnek örömmel 
teszek eleget. A tagok megválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan személyeket válasszunk, 
akik a testvérvárosokkal való kapcsolattartásban korábban már meghatározó szerepet játszottak, illet-
ve aki városunk kulturális életének vezetője. Fontosnak tartom ezt hangsúlyozni, hiszen ezen találkozá-
sok keretében − a jó hangulatú eszmecseréken, barátkozásokon túl − van lehetőség egymás kulturális 
életének megismerésére is. Így esett a választás dr. Kun Lászlónéra, a Művelődési Ház igazgatójára, 
Hegedűs Lajosnéra, Ullmann Józsefnéra, Verebély Andreára, valamint Véghné Komáromi Mártára. 
Továbbra is számítunk természetesen minden polgártársunkra, akik a korábbi kapcsolatápolásban 
aktívan részt vettek, illetve akik a közeli jövőben ebben a munkában szeretnének részt venni. Várjuk 
segítő gondolataikat, szorgos kezeiket a programok megszervezése és megvalósítása tekintetében.  
          
A bizottság megalakulását követően február elején megtartottuk első ülésünket is, ahol a program-
terv és munkaterv megbeszélésén kívül egy nagyon fontos kezdeti lépést is megtettünk: kijelöltük 
mind a három testvérvárosunk esetében a kapcsolattartásért felelős személyeket, elősegítve így a 
még hatékonyabb munkát. Napirenden volt továbbá egy európai uniós pályázati lehetőség, amely 
a jövő évi programok megvalósításához nyújtana anyagi segítséget. A Gemingennel való együtt-
működés eddig is példaértékűnek számított a testvérvárosi kapcsolatok sorában, az elvégzett mun-
káért ezúton mondok köszönetet mindenkinek, önzetlen segítségükre természetesen számítok a 
jövőben is. Remélem, a bizottság hatékony munkája lehetőséget nyújt arra, hogy Szalóccal való 
barátságunkat szorosabbra fűzzük. A kelet-ukrajnai háborús helyzetről a híradásokban sokat ol-
vashatunk, Keresztesi Balázs alpolgármester úr előző lapszámban közölt beszámolójából pedig 
azt is megtudhattuk, hogy sajnálatos módon a háborús helyzet testvértelepülésünket, Csetfalvát 
is mind erkölcsi, mind anyagi értelemben súlyosan érinti. Természetesen a kapcsolatok erősíté-
sén kívül most a legfontosabb a „testvéri”, „baráti” segítségnyújtás minél gördülékenyebb elősegí-
tése. A lehetőségek megteremtésén a Polgármesteri Hivatal munkatársai jelenleg is dolgoznak.
          
  Összegezvén gondolataimat, bízom benne, hogy az újonnan megalakult Testvérvárosi Bizottság ha-
tékony munkavégzésének köszönhetően, testvérvárosainkkal a korábbiaknál is szorosabb kapcsolatba 
kerülünk, s a találkozások, eszmecserék során lehetőségünk nyílik egymás kulturális és mindennapi 
életének megismerésére. Végezetül Albert Schweitzer rövid, de tartalmas gondolatával zárom soraim: 
„Nem kell egyedül élned a világban, ott van a testvéred”!

dr. Békássy Szabolcs elnök
Dunavarsányi Testvérvárosi Bizottság
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Csetfalva - Gemmingen - Szalóc
  1823. január 22-én született meg a Himnuszunk Kölcsey Ferenc jóvoltából, 
pontosan 192 éve – az évforduló előtt 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként 
tisztelgünk.

Városunk pódiumestjén versben és dalban emlékeztünk meg a legfontosabb 
kulturális eseményekről “Isten áldd meg a magyart” címmel a Petőfi Művelő-
dési Ház Színháztermében. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. évfolyamos 
tanulói színvonalas műsorát láthattuk a Kalamajka Néptánc Együttes közremű-
ködésével, majd meghallgattuk Gerseiné Szabó Mónika szívhez szóló szavala-
tát. A műsort Kun László Károly zongorajátéka foglalta keretbe a Himnusz és a 
Szózat közös éneklésének zenei kíséretével. Az ünnepi eseményt Nagy Szabina 
fotókiállítása emelte még színvonalasabbá.

A Magyar Kultúra Napján 

Megemlékezés a Holokauszt 70. évfurdulója alkalmával

 A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a holokauszt nemzetkö-
zi napjának alkalmából “Sarkig kitárul a halál” címmel irodalmi 
műsort mutatott be Kovácsné Nagy Mária rendezésében. A meg-
ható összeállítást a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola növen-
dékei és tanárai, illetve a Kiskunlacházi Versbarát Klub tagjai adták elő.

Kulturális Koffein Est

Remek hangulatban telt a Petőfi Művelődési Ház-
ban megtartott rendszeres programunk, a Kulturális 
Koffein Est, amelynek januári vendége Dunavarsány 
szülötte, Molnár Andrea táncos volt. Kávézással-teá-
zással kezdődő, élménnyel teli beszélgetéssel foly-
tatódó, nagyszerű este volt a nézők bevonásával 
táncról, dzsungelről, jövőről.

A jó hangulatról Herendi Péter és Laczkó Péter gitár-
muzsikája, valamit a legifjabb táncos növendékek 
fellépése gondoskodott.



1 4  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  1 5
E

se
m

én
ye

k

E
se

m
én

y,
 s

p
o

rtIgazi falusi disznótorSulifarsang képekben

  Az új esztendő sok programot tartogatott az óvodában.
Január 18-án megünnepeltük a hóemberek világnapját.
A gyerekek sok változatos technika és anyag alkalmazásával
készítettek hóembereket, melyből kiállítást rendeztünk. 
A Magyar Kultúra Napjáról versekkel, mesékkel emlékeztünk 
meg. A gyerekek által az egyik legjobban várt esemény a far-
sang is megrendezésre került. Kicsik és nagyok egyaránt jel-
mezben pompáztak. Volt tánc, zene, eszem-iszom, dínomdá-
nom. A vigasság pillanatképeit fogadják tőlünk szeretettel.

Szekeres Katalin

ÓVODAI ÉLET

   Amikor február 7-én szombaton, zimankós, csípős, téli reggelre ébredtünk, a Mű-
velődési Házban már minden készen állt az egész napos „disznólkodásra”. Ahogy 
illik, pálinkás reggeli köszöntővel, jó hangulatban vártuk a termetes disznó érke-
zését.

Fél hétkor Kun László képviselő úr – fogadott ceremóniamesterünk – illendően el-
búcsúztatta a jószágot, közben Gergőné Varga Tünde polgármester asszony jófajta 
nedűvel kínálta a jelenlévőket. 

A feldolgozás azután ment, mint a karikacsapás, köszönhetően a gyakorlott és ösz-
szeszokott csapatnak, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. Az előkészületekben 
Kormos Katalin és Szabó Csabáné segített, majd megkezdődött a feldolgozás: Ma-
duniczky József, Molnár József, Préda Zoltán, Szabó Zsigmond, Szamonek Géza és 
mindegyikük kedves párja minden tudását, tapasztalatát felhasználva tevékenyke-
dett egészen a finom falatok feltálalásáig.

A feldolgozást követően készültek sorban a finom házias étkek: 
  -  reggelire a hagymás sült vér,
  -  ebédre a friss pecsenye,
 - vacsorára húsleves gazdagon, továbbá
  - töltött káposzta,
 - sült hurka, kolbász.

Este hat órától Ócsai Juli és társulata fergeteges műsorral szóra-
koztatta a közönséget, majd a Nagypapák alkalmi amatőr zene-
kara húzta a talpalávalót.
                
Aki eljött, nemcsak egy jó hangulatú est részese lehetett, hanem 
igazán jóllakottan térhetett haza.

  Hamarosan kezdődik a tavaszi sportszezon. Csa-
pataink keményen végig edzették a téli alapozó 
időszakot. A felkészülést segítette, hogy a lányok 
egy téli tornán vettek részt Budapesten, ahol az 
előfutamok után a felsőházban folytatták a játé-
kot. A kupán játszottunk a Fradi, KSI, Gázművek,, 
TISEV, Csanádi csapataival. Ezen a tornán a serdü-
lő és junior játékosaink is lehetőséget kaptak a 
csapatjátékra. 

A Dunavarsányi lányok a 4. helyen végeztek a 
tornán.

A serdülő lányok a „Játszd szívvel kupán” mérik 
össze felkészültségüket, melynek hazai fordulója 
2015.02.15.-én lesz a Dunavarsányi sportcsar-
nokban.

A férfi felnőtt után a serdülő fiú csapat is meg-
alakult. Paulné Simon Brigitta edző vezetésével 
készülnek és tanulják a kézilabda fortélyait. Vár-
juk 10-13 éves fiúk jelentkezését a fiú csapatba.

Az NB II NŐI felnőtt és junior Déli csoportjának 
tavaszi mérkőzései és a csapatok, akik városunkat 
képviselik.

Várunk mindenkit a meccsekre, szurkoljunk 
együtt Dunavarsányért.   
   

K É Z I L A B DA H Í R E K

FELNŐTT 18:45

FELNŐTT 17:00

2015. május 16. szombat
JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Dunavarsányi TE - Vecsés SE

FELNŐTT 19:00

JUNIOR 18:00 Dunavarsányi TE - Érd 

Szigetszentmiklós - Dunavarsányi TE

JUNIOR 18:00

2015. február 17. kedd

FELNŐTT 18:00

2015. május 3. vasárnap

FELNŐTT 18:00

Dunavarsány TE - Gyömrő VSK 
2015. április 19. vasárnap

2015. április 25. szombat

DANUKE - Dunavarsányi TE

JUNIOR   15:00

2015. április 11. szombat

JUNIOR   16:00

VSK Tököl - Dunavarsányi TE

FELNŐTT 17:00

2015. május 9. szombat

Kézilabda mérkőzések

2015. február 19. csütörtök

2015. február 21. szombat

2015. március 08. vasárnap

NB II Női Junior és Felnőtt 

 Pázmánd NKSE - Dunavarsányi TE 
JUNIOR   16:00

JUNIOR   15:00

 Dunavarsányi TE - Érd 

Duna-Pent NKSE - Dunavarsányi TE

JUNIOR   15:00

2015. március 21. szombat

2015. március 26. csütörtök

2015. március 27. péntek
Szigetszentmiklós - Dunavarsányi TE

 Dunavarsány TE - Dunaújvárosi AC 

JUNIOR   15:00
FELNŐTT 17:00

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Ceglédi Kék Cápák SE - Dunavarsányi TEFELNŐTT 17:00

 Dunavarsányi TE - Dunaújvárosi KKA II 

JUNIOR   14:00
FELNŐTT 12:00

Herczeg Mariann
szakosztály vezető
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A Senior Álláskereső Klub hírei
      A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub megtartotta februári összejövetelét 
10-én Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Jöttek álláskeresők Taksonyból, Délegy-
házáról és Dunavarsányból is. Vendégünk volt Schwarcz Gáspár a Ráckevei Munkaügyi Köz-
pont vezetője. A két vezetőségi tagunk, Radul Zoltán és Borosné Zsuzsa betegség miatt nem 
tudott jönni. Először Schwarcz úr kiosztotta  a Dunavarsány környéki munkahelyeket tartalma-
zó szűkített listát, illetve egyéb álláslehetőségekről tájékoztató anyagokat.

Ezután elmondta, hogy a közmunka szervezése folyamatban van, az érintettek-
nek most kell jelentkezni az önkormányzatoknál, továbbá az országos vízügyi fog-
lalkoztatás is szervezés alatt van és várhatóan március1-től fog indulni, méghoz-
zá emelt létszámmal. Jelenleg is megy az ifjúsági garancia program, amelynek a 
finanszírozása úniós keretből történik. Ezt követően a felmerült kérdésekre válaszolt.
A foglalkozás második részében a klubvezető által hozott listákból válogattak a munkát keresők.
    
A következő összejövetel március második keddjén, vagyis 10-én lesz 14 órától a szokott he-
lyen. Minden érdeklődőt várunk. 

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János
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Hetven éve történt MLITSE SZUPERSZÓNIKUS INDULÁSA BESZÁMOLÓ
Ötödik sebességben a Mekler László ITSE kajak-kenusai

Sp
o

rt1945. január 5-én reggel huszonhat német származású honfitársunkat hurcolták el málenkij robotra. A történelmi 
falurészből tizennyolcat, Dunakisvarsányból nyolcat. Az elhurcolt szerencsétlenek között két tizenéves is volt: a 
nagyvarsányi Wágner Teréz és a kisvarsányi Glázer Péter. Mindketten épphogy betöltötték a tizenkilencet. „Csak 
néhány napi munkáról van szó, nem kell készíteni semmit” - mondták nekik. A „néhány napból” közel öt év lett. 
Amikor 1949 novemberében hazatértek tizenketten már nem jöttek velük. A két fiatal is a másik tízzel halt, és ott 
alusszák örök álmukat a sztalinói tömegsírban. A „málenkij robot tényszerű adatai a Barangolás Dunavarsány 
múltában és jelenében című monográfia in memoriam című fejezetében olvashatók.

A svábok szomorú történetéből a Dunavarsányi Napló 1999 márciusi-májusi számában közöltem részleteket. 
Müller Ferenc - aki maga is részese volt a szomorú végű intézkedésnek - három alkalommal mondta el diktafonba 
„néhány napos” munkájuk történetét. Vallomásának köszönhető, hogy 1999 novemberében a málenkij robotban 
elhunytak emlékművét felavatták a nagyvarsányi temetőben.

Huszonöt éve történt
1989 december 22-én a konduktort és feleségét meglőtték, azaz kivégezték. ( Erdélyben úgy mondják „meg-
lőtték”.) A romániai „forradalom” hírére minden jó érzésű magyar emberben ugyanaz a gondolat támadt: végre 
eljött az az idő, hogy segíthetünk erdélyi honfitársainkon.

E sorok elkövetője és a Dunavarsányiak Független Köre gyűjtési akciót szervezett az erdélyiek számára. Napokig 
jártuk a két falurészt. A karácsonyi ünnepek a gyűjtéssel, és az adományok szortírozásával teltek el. Dunavarsány 
mindkét falurésze kitett magáért. A nép „kitárta” lelkét és pénztárcáját. Több ezer forint, rengeteg élelem (sonka, 
kolbász, szalonna, stb.), ruhanemű, mosószer gyűlt össze. A pénzből még külön vásároltunk élelmiszert. Négy 
személyautó „csomagtárja” és részben az utastér is megtelt az adományokkal.  A bátrak csapata, Molnár Antal, 
Szikora Ferenc, Kerecsényi Miklós, Zoltán Antal, Faragó Károly, Viola Ferenc, Vankó Béla, Arany János 1990. janu-
ár 6-án elindult az adományokkal a párciumi Piskolt faluba a félig magyar, félig román lakosú helység nevében 
Dr. Kecseti Imre fogorvos , Balogh Sándor tiszteletes úr, és a román pópa fogadta a dunavarsányiakat. Az aján-
dékok átadása után egy kicsi ünnepséget rendeztek tiszteletünkre. Jelképet is kaptunk ajándékba: egy lyukas 
román zászlót.

Balogh tiszteletes úr köszönőlevelét is őrzöm. Remélem a lyukas zászló is megvan valahol!

Faragó Károly
s.k helytörténész

a Dunavarsányi Napló névadója, alapító szerkesztője

Köszönetnyílvánítás
Ezúton mondok köszönetet a pol-
gármester asszonynak, és a Hiva-
tal dolgozóinak, amiért nevezetes 
születési évfordulóm alkalmával 
szép ünnepségen köszöntöttek, 
és egy csodakosárral ajándékoz-
tak meg! 

Faragó Károly
nyugdíjas

  Igazán mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a Mekler László 
Ifjúsági és Turisztikai Egyesület kajak-kenu szakosztálya. A tavasz elején 
létrehozott közösségben 6 fiatallal indult a munka, ma pedig már 70 el-
hivatott, ígéretes tehetség dolgozik Németh Szabolcs válogatott kenus 
kezei alatt.

Az MTK és a Merkapt SE egykori versenyzője régóta dédelgetett álmát 
valósította meg.

• Rengetegszer edzőtáboroztunk aktív koromban Dunavarsányban, és 
már akkor sem értettem, hogy itt ez a csodálatos víz, ami az ország leg-
jobb versenypályája, és egy kivételt leszámítva (szigethalomi Kis-Dunai 
Sportegyesület) nincs saját szakosztálya, csak túrázók és a válogatottak 
használják. Némi tervezgetés után úgy döntöttünk, hogy belevágunk és 
tető alá hozunk egy olyan egyesületet, ahol fiatalokat képezhetünk a jövő 
magyar válogatottjai számára. 

Az ötletgazdák hatalmas elánnal vetették magukat a munkába, és szinte 
pillanatok alatt létrehozták az egyesületet. Megkönnyítette az indulást, 
hogy jelentős részben támaszkodhattak az 1270. sz. Nautilus Vízicsapat 
és a tíz esztendeje működő Mekler László Ifjúsági és Turisztika Sportegye-
sület meglévő magjára és eszközeire, többek között a négy- és hatüléses 
indiánkenukra, amelyek a legoptimálisabbak a kezdők gyakorlásához. 

• A velenceiektől gyakorlóhajókat, kenukat és kajakokat is kaptunk, de 
meg kell említenem a szövetség vezetésének önzetlenségét is. Hálával 
tartozunk Csabai Edvin szakmai igazgatónak, dr. Ábrahám Attilának, a ko-
rábbi főtitkárnak és  Schmidt Gábornak, a szövetség  jelenlegi első embe-
rének, akik nagyban segítették az indulásunkat - mondja Szabolcs.

Az alapok lefektetését követően a március 28-29-én megrendezett "A 
sport szigete, a sziget sportja" dunavarsányi rendezvényen már be is mu-
tatkozott a szakosztály,  sok fiatallal ismertették meg a vízisportok adta 
örömöket. 

Április 5-től heti két alkalommal hivatalosan is elkezdődtek az edzések, a 
hónap végére már tíz ifjonc látogatta szorgalmasan a tréningeket. Május 
elején a nyári napközistábor került meghirdetésre, majd  több általános 
iskolában is tartottak toborzást.

A hónap utolsó napján pedig már az első megmérettetésen is átesett a 
csoport, hiszen az Országos Diákolimpián egy ezüst, egy bronz érmet és 
egy 5. helyet szereztek az alig két hónapja gyakorló gyerekek. Kalapeme-
lést érdemel a nem mindennapi teljesítmény!

A mekleresek azonban nem álltak meg! A nyarat az I. Mekler László SuliSár-
kány Kupával nyitották, amely hatalmas sikert aratott a fiatalok körében. A 
rendezvény fővédnöke Kozmann György olimpiai kenus volt, a műsorvezető 
szerepét pedig Molnár Andrea versenytáncos vállalta, akit a Szombat esti láz 
szereplőjeként és a Celeb vagyok, ments ki innen showműsor nyőzteseként 
is ismer a nagyközönség. Andrea Mekler Lászlónak, az egyesület névadó-
jának unokája, aki annak idején rengeteg fiatallal szerettette meg a vízitú-
rázást Dunavarsányban. Folláth Vivien kajakos világbajnok kormányosként 
segítette az egyik csapatot. Vivien a szakág másik edzője Németh Szabolcs 
mellett, ő természetesen a kajakosokkal foglalkozik. Munkájukat Kolozsvári 
Tamás többszörös kajak serdülő és ifi országos bajnok segédedző támogatja. 

A nyári táborozás kiváló hangulatban telt  a nebulók a természet eleven közel-
ségében hódolhattak a vízi sportoknak. A július végén megrendezett  első or-
szágos bajnokságot 2 ezüsttel, egy 4., egy 7. és 8. helyezéssel zárta az egyesület.

Szeptember 14-én az Országos Sárkányhajó versenyen a 7-8 korosztály-
ban ezüstérmet, a 4-5-6 korosztályban egy bronzérmet és egy 6. helyet 
gyűjtöttek be a kis sárkányok. A II.Mekler László SuliSárkányok versenyét 
Pulai Imre olimpiai- és többszörös világbajnok is megtisztelte jelenlétével. 
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A kajak-kenu sportág hagyományos dunakanyari, téli futónapjától, a Nagy 
Hideg-hegy futástól a Mekleresek sem maradhattak távol, fiataljaik meg-
hódították a 864 méteres csúcsot.

Az egyesület karácsonyi évzárója, amit a 1270. számú Nautilus vízicsa-
pattal közösen  tartottak, már az évi visszaemlékezés jegyében telt, ahol 
közösen idézték fel a szebbnél szebb közös pillanatokat. December 7-én 
a törökbálinti uszodában a Mikulàs medencès sàrkànyhajó versenyen a  
varsányiak taroltak, 5 futamból 5 győzelemmel emelkedtek ki a mezőny-
ből.

• Rendkívül büszke vagyok ezekre a lányokra és fiúkra, hiszen alig fèl ève 
edzünk együtt, de máris rengeteg örömet szereztek mindannyiunknak! An-
nak idején én azért választottam ezt a sportot, mert szabadnak érezhettem 
magam a vízen, és páratlan volt az az erős közösségi érzés, ami a kenusok 
között fiatalként fogadott. A napokban előkerült egy régi feljegyzésem, ami-
ben arról írtam, hogy “mindenki, aki benne van a sportágban egy közösség 
tagjai is. Mi, akik együtt sportolunk, még ha más egyesülethez is tartozunk, 
a legjobb barátok vagyunk...Ellenfelek a pályán, de szükség esetén az élet 
minden területén segítjük egymást. Fantasztikus dolog azzal a tudattal ver-
senyezni, hogy nem vagy egyedül.” Ugyanezt látom most a gyerekeknél, 
tehetségüktől függetlenül vállvetve küzdenek egymásért, egymás mellett. 
Üdítő ezt látni és átélni nekem, mint edzőjüknek. Megdöbbentő számom-
ra, hogy milyen hihetetlen gyorsan fejlődnek, szinte égnek a tettvágytól 
és sikerre éhesek. Ez a szemükben csillogó küzdőszellem feltölt engem is, 
napról napra, mint egy elemet. Szentül hiszem, hogy ezek között a srácok 
között ott vannak a jövő olimpiai bajnokai! - zárja a beszélgetést Németh 
Szabolcs, aki kiemelte még, hogy minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
dunavarsányi edzőtelepen, a Domariba szigeten, ahol akár őt, akár Folláth 
Vivien edzőt, vagy Kolozsvári Tamás segédedzőt is kereshetik az érkezők.

Mit lehetne még ehhez hozzátenni? Így tovább, hajrá Srácok, Hajrá Mekler!

Az egyesület páratlanul gyors fejlődéshez természetesen nélkülöz-
hetetlen volt a sok-sok jószándékú, segítő jelenléte. Nagy köszönet 
illeti az ifjak szüleit és a Nautilus Vízicsapat magját, akik időt és ener-
giát nem kímélve működnek közre a közösség mindennapjaiban. 
Együd Gábor, a Suzuki Ház tulajdonosa jóvoltából a közösség egy 7 
szemèlyes autót és egy vadonatúj hajószállító vontatót kapott aján-
dékba, a FÉMALK Zrt. és Szentes Zsolt cégvezető révén pedig anya-
gi támogatásban részesültek, amelyből  új hajókat tudtak venni.

Németh Szabolcs
MLITSE szakosztályvezető

Neked csak 1%, nekünk a sikeres felkészülés!
  Az adód 1%-ának felajánlásával úgy segít-
hetsz, hogy az Neked nem kerül semmibe!

Sajnos továbbra is sokan megfeledkeznek erről 
a lehetőségről, és nem rendelkeznek afelől, 
hogy hova kerüljön ez az összeg. Noha az 1% 
kevésnek tűnhet, ezért néhányan hajlamosak 
félvállról venni a dolgot, azt azonban ne felejt-
sük, hogy: „Sok kicsi sokra megy!” Tökéletes 
példa erre a sport is, hiszen a hajót is egy-egy 
evezőcsapással hajtjuk, azonban sok evezőcsa-
pás akár az olimpiai aranyig is repíthet végül!
Hiába tűnik szerénynek a segítség, ha so-
kan, ha minél többen segítetek, azzal hatal-
mas lökést adhattok egyesületünknek, az 
itt sportoló ifjúságnak! Egy-egy versenyző 
sikeres felkészülésének kulcsa lehet az így 
befolyó összeg, vagy éppen sok lelkes kez-
dőnek tudunk egy új hajó vásárlásával lehe-
tőséget biztosítani a rendszeres sportolásra.
Sokan nem tudják eldönteni, hogy kinek 
ajánlják fel ezt az összeget, hogy jó helyre ke-
rüljön, hogy nemes célt szolgáljon a segítség. 
Ezért szeretnénk röviden leírni, hova kerül a 
Te 1%-od, ha minket tisztelsz meg felajánlá-
soddal. Egyesületünk elhivatottan szolgálja 
a kajak-kenu sportot és az ifjúság fejlődését.

Célunk a szórakozás útján megvalósuló egész-
séges lelki és testi fejlődésre való lehetőség 
biztosítása a fiataloknak, olyan értékek átadá-
sa, melyeket a sportolás önmagában hordoz 
úgy mint kitartás, céltudatosság, önbizalom, 
empátia, fairplay, kudarckezelés, stb. … 

Ehhez azonban a Te segítségedre is szük-
ségünk van! A felajánlott összegből az 
egyesületünk - ahova szerencsére egyre 
több lelkes ifjú jelentkezik - új hajót tud 
venni, javítani tudja a régieket és bővíteni

tudja a felkészüléshez szükséges eszköztárát. Ado-
mányozni ezúttal nem csak a nagyon tehetősek 
tudnak, hanem bárki, aki segíteni szeretne. Az év 
e napján Te is könnyedén, pár tollvonás segítségé-
vel megteheted! Segítsd az ifjúságot abban, hogy 
minél jobb körülmények között sportolhasson, 
és ki tudja, talán egyszer ennek a lehetőségnek 
köszönhetően szoríthatunk majd együtt egy te-
hetségnek, aki hazánk hírnevét öregbítve repíti 
hajóját az kajak-kenu sport újabb aranyérme felé.

A hezitálóknak szeretnénk egy kis segítséget nyúj-
tani az alábbi néhány gondolattal, melyeket Mekler 
Andrea, a Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport 
Egyesület alelnöke osztott meg velünk a  kapcsán, 
hogy miért érdemes az egyesületet választani az 
adó 1%-ának felajánlásakor, milyen nemes célok-
ra lehetne felhasználni az így befolyó összeget.

Miért tartja fontosnak, hogy minél többen 
rendelkezzenek az adójuk 1%-ának felajánlása 
felől?

Szükségesnek tartom, hogy mindenki tuda-
tosan, saját döntését követően rendelkezzen 
adója 1%-a felől, hiszen nem mindegy hova 
kerül ez a pénz, és azt a támogatottak mire 
használják fel. A sok kis összeg végülakár egy 
jelentősebb pénzmaghoz is juttathatja az egye-
sületeket, melyekre nagyon nagy szükségük van 
az életben maradáshoz, a továbbfejlődéshez.

Önök mire tudják felhasználni az így befolyt 
összeget? Gondolom, nem nehéz neki helyet 
találni?!

Így van, igen! Egyesületünknek már több mint 
70 tagja van és szerencsére ez a szám folyama-
tosan növekszik, ezért egy-egy új hajó vásárlása, 
vagy a régebbi, sokat megélt darabok javítása

elengedhetetlen, és ezek igen költséges dol-
gok. A hajópark növekedésével természetesen 
újabb és újabb helyekre is szükség lenne a táro-
lásukhoz, mivel csónakházunkat már kinőttük 
egy ideje. És legalább ennyire fontos és idősze-
rű lenne egy úszóstég beüzemelése is, mivel 
a jelenlegi sajnos egy fix stég, mely nem tudja 
követni a vízállás váltakozását, ezért olykor igen-
csak körülményessé teszi a vízre szállást főleg a 
fiatalabb diákjaink számára. Ugyanígy az öltözők 
kialakítása is fontos cél ez évben, hiszen a meg-
felelő körülmények segítenek a hatékonyabb 
edzésmunkában, megkönnyítik az idejáró sporto-
lóknak, hogy feladatukra tudjanak koncentrálni.

Szeretne-e esetleg még valamit a téma kapcsán 
megemlíteni?

Igen, szeretném megragadni az alkalmat és köszö-
netet mondani a tavalyi adományozóknak. Nagyon 
hálásak vagyunk mi, az egyesület képviselői és a 
gyerekek is, akik a felajánlott 1%-oknak köszönhe-
tően páran új hajóban edzhetnek nap, mint nap!

Németh Szabolcs
MLITSE szakosztályvezető

   A most bemutatásra kerülő térkép Második Katonai Felmérés címen 
található meg az interneten. 1806 és 1869 között készült.   ,,Vársány 
P:”, vagyis Varsány-puszta néven még ez is csak a mai Nagyvarsányt 
ábrázolja lakott területként, a kisvarsányi részen legföljebb jól kö-
rülhatárolt földbirtokok jelölését láthatjuk, mellette a közlegelőt.
   A nagyvarsányi házak száma az előző, a 90 évvel korábbi térké-
pen látottakhoz képest nem gyarapodott, legföljebb az elhelyez-
kedésük más. Amit valószínűsíteni merek: a későbbi Vészi- majd 
báró Born-kastély elődje és a régi csőszháznak nevezett épület 

DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 (vagy annak helyén egy régebbi) már ekkoriban állhatott. A tér-
kép tetején a Varsány-hegy (Vársány-B:), alján a Vendel-hegy 
(St: Vendelin) látható a már említett ősi templomrom jelével. 
   
 Hát ennyit merészeltem most kiolvasni ebből a régi térképből. Ha vala-
ki éles, szakértő szemmel mást vagy többet lát, kérem, tudassa velem is!
   

                                       Kohán József
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É K S Z E R VÁ S Á R
Még tart az Arany-, Ezüstékszerek kiárusítása, 30-50% ked-
vezmény! Hozza el régi ékszereit és becseréljük! 

Arany felvásárlás: 5.200.-/gr
Arany beszámítás: 10.000.-/gr

Javítás, készítés!

Nyitva tartás: 
Hétfő: Zárva

Kedd-Péntek: 13-17 
Szombat: 9-12

Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36.
Telefon: 06/70-319-9461

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek  

 javítása! Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  

 Tel.: 06/20-9220552 

• TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412 

 Gál Károly

• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a.  

 Tel: 06/20-343-0968

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  

 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796

• Keményfa brikett kapható! Több fajta, 10 és 15 kg-os   

 kiszerelésben. Ára:60Ft/kg. Cím:Tiefen Stein Kft.  

 taksonyi temető mellett. Nyitva: H-P:7-16 óra, egyéb   

 időpontban kérem hívjon a 06/30-940-2008 telefonszámon.

• Délegyháza Központjában 40m2-es üzlet Eladó, vagy  

 Kiadó! Tel.: 0670/410-76-36 vagy 0670/770-46-07

• Kiskertek rotálását vállalom. Tel.: 0620/9-433-583

CSINI FITT STÚDIÓ-ban Nagyvarsányon,Völgy utcában szeretettel 
várjuk vendégeinket kibővül t szolgáltatásokkal, hogy ne  csak 
fittek, hanem csinosak is legyünk:
- Kéz- és körömápolás: műköröm, manikűr, gél lakkozás
- Kozmetika: hagyományos kezelések, 4 D műszempilla, 
tünélküli  mezoterápia
        
Az egyéni edzéseken túl kiscsoportos (4 fő) egészségmegőrző tor-
nát is indítok februári kezdéssel. heti két alkalommal.  Várom a 
jelentkezőket és időpontot egyeztetünk rá.

Bejelentkezés szükséges!

Kozmetikus, műkörmös: Mátyás Zsuci  06-70-654-1630
Sportoktató:  Erben Zsuzsi 06-30-648-6186

Facebook.com/CsiniFittStudio
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1-301-6969
 Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti 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. Schäff er Mihály háziorvos
 06/70 382-3663
 Egészségház I. em. 54.
 Rendelés:H, Sz, P:8-12; K, Cs:13-17
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Fábián Dóra
 Vörösmarty u. 45.
 rendelési időben 06/24 473-327
 Rendelés: H:12.30-13
 (csecsemő tanácsadás);
 H: 13-15; Cs: 13-14
 Dr. Rácz Ildikó
 Vörösmarty u. 45.
 rendelési időben 06/24 473-327
 Rendelés: K:11.30-12
 (csecsemő tanácsadás); 
 K: 12-13; Sz: 9-11; : 12-13
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Ispánné Szatmári Ibolya
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi
Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor
Napközi otthonos Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő
Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház
 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
 06/24 521-040
Polgárőrség
Közbiztonsági iroda
 06/24 483-279
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
GYEPMESTER
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV ZRT.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft .
 06/30 378-5116
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310
 Fax: 06/24 519-301
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2015. március 12-én
15 – 18 óra között
a Petőfi
Művelődési Ház
és Könyvtár
kamaratermében
(Dunavarsány,
Kossuth Lajos u. 2.)
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ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
FEBRUÁRI AKCIÓ: 

3000 FT. FELETT -10%

CÍM: DV. VASÚTSOR 24-26. 

NAGY SOROMPÓVAL SZEMBEN

T A X  C O N S U L T  K F T .
 

S Z E M É L Y I  J Ö V E D E L E M A D Ó 
B E V A L L Á S Á T  E L K É S Z Í T J Ü K .

K Ö N Y V E L É S T ,  B É R S Z Á M F E J T É S T 
V Á L L A L U N K .

T E L :  0 6 - 3 0 - 8 2 1 - 3 2 7 3

L O V A G L Á S ,  L O V A S  O K T A T Á S 
M A J O S H Á Z Á N  A 

J Á Z M I N  L O V A S  U D V A R B A N . 

C S A R N O K U N K B A N  T É L E N  I S 
L O V A G O L H A T S Z ! 

M A R I K A ,  T E L :  0 6 / 7 0 - 2 7 9 - 8 1 8 0

SZÜLŐK, FIGYELEM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi 
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába 

szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők 
gyermekét/gyermekeit másfél évestől 

három éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, 
az óvoda szomszédságában működő otthonos, 
gyermekközpontú, az óvodára felkészítő intéz-

ményünket. 

Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján 
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta 

intézményvezetőnél.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19. 
(Arany János utcánál)

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