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Változás a

gépjárműadó-mentességben

§ §
TESTÜLETI

HATÁROZATOK
– 2012. július 26-ai rendkívüli, nyílt ülés –

• A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendeletének módo-
sításáról szóló 18/2012. (VII. 27.) önkormányzati rendeletét.

• A képviselő-testület 2012. július 31-ei hatállyal felmond-
ta a DHRV Kft.-vel kötött, a települési szilárd hulladék be-
gyűjtési és elszállítási feladataira vonatkozó közszolgáltatási
szerződést tekintettel arra, hogy a közszolgáltató 2012. au-
gusztus 1-jétől nem tudja ellátni a szerződésben vállalt köte-
lezettségeit. A kötelező települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás zavartalan és folyamatos biztosítása érdeké-
ben felhatalmazta a Polgármestert, hogy 2012. augusztus 1-
jei hatállyal kössön 3 hónap határozott időre közszolgáltatási
szerződést a Multiszint Kft.-vel a felmondott közszolgáltatá-
si szerződésben foglalt változatlan feltételekkel.

• A testület tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt Dunavarsányi
Szervezete a 3624 helyrajzi számú ingatlanon kettős keresz-
tet állítson fel határozatlan időre. Felhatalmazta a Polgármes-
tert a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt Dunavarsá-
nyi Szervezetével a területhasználati szerződés megkötésére,
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

• A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező
OTP törzsrészvény csomagból 5000db részvény értékesítésé-
ről döntött. Felhatalmazta a polgármestert, hogy szükség ese-
tén – ha az önkormányzat likviditási helyzete megkívánja –
bízza meg a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.-t az 5000db
részvény értékesítésével.

• A testület – figyelemmel Dr. Mándoki Péter gyógysze-
rész 20 évre szerzett jogára, továbbá az Angyal Patika továb-
bi zavartalan működéséhez kapcsolódó helyi közérdekre – az
Angyal Patika üzemeltetésére szolgáló – a 2336 Dunavar-
sány, Kossuth Lajos u. 18. szám alatti ingatlanban található –
helyiségeket 2015. június 22-éig határozott időre bérbe adta a
Piroska Patika Kft.-nek. A képviselő-testület a havi bérleti dí-
jat 50.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozta meg, amely
évente a KSH által kimutatott inflációs ráta arányában emel-
kedik, első alkalommal 2013. január 1-jével. A bérlő köteles
a bérleti díjon felül 100%-ban viselni a bérlemény közüzemi
díjait és karbantartási költségeit. A testület felhatalmazta to-
vábbá a Polgármestert a Piroska Patika Kft.-vel a bérleti szer-
ződés megkötésére és a szerződés aláírására.

• A képviselő-testület az Iskola a Gyermekekért Alapít-
vány kérelmére az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvara
és a sportpálya műfüves burkolása kifizetésének kiegészíté-
sére 1.954.865 Ft támogatást nyújtott az Alapítvány részére.
A támogatási összeg folyósítása és az összeggel való elszá-
molás a támogatási szerződés szerint történhet. A testület fel-
hatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

• A képviselő-testület a „Dunavarsányi Off-Road Egyesü-
let” civil szervezet részére a „Dunavarsány” városnév határo-
zatlan időig történő használatához megadott polgármesteri
hozzájárulást tudomásul vette, egyben felkérte a Polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére.

A súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességé-
vel kapcsolatos kormányrendelet 2012. március 31-ei változá-
sa miatt az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – gépjárműadó megálla-
pításához kapcsolódóan – a 2012. március 30-át követően indult
szakhatósági eljárás során kiállított

– elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről
kiadott szakvélemény másolattal,

– másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás
(MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat,
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági
állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy

– a 18. életévet be nem töltött, a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet (Mr) 3. számú mellékleté-
ben meghatározott igazolás-másolattal

igazolható.
Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező

ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére ál-
ló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti
körzetközponti jegyzőnél (okmányirodánál) kérelmezheti súlyos
mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az ok-
mányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség mi-
nősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvéle-
mény-másolat – feltéve, hogy az a köz le ke dő ké pes ség súlyos akadá-
lyozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja
– szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.

A Kormány rendelet átmeneti rendelkezései alapján
– a 14/A. § (1) bek. szerint a 2012. március 30-áig hatályos

Kormány rendelet alapján, szakértői szerv által az egészség-
károsodás minősítése során kiadott szakvélemény, szakható-
sági állásfoglalás a hatályossági idején belül, de legkésőbb
2012. szeptember 15-éig használható fel,

– a 2011 július 1-jéig kiadott orvosi szakvélemény (7 pontos
igazolás) annak hatályossági idején belül, de legfeljebb
2012. december 31-éig használható fel

az adómentesség érvényesítéséhez.
Ez azt is jelenti, hogy a szakértői szerv hivatkozott vélemé-

nye alapján 2012 szeptember 15-éig, míg az úgy nevezett „7
pontos igazolás” alapján 2012. december 31-éig (mint jog-
vesztő határidőig) jár a gépjárműadó-mentesség.

A Kormány rendelet szabályaiból következően 2013-tól az
úgy nevezett „7 pontos igazolással”, illetőleg a hatályát vesztett
rendelet alapján kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek
nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-
mentességre sem jogosultak.

Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egész-
ségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek te-
kinthető – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a
fentiekben felsorolt – súlyos mozgáskorlátozottságukat megálla-
pító – új igazolással kell rendelkezniük.

Mindezek alapján kérjük, szíveskedjen a felsorolt igazolások
valamelyikének beszerzéséről intézkedni, és azt önkormányza-
tunk adóirodájában bemutatni legkésőbb 2012. december 15-éig,
ellenkező esetben a fenti Kormány rendelet értelmében 2013. ja-
nuár 1-jétől mozgáskorlátozotti mentességét a gépjárműadóban
nem áll módunkban érvényesíteni.

Amennyiben további kérdéseik vannak, ügyintézőink készség-
gel állnak rendelkezésükre.

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester augusztus 20-ai, ünnepi beszéde –

Túlcsordul a poharunk. Sokaknak sajnos a sok keserűséggel,
csalódással, gonddal. Adja a Jóisten, hogy állami ünnepünkön és
egy napon se feledkezzünk meg azokról, akik testi, lelki szük-
ségben vannak. S nem, hogy ünnepelni nem tudnak, hanem a
puszta hétköznapi élet is teher számukra.

De túlcsordul a poharunk a bőség értelmében is. Na, nem a lu-
xus kategóriában, de a mindennapi megélhetést illetően igen. Az
aszályos időjárás ellenére egy milliárd tonna búza kicsordul ab-
ból a magyar pohárból, amire szükségünk van. Kevés ország
mondhatja el, hogy nincs kenyérgondja, sőt a kenyér alapanya-
gát, a világ legjobb minőségű lisztjét fölkínálja másoknak. Eh-
hez már csak az kell, hogy tisztességes európai és világkereske-
delem révén gazdagodjon az ország ezáltal. De addig is mi
őszinte hálával tekintsünk erre a tényre, munkánk nem hiábava-
ló voltára, a mindennapi kenyér meglétére.

A mindennapi kenyér mellé az elmúlt hetekben sok büszke
öröm társulhatott. Az Olimpián a régi sikereket, eredményeket
hoztuk. A világlistán kilencedikek vagyunk. A lakosságszámhoz
képest ötödikek. Van okunk az ünneplésre, a hálára. Sportolóink
kemény munkával elért sikerei inspirálhatnak mindannyiunkat
arra, hogy az őszinte odaadás előbb vagy utóbb megtermi a ma-
ga gyümölcsét. Az arany-, az ezüst- és a bronzérmek fényéből
hull az egész nemzetre. A mérföldeket és tengereket áthidaló
magyar szurkolók, ünneplők azt is bizonyítják, hogy nem hiába-
való a nemzeti összefogás ambíciója mindenfajta akadályon át.

Beérkezett a háromszázezredik magyar állampolgársági kére-
lem. A kulturális és lelki egységet, ami igazán fontos, bizonyára
az állampolgárságban való összetartozás is erősíti, illetve annak
megnyilatkozásait elősegíti. Ezeréves kárpát-medencei állami-
ságunk csonkán és sebzetten ünnepel ma is. De nemzeti egység-
törekvésünk gyógyulást hozhat ezekre a sebekre. 

Évtizedeken keresztül legnagyobb vágyunk az volt, hogy olyan
élet legyen Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Részletek-
ben ez ma is igaz, de általánosságban már nem. Jobbat szeretnénk.
Több igazságot, kevesebb korrupciót; több egészséget, kevesebb
függőséget; magasabb kultúrát, kevesebb gátlástalanságot és min-
denekfölött társadalmi és gazdasági igazságosságot. Európa szá-
munkra már nem cél, hanem feladat. Az egész európai fejlődés
megtorpanásán segíthet egy erős magyar nemzetállam, amely-
nek van múltbéli öröksége. Vajon van-e jelenbéli odaszánása?
Ez az ünnepi kérdésünk államalapításunk emléknapján.

Hogy ez az utóbbi ne költői kérdésként hulljon a semmibe, a
nemzet pedig a pusztulásba, tudjunk nemet mondani minden fa-
nyalgásra, akár a mindennapi kenyérről van szó, akár az olimpiai
aranyokról, akár a mi dunavarsányi legkisebb, legegyszerűbb kis
eredményeinkről. 2012. augusztus 20-án mindenek ellenére úgy
tekinthetünk nemzeti létünkre és nemzeti megerősödésünkre és
megújulásunkra, mint ami nagy lehetőségként kínáltatik szá-
munkra. Éljünk a lehetőséggel, ahogy eleink tették a királyi tró-
nokon, a csatamezőkön és a cséplőgépek mellett egyaránt.

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete
2012. október 2-án 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a nagyvarsányi Petőfi Klubban.
Az eseményen a megjelent lakosoknak lehetőségük lesz

feltenni kérdéseiket, illetve elmondhatják véleményüket a
várossal kapcsolatos ügyekben.

FOGLALKOZTATÁSI KLUB
AUGUSZTUSBAN

Ismét lesz Szenior Álláskereső Klubfoglalkozás Duna-
varsányban, a Petőfi Művelődési Házban augusztus 28-án,
kedden 14 órától.

A friss álláslista biztosítása mellett tervezzük meghívni a
Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét és munkatársát,
akik már eddig is sok segítséget nyújtottak az álláskeresőknek.
Ha ekkor nem, szeptemberben mindenképp várjuk őket, hiszen
időszerűek az új szakképzési lehetőségek.

Megbeszéljük az alapfokú ingyenes angol nyelvoktatás
folytatását, valamint a számítógép-kezelő oktatást is. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János
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Ünnep ideje Ünnep neve Helyettesítő napok
2012. október 22., hétfő Pihenőnap 2012. október 20., szombat
2012. október 23., kedd Nemzeti ünnep 2012. október 21., vasárnap
2012. november 1., csütörtök Mindenszentek 2012. november 3., szombat
2012. november 2., péntek Pihenőnap 2012. november 4., vasárnap
2012. december 24., hétfő Pihenőnap 2012. december 22., szombat
2012. december 25., kedd Karácsony 2012. december 23., vasárnap
2012. december 26., szerda Karácsony 2012. december 24., hétfő
2013. január 1., kedd Újév 2012. december 30., vasárnap

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunavarsány és

Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás a DTV Zrt.-vel
együttműködve az ivóvíz és szennyvíz bekötések ellenőrzé-
sét kívánja végrehajtatni. 

A dunavarsányi székhelyű ivóvíz szolgáltatást és szenny-
vízelvezetést végző DTV Zrt. teljes szolgáltatási területén
még az ősz folyamán egy olyan átfogó vizsgálatra kerül sor,
amelynek során szakemberek keresik fel az ingatlanok tulaj-
donosait, hogy ellenőrizzék a műszaki körülményeket, az
esetleges szabálytalanságokat, műszaki anomáliákat. Mind-
emellett az ellenőrzéssel megbízott cég munkatársai az álta-
lános adategyeztetési feladatokat is elvégzik majd. 

A Társulás és a Szolgáltató az ellenőrzés végrehajtásával a
referenciával rendelkező Numerus Aqua Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft.-t (1047 Budapest, Fóti út 56. III. em.) bízta meg.

A vizsgálat segítségével fény derülhet arra is, hogy az érin-
tett fogyasztási területek melyikén használják helytelenül a
rendszert, és mely ingatlanok tulajdonosai sértik meg a fo-
gyasztói kötelezettségüket, károsítva ezzel a többi tulajdonost
és a szolgáltatót. A közműves ivóvízellátásról és szennyvízel-
vezetésről szóló Kormányrendelet [38/1995. (IV.5.)] pontosan
előírja azokat a szabályokat, amelyek betartásáról a fogyasz-
tóknak és a szolgáltatónak gondoskodniuk kell, mert megsze-
gésükkel, be nem tartásukkal az összes fogyasztó érdeke sérül.

Tapasztalatok szerint a fogyasztók széles köre ismeri és be-
tartja ezeket a normákat, hiszen a közmű bekötéskor a köz-
szolgáltatási szerződésben és hírlevelekben igyekszik a Szol-
gáltató is széles körben tájékoztatni a lakosságot. Mindezek
ellenére sajnos gyakorta előfordulnak szabálytalanságok,
amelyek veszélyeztethetik a többség egészséges és zavartalan
ivóvízellátását, illetve a folyamatos és problémamentes
szennyvízelvezetést, ezzel anyagi kárt és sok kellemetlenséget
okozva az előírásokat betartó fogyasztóknak. 

Ilyen kár lehet például a csapadékvíz bevezetéssel úgyne-
vezett szennyvíz elöntések okozása nagyobb esőzések idején,
vagy a szabálytalan vízvételezés, a hozzájárulás nélküli
szennyvízbekötés és a díjfizetés elkerülése.

Az egészséges ivóvíz biztosítása alapszolgáltatás, ami a visz-
szaélések szankcionálásában is kisebb mozgásteret ad a szolgál-
tató számára, ugyanakkor ha annyiban hagyjuk a szabálytalan-
ságokat, fennáll a veszélye annak, hogy csökken a szolgáltatás
színvonala, és a szabályszerű közműhasználóknak is nő a díjuk.

A fentiek miatt kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy segítsék
az ellenőrzést végző szakemberek munkáját, hiszen az egész-
séges, folyamatos és problémamentes ivóvízellátás és szenny-
vízelvezetés mindannyiunk közös érdeke.
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

VÁLTOZÁS
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN

Dunavarsány Város Önkormányzata a korábbi közszolgálta-
tóval, a DHRV Kft.-vel kötött szerződéseket felmondta. Ennek
indoka az volt, hogy a kissebségi tulajdonossal nem sikerült
megállapodásra jutni néhány elengedhetetlen cégjogi kérdés-
ben, többek közt az ügyvezető megválasztásában. Az ügyveze-
tő személyének hiánya pedig veszélyeztette a lakosság bizton-
ságos és megszokott, magas színvonalú közszolgáltatásokkal
való ellátását. Az önkormányzat eltökélt abban, hogy az elmúlt
években a hulladékkezelési ágazat területén elért kiemelkedő
színvonalú szolgáltatásokat – köztük a szelektív hulladékgyűj-
tési rendszert, vagy a zöldhulladék begyűjtését – megőrzi és fo-
lyamatosan biztosítja. Az dunaharaszti önkormányzat döntése
az volt, hogy szakmai partner bevonásával közös társaságot
hoz létre, melyben az önkormányzati tulajdon – összhangban a
készülő hulladékgazdálkodási törvénnyel és a kormány szán-
dékával – meghatározó, azaz 51% lesz. Az új cég megalapítá-
sáig és a hatósági engedélyek beszerzéséig a hulladékkezelési
feladatokat a kisebbségi tulajdonos, a Multiszint Kft. látja el. 

A Multiszint Kft. 1995-ben alakult, azóta tevékenykedik a
hulladékszállítási ágazatban. Tíz éven keresztül voltak tagjai an-
nak a konzorciumnak, amely a fővárosi szilárd hulladék be-
gyűjtését és szállítását végezte, jelenleg pedig alvállalkozóként
vesz részt ebben a munkában. 1 millió köbméter szilárd hulla-
dék elszállításáról gondoskodnak évente. Rendelkeznek a szük-
séges felszerelésekkel és eszközparkkal, célgép állományuk a
legkorszerűbb műszaki színvonalat képviseli és összesen 40 da-
rab, Mercedes, Schwarzmüller és Citroën típusú járművel ren-
delkeznek. A cég a fővároson kívül főleg a mi régiónkban, így
Szigetszentmiklóson, Gyálon, Vecsésen, Üllőn, Budaörsön, Tö-
rökbálinton is tevékenykedik, de alvállalkozóként dolgozott
már Dunaharasztiban is a DHRV Kft., a Zöld Korona 2000 Kft.
valamint az dunaharaszti önkormányzat megbízásából. 

Mindannyiunk számára a pontosság, a biztonságos feladat-
ellátás, a környezetvédelmi és egészségügyi szempontok ma-
radéktalan betartása a legfontosabb. A Multiszint Kft.-vel
megalakítandó közös cég alkalmas lesz arra, hogy minden
szempontból megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Vala-
mennyi korábbi munkavállalót átvesz, és biztosítják az eddi-
gi szállítási menetrendet is. Fontos számunkra, hogy a lakos-
ság a lehető legkevesebbet érezzen meg az átállásból. Ez azt
jelenti, hogy mindenki továbbra is azonos módon és a koráb-
bi áron veheti igénybe a szolgáltatást.

Társaságunk törekszik arra, hogy a lakosság számára a
megszokott magas színvonalat biztosítsa.

Multiszint Kft.
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Lomtalanítás Dunavarsányban
2012. szeptember 22., szombat

Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra
eső terület (Vasút sor – Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca – Búza
utca – Határ utca által határolt terület), Dunakisvarsány (Homok utca
– Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca –
Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület).

2012. szeptember 23.,  vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakis-

varsány (Halász Lajosné utca – Akácfa utca – Vasút sor által határolt terület).
Megkérek minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelőző napon tegyék az in-

gatlanok elé. Felhívom a figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmen-
tesen. A 2 m3-t meghaladó mennyiségű lom elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének szállítólevél alapján bruttó
4.445 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás reggel, 05.30-kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtala-
nítás látható megtörténte után elszórtan lom maradt a helyszínen, nem tudunk figyelembe venni.

Ne rakják ki az alábbi anyagokat: akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohullámú sü-
tő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon, videó játékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lú-
gok, permetező szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala), használt gépjármű
és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelékek. Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el a lerakóban.

Multiszint Kft.

Pályázati felhívás
– Óvodatitkári munkakör betöltésére a Weöres Sándor Óvodába –
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges

feladatok: pénzkezelés, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok,
leltározás, humánpolitikai feladatok (költségvetés, normatíva), bér -
számfejtés (KIR), egyéb adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi,
a közoktatásban 5 évnél nagyobb szakmai tapasztalat, gyakorlott
szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret, ECDL, B kategóriás
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés,
mérlegképes könyvelő, oktatási intézményben végzett gazdasági
gyakorlat (5 évnél nagyobb szakmai tapasztalat), önálló, pontos,
rendszerető, gyermekközpontú attitűd.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör legkorábban 2012. december 3-ától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szűcs Zoltán-

né nyújt a 06-70 382-3669-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak Dunavarsány Város Polgármesteri
Hivatal Weöres Sándor Óvoda címére történő megküldésével
(2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.). Kérjük, a borítékon tün-
tessék fel a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/2012, valamint a munkakör megnevezését: „Óvodatitkár”.

– Elektronikus úton Szűcs Zoltánné részére a bobitaovi@gmail.com
e-mail címre.

– Személyesen, Szűcs Zoltánné részére (2336 Dunavarsány, Árpád
utca 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 14.

Kezdődik az új nevelési év
2012. szeptember 3-án, hétfőn óvodánk a meg-

szokott rendben kezdi meg az új nevelési évet. Az
iskolába induló volt ovisainkat 07.45-re várjuk az
óvodába, ahonnan a tanítónénikkel együtt kísérjük
át őket az iskolai tanévnyitó ünnepségre.

Az óvodai szülői értekezletekre szeptember fo-
lyamán kerül sor a csoportok saját keretein belül.

A leendő első osztályos kisdiákoknak sikeres is-
kolai éveket kívánunk!

Szűcs Zoltánné óvodavezető
Weöres Sándor Óvoda

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában a tanév-

nyitó ünnepély szeptember 3-án (hétfő) 8.00-kor lesz.
Vas Zoltánné igazgató

Az Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

a tanév rendjének megfelelően szeptember 3-án
kezdi meg a 2012-2013-as tanévet. 

Az első hét az órabeosztásokkal telik, ezért kérjük
tanulóinkat, figyeljék a hirdetőtáblát, ahol a taná-
ronkénti beosztások pontos időpontjait tesszük köz-
zé 3-án, a délelőtti órákban (természetesen ezek az
információk megtalálhatóak lesznek a www.dver-
kelfami.hu weboldalon is). Ezen kívül szeptember
negyedike és hetedike között pótbeiratkozást is tar-
tunk, tehát ebben az időszakban  korlátozott szám-
ban tudunk még fogadni jelentkezéseket. 

Mindenkinek sikeres tanévet kívánok:
Zezula Tibor igazgató
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Az idén – páros év lévén – ismét Parkfest volt német testvér-
városunkban, Gemmingenben. A dunavarsányi küldöttséget egy
közel 30 fős csapat képviselte, akik közül a többséget a Duna-
varsányi Svábok Egyesülete alkotta, de városunk vezetői (pol-
gármester, alpolgármester, jegyző, képviselő) is részt vettek a
két napos rendezvényen. Már szinte haza járunk Gemmingenbe,
ezt abból is látjuk, hogy mindenki régi ismerősként, barátként
üdvözöl bennünket megérkezésünkkor. A fogadtatás mindig
fantasztikus: vendéglátóink étel, ital(sör), sütemény kínálása
nem ismer mértéket. A mi dolgos csapatunk most is a park leg-
jobb helyén kapott sátrat, és a szervezőknek köszönhetően, apró
figyelmességekkel (virágok, zászlók, terítők) segítettek a leg-
szebbre díszíteni vendéglátóhelyünket.

A magyaros finomságok, melyeket a mieink két nap alatt
megfőztek, megsütöttek, és természetesen a jó magyar borok és

a pálinka folyamatosan oda vonzották a tömeget. A mi sátrunk
mindig tele volt vendéggel! A szokásos jó hangulat, a nagy
eszem-iszom, a jó sörök, a szívélyes fogadtatás minden második
évben elvarázsol bennünket. Persze minden jó, ha a vége jó! A
sok munkának meg lett a gyümölcse, hiszen a bevételből bará-
taink segítségével megvehettünk egy nagy sátrat, valamint még
a Petőfi Klub további fejlesztésére is maradt pénz.

Fáradtan, álmosan indultunk haza hétfőn, de mindig megálla-
pítjuk, hogy nagyon tartalmas hétvégét tudhatunk magunk mö-
gött. A munkán és a szórakozáson túl ápoljuk a testvérvárosi
kapcsolatunkat Gemmingennel, ahol nagyon kedves, vendég-
szerető emberekkel találkozunk kétévente. Köszönjük a lehető-
séget, aufviedersehen Gemmingen.

Gergőné Varga Tünde

PARKFEST 2012. GEMMINGEN

Az 1270. sz. Nautilus Vízicsapat által szervezett túrán az álta-
lános iskolás gyerekek mellett a Mekler László Ifjúsági Turisz-
tikai és Sport egyesület tagjai is részt vettek. A Dunavarsány –
Csepel – Százhalombatta – Tass – Kiskunlacháza – Dunavar-
sány „karikán” a két egyesület tagjai közül több vendég is ellá-
togatott egy-egy táborhelyre.  

A 120 fkm evezés mellett sok játék és közös éneklés volt. Száz-
halombattán a gyerekek az uszodában mérték össze úszó tudás-

ukat, majd a tekepályán lazítottunk, Lacházán pedig „horgászver-
senyt” rendeztek a „Hogyan fogjunk kishalat csali nélkül” neve-
zetű ügyeskedésükben. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, csak
akkor esett, amikor éppen nem eveztünk. Az első túrázók a kilenc
nap alatt különböző próbákon bizonyíthatták rátermettségüket és
ügyességüket. Az éjjeli nutellás-májkrémes-lekváros kenyerek és
az Avatás mindenki számára örök emlék marad.

Levuska

Csepel-szigeti kerülõ vízitúra
– 2012. július 23-31. –
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Az élmények sora már a vonatúton elkezdődött. Az alpesi táj
gyönyörűsége az útitársak kedvességével párosult. A tábor előtt
pár napot eltöltöttünk az uzwili Szent György Cserkészcsapat
vendéglátásában. Az előtábor részeként lehetőségünk nyílt arra,
hogy megismerkedjünk a vendéglátó cserkészcsapat vezetőivel és
tagjaival, valamint St. Gallen Kanton nevezetességeivel. A termé-
szeti adottságát tekintve egyedálló ország szépségét és fejlettségét
már csak a helyiek vendégszeretete és jóindulata múlta felül.

Utazásunk fő célja az volt, hogy részt vegyünk egy 10 napig
tartó táborban, ahol az uzwili csapat egységének tagjaiként cser-
készkedtünk. A foglalkozások jelentős részét a csapatok szervez-
ték maguknak, azonban a szabadidőben és néhány nagyobb ese-
ményen – mint például a nyitóünnepség – egyszerre több száz,
esetenként több ezer cserkész társaságát élvezhettük. A közel két
hét alatt számos építő és különleges programon vehettünk részt.
A sportoláson és erdei túrázásokon túl megtapasztalhattuk egy
svájci tábortűz és egy rövid farsangot idéző mulattság élményét
is. Az altáborok – amelyek mintegy 10 csapatot foglaltak ma-
gukba – Svájc különböző régióiról kapták nevüket és mottójukat.
A mi altáborunk annak a földrajzi területnek a nevét kapta,
amelynek szülötte volt a Schiller művéből és a magyar kártya
lapjairól ismert svájci hős, Tell Vilmos. Az ő történetének felele-
venítését szolgálta a tábor egyik díszítőeleme, a botra tűzött ka-
lap, amely előtt nekünk is tiszteletünket kellett tenni.  

A tábor alatt megismerkedhettünk a svájci cserkészeten túl az
ország történelmével, kultúrájával, szokásaival és – a résztve-
vők örömére – ételeikkel, amikből terveink szerint a szokásos
októberi nyíltnap keretében egy kis ízelítőt is fogunk adni. Mi is
igyekeztünk, hogy Hazánk jellegzetességeivel és nevezetessé-
geivel a helyi cserkészeket megismertessük „Magyar Est” tartá-
sával, amelynek részeként a népdal- és néptáncoktatáson túl tör-
ténelmünk és kultúránk gazdagságába és színességébe próbál-
tunk egy kis betekintést nyújtani. 

A magyar csapat nevében ezúton fejezem ki köszönetemet a
lány-őrs vezetőjének, Csobolyó Katalinnak, az itthoni és svájci
támogatóinknak és minden közreműködőnek, akik nélkül e cso-
dálatos élménnyel nem gazdagodhattunk volna ezen a nyáron.
Jó Munkát!

Dr. Bóna Balázs
a csapat vezetője

Tell Vilmos országában
járt a 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat hét szeren-
csés tagja, kiegészülve egy kismarosi cserkésztestvérünkkel.
A St. Gallen Kanton cserkészei számára szervezett több ezer
fős tábor rendezői meghívták a Magyar Cserkészszövetség
tagjait, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy hazán-
kat és a magyar cserkészmozgalmat mi képviselhettük ezen
a nagyszabású eseményen.

A Vági tutajtúra folytatásaként a duna-
varsányi cserkészek ünnepi hangulatban
vágtak neki négy hajóval, tizenkét fős le-
génységgel Baján a Sugovicának, és egy
hét alatt a szívünkhöz oly közeli Titelig, a
Duna-Tisza torkolatáig eveztünk. Túránk
szellemi védnöke, Sztárai Mihály Szlavó-
nia reformátora volt, akinek „Mindenko-
ron áldom az én Uramat…” kezdetű éneke
kirándulásunk himnusza lett. (A Soli Deo
Gloria Közösség folyóiratának aktuális
számában a cserkészet vonatkozásában a
közösség jelentőségéről olvashatnak.)

Vízitúránk újvidéki állomásánál, Béres
Károly maradéki testvérünk sírjánál kellett
megállnunk. Határokat és kilométereket
átívelő több évtizedes kapcsolat kötött
össze bennünket. Karcsi bácsi jó szíve és
barátsága, és a hozzá hasonló emberek for-
málják igazán egy közösséggé cserkésze-
tünket. Köszönet értük!

Dr. Csobolyó Eszter

A Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100 éves évforduló-
ját ünnepeljük. 1912. december 28. napján a Kálvin téri református
templom adott otthont a Szövetség létrehozásának. A következô
évben, 1913 nyarán rendezte meg a Szövetség elsô nagy vízitúráját
a Vágon, amelynek 90. évfordulója alkalmából 2002-ben a Vágtól a
Sugovicáig eveztünk.

Duna, kielboat, egészség, száz éves a Szövetség!
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A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban idén is nagy si-
kerrel rendeztük meg a már hagyományosnak mondható Bi-
ciklis tábort, 2 turnusban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
tábort meg sem kellett hirdetnünk, mert az előző évek élmé-
nyei alapján a tábor híre szájról-szájra terjedt, és a szülők már
februártól jelezték gyermekeik részvételi szándékát. Így ha-
mar összeállt a két turnusban nyaraló gyerekek névsora.

Bicikli túráink „sikerállomásai” mellett – cross pálya, Far-
mer horgásztó, Robi Cukrászda, Soli Deo Gloria Közösségi
Ház, Panderosa Panzio, Csónakház – idén két új programmal
bővítettük a tábor programját: ellátogattunk Délegyházára a
Fauszt tanyára és a Liszt Ferenc Repülőtérre. 

Most is főztünk szilvalekvárt, kézműveskedtünk, kipróbál-
tuk a Délegyházi Önkéntes Tűzoltók autóját, játszottunk a
Dufis játékokon, finomakat ettünk, és természetesen SOKAT
BRINGÁZTUNK!

A gyerekek és a magunk nevében köszönjük minden ked-
ves vendéglátónknak és közreműködőnknek a hozzánk való
jóságát és türelmét!

Külön is szeretnénk megköszönni a Dunavarsányi Pol-
gárőr Egyesületnek, hogy két héten át kísértek minket
túráink során, és biztosították számunkra a balesetmentes
közlekedést!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Júliusban a dunavarsányi művelődési házban egy 4 napos
színházi tábor megszervezésére került sor. A tábor alatt egy 1
órás előadás készült. A gyerekek napi 10-12 órás próbákon
készültek a darabbal, amely emberi élethelyzeteket dolgozott
fel, melybe belevihették a saját életüket is. Így az elkészült
történet több volt mind darab, hiszen mindenki életéről szólt,
vagyis mindenki „darabja” volt.

Akik eljöttek, fantasztikusan érezték magukat. Dolgoztak,
játszottak és persze rengeteget nevettek. Egy olyan progra-
mot sikerült megvalósítani helyben, ami közelebb hozta az
érdeklődőket a színházhoz és egymáshoz.

Napjainkban annyit hallani a céltalanul lézengő gyerekek-
ről. A tábor értelmet adott a szünetüknek, értelmes, hasznos
dolgot csinálhattak, ráadásul ingyenesen.

Remélem, hogy a jövőben több ilyen program megvalósí-
tására is lehetőség nyílik, hiszen közös érdekünk, hogy Du-
navarsány kulturális élete színesebb legyen, illetve az itt élő
gyerekek a szabadidő hasznos eltöltése mellett fejlődjenek
is. A színházi tábor szervezőjeként köszönettel tartozom a
művelődési ház vezetőjének és munkatársainak, illetve Du-
navarsány Város Önkormányzatának is, hiszen ők biztosí-
tották a tábor megvalósításához szükséges infrastrukturális
környezetet. 

Akik eljöttek, azok megtapasztalhatták, hogy „színház
az egész világ…”

Vajkai Zoltán

BICIKLI
S
TÁBOR

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…”
– SZÍNHÁZI TÁBOR DUNAVARSÁNYBAN –
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„Boglárka már elmúlt 9 hónapos. Ma este, mint minden es-
te, most is összebújtunk, amikor szopizott. Elmélyülten, na-
gyon figyelve, Ő még tudja, hogy az evés az éltető erő, nem le-
het félvállról venni. Közben néha rám pillantott, az igazi, ha-
misítatlan, mélytüzű, bensőmbe látó bogárpillantásával. Hogy
igen, ez tőlem jön… Ez hogy lehet, nem tudom, de közben,
ahogy nézzük egymást, egyre és egyre jobban szeretem, 9 hó-
nap óta napról napra. Pedig mikor a születése után a hasamra
kucorodott, azt gondoltam, ennél nagyobb szeretet nem lehet a
világon. És mégis… napról napra nő, mintha a szívem vele
együtt nőne, hogy beleférjen… Aztán befejezte az evést, és né-
zegette, piszkálgatta a ruhámat, a cicimmel a szájában. Éles
kis fogai vannak alul és felül is, hihetetlenül óvatosan tartotta,
el nem engedné ilyenkor semmiért se. Fekszik az ölemben,
odakucorodva, ahogy csak bír, összeforrva eggyé velem, és
látszik, hogy elégedett, boldog, biztonságban van. Aztán rám
néz, kuncog, először huncutul, mikor visszanevetek, már ka-
cag. Hogy ilyenkor percek vagy órák telnek el, nem tudom,
megáll a világ, nézünk egymás szemébe, egyek vagyunk,
együtt nevetünk, hangosan kacag, pajkosan, boldogan újra és
újra… ez a Világ. És ez nap, mint nap megismétlődik.”

Védőnői Szolgálat és 
Szilvay Gabriella

A szoptatás közel hoz
Augusztus 1-jén kisvárosunkban is megemlékeztünk
az Anyatejes szoptatás világnapjáról. A Védőnői
Szolgálat szervezésében sok kismama és kisbaba
gyűlhetett össze a művelődési házban, ahol tartalmas
két órát tölthettek el együtt. A szoptatás élményét
egy édesanya e-képpen öntötte szavakba:

PANDEROSA
– A LOVAS TANYA

Olvassuk az újságok-
ban, látjuk a különböző
média csatornákon, hogy
egyre inkább visszaté-
rünk lovas nemzettsé-
günkhöz, ahol a magyar-
ság történetében ősidők-
től fogva kulcsszerepet
játszott a ló és a lovaglás.

Mindezt azért írom le, mert Dunavarsány is dicsekedhet egy
nem mindennapi lovas tanyával, amely a Panderosa nevet vi-
seli. Nem is gondolja a legtöbb átutazó, aki az 51-es főútvona-
lon átmegy városunkon, hogy az út melletti erdő sűrűjében mi-
lyen nyugodt, kellemes, barátságos környezetet teremtettek
meg a tulajdonosok a lovagolni, pihenni vágyóknak. A lovas-
kézműves tábor gazdag programokkal várja évről-évre a 6-16
éves gyerekeket és fiatalokat 5 napos turnusokban. Ott a tábo-
rozók boldogan, önfeledten játszhatnak, lovagolhatnak. Termé-
szetesen a lovaglás a legkedvesebb szórakozásuk. Játékosan
megtanulják annak minden csínját-bínját, és megtapasztalhat-
ják a lovak kis gazdájukhoz való ragaszkodását is. A tábor ve-
zetője és segítője türelemmel tanítja a gyerekeket, játékos ve-
télkedőket szerveznek nekik. Örömünkre legyen mondva, nem
sok Pest megyei város dicsekedhet ilyen jól szervezett, tartal-
mas programokkal megrendezett lovas táborral.

Ezúton kívánok a tábor vezetőinek jó egészséget, hogy még
nagyon sok gyereknek szerezzenek örömet szünidejük tartal-
mas eltöltéséhez a jövőben is. Köszönjük hasznos munkájukat!

Kobzik Anikó

Július 30-án indítottuk a VI. egyhetes óvodás kézműves tá-
borunkat a délegyházi Nomád Kempingben Lengyel Zsóka
óvó nénivel, illetve Nagy Katalin és Héder Tímea segítségével.

Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy
évről évre egyre
több kisgyermek
próbálja ki a tá-
bori élet izgal-
mait, sőt akad-
nak olyan gyer-
mekek is, akik
már harmadszor
tartottak velünk. 

Szeretettel fogadtuk azokat a gyermeket, akik szeretnek já-
tékos foglalkozásokon részt venni, szeretnek a tóban pan-
csolni, új barátokat szerettek volna találni, vagy a régi bará-
tokat hozták magukkal. Egyszóval játék, móka, kacagás jel-
lemezte a közös hetünket, amely reméljük, még sokáig szép
emlék marad a gyermekek életében. 

Harminchárom gyermek nevében köszönöm meg a Bak-
terháznak, a Czafit és Debreczeni családnak, a Kronome, a
Magyar és Oláh családnak, valamint a Seregi, Szabó, Szil-
vay, Szulovszky és Rajnai családnak, hogy a Nomád Étte-
rem bőséges és ízletes 3x-i étkeztetése mellett még bősé-
gesen elláttak minket finomságokkal. Jövőre találkozzunk
újra, ugyanitt!

Keresztesi Károlyné
(Ági óvó néni)

VI. ÓVodás
kézmŰVes tábor
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ÚT RA VA LÓ

Az ember azt gondolná, hogy föl-
venni a terhet, hordozni a ter-
het, emelgetni a terhet nehéz,

de letenni könnyű. De nem így van. Le-
tenni is nagyon nehéz. A súlyemelők úgy
tűnik, mint ha csak úgy egyszerűen le-
dobnák azt a nagy súlyt. De ez sincs így.
Ha csak úgy ledobnák, gerincük, térdük,
válluk roppanna bele. A súlyemelés mű-
vészetében benne van a teher sérülésmen-
tes letétele is. Régi, igaz történet, hogy a
mohácsi kofák óriási kosarukat megpa-
kolták paprikával, paradicsommal, hagy-
mával, krumplival, a férjeik talicskákon
kitolták a hajóállomásra, ott föladták az
asszonyok hátára, akik fölszálltak az
uszályra, ahol volt, akinek állni kellett
egész éjszaka Pestig úgy, hogy a kosaruk-
kal nekitámaszkodtak az uszály falának,
és ezzel könnyítettek a terhükön. A sze-
rencsésebbek ugyanezt ülve tudták meg-
tenni. Egyszerűen azért történt ez így,
mert egyedül se levenni nem tudták a
kosarukat, sem Pesten, a Nagyvásártele-
pen fölvenni nem tudták volna. Egész éj-
szakai hajóúton vitték a terhet a piacig,
ahol néhány fillérért utcagyerekek segí-
tettek letenni a portékájukat.

A két fizikai példa után nem nehéz igaz-
nak vallani, hogy a lelki terheket, a gyászt, a
bűntudatot, a lelkifurdalást, a sértettséget, az
igazságtalanság okozta sebeket, az aggodal-
makat, a szorongásokat, a haragokat nem
könnyű letenni. Azok szinte ránk röppen-
nek, ránk teszi őket az élet, vagy mi magunk
bátran magunkra vesszük, de letenni nem
tudjuk, és nemhogy filléres utcagyerekek,
hanem drága tudósok vagy gátlástalan sarla-
tánok sem tudnak megszabadítani azoktól.

De mégis van segítségünk. Van történelmi
és emberi, és van történelem feletti és isteni
segítség. Augusztus 20-án emlékeztünk
azokra, akik előttünk jártak és bizonyságot
tettek a nemzetbe és a magyar nemzet Urá-
ba, a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetett hi-
tükről. Az Ige szavával mondhatjuk, hogy a
„bizonyságtevőknek nagy fellege vesz körül
bennünket” is Szent Istvántól a XI-XII. szá-
zad krisztusi hittérítőin keresztül a XVI.
századi reformátorokig; az erdélyi fejedel-
mektől kezdve az 1848-as hősökig, a XX.
század háborúinak és forradalmainak áldo-
zataitól kezdve a XX. század neves kereszt-
yén mártírjaiig, Ravasz Lászlótól Mind-
szenty Józsefen át Ordass Lajos püspökö-
kig. És akkor még nem beszéltünk a

hazafiságnak és a keresztyén bizonyságté-
telnek névtelen szentjeiről. Ezek ezer éves
példája augusztus 20-án különösen is nagy
segítség lehet, hogy letegyük a rendes és
rendkívüli terheinket, ideértve gyarlósága-
inkat és azoknak súlyos következményeit is. 

És mindezt ők miért tudták megtenni?
Mert ismerték azt a Krisztust, akinek ki-
rálysága alá segítette az országot első kirá-
lyunk, s aki őket is megszabadította a terhe-
iktől. Közvetve és közvetlenül a mi terhein-
ken is csak Krisztus enyhíthet. Az elődök
példája segítsen, hogy éljünk Krisztus tes-
tet-lelket könnyítő kegyelmével. 

Teherrel esetleg – mint ahogy a mohácsi
kofák tették – lehet ácsorogni, lehet ücsö-
rögni, nehéz léptekkel talán még járni is, de
ahogy az ige mondja, futni nem. Hogy meg
tudjuk futni méltóképpen életünk pályáját,
vegyük szívünkre az ige buzdítását: „Ezért
tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ak-
kora fellege vesz körül, tegyünk le minden
ránk nehezedő terhet és a bennünket meg-
környékező bűnt, és állhatatossággal fussuk
meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jé-
zusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… ”
(Zsid.12,1-2)

A Presbitérium

„Neveld a gyermeket a neki meg-
felelő módon, még ha megöreg-

szik, akkor sem tér el attól.”
(Példabeszédek 22:6)

Bizonyára nem bibliai ihletésre, de ennek
szellemében készült el idén az új közoktatá-
si törvény, amelyről viták, érvek és ellenér-
vek sorozatát követhettük figyelemmel hó-
napokon át. Az új törvény egyik fontos ele-
me, hogy bevezeti a tanrendbe illeszkedő
etikaoktatást mind az általános, mind pedig
a középiskolákban. Ugyanakkor az etikaok-
tatást a szülő kérésére kiválthatja a feleke-
zeti alapon történő, és az egyházak által
biztosított hitoktatás. Felmenő rendszerben,
tehát a gyermekek, illetve szüleik választ-
hatnak világi erkölcstan vagy felekezeti hit-
tan között. 

Sokak számára még egyházi körökben is
nóvum és nagy megoldandó feladat volt ez
az új rendelkezés. Aggodalmas hangok, fél-
tő intések is elhangzottak ezekkel kapcso-
latban. Egyesekben még az is felmerült, va-
jon az egyházak felkészültek-e ezekre a fel-
adatokra. Az állam és az egyházak
megfelelő oktatási intézeteiben és hivatalai
között máig folynak az előkészületek és
egyeztetések. 

Dunavarsányban húsz esztendeje olajo-
zottan, ezen a módon folyik a hittanoktatás
és etikaoktatás. A helyi rendszerváltozásnak
egyebek mellett ez volt az egyik kézzel fog-
ható jele. Kijelenthetem, hogy az iskola ve-
zetése és az egyházak, illetve hitoktatók kö-
zött korrekt partneri viszonyt sikerült kiala-
kítani. Ezt a megoldást elfogadták a szülők
is. A mindenkori iskolavezetés pedig meg-
találta a gyakorlati megoldásokat egy olyan
helyzetre, amely országszerte is kivételt ké-
pezett. S most az idő és a törvényhozás
minket igazol. Két évtized után végre or-
szágossá lesz az a gyakorlat, amely Európa
sok országában és Dunavarsányban már ré-
gen jól működik.
Mire való a hitoktatás? 
1.) Azon gyermekek szülei számára, akik

keresztelési fogadalmat tettek egy se-
gítség, hogy ígéretüket betarthassák. 

2.) A keresztségben nem részesültek szá-
mára lehetőség, hogy megismerkedje-
nek a vallás, és elsősorban a keresztyén
hit alapjaival, a Szentírással, a kereszt-
yénség és az egyház tanaival, történeté-
vel felekezeti alapon. 

Tehát oktatásról, ismeretszerzésről van
szó, amely segít az értékek és elvek világát
nemcsak megismerni, hanem azokat a gya-

korlatba átültetni is. Ez egy jó dolog. Az
már nem annyira, hogy sok hittanos a temp-
lomig már nem jut el. El kell mondanom,
hogy az istentiszteleteinken a gyülekezet
tagjai legfeljebb a konfirmációi előkészíté-
sen találkozhatnak a hitoktatásra járó gyer-
mekekkel. Nem a hívó szó hiányzik, hanem
a szülők úgy gondolják, hogy a hittanbeíra-
tással eleget tettek mindannak, amit annak
idején megfogadtak. Természetesen ezen
gondok ellenére, mint a református egyház
lelkész-hitoktatója, aki főfoglalkozásban
két gyülekezet eljövendő nemzedékéért fe-
lelősséget érezve 32 esztendeje végzem ezt
a munkát, bátran kijelentem, a magvetés
szolgálata a mienk. Ezt tesszük a hittanórá-
kon is.

Ehhez ez az új törvény nagyobb lehetősé-
get ad. Bizonyára sok helyen jobb körülmé-
nyeket teremt, s az sincs kizárva, hogy a to-
vábbi intézményesülés újabb jó gyümölcsö-
ket terem még nálunk is mind a hitoktatás,
mind pedig az etikaoktatás terén.

Az aratás Ura pedig gondoskodik arról,
hogy a jól és tisztességesen végzett magve-
tésünk áldás lesz a felnövekvő új nemzedék
boldogulására, nemzetünk javára és Isten
dicsőségére.

Dr. Bóna Zoltánné

Nehéz a terhet letenni is

Etikaoktatás – Hitoktatás
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ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben 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
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;

Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben 06/24 473-054
Rendelés:   H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Vízhányó Anita védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József 
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Angyal Patika Gyógyszertár 06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János: 06/70 938-2905
Grajczár László: 06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660
Posta 06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)

06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292
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

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

Du na var sá nyi Nap ló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
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Dr. Szilágyi Ákos Andor
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Dr. Szil vay Ba lázs
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Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

Következõ lapzárta:
2012. szeptember 10.
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Kalapács
Krisztinát

elkísérte utolsó
útjára és sírjára

virágot
helyezett el.

Kalapács
család

Kalocsai hímzéssel baseball sapkát, tornacipôt
azonnal vállalok.
Tel.: 06/70 567-6993 (Gulyásné Gizike)

Gyermekfelügyelet bölcsôdei jelleggel, Mese-
kuckó Családi Napközi.
Tel.: 06/20 364-2530

Redôny, reluxa, szúnyogháló, napellenzô. Újak
szerelése, régiek javítása.
Tel.: 06/20 971-5198 (Murányi István)

Pedikûr, manikûr, mûköröm, talpmasszázs ott-
honában! Tyúkszem, gombás köröm, sarokre-
pedés, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

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

Parkettás mester vállal lerakást, javítást, csiszo-
lást, lakkozást, PVC szônyeg ragasztását anyag-
gal is. Szolid árak, garancia! 
Tel.: 06/30 354-3769

Hûtôgép javítás garanciával hétvégén is! 
Tel.: 06/20 467-7693

BÖLCSÔDE?! 
Tel.: 06/30 924-8087,
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

Üveges képkeretezô. Mindenféle üvegezô mun-
ka azonnal. 
Tel.: 06/20 343-0968,
Dunavarsány, Görgey u. 6/a.

Redôny, reluxa, szúnyogháló készítés, javítás
garanciával! (Gurtni csere 2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383

Matematika, fizika korrepetálás és pótvizsga fel-
készítés! 
Tel.: 06/20-558-4555

Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vá-
sárlónkat a Bri&Zo Lakásfelszerelési és Italdisz-
kontunkba (Brigi Bolt) megújult árukészlettel,
bôvített italválasztékkal, strandfelszereléssel,
befôzéshez szükséges kellékekkel és számos
szezonális termékkel.
Nyitva tartásunk megváltozott: hétfõtõl péntek -
ig 8-18h-ig; szombaton és vasárnap 8-14h-ig.

Dunavarsány, Bajcsy-Zs. utcában új építésû,
110 m2-es családi ház eladó, vagy vízparti telek-
re, kisebb házra cserélhetô. 
Tel.: 06/70 319-9461

Délegyházi Zsifi és Zsiga-biga családi napközik
bölcsôdés és óvodás korú gyermekek részére.
Tel.: 06/30 692-1072

Köszönetemet szeretném kifejezni egy, a Duna-
varsány területén üzemelô lakásfelszerelési üzlet
vezetôjének, Briginek és férjének, ugyanis még a
nyár elején egy nagybevásárlás során az iratai-
mat elvesztettem, és ôk visszajuttatták nekem,
természetesen hiánytalanul. Kedves segítôkész-
ségüket mindig tapasztaltam, s e módon szeret-
ném jó hírüket öregbíteni! Köszönettel: András-
né Joli – egy harminc éve itt üdülô vásárló.

DUNAVARSÁNY APRÓBAN
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Kedvezményes középhaladó és újrakezdő

ANGOL NYeLVTANFOLYAm indul
szeptembertől a délegyházi Kölcsey művelődési Központban.

Heti 2x2 óra kedden és csütörtökön. A tanfolyam díja
alkalmanként 500 Ft. Szintfelmérés 2012. augusztus 30-án,

18 órakor Dunavarsányban, az Eötvös u. 70. sz. alatt.
További információ: Mihályné Csilla – 06/20 886-1802


