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Az április számos kulturális programot
tartogatott számunkra Dunavarsányban.

Amíg a mûvelôdési házban helyi civilek
szavaltak a Költészet napján, addig a
Soli Deo Gloria Közösségi Házban az

Octovoice énekegyüttes szereplése kápráztatta el a százötven fôs közönséget. A gazdag programok láttán ismét csak azt
érezhettük, hogy jó dunavarsányinak lenni. Olyan városban élünk ugyanis, ahol pezseg a közösségi élet, és a színvonalas

mûsoroknak köszönhetôen egyre többen látogatják a helyi rendezvényeket.

Egy hónap a kultúra jegyében
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
2013. április 9-ei rendes ülés

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének pénzmaradványát 103.841 eFt
összegben hagyta jóvá. A szabad pénzmaradvány
felhasználásáról a későbbiekben rendelkezik.

A testület elfogadta a Dunavarsányi Napok
rendezvénysorozat tervezett programját.

A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban ta-
nulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatá-
sáról szóló 35/2004. (XII. 1.) önkormányzati
rendelete alapján pályázatot írt ki. Felkérte a pol-
gármestert, hogy a pályázati felhívást, valamint a
pályázati adatlapot a Dunavarsányi Napló követ-
kező számában, valamint helyben szokásos mó-
don jelentesse meg. 

A testület a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az ön-
kormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2012. évi beszámo-
lóját megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület elfogadta a Gyertyaláng
Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. 2012. évre
vonatkozó szakmai beszámolóját.

Dunavarsány Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a lakossági csatornaszolgáltatás
ráfordításainak mérséklésére a 2013. évi lakossá-
gi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igény-
lésének és elbírálásának részletes feltételeiről,
valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló
rendelettervezet alapján támogatási igényt kíván
benyújtani a Kincstár területileg illetékes szer-
vén keresztül a vízgazdálkodásért felelős minisz-
terhez. Kötelezettséget vállal arra, hogy a lakos-
sági csatornaszolgáltatás tekintetében a támoga-
tással csökkentett termelői díj és a lakos által
fizetendő díj közötti különbséget a szolgáltató-
nak megtéríti.

Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a faj-
lagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a Tár-
caközi Bizottság által elfogadott mértékű esz-
közhasználati díjként meghatározott összeget a
tárgyi eszközök fenntartására, a fejlesztési hitel-
lel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

Kijelenti, hogy e határozata a 2013. évi lakos-
sági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltétele-
iről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellá-
tás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
szóló rendelet jelenleg ismert tervezetével meg-
egyező tartalommal történő hatályba lépését kö-
vetően hatályosul.

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavar-
sány Város intézményi és közterületi játszótér
felújítás” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
Megbízta a „Dunavarsány Város intézményi és
közterületi játszótér felújítás” tárgyú hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebo-
nyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szol-
gáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó
200.000 Ft összegben, és felhatalmazta a polgár-
mestert a megbízási szerződés aláírására. A kép-
viselő-testület a fenti eljárásban meghívta aján-
lattevőnek az alábbi cégeket:

Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti,
Somogyváry utca 27.)

Út-Ép-Ker 97 Kft. (1078 Budapest, Rottenbil-
ler utca 44.)

Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Ki-
rályné u. 41/1. 2. em. 7.)

A képviselő-testület elfogadta a „Dunavar-
sány Város útburkolat-felújítás, járdaépítés” tár-
gyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzé-
si eljárás ajánlattételi felhívását. Megbízta a
„Dunavarsány Város útburkolat-felújítás, járda-
építés” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700
Cegléd, Malom u. 18.) nettó 200.000 Ft összeg-
ben, és felhatalmazta a polgármestert a megbízá-
si szerződés aláírására. A testület a fenti eljárás-
ban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket:

MB Aszfalt Kft. (1131 Budapest, Mosoly utca
31/B. 1. em.)

Reform-Line Kft. (2120 Dunakeszi, Ady End-
re u. 9.)

Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vö-
rösmarty u. 2434 hrsz.)

A képviselő-testület kezdeményezte a Duna-
varsányi Sportpálya
(2336 Dunavarsány, Ha-
lász Lajosné utca 24-26.
hrsz: 461, 462, 469, 470)
kerítésének felújítását,
és a Halász Lajosné utca
mentén 22 db új, burkolt
parkoló építését. Meg-
bízta az Ézsiás és Társa
Építőipari és Kereske-
delmi Bt.-t (2336 Duna-
varsány, Nagyvarsányi
utca 39.) - a közbeszer-
zésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényben fog-
laltakra figyelemmel - a
Dunavarsányi Sportpá-
lya kerítés felújításának
és 22 db új parkoló épí-
tésének kivitelezési
munkálataival bruttó
15.416.949 Ft értékben.
Felhatalmazta továbbá a
polgármestert az Ézsiás
és Társa Bt.-vel (2336
Dunavarsány, Nagyvar-
sányi utca 39.) a vonat-
kozó szerződés megkö-
tésére, és az egyéb szük-
séges intézkedések
megtételére.

A testület elfogadta az
ELMŰ Hálózati Kft. ré-
szére a Dunavarsány
helység 036/39, 036/51,
036/52, 038/1, 4509,
4675, 4679 helyrajzi
számú ingatlanokat érin-
tően közcélú hálózati lé-
tesítmény és biztonsági
övezetének létesítéséhez
kiadandó tulajdonosi
nyilatkozatot, és felha-
talmazza a polgármestert
a tulajdonosi nyilatkozat
aláírására.

Zárt ülés:
A képviselő-testület a Dunavarsány Közszol-

gálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló
6/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelete alap-
ján döntött a „Dunavarsány Közszolgálatáért ki-
tüntető cím” 2013. évi adományozásáról. A cím
a Dunavarsányi Napok programsorozat kereté-
ben kerül ünnepélyesen átadásra. 

A testület jóváhagyta a dunavarsányi székhe-
lyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezet-
tel Dunavarsányon működő egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok támogatására kiírt,
2013. évre vonatkozó civil pályázatra beérkezett
pályázati anyagok Humánpolitikai Bizottság ál-
tali elbírálását, és a Bizottság által megítélt ösz-
szegeket.

Rendelet:
A képviselő-testület megalkotta a Dunavar-

sány Város Önkormányzat 2012. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 4/2013. (IV. 10)
önkormányzati rendeletet.

A dunavarsányi civil szervezetek részére 2013. évben megítélt támogatások
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Miután idén kicsit késve érkezett
a tavasz, ezekben a napokban,
hetekben pezsdülnek meg iga-

zán a munkálatok nemcsak a kertekben,
portákon, hanem városunk közterületein
is. Most viszont teljes gőzzel.

A karbantartásokon és a működtetése-
ken túl nagy feladatokat, felújításokat, át-
alakításokat és építéseket határozott el a
Testület a legutóbbi ülésen. 

Ennek egyik fontos pontja a játszóterek
felújítása, a játszótéri eszközök cseréje. A
munkálatok érintik az Iskola utca két vé-
gében lévő közterületet, a nagyvarsányi
játszóteret, a Hősök tere környékét, de
leginkább a kisvarsányi és a nagyvarsá-
nyi óvodaudvart. 

A beruházás május közepétől kezdődő-
en előreláthatólag a nyár elejéig fog tarta-
ni, amelynek eredményeként kicsik és

nagyok, szülők és gyerekek fogják biz-
tonságos örömüket lelni.

A következő napokban megkezdődik a
Halász Lajosné utcai sporttelepünk kerítésé-
nek teljes cseréje, valamint több mint 20
parkolóhely kialakítása. Április végén pedig
megindul a műfüves focipálya kialakítása,
amely el is készül június közepére. A sport
meghatározó városunk életében, így ezzel a
beruházással régi adósságot törlesztünk.

Az útfelújítással és járdaépítéssel kap-
csolatos pályázatot kiírtuk, ennek döntése
a következő hónapban várható.

Az ivóvízminőség javításának kivitele-
zése próbaüzemi szakaszhoz érkezett.
Reménységünk szerint 3 hónapon belül
jobb minőségű ivóvizet fogadhatunk az
otthonainkba.

A humánpolitikai bizottság javaslatára a
Testület támogatásban részesítette a civil

szervezeteket. A támogatások egy egyesü-
let esetében sem csökkentek, erre az évre
a stagnálás a jellemző, amit pozitívnak
ítélhetünk. Egyesületeink munkája nélkül
szegényebb lenne közösségi életünk.
Ezért megragadom az alkalmat, hogy
megköszönjem az elmúlt időszakban vég-
zett munkájukat, fáradozásukat. 

Kívánom, hogy ne lanyhuljon közössé-
gi elkötelezettségünk az előttünk lévő
években sem.

2013-ban is megbecsülendő, szép ter-
veink vannak, amelyek megvalósulása
Dunavarsány minden kedves polgára szá-
mára örömet fog jelenteni.

Addig is kívánok mindannyiunknak
nyugodt, kellemes, a tavasz szépsége miatt
is örömteli napokat. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

ÁLLÁSKERESÕ KLUB:
A NEGYEDIK ÉVET KEZDTÜK!

Rendhagyó, „születésnapi” összejövetelt tartott a „MI-
SA Alapítvány” által szervezett Senior Álláskereső
Klub február 26-án Dunavarsányban, a Petőfi Műve-

lődési Házban. Több mint negyvenen voltunk a tükrös te-
remben. A dunavarsányiakon kívül voltak álláskeresők Tak-
sonyból, Délegyházáról és Majosházáról.

Először Schwarcz Gáspár, a Ráckevei Munkaügyi Kiren-
deltség vezetője tartott tájékoztatót a munkaügyi helyzetről,
valamint a munkanélküliekre vonatkozó aktuális előírások-
ról. Ezután Fait Orsolya, a kirendeltség munkatársa beszélt a
szakképzési lehetőségekről. 

Ezután Gergőné Varga Tünde alpolgármester asszony
szólt arról, hogy Dunavarsányban a munkanélküliség aránya
jobb, mint ahogyan az az egyes más térségekben tapasztal-
ható. Azt is jelezte, hogy még ebben az évben várható a kö-
zelben egy jelentős fém alkatrészgyártással foglalkozó
üzemben a termelés beindítása. Ezt követően Hebóné Dull
Ibolya az önkormányzat részéről a dunavarsányi közfoglal-
koztatás helyzetéről adott rövid tájékoztatást.

Megjelent az összejövetelen Balogh Lajos, az SW Um-
weltechnik majosházi gyárának igazgatója is, aki elmondta,
hogy a rossz gazdasági helyzet miatt radikálisan lecsökken-
tek az építkezések, így kénytelenek voltak csökkenteni a ter-
melést. Egy kérdésre elmondta, hogy ha javul a helyzet, ak-
kor főként a technológiához kapcsolódó szakmunkásokra, il-
letve a betongyártásban gyakorlatot szerzett dolgozókra lesz
szükségük. Miután a vendégek távoztak, két álláslistából ke-
resték a jónak tűnő munkalehetőségeket az érdeklődők. 

A következő foglakozásra a szokott időben, április 30-án,
kedden 14 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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P á l y á z a t i  f e l h í v á s
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőfokú okta-
tásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004.
(XII. 01.) Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a felsőfokú okta-
tásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is),

1.  aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és tény-
legesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok
folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást,

2.    aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az idő-
pontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25.
életévének betöltéséig,

3.  aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
4.  akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért ta-

nulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti) volt (kivételes esetben
a képviselő-testület ettől eltekinthet), 

5.  és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, hogy
amennyiben a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási le-
hetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését
követően legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyező idő-
tartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt,
közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap beszerezhető a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 11. számú irodájában, valamint
elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rova-
tából.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 24. (péntek)
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folyta-
tó fiatalok ösztöndíj pályázata”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szervezési és Önkormányzati Osztálya (2336 Dunavar-
sány, Kossuth Lajos u. 18.), telefon: 06/24 521-065.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával
ebben az évben is támogassa alapítványunkat.

Adószámunk: 18721797-1-13 
Köszönjük!
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Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) 1948.
április 7-én alakult meg,

ennek apropójából világszerte
megünneplik az Egészség Világ-
napját egy adott népegészségügyi jelentőségű témára koncent-
rálva.

2013-ban a WHO egy globális méretű problémára, a magas
vérnyomásra (hypertónia) hívja fel a figyelmet. E betegség tala-
ján kialakulhat szívinfarktus, stroke (szélütés) vagy krónikus
szívbetegség, melyek a leggyakoribb halálokok között szerepel-
nek. A kezeletlen hipertónia károsíthatja az artériákat, vesebe-
tegség és súlyos látászavarok alakulhatnak ki.

A magas vérnyomás okai sokszor ismeretlenek, ugyanakkor
vannak olyan tényezők is, amelyek nagyban hozzájárulnak a
magas értékek tartós fennállásához. A WHO felhívása sze rint a
magas vérnyomás kialakulásának kockázatait az alábbi ténye-
zők által lehet csökkenteni:

• só bevitel csökkentése
• kiegyensúlyozott táplálkozás
• az alkoholfogyasztás mérséklése
• rendszeres fizikai aktivitás

• az egészséges testsúly fenn-
tartása

• dohányzás mellőzése.
Miután az esetek nagy részé-

ben a magas vérnyomás tünet-
mentes marad, fontos a korai felismerés. Még tünetmentesen
keresse fel háziorvosát egy vérnyomásmérésre, hogy ne a
már kialakult szervi károsodások hívják fel a figyelmét a be-
tegségre!

A világnap fontos célja annak tudatosítása, hogy egészségéért
mintegy felerészben mindenki sajátmaga felelős. A mindennapos
tudatos döntések és cselekvések eredményeként az egészséges
életmód sikerélményt és önbizalmat ad, valamint csökkenti a be-
tegségek kialakulásának kockázatát. Mindig több apró lépésben
történjen a változtatás (pl. sófogyasztás mérséklése, lift helyett
lépcsőzés stb.), míg ezek fokozatosan szokássá nem formálódnak.

A kockázati tényezők kiküszöbölésével csökkenthető a magas
vérnyomás kialakulásának esélye, odafigyeléssel illetve rend-
szeres egészségügyi ellenőrzéssel sokat tehetünk egészségünk
megőrzése érdekében!

PMKH Ráckevei Járási Hivatala
Járási Népegészségügyi Intézete

AROLFIM Szövetkezet és Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzata szervezésében elekt-
romos és elektronikai hulladék-beren-

dezés (e-hulladék) gyűjtés lesz, melynek so-
rán ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2013. május 18.
(szombat) 08:00-14:00-ig.

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Mézüzem előtti közterület (2336 Dunavarsány,
Vörösmarty utca vége).

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a kör-

nyezet védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy Dunavarsányban szélesedjen az újrahasz-
nosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az
e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést
igényel, azaz nem gyűjthető a háztartási ve-
gyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok
újrahasznosítható másodnyersanyag mellett
számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) - is tartalmazhat, ami
a környezet számára nagy veszélyt jelenthet.
Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt,
amelynek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulla-
déklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakók-
ba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne talál-
ható környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, veg-
yen részt felhívásunkban!

A gyűjtés során leadható elektronikai beren-
dezések a teljesség igénye nélkül: „minden, ami
valaha árammal, akkumulátorral működött”.

Azok számára, akik, nem tudják megoldani
az e-hulladék elszállítását, de szeretnének
megszabadulni nagyméretű, nagy tö megű e-
hulladékuktól, térítés men tesen igénybe
vehető a „Házhoz megyünk érte
akció” szolgáltatása. Ennek ke -
retében a szervezők vállalják az
összekészített eszközök elszál-
lítását Dunavarsány területén,
amennyiben legalább 100 kg e-
hul ladék gyűlt össze. 

Ez a mennyiség kb. 3-4 db
nagyméretű műszaki tárgy (pl.:
hűtő, mosógép, tv).

Az elszállítandó eszközöket
kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül
az ingatlanukon kívülre, így el -
kerülhető a berendezések foszto-
gatása, illetve a környezet szen-
nyezése!

Ugyanígy várjuk az intézmények
(iskolák, szociális, egészségügyi,
oktatási és egyéb, gazdasági in-
tézmények stb.) bejelentését is, és
igény szerint a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően igazolást
állítunk ki az átvételről. 

Az igények bejelentését a 06/1 269-0234-
es telefonszámon várjuk 2013. május 17-éig,
munkanapokon 08:00-16:00-ig. A bejelen -
tésben telefonos elérhetőséget is kérünk
meg adni, a begyűjtő járat megtervezését
követően ugyanis szükségessé válhat az
elszállítás időpontjának pontosítása!

A ROLFIM Szövetkezet egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari
Park alatti telephelyén a használt, illetve hul-
ladékká vált elektromos és elektronikai beren-
dezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13
óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06/1 269-
0234-es telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS

A magas vérnyomás,
avagy a „csendes gyilkos”
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Pest megyében 23 mentőállomás van.
Ezekből az egyik legmegterheltebb a szi-
getszentmiklósi, amely Délegyháza, Du-
naharaszti, Dunavarsány, Halásztelek,
Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony
és Tököl ellátásáért felel, ezért volt szük-
ség az új mentőautóra, amely minden Eu-
rópai Uniós előírásnak megfelel. Ez a ki-
emelt mentőegység speciális égési kötsze-
reket is tartalmaz, van benne
gyermektáska, amelyben kifejezetten cse-
csemők ápolásához szükséges felszerelés
van, valamint található benne félautomata
defib rillátor, és minden olyan eszköz, ami
súlyos sérültek ellátására alkalmas.

Bóna Zoltán polgármester úr a mentőál-
lomás eszközparkjának fejlesztésére 100
ezer forintot ajánlott fel. Két fontos dolog
azonban (húzósín és medenceöv) még hi-
ányzik az autóból, melynek megvásárlá-
sához szükséges összeget Szabó József,
Szigetszentmiklós polgármestere ajánlot-
ta fel saját fizetéséből. Ezúton köszönjük
a támogatásokat!

A tavalyi év során mentőállomásunk
6363 feladatot látott el, 3713 esetben
(58,35%-ban) közvetlen életmentéshez
vonultunk, a fennmaradó 2650 esetben
pedig háziorvosok által rendelt őrzött
(mentőápolói,
mentőtiszti, or-
vosi felü gye -
letet igénylő)
szállítási felada-
tokat végez-
tünk. Az összes
f e l a d a t o k
29,23%-ában,
1864 esetben,
esetkocsi (or-
vos/mentőtiszt)
segítsége volt
szükséges.

Ezen magas-
nak mondható
feladatszámok
mellett 295.097
km-t teljesítet-

tünk, ebből mintegy 182.620 km-t eset-
szerűen (megkülönböztetett jelzés hasz-
nálatával) közlekedtünk. Jellemzően reg-
gel 7 és délután három között kérték a se-
gítségünket (3003 esetben). A helyszínre
55,46%-ban 15 percen belül érkeztünk,
30,51%-ban 16-30 perc volt a vonulási
idő. A fennmaradó 14,03%-ban olyan tá-
volabbi helyekre mentünk, melyek a
mentési területünkön kívül esnek, és 15
percen belül biztosan nem tudunk a hely-
színre érni, viszont az aktuális mentési
helyzet és kapacitásterhelés szükségessé
tette az ilyen riasztást. 

Sikerélményünk a 2012-es esztendő-
ben egy 12-13 év körüli szigetszentmik-
lósi lány sikeres újraélesztése volt, több
alakalommal pedig eszméletlen, életve-
szélyes állapotban lévő gyermekeknél
kezdtük meg az ellátást, stabilizáltuk az
állapotukat, majd gyermekroham szolgá-
lat segítségével végleges gyógyintézeti
elhelyezésük is megtörtént.

Rácz Zoltán

Amentőszolgálat fejlesztési stratégiájának megfelelően március 6-án
új mentőautót adtak át a szigetszentmiklósi mentőállomáson. A hiva-
talos átadáskor Deák Csaba görög katolikus parókus a történelmi

egyházak nevében megszentelte az új járművet és a mentőállomás épületét.
Az átadásnál Szabó József, Szigetszentmiklós, Bóna Zoltán, Dunavarsány,
és Kreisz László, Taksony polgármestere is jelen volt.

A varsányiakat is szolgálja
a Szigetszentmiklósra
került új mentôautó
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Kedves Dunavarsányiak!
2003-ban feleségemmel Budapestről Dunavarsányba költöz-

tünk, amit nem bántunk meg. Megszerettük az itt élő embereket,
és ezzel együtt természetesen Dunavarsányt is.

Szépen sorban születtek meg gyermekeink: Petike, Gyurika,
Nikike, Zsoltika. Peti már másodikos a kínai magyar két tanítá-
si nyelvű iskolában, és elsőben az egyik tanító néni megkérdez-
te, hová járt oviba, mert nagyon jól beilleszkedett, jól tanul, és
sok jót mesél a régi óvodájáról. Viccesen megjegyezte, hogy „jó
kis zseniképző lehet”. Mi tudjuk, hogy nem az, „csak” szeretet-
tel, odaadással végzik a munkájukat az óvó nénik, dadus nénik,
és nagyon jó az ovi vezetése is. Mivel Gyurika és Niki jár most
oda, és a tapasztalatunk ugyanaz, nem lehet véletlen szeren-
csénk, hiszen sok óvó nénit ismertünk meg a három gyerek mi-
att. Most Gyurikát is felvették abba a suliba, ahová Petit, és a

tanító nénik vele is beszélgettek kicsit. Nyugodt, jól felkészített
kisfiú, azt mondták. A beszoktatás mindhárom gyereknél simán
ment, pedig ettől féltünk leginkább, mint szerintem minden szü-
lő. Ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok szeretetet és szak-
értelmet, amit kaptak és kapnak a kicsik a dadus néniktől, óvó
néniktől! Természetesen az ovi és a város vezetése is megér-
demli a köszönetet. Dunavarsány büszke lehet az óvodájára
(is), és ez nagyon fontos dolog! A fiúk az én távol-keleti rajon-
gásom miatt mennek másik iskolába, és így nem is tudunk sem-
mit az itteni iskoláról. De biztos vagyok benne, hogy az is sike-
res lehet, ha ilyen pedagógusok kezei alól kerülnek oda a gye-
rekek, mint akik az oviban dolgoznak.

Köszönjük, és további sok sikert, valamint jó egészséget kí-
vánunk mindenkinek!

Tisztelettel:
Nagy Miklós

Ébredezik a tavasz, érzi ezt az a 29
kis kedves pillangó is, akik tulipán
ország II. épületébe szállnak be

reggelente gyönyörűséges lepkeszárnyai-
kon. Hat pillangó ősztől már iskolás lesz,
1 pedig Győrbe repült, a csoport zöme
nagycsoportos korú.

Pillangó ország birodalmát kis lakói fo-
lyamatosan gondozzák, építik, védik, a
szőnyegen csodálatos várakat, építészeti
műremekeket álmodnak meg és kivite-
leznek. A művészet terén is komoly érde-
meik vannak, csodálatos festmények, raj-
zok születnek, és gyurmából is valóságos
szobrok készülnek. A kis építészek és
képzőművészek azért játszani is nagyon
szeretnek, a nap folyamán mindig van né-
véneklés, amit taps, lábdobogás és rit-
musbot is kísér. A játék után ebben a cso-
portban is komoly munka folyik, amit
mindig játékos tanulás kísér. Buzdító da-
luk a „Dolgozni szaporán” kezdetű dal, s
míg önfeledten énekelnek, addig a szor-
gos kezek által a játékok is gyorsan a he-
lyükre kerülnek. Ezután következhet a
„Ki mit tud” játék, sok-sok körjáték,
mondóka, anyanyelvi és mozgásos játék.
Ebédnél a kedvenc játékuk a „csend ki-
rály” - az óvó nénik ezzel biztosítják a
halk, nyugodt étkezést. A győztes jutalma
a mosdóban az étkezés utáni fogkrémosz-
tás. Ebben a csoportban többször rendez-
nek törölköző tisztasági versenyt, ahol a
hét végén a kis pillangók maguk választ-

ják ki a nyerteseket, akik jutalmat is kap-
nak. Ebéd után csendes pihenő van, előt-
te a gyerekek folytatásos meseregényt
hallgatnak.

A március rengeteg programot tartoga-
tott az óvodásoknak, nőnap alkalmából a
kisfiúk apró ajándékokkal készültek a
kislányoknak és az édesanyjuknak. A
nemzeti ünnepünkre kokárdát, csákót,
nemzetiszínű zászlót ragasztottak. Min-
denki kis Petőfi Sándorként szavalhatta el
a Nemzeti dalt. Testnevelés foglakozás
keretében katonai kiképzésben vettek
részt a gyerekek, a menetelést kisdobosok

irányították Aznap kis őrmesterként me-
hettek haza az óvodából. Nagy örömmel
fogadták a Gézengúz együttes műsorát
még ebben a hónapban, Sándor, József,
Benedek tavaszköszöntését illetve a hús-
véti játszóházat is.

A szülői közösség is aktív, összetartó,
segítőkész részese a pillangócskák min-
dennapjainak. Az elkövetkezendő idő-
szakra is izgatottan készülnek, és örömte-
li játékkal, vidámsággal, jókedvvel töltik
meg a kis pillangók mindennapjait.

Balogh Hajnalka

Bemutatkozik a
Óvó nénik:
Tamásné Lázár Anikó
Valasikné Horváth Éva

Dadus néni:
Csapó Zoltánné (Marika néni)

„Kis pillangó picike,
Ne légy bohó, szállj ide.
Tarka-barka szárnyadon, 
Gyönyörködöm én nagyon.”
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A Karitász
adománygyűjtési akciója

Újabb két sikeres
adományozási akciót
bonyolított le a Kato-
likus Karitász. A hús-
vét előtti napokban 25
kis- és nagyvarsányi
nagycsaládos házába
látogattunk el tartós
élelmiszercsomaggal
és gyümölccsel.

Ezúton köszönjük meg a segítő szándékát a dunavarsányi
embereknek, akik bizonyították, hogy a legszebb dolog a rá-
szorulókon segíteni. A kiosztott adomány: 146 kg tartós élel-
miszer, és mintegy fél mázsa alma.

A napokban pedig 13 család vetőmagcsomagot kapott,
amelyek révén a kertben megtermelhetik az éves zöldség-
szükségletük jó részét. Kíváncsiak leszünk, ha majd visszalá-
togatunk – mert visszalátogatunk –, mire mentek, meddig ju-
tottak. Reméljük, sokra, s ha így lesz, jövőre nagyobb erőt
fektetünk az ilyen akciókba.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy aki segíteni tud bármilyen
módon, tegye meg, mert sajnos van olyan szombat, hogy be
sem fér mindenki, aki segítségre szorul az Arany János utcai
Karitász helyiségébe. Segítsen, hogy segíthessünk!

Katolikus Karitász

„… NE SZÓVAL SZERESSÜNK, NE IS
NYELVVEL, HANEM CSELEKEDET-
TEL ÉS VALÓSÁGOSAN” (1Ján. 3,18.)

Egy nagyon tartalmas, mozgalmas évet tud
maga mögött a református diakónia. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy volt bőven feladat. Most
azonban csak egy szép élményünkről számolok
be, és az ott hallott igazságokról.

A 2012-es esztendő az „aktív időskor” éve volt. A DIA-
KÓNIA nevében 4 fővel utaztunk Berekfürdőre. Az ott tar-
tott rendezvény címe így hangzott: „Becsüld meg… Inno-
vatív megoldások az idős testvérek segítésében.” Több té-
makörben hallgattunk értékes előadásokat: Aktív időskor
és a generációk; Gyülekezetben működő diakónia az idő-
sekért; Megoldások az időseket segítő önkénteseknek;
Idősek lelki gondozása.

A rendezvény mottója így hangzott: CSAK AZ MARAD
MEG, AMIT TOVÁBBADUNK!!!

A hitről és humorról szeretnék egy pár bölcs gondolatot
tovább adni.

A „BECSÜLD MEG…” felszólítást igyekeztünk egész év-
ben szívünkön hordozni, ugyanis nagyon nagy szükség van
az asszonyi kezekre. Nemcsak az a fontos, hogy enni ad-
junk valakinek, hanem az is, hogy elmenjünk oda, ahol
szükség van ránk, és arra a kincsre, amelyet Istentől azért
kaptunk, hogy továbbadjuk. Különleges áldás, ha készek
vagyunk erre.

Az elmúlt évben – egymás között elosztva – több beteg
és öreg testvérünket látogattunk meg. Segítünk, ápolunk, a
nem látónak felolvasunk, visszük a hírt a világból, és főleg
a jó hírt az Evangéliumból. Na meg a Soli Deo Gloria újsá-
got (evangéliumi, közéleti folyóirat Dunavarsányban –
szerk.), amiben mindkettő benne van. Együtt imádkozunk,
s így a gondozottak nem szakadnak ki az egyház lelki/szel-
lemi kötelékéből. Elkísérjük az időseket a rendezvényekre
és a templomba, ha állapotuk megengedi. 

Jézus arra ösztönöz, hogy szeressük és szolgáljuk egy-
mást. Pál apostol buzdítása is arról szól, hogy: „KAROLJÁ-
TOK FEL AZ ERŐTLENEKET!” Ravasz László püspök pedig
így tanít:

„TISZTELD AZ IDŐSEKET, MERT CSAK AKKOR DÍCSÉR-
HETED ISTENT!!!”

Benedek Csabáné

Köszönet a segítőknek!
Családsegítő Szolgálatunkhoz nap, mint nap fordulnak

olyan emberek, akiknek a mindennapi megélhetés nehézséget
jelent. Ilyen esetben nagy segítségül szolgál a segítő beszél-
getés mellé a kézzelfogható adomány is. 

Ezeket az adományokat önzetlen és nemes szándékkal hoz-
ták be hozzánk olyan emberek, akik fontosnak tartják mások
megsegítését. Ezúton is szeretnénk megköszönni jótékonysá-
gukat. 

A jövőben is szívesen fogadunk minden adományt, amire
másnak már nincs szüksége, de valakinek még hasznos lehet.

Családsegítő Szolgálat 
2336 Dunavarsány, Árpád utca 13.

dunavarsanyunk.hu
Célunk ezzel a honlappal, hogy Dunavarsányt a virtuális vi-

lágban is láthatóvá, hallhatóvá, és civil szinten is elérhetővé
tegyük. Fontos számunkra az összetartozást az értékeink,
büszkeségeink és történelmünk révén kifejezni úgy, hogy kö-
zösségi teret hozunk létre, ahol lehet kapcsolódni, közremű-
ködni, tájékozódni és tájékoztatni.

Fontos, hogy ez a lap a miénk legyen, ezért mindenkit, aki
érintett, ezennel szeretettel meghívunk arra, hogy aktívan ve-
gyen részt a szerkesztésében.

Itt a lehetőség arra, hogy megosztásra kerüljön minden,
ami érdekes vagy említésre méltó a környezetünkben.

Batu Emma

HIT, HUMOR ÉS HÛSÉG NÉLKÜL AZ ÉLET
ELVISELHETETLEN.

A HUMOR ISTEN KÜLÖNÖS AJÁNDÉKA.
A HITBEN MEGERŐSÖDÖTT ÖREGKOR

AZ ÉLET KORONÁJA.
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A Húsvétváró Nyuszis Napon több mint száz gyermek és szülô szórakozott a mûvelôdési házban! Sajnos az idôjárás
nem tette lehetôvé, hogy a szabadtéri programokat is megtartsuk, de a benti események kárpótolták a résztvevôket.

Köszönet minden közremûködônek: a dunavarsányi Baptista Gyülekezetnek és a Dunavarsány Környéki Gyermekjó-
léti és Családsegítô Szolgálat munkatársainak a gyerekek szórakoztatásáért, a Bakos Pékségnek és a Fókusz Takarék
Dunavarsányi kirendeltségének pedig a résztvevôk vendéglátásáért!

Köszönjük a plüss nyuszi kiállításra hozott játékokat az
óvoda csoportjainak és a „magángyerekeknek”!

A nyuszi szépségversenyen a közönségszavazatok alap-
ján 2013-ban Dunavarsány legszebb nyuszija az Oszkár
névre hallgató oroszlánfejû törpenyúl lett.

KULTÚR-lapok
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Tojásfestés a Közösségi Házban Húsvét előtti héten a Soli Deo Gloria Közösségi Házban a
gyerekek örömére volt egy tojásfestéssel, ügyességi játé-
kos munkával egybekötött délután. De mielőtt még meg-

kezdődött volna, a tojásokat bizony ki kellett fújni. Kati és Juli-
ka igen rutinosan fújta egyiket a másik után. Később Lacikánk is
csatlakozott ehhez a művelethez. Persze jómagam a lyukakat ké-
szítettem nekik a tojáson - ezt a fújást 90 tojás bánta.

Közben a gyerekek már készülődtek a festéshez. A Balázs házas-
pár szép színes tulipánt ábrázoló fali díszeket készített, amit a gyere-
kek felnőtt segítséggel össze is raktak illetve ragasztottak, és cérná-
val összekötöttek. Ez egy ötletes, kimondottan „gyerekmunka” volt.

Az ügyes kis mancsok szépen festettek, tulipánoztak, örömmel
mutatták jól sikerült munkájukat. Nagy élmény volt nekünk fel-
nőtteknek nézni az ügyes kis kezek mozdulatait.

Elérkezett a jó munkáért járó jutalom: az evés. A 90 db tojás-
ból rántotta készült sült szalonnával. Ettek-ittak, és annyit repe-
táztak, amennyi csak jól esett nekik.

A kis pocijukkal tele, az általuk készített tojásokkal, tulipá-
nokkal, szüleik kíséretében indultak haza.

Kobzik Anikó

Új kezdeményezés a Költészet Napján

Idén a dunavarsányiak szerkesztették a Költészet napi műsort;
ugyanis a lelkes helyiek előadásában hangzottak el a szebb-
nél-szebb versek. A civil szavalóknak köszönhetően megél-

hettünk mélységeket, magasságokat, örömöt és bánatot, fájdal-
mat és szerelmet az általuk tolmácsolt versek előadásával.

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünnepleljük a Magyar Költészet Napját. S bár manapság
már nem annyira divatos verseket hallgatni vagy olvasni, ez a
nap jó apropó arra, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és
gondolkozzunk.  Gondolkozzunk azokról a dolgokról, amiket

már a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni: szeretet,
gyűlölet, Isten, világ, haza, háború. 

A magyar költészet szinte kiapadhatatlan forrás mindazok szá-
mára, akik szeretnék megismerni nyelvünket, kultúránkat és tör-
ténelmünket. Verseljünk hát együtt jövőre is!

A művelődési ház dolgozói

KULTÚR-lapok

A Népdalkör népzenei találkozót szervez a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárban május 25-én 15 órai kezdettel.

Mindenkit szeretettel várunk!



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 4. szám10

A Magyar Vöröskereszt Dunavarsányi
Szervezete és az Őszirózsa Nyugdíjas

Klub szervezésében

Anyák Napi rendezvény
lesz május 5-én, 14 órai kezdettel

a művelődési házban.
Műsorral közreműködik 

az Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
a Weöres Sándor Óvoda, 

és meglepetés vendégek.

Vásárok a művelődési házban:
05.06. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
05.08. 16.00-18.00-ig Látásvizsgálat
05.13. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
05.16. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
05.21. 14.00-16.00-ig Vegyes vásár
05.24. 9.00-15.00-ig Vegyes vásár
05.28. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár

A mûvelôdési ház Kézimunka Szakköre
kirándulásra hívja az érdeklôdôket
2013. május 12-én, vasárnap.

Program:
Dabasi Vásár, majd Ócsai Református

Templom és Ócsai Tájház megtekintése

Indulás: 7.00-kor a mûvelôdési ház elôl
Költségek: busz: 1.000Ft/fô
Belépôjegy a templomba: 500Ft/fô
Belépôjegy a Tájházba: 330Ft/felnôtt,

250Ft/nyugdíjas

Jelentkezni lehet: 2013. május 8. szerdáig
Szabó Csabáné Erzsikénél (06/24 472-408),

vagy a mûvelôdési házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Április 24. (szerda) 10 óra
Játsszunk és énekeljünk együtt!
Várjuk mindazokat, akik gyerekda-
lokat és gyerekjátékokat szeretnének
tanulni.

Vendégünk: Horváthné Baranyai
Ágnes, a Ringató foglalkozásvezetôje

Április 24. (szerda)
10 óra Játsszunk és
énekeljünk együtt!

Várjuk mindazokat, akik
gyerekdalokat és gyerekjátékokat
szeretnének tanulni.

Vendégünk:
Horváthné Baranyai Ágnes,
a Ringató foglalkozásvezetôje

Május 14. (kedd) 10 óra
Mit tehetünk a gyerekeink
egészségéért?

Asztmás, allergiás, légúti
betegségek kezelése gyógyszer
nélkül.

Vendégünk: Kesztyôs Sándor,
Hyla Magyarország Központ
Regionális Igazgató

A Babás-Mamás Klub programjai 
a mûvelôdési házban

A rendezvényeinken való részvétel INGYENES! Szeretettel várjuk a kicsiket és az anyukákat!
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Nem egyforma a teherbírásunk
sem lelkileg, sem szellemileg, sem
fizikailag. Az egyik

ember könnyen viseli azt a ter-
het, amibe a másik belerok-
kan. Az egyik ember kitart egy
teher alatt, amíg a másik ki-
menekül belôle. Így van ez emberi kap-
csolatainkban, munkahelyen, családban,
az élet minden területén. És így volt ez a
tanítványokkal is. 
A feltámadás napján, mondhatjuk,

hogy az elsô Húsvét vasárnap még együtt
voltak. Egy héttel késôbb még szintén
mind a tizenegyen együtt voltak, amikor
újra megjelent a feltámadott Krisztus,
megmutatta sebeit, békességre és szolgá-
latra hívta ôket. Aztán még egy darabig
együtt maradtak, de már nem mindnyá-
jan. A felolvasott igében a felsoroltak sze-
rint már csak heten vannak. Négyen
visszamentek korábbi sivár életükbe. És
ôk heten sem bírják már tovább. Péter
föláll és megtöri a zavart, tehetetlen
csendet ezt mondván: „Elmegyek halász-
ni.” A másik hat pedig mintha csak a vá-
gyukat mondta volna ki, rögtön így rea-
gált: „Mi is elmegyünk veled.” .
És ôk is ezzel a párbeszéddel mintegy

hátat fordítanak a húsvéti csodának, a
feltámadás ígéretének s visszamennek
oda, ahonnan jöttek. Jézussal való
együttlétük már csak egy édes-keserû
emlék, egy kaland, amelynek vége. A
húsvéti élmény elfoszlott. Jézus bátorítá-
sa és elhívása igazán nem vert gyökeret a

szívükbe, és mentek vissza a rutinszerû,
szürke életbe. Mentek vissza a krisztus-
talan és így reménytelen életbe. 
A húsvéti tömött templomaink is vala-

hogy így fogyatkoztak meg az elmúlt he-
tekben. Sokan – akik talán ôszintén átél-
ték a húsvéti titokzatos evangéliumot a
feltámadásról – már nincsenek itt. Visz-
szamentek a hétköznapivá degradált va-
sárnapokba, a feltámadástalan, remény-
telen, krisztustalan életbe. Jézus azon-
ban ezt nem engedi mindenkivel így
történni.

„… de azon az éjszakán semmit sem
fogtak.”. Azon az éjszakán világossá lett,
hogy azok a tanítványok, akiket Krisztus
magának elhívott, ha hûtlenek, a civil,
szürke hátköznapokban sem lehetnek si-
keresek nélküle. A tanítványok tudták,
hogy hogyan kell a hálót kivetni, de csak
a felszínt látták, ezért nem fogtak sem-
mit. Mint ahogy a legtöbb ember ma is
felszínesen, a pillanatnyi feladatokkal
szembesülve, a pillanatnyi ígéreteket ki-
használva keresi a boldogságát. A mély-
ség dimenzióját csak Krisztussal láthat-
juk. Ô az, aki a Tibériás tó partján meg-
állt, és szembesítette ôket fájdalmas
kudarcukkal, amikor világosság tette,

hogy nincs fogásuk, nincs eredményük,
nincs ennivalójuk. Utána azonban meg-

mutatta, hogy hova kell dobni a
hálót, hogy eredményes legyen a
munkájuk. És amikor az érzé-
keny János apostol az ered-
ményt látta, így kiáltott fel a

parton lévô ismeretlen felé mutatva: „Az
Úr az!”. És a tanítványok ettôl a pilla-
nattól kezdve tudtak újra elôremenni a
hitnek, reménynek és szeretetnek, tehát
az üdvösségnek útján. Odatelepedtek Jé-
zus lábához, vittek Neki a Tôle nyert hal-
ból, és újra a kezébôl vették az élet ke-
nyerét. 
Ez a csoda megtörténhet velünk is. Ha

nem nélküle akarunk visszamenni abba
az életbe, aminek azt hisszük, hogy mes-
terei vagyunk, de aztán az üres hálók, a
ködbe veszett álmok kijózanítanak. De e
kijózanodásnak az is része lehet, hogy fel-
ismerjük, hogy a sikeres és ígéretes
életünkhöz, a bûneink bocsánatához és az
örök élet elnyeréséhez Krisztus ajánlja
feltámadott és dicsôséges erejét. És akkor
mi sem hátrafelé megyünk a megsemmi-
sülésbe Nélküle, hanem elôre a beteljese-
désbe Vele. És amikor újra és újra gyarló
emberi természetünk és az ördög ereje
visszafordít a kárhozat felé, akkor meg-
szólalnak a vasárnapi harangok, és hív-
nak mindannyiunkat, hogy a feltámadás-
ra emlékezzünk, s hogy újra és újra Krisz-
tushoz térve az üdvösség útján elô re
haladjunk.

a Presbitérium

AXXI. századot megélt
ember sajnos megta-
pasztalhatja, hogy a

pénz uralta világ értékrendje
eltolódni látszik. Fajsúlyta-
lanná lettek életmegtartó ér-
tékeink: a tisztesség, becsület,
önzetlenség, tisztelet, alázat,
hûség, a munka szeretete…
és legfôképpen a hit. Szépa-
nyáink, szépapáink pontosan
tudták, hogy csak az igaz,
tiszta értékekkel lehet és ér-
demes az életet fenntartani,
továbbvinni. Bölcs életvezeté-
süket megismerve, átgondol-
va és hasznosítva sikerülhet
mindennapjainkban eligazod-
nunk és útmutatást kapnunk.
Szeretettel ajánlom az aláb-

bi sorokat azoknak, akik úgy
érzik, hogy nem gömbölyû így
ez a világ, valamit elrontot-
tunk benne, és keresik – ve-
lem együtt – a kivezetô ös-
vényt.
A régi ember a kerek világ

kellôs közepében a teremtô és
törvényt adó Urat, a szemé-
lyes Istent találta meg, akivel
mindenkor beszédes viszonya
adódott, mert Isten nem hí-
vatlanul jelenik meg életünk-
ben: Tôle kapott lelkünk ma-
gával hozza óhajtását. Hitt

mindenható
erejében, s
abban, hogy a látható és lát-
hatatlan csillagnyi más ság -
ban egyazon Ige mûködik.
A Mindenségben megtalált

egybecsengéseket szûkebb
emberi környezetére is érvé-
nyesnek tartotta. Nem másol-
ta a természet adta mintákat,
emberi különvalóságát meg-
tartva, azt erôsítve igazította
életét a „nagy egész” mûkö -
dés rendjéhez.
Az esztendôkörös változás-

rend, amelyet „kerek istenfá”-
nak mondott és tartott, adta
kerek életének fordulóit, s ad-
ta léte ízét, tartalmát is.
A magzat az anyaméhben

az esztendô körének adventjét
élte, a legteljesebb „bent”-et
az adakozás, a kegyelem idô-
szakát. A magzat ott bent csu-
pa várakozás, a születés ma-
radéktalan óhajtása.
Születéskor a rokonasszo-

nyok, Szülôboldogasszony ol-
talmát kérve járták körbe a
tisztaszobában a magzatát vi-
lágra hozó asszonyt és az ott
segítô bábát, ekképpen meg-
valósítva az asszonyi rendet.
Minden születéssel csilla-

gocska, napocska jött a világra,

amely a Nap
esztendôkö-

rös ujjászületésével rokonít-
ható. A napéval, amely nép-
ünknek az érettünk emberré
lett teremtô és törvényt adó
fényességet idézte meg.
A csecsemôkor szoros pólya-

kötése az élet hurkos kötéssel
ôrzô tulajdonságát valósította
meg. 6-9 hétig, amíg az anya
boldogasszonyágyát feküdte,
csak akkor bontották ki a cse-
csemôt, ha tisztába kellett
tenniük: „hogy ki ne mozogja
magából a lelket”. A kicsi
gyermek, ha gügyörész és mo-
solyog, az ôrangyalával be-
szélget. Ha ébren van, és moz-
gó ujjait nézegeti, a Kis Jézus
aranyalmájával játszik.
A kisgyermek háromeszten-

dôs koráig, annak alig-alakja,
személytelensége, mindenre
és mindenkire rá és kiömlô
majomkodása határozta meg
életét. A mindent és minden-

kit utánzó, a minden keze
ügyébe akadót lerámoló, ki-
döntô, szétszóró, javarészt
négykézlábas, a dolgok fölött
lebegô, öntudatlan idôszak ez,
amelyben az anya közelsége,
folytonos jelenvalósága nélkü-
lözhetetlen, hiszen a kisgyer-
mek ilyenkor még szinte ben-
ne él, csak vele teljes.
A régi ember hitében a

gyermek hat-hétesztendôs ko-
ráig Isten tenyerén él. A Te-
remtô határtalan szeretetét
hozza magával, s az ô bölcses-
sége hatja át csete-bota moz-
dulatait, kifogyhatatlan kí-
váncsiságát, kérdéseit. Általa,
vele a Jóisten a felnôttet vizs-
gáztatja: a nagyobb testvért, a
kiskomát, a szülôket, de min-
denek elôtt az öreg szülôt, aki
a legtöbbet foglalkozik vele. 

(Molnár V. József: Az ember-
élet szentsége – részlet)

Batu Emma

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és
szerették, hogy Hirják István László 2013. április 10-én,
95 éves korában elhunyt. 
Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára.

Gyászoló család

Ú T R A V A L Ó
Húsvét után elõre az üdvösségbe

vagy vissza a kárhozatba?!
Jn 21,1-14 

Isten tenyerén
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2012. november 18-án, Budapesten, az
Országos Baranta Központban került
megrendezésre a II. Zrínyi Csikó Viadal,
majd 2013. március 24-én, Kispesten, a
Puskás Ferenc Általános Iskolában a III.
Koppány Vezér Csikó Viadal. Kis csapa-
tunk mindkét rendezvényen teljes létszám-
ban vett részt. A legkisebb korcsoportban,
a 6-8 évesek között Bodó Attila, Délegy-
házáról érkezett versenyzőnk ősszel
aranyérmet szerzett, és korosztálya leg-
eredményesebbjeként a kupát is hazavi-
hette, márciusban bronzéremmel végzett.
Debreczeni Zsófia és Heritesz Réka első
versenyükön ezüstöt, a másodikon bronzot
hozott, Zimmermann Sára pedig két bron-
zéremmel gazdagodott. A további korcso-
portokban Cseke Cintia ezüst és bronz,
Zsufa Boglárka bronz és arany, Mohácsi
Dorottya két bronz, Facsar Gergő bronz és
ezüst, Csizi Gergő bronz és arany, Cseh
Krisztián Délegyházáról két bronz, Nagy-
laki Bence Ócsáról bronz, Debreczeni
Bence bronz és ezüst, Heritesz Péter két

bronz, Horváth
Levente két arany,
Bodó Levente és

Mohácsi Norbert egy-egy ezüst, Porosz-
lay Richard egy arany, és Zimmermann
Dávid, aki az őszi verseny után „kiörege-
dett” a csikó mezőnyből, egy bronzérem-
mel gazdagította csapatunkat és városun-
kat. A versenyek hat versenyszámban zaj-
lanak, ebből négy egyéni (szablyavívás,
Toldi próba, birkózás, futár pálya) és két
csapatverseny (bevonulás, bemutató

szám), melyek reggel 9-től este 6 óráig
tartanak, ezért külön büszkék lehetünk
versenyzőink kitartására és fegyelmezett-
ségére.

A beszámoló címét pedig az indokolja,
hogy a Koppány Vezér Viadalon elhoz-
hattuk a legnagyobb létszámban résztve-
vő csapat különdíját, és a Zrínyi Ilonáról
elnevezett különdíjat, ami a legtöbb leány
versenyzőt nevező csapatot illet meg, és
már-már hagyományosan mi kapjuk.

Heritesz Gábor

Baranta foglalkozások: hétfő: 18-19.30, szombat: 11.30-13.00 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka
További tájékoztatás: 06/30 330-8144 (Ujhelyi Andrea)

Kis város, nagy csapat
Nem telnek eseménytelenül a hónapok a Varsány Baranta csikó

csapata számára. Az elmúlt fél esztendőben két országos viada-
lon vettek részt 6-14 éves csikóink, és mindkét alkalommal szép
eredményekkel, számtalan éremmel tértek haza. 

Versenyszámok:
• 500 m családi futás - Rajt: 10 órakor
• Görkori verseny 500-1000-2000 m - 

Rajt: 10 óra 15 
• 4 km - Rajt: 10 óra 30 perckor
• 30 km futás egyéni - Rajt: 10 óra 30 perckor
• 21,095 km Félmaraton - Rajt: 11 óra
egyéni és párban 3 fős csapat (3x7 km),
4 fős csapat (4x5 km), 7 fős csapat (7x3 km) 
ISKOLAI KÜLÖN KUPA, JÁRÁSI KÜLÖN KUPA

Várjuk a járások csapatait, egyéni futóit!
Nevezz a járásodért!
A versenypályán 2 km-enként víz,
4 km-enként frissítő, kilométerek jelölve!
Nevezés írásban, e-mailben, telefonon:

2336 Dunavarsány, Béke utca 12.
Herendi Péter: +36/20 938-2774
e-mail: peter54@indamail.hu;
www.dunavarsanyifutonap.inf.hu; 
On-line nevezés:
www.tavfutomuvek.extra.hu;
www.pestmegye.hu; 
https://www.facebook.com/#!/events/18614
7144832085/
A verseny rendezője:
Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesület

PEST MEGYEI VERSENY  •  SZIGETSZENTMIKLÓS JÁRÁSI VERSENY
Legyen Ön is részese Versenyzőként, Nézőként

a 9. Dunavarsány-Délegyháza Félmaraton futóverseny és futónapnak
+ GÖRKORI 500 m, 1000 m, 2000 m • 30 km futás • 18 km-es görkorcsolya

2013. május 26., vasárnap
Versenyközpont: Dunavarsány, Tornacsarnok, Arany János utca

Masszázs a beérkezett ver-
senyzők részére. Szegedi
Gabi és Matló Attila gyógy-
masszőrök felajánlása.
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• Tavaly ősszel jelent meg az ötödik stú-
dióalbumod, az Ötödik érzék, aminek
egyik érdekessége, hogy tartalmaz egy du-
ettet Majkával is. Őszintén szólva, ezen
egy cseppet meglepődtem, de miután meg-
hallgattam a dalt, megértettem, hogy mi-
ért őt választottátok. Csak, hogy mindenki
értse: te vagy a dalban a szerelmes nő, ő
pedig a hűtlen, rossz fiú, aki próbálja
menteni a kapcsolatot, de ugyanakkor
még ő szab feltételeket.
• (Zséda nevet – szerk.) Igen, a dark side
és a bright side (sötét és napos oldal) si-
keresen belekerült ebbe a dalba. Majka tö-
kéletes ellenpontja mindannak, ami én va-
gyok, és mindamellett egy nagyszerű elő-
adó, tehát vele együtt lett kerek ez a dal.
Igazából ez egy balladának indult, de az-
tán éreztük, hogy kell bele egy ellenpont,
és ezt ő tökéletesen megvalósította. Az al-
bumról egy másik friss dal, a Dance nem-
rég került a rádiókhoz, készítettünk egy
nagyon jó mixet hozzá, pontosabban Lot-
fi Behnam, akit a Compact Discoból lehet
ismerni, és aki nagyon jó bulikat csinál a
klubéletben. Azt gondolom és remélem,
hogy egy új élete lesz ennek a dalnak.
• Ez egy tőled nem megszokott hangzású
dal, és hamarosan kész lesz a videoklip is.
• Ha a Megindul a föld-et vagy a Legyen
úgy c. dalt tekintjük, akkor mindenképpen
ezeknek a folytatása. Tény és való, hogy
van egy lírai-poétikusabb oldalam is, de
ez így kerek, szeretek a mában alkotni, és
rengeteget koncertezem, ahol ezek a da-
lok kellenek, mert bepörgeti a közönséget,
és nagyon szeretem látni, amikor szóra-
koznak, örülnek, táncolnak, sírnak, nevet-
nek az emberek, és ez így van jól.
• Most pedig itt a tavasz, közeledik a sza-
badtéri koncertszezon.
• Vannak folyamatosan lemezbemutató
koncertek, áprilisban fogunk majd tur-
nézni, ez egy jazzysebb hangulatú kon-
cert lesz, de persze a nagy slágerek is fel
fognak ebben a szellemben csendülni,
nyáron pedig jönnek a nagyobb pop
koncertek.

• Drámatagozatos gimnáziumba jártál, és
később játszottál is színházban. Mostaná-
ban, ha elmész színházba nézőként, mo-
toszkál benned a vágy, hogy benne legyél
abban a darabban, amit nézel?
• Én úgy gondolom, hogy sikerült megva-
lósítani magam, és ki tudtam teljesedni,
de hogyha megtalálna egy olyan feladat,
ami izgalmas és nekem való, akkor biztos,
hogy elgondolkodnék. Nagyon szeretem a
színházat, tisztelem a benne dolgozó em-
bereket, de kicsit már távol kerültem ettől
a világtól, és ez így szerintem mindenki-
nek jó.
• Sok veled készült interjút néztem meg a
napokban, és azon gondolkodtam, hogy
mivel az énekhangod már bizonyított, ta-
lán ideje lenne kipróbálni a beszédhango-
dat is. Én például el tudnám képzelni,
hogy egy hangos könyvet adj ki. Gondol-
kodtál már ezen? 
• Mese és mindenféle gyerekekkel kap-
csolatos dolgok felmerültek már, de az
annyira nem én vagyok. Illetve édesanya-
ként én vagyok, de nem gondolnám, hogy
ezzel szeretnék bármit is mondani az em-
bereknek. Sokat mesélek a kisfiamnak,
ilyenképpen hallom a hangom, meg sokat
játszom a történeteken belül; lehet, hogy
nekem is lesz majd egy történetem, ami
hangos könyvre kerül, de ez még csak egy
gondolat.
• Egy olyan időszakban, amikor tényleg
sok a munka, tehát lemezfelvétel, lemez-
megjelenés, interjúk és persze koncertek,
hogy tudsz ezekkel egyidejűleg anya is
lenni? Ilyenkor hogy osztod be az idődet?
• Nem könnyű. Beosztottuk a férjemmel,
hogy reggel ki viszi óvodába a kisfiúnkat,
ki hozza haza, tehát ez egy hétköznapi
anyuka élet, persze a koncertekkel és
szakmai teendőkkel összehangolva. Én
azt gondolom, hogy meg lehet ezt csinál-
ni, meg azért nem minden egyszerre törté-
nik. Időszakok vannak: van, amikor stúdi-
óba vonulok, van, amikor videoklip ké-
szül. Látszólag egyidejűleg történnek a
dolgok, de arra azért figyelek, hogy ami-

kor a kisfiammal vagyok, akkor minden
róla szóljon. Édesanya és feleség vagyok,
s az énekesnői szerepemmel együtt mind-
három kiegészíti egymást, és nem létezne
egyik sem a másik nélkül.
• Szeptemberben lesz 6 éves a kisfiatok, ő
most mennyit fog fel abból, hogy anya mi-
vel foglalkozik?
• Ő abszolút felfogja, és az ovis társai is
máshogy néznek rá, mint az első két év-
ben, amikor még „csak” az anyukája vol-
tam, de most már ha megyek érte, akkor
mindig köszönnek, hogy „Szia Zséda!”
Furcsa nekem is, hogy ilyenkor nem
„csak” Nimród anyukája vagyok. Nagyon
örülök ennek, el szokták nekem énekelni
a Fekete rúzst meg a Szürke patást, na-
gyon-nagyon édesek. Ő meg büszke, de
hát neki ez már természetes, és ha jön ve-
lem koncertre, akkor mindig belekapasz-
kodik a lábamba, és kijelöl magának,
hogy „Ez a nő az enyém, és ha bárki bár-
mit szeretne tőle, azt előbb velem kell
megbeszélnie.” Szóval nagyon édes és
büszke, látom a szemében, hogy most már
tudja, nem mindennapi foglalkozás az,
amit űzök.
• Hét évig voltál a Cotton Club Singers
tagja, éreztél már olyat a szólókarriered
alatt, hogy jól esett volna megint csapat-
ban dolgozni?
• Elég nagy csapatban dolgozom most is,
tehát azokkal az emberekkel, akiket vá-
lasztottam magam köré, egy komoly gár-
dát alkotunk, és nagyon szeretjük egy-
mást. Persze elől én állok, de kell az ő
munkájuk is. Hogyha arra gondolsz, hogy
az a hangzás, amit négy énekhang tud
nyújtani, meg zenében adni, az sokszor
eszembe jut, hogy milyen jó volt. Most
nemrégiben énekeltünk együtt az egyik
tévéműsorban, de ha a műfajra gondolok,
akkor jazzt most is éne-
kelek, tehát igazából
megtaláltam mindazt,
amiben én jól érzem
magam, amit szeretek
csinálni.

A sikeren túl
Magával ragadó, bizonyítottan tehetséges, ked-

ves, és sikere töretlen. Zsédenyi Adrienn
(Zséda) három évvel ezelőtt a dunavarsányi kö-
zönség előtt is bemutatkozott, amikor a városna-
pok keretében lépett színpadra. A közelmúltban a
Lakihegy Rádió (FM 107) készített vele interjút.
Riporter: Petró Károly. (A beszélgetés a Lakihegy
Rádió PÓDIUM c. műsorában hangzott el.)
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Lovaglás, táborozás!
A Jázmin Lovas udvar, Vendégház

megnyitotta kapuit!

Majosháza,
Kossuth Lajos utca 61. szám alatt

várjuk az érdeklő�dő�ket.
www.jazminlovasudvar.hu,

tel.: 06/70 384-7474, 06/70 221-1411

Várunk minden szépülni vágyó vendéget a Zsurló Szépségstúdióban!
Dunavarsány, Kossuth L. u 12. • www.zsurlo.5mp.eu 

KOZMETIKA • Biokozmetikumok • Arckezelések már 3.600Ft-tól
Tű nélküli mezoterápiás kezelés arckezeléshez 2.000Ft
Mikrodermabráziós bőrcsiszolás kezeléshez 900Ft
Dermarolleres kezelés 8900Ft
Fogyasztó kezelések, zsírbontás, alakformálás, testtekercselés 2.000Ft-tól
Vibrációs tréner 10 perc 600Ft
Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna kozmetikus - Tel.: 20/970-9976

FODRÁSZAT • Női hajvágás 2.200Ft- tól • Női hajfestés, vágás 4.500Ft-tól
Férfi hajvágás 900Ft-tól • Gyermek hajvágás 1.000Ft-tól • Bio hajápolás
Béki Edina Fodrász - Tel.: 70/394-1791

KÉZ-ÉS LÁBÁPOLÁS • Műköröm már 3.500Ft-tól • Gél lakk 2.000Ft
Japán manikűr 1.900Ft • SPA lábápolás 2.000Ft • Pedikűr: 2.500Ft
Bodnár Tímea műkörmös, manikűrös, pedikűrös - Tel.: 70/559-8328

A LÁNYOK-ASSZONYOK KLUBJA
DUNAVARSÁNYI EGYESÜLETE

köszönetet mond mindazoknak,
akik 2012-ben a személyi jövedelemadójuk

1%-át
egyesületünk javára ajánlották fel.
Tisztelettel és bizalommal kérjük,

hogy ha tehetik,
a 2013. évben is támogassák a L.A.K. 
egyesületét jövedelemadójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18705494-1-13

Akció! Ékszervásár!
Minden ezüst gyűrű most 50% kedvezménnyel!

Arany beszámítás 10.000Ft/g, felvásárlás 6.000Ft/g.

Fektesse pénzét színarany befektetési érmébe!

Arany, ezüst: felvásárlás, javítás, készítés.

A Botos zöldséges mellett!

Várunk mindenkit szeretettel!

Dunavarsány, Vasút sor 42. • Tel: 06/70-319-9461;

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz: 14-17,

Cs-P: 10-13, SZ: 9-12.

2013. január hónap óta születettek névsora

2013. január hónap óta házasságot kötöttek
Molnár Balázs

Krasznai István Gábor
Szűcs Gábor

–
–
–

Szűcs Anett
Rostás Andrea
Pintér Mariann

Lindenmayer
Attila Benjámin jan. 28.

Kocsis Fruzsina Petra feb. 8.
Nagy Levente feb. 13.
Ádám Dominik feb. 15.
Milcsevics Anna feb. 24.
Szóráth Roland már.  4.
Berta Laura már. 16.

Lippai Flóra már. 17.

Antal Ádám már. 19.

Krasznai Emese már. 20.

Sinka Zorka Lilla már. 22.

Agnecz Ármin már. 28.

Plaschil Benett már. 3.

Király Anett Cintia már. 7.
Korábbi újságokból technikai okok miatt kimaradt:

Bugyi Dorina Karolina       2012. szeptember 24.

2013. január hónap óta elhunytak névsora

Kendi Gizella élt 90 évet
Halász György élt 82 évet
Teplánszki Ferencné élt 82 évet
Szűcs Sándorné élt 81 évet
Badár Sándorné élt 77 évet
Skuta Sándorné élt 76 évet
Terjék Antal élt 75 évet
Varga Ferencné élt 73 évet
Matics Gyuláné élt 71 évet
Keresztes István élt 76 évet
Szeri Ferencné élt 58 évet
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• Eladó a Dunavarsány, Halász Lajosné
u. 7. szám alatti családi ház (Liptai
Húsüzlettel szemben). A ház 70 m2

alapterületű, 2 szobás, összkomfortos,
1920-ban épült. Mindkét szobában
nagy cserépkályha és konvektor
van. Melléképület: garázs és
szerszámos kamra.
Tel.: 06/20 410-0260.

• Lakás és szobák kiadók az 51-es út
mellett Nagyvarsányon!
Tel.: 06/20 587-8298

• Eladó egy 600 m2-es osztható telek,
közmű rendezhető. Ir. ár: 4 millió
Ft. Ugyanitt 500 m2-es telken 90
m2-es (vályog, tégla) családi ház,
víz, villany, gáz, vez. telefon, fúrt
kút, cserépkályha van. Korszerű
nyílászárók! Ir. ár: 12 millió Ft.
Tel.: 06/20 234-0290

• 50 fős bulizó helyiség kiadó a
Farmer tavon szülinapra, névnapra,
keresztelőre, házassági évfordulóra,
ballagásra, és helyben, kemencében
sült ételeket készítünk, bográcsozunk
kívánság szerint. Szálláslehetőség.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

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

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő
javítása garanciával.
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
www.galservice.hu

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

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

• Gázszervíz! bármilyen típusú
gázkészülékek javítása! bíró
Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• Kutyakozmetikus házhoz megy!
Tel.: 06/20 386-3363

• segítsen ön is az árva kutyáknak!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Futrinka egyesület mentett
kutyáinak ellátását! Adószám:
18258473-1-43. Weboldal:
www.futrinakautca.hu Köszönjük!

• FARMERTAVON élő hal kapható,
ugyanitt horgászási lehetőség,
szállás lehetőség!
Tel.: 06/20 553-2113

• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Szülők, figyelem! Pót nagyiságot,
gyermekfelügyeletet 1 éves kortól
vállal, akár alkalmanként vagy 
éjszakára is sok szeretetet adó, 
megbízható nagymama, valamint
idősgondozást!
Tel.: 06/30 285-9299

• Matematika, fizika korrepetálást
vállalok!
Tel.: 06/20 558-4555

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk, 
talpmasszázs otthonában! 
yúkszem, gombás köröm, 
sarokrepedés, körömbenövés? 
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A NK ö z é r d e k û  t e l e f o n s z á m o k
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
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Pénzügyi Osztályán

06/24 521-066
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oRVosI üGyeLeT
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.

FeLnőTT HáZIoRVosoK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12;
K, Cs: 13-17
Dr. békássy szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

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

Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VéDőnőI sZoLGáLAT

Kovácsné Zelenka ágnes
védőnő I. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka ágnes
védőnő II. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőn
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11

Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

FoGoRVosI RenDeLőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KInCseM GyÓGysZeRTáR
06/24 534-350
sZAKoRVosI 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 áLT. 
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
árpád u. 9.
06/24 472-125
KöZTeRüLeT-FeLüGyeLő
Doktor jános
06/70 938-2905
MeZőőR - schipek sándor
06/70 382-3660
PosTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV ZRT. (víz- és szennyvízszol-
gáltatás) 06/24 483-116
DunAVARsányI VíZIKöZMű
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

• 3/4 KPE cső (12 bar) 160 Ft/fm
• Földből kiemelkedő öntözőfej:

1290 Ft-tól
• 110-es PVC cső: 890 Ft/2 fm

• Slagok széles választéka,
90 Ft/m-től

• További 2000-féle termék,
készletről!

Weboldal: www.kisduna-vizgazfutes.hu  •  Telefon: 06/20 494-5057
Cím: Dunavarsány, 51-es és 510-es út kereszteződésénél.

Víz-gáz-fűtés, szerelvénycentrum és öntözéstechnikai szaküzletünk
kedvező árakkal várja vásárlóit.

Újdonság üzletünkben:
barkácslécek forgalmazása 30 féle méretben, válogatási lehetőséggel.

Ízelítő árainkból:
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • Tel.:24/534-250, e-mail:muvhaz.rendezvenyek@gmail.com
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Dunavarsány Város Önkormányzata 
2013. június 5-9. között rendezi meg 
hagyományos városnapi rendezvénysorozatát.

Dunavarsányi Napok

Kedvcsináló
2013

Várható programok

2013. június 5. (szerda) 18.00

A rendezvénysorozat megnyitója
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a helyi kórusok koncertje

2013. június 6. (csütörtök) 

Multitalent Musical Iskola színházi előadása
a művelődési ház nagytermében az alsó és fel-
ső tagozatos diákoknak
„Kendők, sálak a dunavarsányi hölgyek
szekrényeiből” címmel kiállítás megnyitó a
Helytörténeti Múzeumban
Közalkalmazottak napja alkalmából ren-
dezett ünnepség, Dunavarsány Közszolgála-
táért Díj átadása

2013. június 7. (péntek)

MIKOLA PÉTER műsora a nagysátorban az
óvodásoknak
19.00-tól „Amatőröké a színpad”
Fellépnek: PARABELLUM Zenekar
Folk Funk Superstars
Tom White Zenekar

2013. június 8. (szombat)

Kertbarát találkozó a Cserkészházban
Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi
Majorette és Táncegyesület jóvoltából
ÚJSZÜLÖTTEK POLGÁRRÁ FOGADÁSA
A helyi csoportok, civil szervezetek,
intézmények műsorai
Jenei Norbert Jojó Európa Bajnokság 6.
helyezett jojó bemutatója
Szlama László és a Kéknefelejcs zenekar
Oszvald Marika és Virág József operett
műsora
Radics Gigi
Caramel
Utcabál a CHERWOOD Zenekarral

2013. június 9. (vasárnap)

Szentmise – Katolikus templom
Ünnepi Istentisztelet – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
ORGONA HANGVERSENY a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban
Szentmise – Nagyvarsány, Katolikus
templom

Cserkész fogadalomtétel
A helyi csoportok, civil szervezetek, intéz-
mények műsorai
Tóth Gabi
Antal Timi
Lagzi Lajcsi és zenekara

Idén is vendégünk lesz Kádár Ferkó Fotószín-
háza. A Greznár Vidámpark ugráló várral, a
Panderosa Panzió pedig póni lovaglással várja
a gyerekeket. 

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálat szombaton kézműves fog-
lalkozást tart a gyerekeknek. 

A művelődési házban „Az éltető víz” címmel
kiállítást rendezünk a Weöres Sándor Óvoda és
a helyi amatőr képzőművészek alkotásaiból.
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Színházbusz 2013. május 25-én
szeretettel hívunk mindenkit

a Budapesti Operettszínház

MÁGNÁS MISKA című előadására.

Meghívó
Dunavarsány Város Önkormányzata,
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a Dunavarsányi Nemzeti Fórum
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Hősök Napja valamint a

Hősök Tere felavatásának 70. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Az ünnepi esemény 
2013. május 26-án, (vasárnap)  11.30-kor lesz a Hősök terén.

Ünnepi beszédet mond: Dr. Békássy Szabolcs, 
a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A műsorban közreműködnek:
Portik - Cseres Éva, Szécsényi György, Kantátika Férfi Kar 

Mindenkit szeretettel várunk!

A Mágnás Miska a magyar ope-
rett-irodalom egyik legsikere-
sebb műve.
Talán ez a műfaj egyetlen olyan
darabja, melynek a komikus fi-
gura a címszereplője. Miska, a
talpraesett lovászfiú, a „vazs-
megyei gyerek” pillanatok alatt,
a szemünk láttára válik előkelő
arisztokratává. Tenyeres-talpas
párjából, Marcsából is estélyi ru-
hás „flancos” dáma lesz, aki
Mary grófnőként vonul be az
úri társaságba.

Miska – Bajor Imre
Marcsa – Oszvald Marika
Rendező – Verebes István

Ez a három név igazi garancia
arra, hogy pompás szórakozás-
ban lesz része mindenkinek, aki
jegyet vált erre az előadásra.

Költség:  belépőjegy 3.300Ft/fő
busz:            1.000Ft/fő
összesen: kb. 4.300Ft/fő

Indulás: 17.30 órakor
a művelődési ház elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 
2013. május 15-ig személyesen,
vagy a 24/534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • Tel.:24/534-250, e-mail:muvhaz.rendezvenyek@gmail.com


