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Egy nap, két ünnep
Augusztus 20-án nem csak az államalapítást,

de a nagyvarsányi Petôfi Klub megújult épületének

átadását is ünnepeltük.

Ünnepi beszéd a 6. oldalon
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2011. augusztus 5-ei rendkívüli,
nyílt ülés

1. A képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való rendel-
kezés szabályairól szóló 3/2010. (II.
10.) Ök. rendelet 9. § (1) bekezdése
alapján a tulajdonában lévő, a vagyon-
kataszterben „Kultúrház” elnevezésű,
„Zeneiskola” megnevezésű és „Általános
Iskola” megnevezésű ingatlanjait kor  lá -
tozottan forgalomképes vagyonelem he-
lyett forgalomképes vagyonelemmé mi-
nősítette.

2. A testület 412.000.000 Ft, azaz Négy-
száztizenkétmillió forint hitel fel -
vételéről döntött a 134/2011. (VII. 27.)
számú képviselő-testületi ha tá ro zattal
megindított „HITELFELVÉTEL 2011”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgya lásos
közbeszerzési eljárás keretében. 
A hitel céljául a dunavarsányi ingatlan-
nyilvántartásban 036/12/13/14 hrsz.-ú
ingatlanok (V8-as terület) tulajdonjogá-
val kapcsolatban lezajlott polgári per-
ben 2011. május 5-én született bírósági
ítélet alapján az Önkormányzatot terhe-
lő fizetési kötelezettség teljesítését ne-
vezte meg.

3. A képviselő-testület a „HITELFELVÉ-
TEL 2011” tárgyú hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos közbeszerzési el-
járás nyertesének a CIB Bank Zrt.-t nyil-
vánította. Felkérte a Polgármestert, hogy
a CIB Bank Zrt.-vel kösse meg a hitel-
keret-szerződést valamint a keretbiztosí-
téki jelzálogszerződést, és tegye meg az
egyéb szükséges intézkedéseket.

2011. szeptember 5-ei rendkívüli,
nyílt ülés

A testület módosította az Árpád Fejedelem
Általános Iskola és a Weöres Sándor Óvoda
Alapító Okiratában – a jogszabályban sze-
replő definíciónak megfelelően – a sajátos
nevelési igényű gyermekekre vonatkozó ré-
szeket.

2011. szeptember 13-ai rendes,
nyílt ülés

1. A képviselő-testület a DTV Zrt. üzemel-
tetésében lévő művekről szóló beszá-
molót meghallgatta és elfogadta. 

2. Polgármester úr tájékoztatta a testületet
a Dunavarsány és Térsége Önkormány-
zati Szennyvíztársulás likviditásának ja-
vítására tett intézkedésekről.

3. A képviselő-testület Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatának 2011. évi I. fé-
léves költségvetési beszámolóját elfo-
gadta.

4. A testület módosította az Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratát.

5. A képviselő-testület jóváhagyta az Er-
kel Ferenc Alapfokú Mű vé szet ok ta tási
Intézmény pedagógiai programját.

6. A testület jóváhagyta a „Dunavarsányi
Erdélyiek Egyesülete” névhasználati
kérelmét.

7. A képviselő-testület jóváhagyta a „Du na -
varsányi Kölyökklub Gyermek és Ifjúsá-
gi Egyesület” névhasználati kérelmét.

8. A testület módosította a „Gyertyaláng
Kegyeleti Szolgálat” Temetkezési Kft.-
vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződést annak formai változása miatt.

9. A képviselő-testület támogatta a Petőfi
Horgásztó szabályozási tervének módo-
sításáról szóló dokumentáció meg kül -
dését az egyeztetési eljárásban érdekelt
szerveknek.

10. A testület hozzájárult a 015/2 hrsz.-ú
közút elbányászott részének ér té ke sí té -
sé re irányuló eljárás megindításához.

11. A képviselő-testület az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tan tárgy fel osz tását
és az abban szereplő óra tö meget a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-

vény 52. §-a alapján a 2011/2012-es
tanévre jóváhagyta.

2011. szeptember 13-ai rendes,
zárt ülés

A képviselő-testület a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetői pályá-
zatát eredménytelennek nyilvánította és új
pályázatot írt ki.

A képviselő-testület a 2011. szeptember
13-ai ülésén megalkotta:

1. az ivóvíz-szolgáltatás és a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás díjainak szabá-
lyozásáról szóló 16/2011. (IX. 14.) sz.
Ök. rendeletét.

2. a szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás díjainak szabá-
lyozásáról szóló 17/2011. (IX. 14.) sz.
Ök. rendeletét. 

3. a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló 17/2010.
(XII.16.) sz. Ök. rendeletének módosí-
tásáról szóló 18/2011. (IX. 14.) sz. Ök.
rendeletét.

TESTÜLETI HATÁROZATOK

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet,
• egészségügyi főiskolai karon szerzett

védőnői oklevél vagy ezzel egyenérté-
kűnek elismert oklevél.

előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat,
• helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo -

nyítványt,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

vány másolatát,
• referenciákat.

bérezés: a közalkalmazottak jogállá -
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.

ellátandó feladatok:
• területi védőnői ellátásról szóló 49/

2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meg -
határozott védőnői feladatok.

Munkavégzés helye:
2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: 
folyamatos. 

A pályázat elbírálásának határideje:
a beadást követő soron következő képvi-
selő-testületi ülés. 

Az állás betölthető:
2012. január 1-jétől.

A teljes munkaidejű közalkalmazotti ki-
nevezés határozatlan időre szól 3 hóna-
pos próbaidővel.

Dunavarsány Város Önkormányzata
szol gálati lakást nem tud biztosítani. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot a pályázat érvénytelenné és ered-
ménytelenné nyilvánítására. 

A pályázatot zárt borítékban,
dunavarsány Város Polgármesteré-
hez kell benyújtani az alábbi címre:
Dunavarsány Város Polgármestere, 2336
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
lehet: Dunavarsány Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatalánál a
06/24 521-052-es telefonszámon.

Pályázati felhívás

Védőnői állás betöltésére
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Ma valóban vége lett a

nyárnak. Egy-két csepp
eső is esett, s ha vissza

is jön a meleg és a napfény, az
már nem a tinédzser lányokról
kapja a nevét. Azért reméljük,
hogy visszajön, és élvezzük a
gyümölcsérlelő napfényt, a jóízű
gyümölcsöket, az édes musto-
kat, a szép őszi napokat és az el-
múlásában is ígéretes teremtés
szépségeit. Szeptember elseje
nem csak az iskolakezdésnek a
napja, hanem az ősi keresztény
naptár szerint a teremtés ünnepe
is. Tehát minden kezdetnek a je-
les napja. A mi négy-évszakos
naptárunk szerint is szeptember
sok mindennek a kezdete. Köz-
hivatalokban, vállalkozásokban,
a mezőgazdaságban, a családok-
ban nagy levegővel, nagy elha-
tározással sokszor kezdődik va-
lami új ezekben a napokban.

Ezt a megújult nekifeszülést
azonban csak jó hangulattal, bi-
zalommal és a korábbi sikeres
tetteink szép emlékével lehet
igazán megtenni. Az alábbiak-
ban összegezzük azokat a sike-
reket, amelyek mindannyiunkat
lelkesíthetnek mindennemű to-
vábbi terveinkben. Persze az

emberi természet erre sokszor
nehezen adja a fejét. Olykor mo-
rog, a káka tövén csomót keres,
ördögöket fest a falra, vádasko-
dik, nyitott kapukat dönget és
szélmalomharcot vív. Nagyon
szépen kérem a köz javát bizo-
nyára jó szívvel és jó szándékkal
szolgálni kívánókat, hogy a fen-
ti kísértéseknek a város érdeké-
ben álljanak ellen.

A viták fontosak, a társadalmi
és polgári kezdeményezések és
egyeztetések elengedhetetlen ré-
szei a demokráciának. A válasz-
tott képviselők nem kapják meg
a voksokkal együtt a bölcsesség
kövét, nem tévedhetetlenek.
Szükségünk van mindenkinek a
jó tanácsára és jó szavára, de a
felelőségünk kizárólagos. Ebben
senki más nem osztozik. Nem
adhatunk helyet a „Kibicnek
semmi sem drága” lehetőségnek
úgy, hogy az hátrányt jelentsen a
város fejlődésének, a munka-
helyteremtésnek és az előrehala-
dásnak. E markáns megállapítás
ellenére természetesen továbbra
is várjuk minden átfogóan gon-
dolkodó, össz-varsányi érdeket
szem előtt tartó szempontnak az
építő kifejezését.

De térjünk az eredményes
munkára, amit sokan sokféle-
képpen és nem hiába végeztünk
a nyár folyamán. Ezek között
említhetem az IBIDEN-nek a
bővítő beruházását, amely
ugyan közvetlenül nem a mi
ügyünk, de közvetlenül is a mi
érdekünk. A tervek szerint a
munkálatok egy év múlva befe-
jeződnek, több száz új munka-
hely jön létre, mindez úgy, hogy
környezetünket és egészségün-
ket nem veszélyezteti. 2011-ben,
amikor a munkahelyteremtés az
egyik legkritikusabb pontja a
nemzetgazdaságunknak – és így
nyilván a mi varsányi gazdasági
helyzetünknek is –, akkor ez egy
örülnivaló jó hír. Az IBIDEN
adót fizet a városnak és kenyér-
kereső munkahelyet ad sok hely-
bélinek.

Másik jó hírünk, hogy befeje-
ződött, lezárult az úgynevezett
V8-as ügy. Bár hitelfelvétel
árán, de elmondhatjuk, hogy
megmentettünk Dunavarsány-
nak közel 70 hektárnyi szabad
felhasználású földterületet,
amely egy korábbi – átgondolat-
lan vagy éppen önös érdeket
szolgáló szándék mentén átgon-

dolt – döntés kapcsán nem kis
vagyonvesztést okozva már el-
kótyavetyélésre került. Hisszük,
hogy a 70 hektárnyi szabad fel-
használású terület jól fogja szol-
gálni városunk hosszú távú ér-
dekét.

Örömünk harmadik forrása a
nagyvarsányi Petőfi Klub sike-
res befejezése, ünnepélyes át-
adása. Ez a beruházás nagyban
gazdagítja városunk közösségi
tereinek változatosságát és befo-
gadóképességét. Köszönetet
mondok mindazoknak, akik
ezért a nyaruk nagy részét ál-
dozták. Természetesen azoknak
is, akik az ünnepséget színvona-
lasan előkészítették és lebonyo-
lították.

Reméljük, hogy hasonlóan
szép programok várnak ben-
nünket a szüret, a teremtésvé-
delem, a Hospice kert, a refor-
mációs programok, történelmi
megemlékezések és más fel-
emelő őszi rendezvények kap-
csán, amelyekből erőt merítünk
és újabb eredményes munkát
végzünk. 

Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

1. Mikor tartják a népszámlá-
lást?

A 2011. évi népszámlálásra októ-
ber 1. és 31. között kerül sor. Ez
a teljes körű lakás- és személy-
összeírás azonban egy meghatá-
rozott „eszmei időpontra” vonat-
kozóan készít állapotfelvételt. Az
eszmei időpont ezúttal 2011. ok-
tóber 1. (szombat) 0 óra lesz,
vagyis a válaszokat mindig erre
az időpontra gondolva kell meg-
adni. Az eszmei időpontra vonat-
kozóan Magyarország területén
számba vesznek minden lakást és
minden itt élő természetes sze-
mélyt. Ez vonatkozik mindazokra
a magyar állampolgárokra, akik
az ország területén életvitelszerű-
en élnek, vagy ha külföldön van-
nak, akkor csak átmenetileg (12
hónapnál rövidebb ideig) tartóz-
kodnak ott. Összeírják még az or-
szág területén 3 hónapnál hosz-

szabb ideig tartózkodó külföldi
állampolgárokat és a hontalan
személyeket is.
Az adatfelvétel során számba
vesznek az ország területén min-
den lakást, lakott üdülőt, egyéb
lakóegységet, illetve közösségi
éjszakai elhelyezést szolgáló in-
tézményt.
2. Kötelező-e az adatszolgálta-

tás? Ha valaki megtagadja,
mire számíthat?

A népszámlálás végrehajtását tör-
vény rendeli el. Az adatszolgálta-
tás minden kérdésre kötelező, ki-
vételt képeznek ez alól az anya-
nyelvre, a nemzetiségre, vallásra,
egészségi állapotra, fogyatékos-
ságra vonatkozó kérdések, ame-
lyek szenzitív (érzékeny) kérdé-
sek, így ezekre a válaszadás ön-
kéntes. A kötelező adat szolgáltatás
megtagadása a törvény szerint sza-
bálysértés.

3. Az adatszolgáltató milyen vála-
szadási módok közül választhat?

A kérdéseket megválaszolhatja:
• Interneten keresztül október

1. és október 16. között a
www.enepszamlalas.hu oldalon.
Ehhez a címére eljuttatott lakás-
kérdőív első oldalán található
„Azonosítóra” és „Internetes
belépési kódra” lesz szükség.
Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt
a kitöltési módot kell választani.

• Papíralapú önkitöltéssel 2011.
október 1. és október 16. kö-
zött. A számlálóbiztos által az
adatszolgáltatóhoz eljuttatott
kérdőívet kitöltés után a szám-
lálóbiztosnak kell visszaadni.

• Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja személyesen
a számlálóbiztosnak 2011. ok-
tóber 1. és október 31. között.

A számlálóbiztosok hivatalos
személynek minősülnek, a KSH
által kiadott igazolvánnyal ren-
delkeznek, mely csak a fényképes
személyazonosító okmánnyal
együtt érvényes.
4. Kellenek-e személyes doku-

mentumok a kérdések megvá-
laszolásához?

A számlálóbiztosnak az adatszol-
gáltatók által adott válaszokat el-
lenőrzés nélkül el kell fogadni, de
fel kell hívni az adatszolgáltató
figyelmét, hogy a törvény szerint
a valóságnak megfelelő adatokat
kell közölnie. Dokumentumok
bemutatását a számlálóbiztos
nem kérheti.
A számlálóbiztosok már szeptem-
ber végén minden háztartásba el-
juttatják az adatfelvételi csoma-
got, amely tartalmazza a lakás- és
személyi kérdőív egy-egy példá-
nyát és egy tájékoztató levelet.
Az összeírás sikeressége érdeké-
ben megkérek minden dunavarsá-
nyi lakost, hogy a hiányzó vagy
pontatlan házszámokat, helyrajzi
számokat, ajtószámokat, postalá-
dákat pótolják, a postaládára le-
hetőség szerint írják rá a pontos
címet, ezzel is segítve a számláló-
biztosok településen belüli tájé-
kozódását és az adatszolgáltatási
csomagok lakossághoz történő
eljuttatását.
További információ a

www.nepszamlalas.hu
oldalon olvasható.

dr. Szilágyi Ákos
népszámlálási felelős

általános
tudnivalók
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Mint emlékezhetnek, a V8-te-
rület néven ismert közel 43 hek-
táros, jelenleg belterületi szántó
művelési ágú, önkormányzati tu-
lajdonú földterület ügyében szü-
letett jogerős választott bírósági
ítélet alapján Dunavarsány Város
Önkormányzatának, mint alpe-
resnek egy külföldi befektetők
által alapított Ingatlanfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság
részére, mint felperesnek meg
kell fizetnie a felperes által a V8-
területekért bizonyítottan kifize-
tett tőkeösszeg és annak a kifize-
tés óta eltelt időszakra számított
törvényes kamatainak összegét.
Az ítélet szerint a 19.361.840 Ft
választott bírósági díjból a per-
vesztességük arányában osztoz-
nak a felek, melyből Dunavarsány
Város Önkormányzatát terhelő
kötelezettség 4.265.000 Ft. (A díj-
ból a fennmaradó 15.096.840 Ft
megfizetése a felperest terheli.)

Dunavarsány Város Önkor-
mányzata a jogerős ítéletben
megítélt fizetési kötelezettség
teljesítéséhez szükséges pénz-
ügyi forrás megteremtéséhez -
közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeként - 2011. augusztus 11-én
a CIB Bank Zrt.-vel kötött hitel-
keret szerződést.

Tájékoztatom Önöket, hogy
Dunavarsány Város Önkormány-
zata a jogerős ítéletben foglaltak
alapján 2011. július 15-én
10.000.000 Ft-ot, 2011. augusz-
tus 18-án 402.521.102 Ft-ot és a

választott bírósági díjból ráeső
4.265.000 Ft-ot a felperes részére
átutalással kiegyenlítette, és ez-
zel a V8-területhez kapcsolódó
polgári jogi jogvita véglegesen
lezárult.

Ismételten hangsúlyoznom
kell, hogy a kialakult helyzet el-
kerülhető lett volna, ha a jog-
ügylet alapjait előkészítő döntés-
hozók annak idején nem a ma-
gán és befektetői érdekek által
befolyásolva, a jogi kiskapukat
keresve hozzák meg döntésüket,
hanem felelősen gondolkodva, a
közvagyon védelmében, a tele-
pülés rövid és hosszú távú érde-
keit szem előtt tartva járnak el.
Ha így tettek volna, akkor nem
jött volna létre a jogerős ítélet
tükrében semmisnek tekinthető
előszerződés, nem lett volna
választott bírósági eljárás és
nem kellene Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatának erején
felül, a múltban elkövetett sú-
lyos hiba miatt kifizetést telje-
sítenie.

Végezetül tájékoztatom Önö-
ket, hogy a V8-területeket érintően
a kialakult helyzetre tekintettel
vizsgáljuk a felelősségi kérdéseket
és megtesszük a lépéseket annak
érdekében, hogy megállapítást
nyerjen: a jogügylet kapcsán ter-
hel-e bárkit is büntetőjogi felelős-
ség, vagy kizárható az ügy bünte-
tőjogi vonulata.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

lomtalanítás
• Szeptember 24., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső
terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca -
Határ utca által határolt terület).
• Szeptember 25., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark,
Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász La-
josné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület).
• Október 1., szombat
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi
utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület).

Megkérünk Minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a lomot
rendezetten, a lomtalanítást megelőző napon tegye az ingatlanok
elé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzat rendelete sze-
rint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t
meghaladó mennyiségű lom elszállítását az ingatlan tulajdonosá-
nak vagy bérlőjének szállítólevél alapján bruttó 3.600 Ft/m3 áron
kiszámlázzuk. 
A lomtalanítás reggel 5:30-kor kezdődik! 
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható meg-
történte után elszórtan lom maradt a helyszínen, nem tudunk fi-
gyelembe venni. 

Ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió,
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)tele-
fon, videójátékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lú-
gok, permetezőszerek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó ter-
mékek (pl. szürke hullámpala, pala), használt gépjármű és kerékpárgu-
mik, gyógyszerek, építési törmelék. Ezen hulladékokat nem helyezhetjük
el lerakóban. 
• 2011. október 1-jén lakossági elektronikai hulladékgyűjtés lesz
a mézüzem előtti területen. Kérjük, hogy az elektronikai hulladékokat
e napon adják át hasznosításra, és ne tegyék ki a lomtalanítás során!

DHRV

A felelősök a múltban keresendők

Értesítjük Tisztelt Utasainkat,
hogy a Budapest-Kelebia vasútvonalon karbantartási mun-
kák miatt 2011. szeptember 26/27-től szeptember 28/29-ig
Taksony – Kiskunlacháza, illetve Kunszentmiklós-Tass – Bu-
dapest-Keleti állomások között a hirdetményen feltüntetett
vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek, melyek
menetrendjét szürke háttérrel jelöltük! Felhívjuk utasaink figyel-
mét, hogy Kőbánya-Kispestről 18 óra 04 perckor induló gyors-
vonat Kőbánya-Kispest -Kunszentmiklós-Tass állomások között
nem közlekedik. Kérjük utasainkat, hogy a 17 óra 32 perckor in-
duló személyvonatot (buszos átszállással) vegyék igénybe. Kun-
szentmiklós-Tasson átszállhatnak a Kelebiáig közlekedő gyors-
vonatra. A Budapest-Keletiből – Beográdba közlekedő Beograd
nemzetközi vonat kerülő útirányon át, (Cegléd-Kiskunfélegyhá-
za-Kiskunhalas) közlekedik! A nemzetközi vonat útvonala nem
érinti a menetrendben megállásra kijelölt Kiskőrös állomást,
ezért Kiskőrösről Kiskunhalasra 1.04-kor, Kiskunhalasról –
Kiskőrösre 1. 36-kor vonatpótló autóbuszt indítunk! A vonat-
pótló autóbuszokon együttes elhelyezést, kerékpárszállítást, ke-
rekesszékes utaztatást, valamint élőállat-szállítást nem tudunk
biztosítani! A vonatpótló autóbuszokon a vonatra megváltott
menetjegyek érvényesek Az utazásuk során Önöket ért ké-
nyelmetlenségért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!
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Közlekedési híreink
Július 18-án 15.30-kor egy szigethalmi,

70 éves férfi az 510-es úton haladt az 51-es
út irányába (taksonyi elágazás), amikor
egy Budapest felől érkező, egyenesen hala-
dó személygépkocsinak nem adott elsőbb-
séget, emiatt összeütköztek. Nagyobb
anyagi kár keletkezett és 3 fő személyi sé-
rüléseket is szenvedett.            

Július 23-án 9.40-kor egy budapesti férfi
a járműszerelvényével Baja irányából Bu-
dapest felé tartott az 51-es úton. Nem az út-
viszonyoknak megfelelő sebességgel köz-
lekedett, ezért pótkocsija bal hátsó része át-
haladt a Szigethalom irányába kanyarodó
sávba (taksonyi elágazás), és az ott haladó
személygépkocsi oldalát végighúzta.
Anyagi kár keletkezett.

Dunavarsányi bűnesetek
A vasútállomáson július 17-ére virradó-

an elloptak egy zöld színű, lánccal és la-
kattal rögzített Gepida MTB típusú kerék-
párt. 

Július 21-én 11.20-kor a Castrol kúttal
szembeni részről egy járó motorral álló
Toyota személygépkocsit tulajdonítot-
tak el. 

Egy hátsó kis ablakon törtek be egy Po-
zsonyi utcai családi házba július 28-ára vir-
radóan, ahonnan készpénzt, iratokat és
bankkártyákat vittek el. 

Két motorkerékpárt és láncfűrészt loptak
augusztus 1-jére virradóan a Jókai utca egyik
garázsából alkalmi lopás módszerével. 

Augusztus 1-jén észlelték a háztulajdo-
nosok, hogy a Bajnok utcában a családi há-
zuk terasz ajtaját kifeszítették, és nagy ér-
tékben ékszert, készpénzt, műszaki cikke-
ket, ruhaneműt loptak el.

Augusztus 2-án hajnalban a Határ úti
sorházak egyik garázsából loptak el egy
Suzuki típusú személygépkocsit, nagy
mennyiségben sört és horgászfelszerelést.

Augusztus elején két bejelentés is érke-
zett a Nyúltelep felé vezető úton található
Vastelepről, hogy onnan fémgyűjtők drót-

kötelet, itató vályút és vasanyagokat tulaj-
donítottak el.

Augusztus 12-én 16.30 és 17.00 között
egy fodrászüzlet elől loptak el egy Suzuki
típusú személygépkocsit. A tulajdonos a
csomagtartóban felejtette a kulcsot, és mire
eszébe jutott, az autója már nem volt meg. 

Az eltulajdonított tárgyak körözését
rendszeresen kiadjuk, és minden ügyben
folyik a nyomozás. Kérjük, ha van bármi-
lyen információjuk, keressék Molnár Ba-
lázs r. ftzls. urat, vagy bármelyik rendőrt,
akár a Ráckevei Rendőrkapitányságon,
akár a Dunavarsányi Körzeti Megbízotti
Irodán.

Szabó Sándor
r. alezredes

Nyomatékosan felhívom a fi-
gyelmet, hogy forgalomcsillapí-
tó fizikai eszközök kiépítésére
kizárólag szakértő által készí-
tett, jogszabályokon és tapaszta-
lati tényeken alapuló átfogó
közlekedési-forgalomtechnikai
koncepció és tervek alapján, to-
vábbá a hatályos útügyi műsza-
ki előírásokban foglaltak szigo-
rú betartásával kerülhet sor.

Az utak forgalomszabályozá-
sáról és a közúti jelzések elhe-
lyezéséről szóló 20/1984.
(XII.21.) KM rendelet mellék-
letének III. fejezete szabályoz-
za a lakott területek és csillapí-
tott forgalmú övezetek kijelölé-
sét és forgalomcsillapításuk
lehetőségeit. A jogszabály ren-
delkezése szerint lakott terüle-
ten a közúti közlekedés károsí-

tó hatásainak mérséklése és a
forgalom biztonságának növe-
lése érdekében korlátozott se-
bességű, illetve lakó-pihenő
övezetek jelölhetők ki az előírt
feltételek teljesülése esetén. A
lakó-pihenő övezet és a korlá-
tozott sebességű övezet bejára-
tát az úttest szintjének küszöb-
szerű megemelésével vagy
más építési beavatkozással
(például középszigetek, útszű-
kületek, optikai kapuk) lehet
jelezni. Hasonló fizikai eszkö-
zök (sebesség csökkentő bor-
dák, oszlopok, utcabútorok, el-
húzások stb.) helyezhetők el az
övezetek úttestjén a járművek
várakozására szolgáló útfelüle-
tek kijelölése, illetve a jármű-
forgalom számára megenge-

dett sebesség betartatása érde-
kében, azonban ezek az eszkö-
zök nem akadályozhatják a
megengedett sebességgel törté-
nő folyamatos haladást. Útke-
reszteződésekben, nagyobb
gyalogosforgalmat keltő létesít-
mények környezetében, továb-
bá járdák, gyalog- vagy kerék-
párutak átvezetésénél az úttest
szintje megemelhető. A telepü-
lés egészére kiterjesztett korlá-
tozott sebességű övezetben az
elsőbbséggel rendelkező úton
forgalomcsillapításra kizárólag
a burkolatszint emelése nélküli
megoldások, elsősorban sável-
húzások (kapuzatok) alkalmaz-
hatók.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A közúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése
2011. augusztus 31-én a késő délutáni órákban ismeret-

len elkövetők engedélyek nélkül a dunaparti Árnyas ut-
cában a közúti közlekedés akadályozása céljából, a szab-
ványoktól teljesen eltérő, kivilágítatlan, előjelzés nélküli,
„fekvőrendőrszerű” mart aszfaltcsíkokat helyeztek el 520
méteres útszakaszon, ezzel veszélyeztetve a közúti közle-
kedés biztonságát. Az ismeretlen elkövetők felderítésére és
az esetleges büntetőjogi felelősség megállapítása érdeké-
ben a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Rendőrségi tájékoztató
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„Még jőni kell, még jőni fog / Egy jobb kor,
mely után / Buzgó imádság epedez / Százezrek
ajakán.” - reménykedik Vörösmarty Mihály
a Szózat látomásai sorában. A felgyorsult vi-
lágunk türelmetlen embere máris kérdezi: mi-
kor, mikor, mikor? Nincs időnk! Elegünk van
abból, hogy ígéretekből és hangzatos célok-
ból éljünk! Erre a türelmetlen kérdésre és pa-
naszszóra azonban sem ünnepen sem hétköz-
napon nincs válaszunk. Viszont ünnepen és
hétköznapon ezzel kapcsolatban egy másik
kérdésre kellene koncentrálnunk. Mitől, mi-
től, mitől? Mi a feltétele és mi az elősegítője
annak, hogy egy olyan jobb kor jöjjön, amely
boldog nemzeti létet jelent, és hálás imádsá-
got inspirál?! Mitől jön el ez a jobb kor?!

Állami ünnepünkön John Fitzgerald Ken-
nedy megállapítása talán segít e kérdés meg-
válaszolásában. A mártírsorsra jutott elnök
beiktatási beszédében egyebek mellett ezt
mondta: „nem az a kérdés, hogy az állam mit
ad az állampolgárának, hanem az, hogy az
állampolgár mit ad az államnak”. Tehát nem-
zeti fölemelkedésünk nem egy megfoghatat-
lan filozófiai kategórián, nevezetesen az álla-
mon múlik, még csak nem is az államon, mint
intézményrendszeren múlik önmagában, ha-
nem azon, hogy az állampolgárok milyen fi-
lozófia és értékrend mentén, milyen államot
hoznak létre. Az állampolgár befektetési
készségének és befektetési képességének az
összessége adja azt a kiindulási pontot, amely
később az állam és az állampolgár közötti ter-
mészetes és épületes kölcsönösségben fejlő-
dik tovább.

Ezeréves államiságunk ünnepén visszaem-
lékezhetünk háborúkra, járványokra, igazság-
talan diktatúrákra, kitelepítésekre és népirtá-
sokra. Ártatlan emberek jogfosztására és kín-
zására. Ezek sorában lesütött szemmel kell
emlékeznünk arra a nem kevés példára, ami-
kor mindezt magyar tette magyarral szemben.

A nemzetpusztulásnak nem csak a víziója je-
lenik meg újra és újra a nemzetféltő lelki sze-
mek előtt, hanem a nemzeti önpusztításnak a
példái is megjelennek szemünk előtt. Múltbé-
li példái ennek ármánykodásban, hazaárulás-
ban, idegen érdekek kiszolgálásában sorakoz-
nak. A jelen példái talán szalonképesebbnek
tűnnek, de ugyanúgy ön- és nemzetpusztító-
ak. Ilyen az önzés, a nemzettudat és a haza-
szeretet ordító hiánya, a családi kötelék fel-
bomlása, a gyermekvállalás elutasítása, a
nemzetmegtartó értékek ignorálása, a közös-
ségi érdekek elutasítása, a magántulajdon
imádata, a köztulajdon rongálása, a személyi
szabadság követelése, a nemzeti függetlenség
igényének lemosolygása, az állampolgári jo-
gok követelése és az állampolgári kötelessé-
gek figyelmen kívül hagyása. A nemzetpusz-
tulás víziója sokak előtt ma is megjelenik.
Ami tovább szomorítja a helyzetet az az,
hogy demográfiai vagy ökológiai számítások-
kal mindez kartávolságnyira tűnik. A kérdés
az, hogy mitől fogjuk ezt elkerülni? Mitől jön
a jobb kor és nem a nemzethalál, mint amit
Vörösmarty sem zárt ki? A megelőző vers-
szak patetikus szavai így érvelnek: „Az nem
lehet, hogy ész, erő / És oly szent akarat / Hi-
ába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt”. 

Technokrata világunkban idegenül csenge-
nek a patetikus szavak. A pátoszt, a szenve-
délyt levetkőztük, de ebből az is következik,
hogy a passiót, a szenvedést még szorosabbra
gomboljuk magunkon. Ennél még elgondol-
kodtatóbb az, hogy vajon korunkban beszél-
hetünk-e olyan észről, olyan erőről és olyan
szent akaratról, amely a magyar nemzet meg-
mentésére és felemelkedésére koncentrál?
Tudunk-e éppen arról az igyekezetről, ami az
egyéni érdeken felülemelkedvén az észt és az
akaratot szentségi odaadással állítja csatasor-
ba a nemzet érdekében? Pedig úgy tűnik,
hogy Vörösmarty után 150 évvel sincs más

eszközünk, mint az ész, az erő és az akarat,
amelyeket magunkra koncentrálhatunk, ame-
lyekkel egymás ellen fordulhatunk, vagy
amelyeket az ország, a nemzet javára egyesít-
hetünk, és így végső soron mindannyiunk
szolgálatába állíthatunk.

Ez is csak akkor lesz ígéretes, ha olyan lé-
lekkel tesszük, hogy benne megjelenik a há-
lának imádságos szava. A hála érzése mind-
azért, amink van, amire építhetünk, és amiből
új életet nyerhetünk. A hála ezeréves megtar-
tatásunkért, gyógyulásokért, felemelkedése-
kért, megbékélésekért, emberi és emberfelet-
ti támogatásokért. Egy hálátlan, türelmetlenül
követelőző nemzet fiai nem tudnak ígéretes
országot építeni. Az ígéretes, jobb kor záloga
saját korunk arra érdemes elemeinek és érté-
keinek hálás megbecsülése. Országosan és
helyileg is van honnan elindulnunk. Van mi-
ért hálát adnunk, van mire építenünk. Épít-
sünk ezeréves és közelmúltbéli alapjainkra.

Városunkban az elmúlt évek és az elmúlt
év okán is van miért hálát adnunk, van hon-
nan tovább lépnünk. Az idei ünnepségünk
egyben egy hálaadó ünnepség is a megújult
és kibővített Petőfi Klub kapcsán. Városunk
ismét fejlődött, gazdagodott. Az építésnek és
az épülésnek a víziója ebben az épületben is
testet öltött. Korszerű feltételek hívják a kö-
zösségi életre vágyókat ebbe a házba. Ezzel a
beruházással városunk jobb kora felé léptünk
egy kicsit. Ünnepeljük hálával ezt a sikeres
lépésünket is. Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik ezért a sikeres lépésért sokat, oko-
san és szent akarattal tettek.

Ne feledkezzünk meg az Újkenyérért is há-
lát adni. Legyünk olyan város, ahol a jó hír is
hír. Ahol annak is van hírértéke, hogy minden
család asztalára megtermett az Újkenyér.
Ahol annak is van hírértéke, hogy az emberi
igyekezet, a természet és a teremtés rendje
valamint a Gondviselő szeretete nem csak a
távoli múltban, hanem a mi egyszerű közel-
múltunkban is egy jobb kor felé segített ben-
nünket. Hálás szívvel megszentelt értelmünk,
erőnk és szent akaratunk építse tovább váro-
sunkat, országunkat, nemzetünket. 

Hajrá Magyarország! Hajrá Dunavarsány!

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Bóna Zoltán polgármester augusztus 20-án,

a nagyvarsányi Petőfi Klub átadásán elmondott ünnepi beszéde

Dunavarsány Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2011. szeptember 24-én (szombaton) megrendezend

SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS MULATSÁGRA.
Gyülekez: 14.00-kor a Petfi Mveldési Ház és Könyvtár udvarán

Indulás: 14.30-kor

Útvonal: Petfi Mveldési Ház – Vörösmarty u. – Erkel F. u. – Nagyvarsányi út –
Nyár u. – Petfi Klub – Szabadság u. – Sport u. – Petfi lakótelep – Vörösmarty u. –
Görgey u. – Bajcsy-Zs. u. – Habitat u. – Vasút sor – Trianon Emlékpark – Árpád u. –
Damjanich u. – Halász Lajosné u. – Petfi Mveldési Ház.

A felvonulást MÁTÉ JÁNOS ÉS ZENEKARA kíséri.

Megállók: Vörösmarty u. – Erkel F. u. sarok; Erkel F. u.; Petfi Klub; Petfi lakótelep;
Görgey u. – Eötvös u. sarok; Soli Deo Gloria Közösségi Ház; Rákóczi u. – Árpád u. sarok;

Árpád u. – Damjanich u. sarok; Halász Lajosné utca; Petfi Mveldési Ház.

18.00-tól Szüreti mulatság a Petfi Mveldési Ház és Könyvtárban,
melyre a belépés ingyenes!

Mindenki szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja és a Petfi Mveldési Ház és Könyvtár!

BÚCSÚBÁL
2011. október 22-én,
szombaton 20 órától

a felújított Petőfi Klubban.

Jegyek 1500 Ft-os áron
elővételben kaphatók:

Tóth Istvánné, Kati fodrásznál
06/24 484-232

Schuszter Bernadettnél
06/70 375-9631

Schuszter Istvánnál
06/30 391-6981
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Az ellopott virágok helyére újak kerültek,
kaptunk egy kis fűszer kertet táblácskákkal, me-
lyeken a növények neve szerepel. A gyermekek
így megismerhetik, megszagolhatják vagy akár
meg is kóstolhatják a kertben lévő fűszernövé-
nyeket. Mindezt megtapasztalva sokkal köny-
nyebb nekik a tanulás. Kaptunk friss homokot az
üres homokozókba, térkövet a II. épület járdájá-
nak kiszélesítésére, a Törp csoportban pedig sor
került a parketta csiszolására, lakkozására!

Kitaláltuk, hogyan tudnánk köszönetet
mondani a segítőkész szülőknek, így többünk
egyetértett, hogy készítsünk egy dicsőség fát,
amit az egyik kedves óvó nénink férje valósí-
tott meg ajándékképpen nekünk, és a dicsőség
fára szívecskékben (ezt az egyik apuka készí-
tette) helyezzük el a segítőkész szülők nevét,
hogy mindenki láthassa. 

Nyáron került sor a II. épület folyosójának
és konyhájának festésére, amit társadalmi

munkában a gyógypedagógusunk és a gondno-
kunk vállalt. A végén szeretném még egyszer
mindenkinek megköszönni azt a sok-sok segít-
séget, amit az elmúlt nevelési évben kaptunk.

Ismét elindult egy év új kihívásokkal, új le-
hetőségekkel, új feladatokkal. Ebből az alka-
lomból sikerekben gazdag új nevelési évet kí-
vánok minden kedves gyermekünknek, mun-
katársunknak egyaránt! Bízom abban, hogy az
idei kihívásokat is az eddigiekhez hasonló
eredményekkel zárja majd intézményünk.
Bármikor szívesen fogadjuk véleményüket,
tanácsaikat, észrevételeiket. Remélem – a
gyermekeink érdekében –, hogy a jövőben is
ilyen gyümölcsöző lesz a kapcsolat a szülők
és intézményünk között.

Baráti Ildikó
Intézményvezető

Nem könnyű az is-
kolakezdés. A szülők-
nek hatalmas gond és
anyagi teher, a gyere-
keknek pedig a nagy szabadságot
adó vakáció után sok kötelesség
és felelősség. Mégis van a tanév-
kezdésben sok szépség is, hiszen
benne van az újrakezdés, az ered-
ményes közös munka lehetősége,
amit alapvetően meghatároz az
iskola és a szülői ház kapcsolatá-
nak minősége. Ezért folyamato-
san törekszünk arra, hogy a szü-
lők minél jobban megismerjék tö-
rekvéseinket, az iskolát, annak
programját, hogy rendszeres tájé-
koztatást kapjanak gyermekeik
fejlődéséről, segítséget és taná-
csokat a neveléshez. A tájékozta-
tás és tájékozódás, az érdemi
együttműködés érdekében elen-
gedhetetlen a rendszeres kapcso-
lattartás, a folyamatos párbeszéd.

A nevelés alapvető színtere a
család, az iskola nem csorbíthatja
a szülők jogait, de nem is vállal-
hatja át tőlük kötelességeiket.
Fontos azonban, hogy felismerje
a családi nevelés hiányosságaiból
adódó hátrányokat, és segítse
azok csökkentését.

Az iskolánk egésznapos neve-
lést biztosít, de nem gondoljuk,
hogy csak az iskola falai között
zajló tevékenységek választásá-
val lehet az szervezett, irányított
és ellenőrzött. Számon tartjuk,
ajánljuk, szervezzük a lakókör-
nyezetben meglévő iskolán kívü-
li lehetőségeket is, és építünk
azokra a sokoldalú személyiség-
fejlesztés során.

Intézményünkben komoly ha-
gyományai vannak a szakköri és
szabadidős tevékenységeknek.
Több mint húszféle délutáni
foglalkozásra járhatnak a tanu-
lók. Bízom benne, hogy minden
gyermek megtalálja a számára
legjobbat, akár az iskolai falain

belül, akár azokon kívül. Célunk
nem más, mint, hogy mindenki
lehetőséget kapjon az egyéni ér-
deklődése kielégítésére, az
adottságai kipróbálására, a ké-
pességei fejlesztésére, sikerél-
ményekre.

Napjaink társadalmi-gazdasági
változásai feltartóztathatatlanul
begyűrűznek az iskolába. Ezek
megértése, kezelése embert pró-
báló feladat. Munkánk hatékony-
sága nagymértékben múlik azon,
hogy tudunk-e megfelelő vála-
szokat adni környezetünk változó
igényeire. Ezekben a folyamatok-
ban ugyanakkor mind a szülők,
mind a pedagógusok részéről leg-
fontosabb a türelem, hiszen az
emberek általában nem szeretik a
változásokat, fontos számukra a
biztonság, a nyugalom és a kiszá-
míthatóság.

A tantestületünk előtt álló idő-
szak nagy kihívás. Egyrészt, mert
az új tanév önmagában is mindig
az. Másrészt a közoktatásban, az
intézményes nevelésben jelentős
változások várhatók. Úgy érzem,
hogy munkatársaimmal az előt-
tünk álló feladatok elvégzéséhez
elegendő erővel, a munka során
felmerülő problémák megoldásá-
hoz elegendő elkötelezettséggel,
hittel, optimizmussal és akarattal
rendelkezünk. Pontosan látjuk és
értjük, hogy társadalmunk sikere

és az egyének boldogsága-boldo-
gulása nagymértékben múlik
azon, hogy a gyerekek intézmé-
nyes nevelése képes-e igazodni az
átalakulásokhoz, változásokhoz.
Képes-e az iskola és a bennük dol-
gozó szakemberek munkájukat a
tanulás köré szervezni? Képes-e
figyelembe venni, hogy a tanulás
sajátosan az egyénre jellemző fo-
lyamat? Tudunk-e olyan feltétele-
ket teremteni, amelyek között
minden egyes gyermek saját üte-
mében, egyéni módon fejlődik?

Valamikor Pi-
linszky János Szög
és olaj című köteté-
ben olvastam, hogy
a költő egy barátja
a kis debreceni ál-
latkertben látott
egy oroszlánt,
amelyet egy német
cirkusz hagyott ott
ajándékba mond-
ván, nagyon buta
jószág. Egy buta
oroszlánt pedig kár
etetni, és kár ve-
sződni vele. Egy-
évi debreceni tar-
tózkodás után a
nagydarab, buta
oroszlánnak vala-
mi okból fény
gyulladt a fejében,
s egy nap se szó, se

beszéd, elkezdte végez-
ni azokat az artistagya-
korlatokat, amelyekre a
cirkuszban tanították.

És csinálta őket becsületesen, akár
bámulták és tapsolták a látogatók,
akár nem. Pilinszky ezzel zárja
írását: „Az egyik tanulság az,
hogy ne keseredjünk el, ha sza-
vunk bárkinél is süket fülekre ta-
lál. Különös dolog a lélek, s az
emberi lélek csendje. Sokszor esz-
tendők is eltelhetnek, míg ez vagy
az az elvetett mag megfogan ben-
ne. A másik tanulság, amit e bájos
történetből megtanulhatunk az,
hogy ne higgyük, hogy tetteink-
nek és szavainknak hatása tüstént
és várakozásainknak megfelelően
jelentkezik. De ami késik, nem
múlik. S akinek van türelme a jó-
ságra, az meg is fogja érni, s föl is
fogja ismerni a gyümölcsét.”

Az új tanév kezdetén – nem
csak egy tanévre – ezt kívánom én
is az egész iskolai közösségnek:
legyen türelmünk a jóságra!

Vas Zoltánné

Becsengettek, s szeptember 1-jén az Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában közel 600 diák ült isko-

lapadba. Egy osztálynyi gyermekkel nőtt az előző
tanévhez képest iskolánk tanulólétszáma. Közülük
85 kiselsős először lépte át az iskola kapuját, néhá-
nyan pedig új diákként más iskolákból kerültek hoz-
zánk ebben a tanévben.

Új nevelési év kezdődött az óvodában

Aki már hozta gyermekét hozzánk, láthatta, hogy ismét változások
történtek óvodánkban. Intézményünk udvara folyamatos változáso-

kon megy keresztül, amiben a szülők nagy segítségünkre voltak. 

Becsengettek az iskoláBan
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Dunavarsány nem szűkölködik kulturális
rendezvényekben, a művelődési ház, a közös-
ségi ház és a Petőfi Klub is rendszeresen kínál
programokat az itt élőknek. A szeptember 3-
án első ízben megrendezett 4Fenyő Piknik
azonban egy kicsit elüt mindegyiktől.

„Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, mert
úgy tűnik, valami olyasmi jön létre, ami való-
ban Dunavarsány sajátja: a város történelmé-
ből táplálkozik, és az itt élőknek szól” –
mondta el megnyitó beszédében Gergőné Var-
ga Tünde alpolgármester.

„A művelődési ház szívesen ad otthont a pik-
niknek. Színvonalas és izgalmas műsor állt ösz-
sze, örülünk, hogy ez itt, nálunk történik” – tette
hozzá Szabóné Pál Orsolya, a művelődési ház
vezetője.

A rendezvény szervezőit száz évvel ezelőtti
események inspirálták. Az 1900-as évek elején a
nagyvarsányi Vészi-kúriában olyan művészek
gyülekeztek, mint Kosztolányi Dezső, Bíró La-
jos, Csáth Géza, Molnár Ferenc, Ady Endre.
Ezek a már akkor is hírességnek számító ember-
ek nem csak pihentek, alkottak is itt. Ady példá-
ul 1907 nyarán a kúriában írta a magyar szimbo-
lizmus emblematikus művét, A fekete zongorát.

„Arra gondoltunk, hogy ha Varsánynak ilyen
komoly irodalomtörténeti értékei vannak, akkor
ezt nem szabad hagyni feledésbe merülni. Sze-
retnénk megidézni és tovább örökíteni azt a han-
gulatot és szellemiséget, amely ezeket a művé-
szeket ide vonzotta és inspirálta” – fejtette ki Ke-
rékgyártó György, az esemény főszervezője.
Hozzátette: a piknik nem más, mint Vészi József
módszerének lemásolása: művészeket hívtak
meg, akik elsősorban pihenni, barátkozni, feltöl-

tődni érkeznek ide, de azért közben elhozzák a
műveiket, fellépnek, szórakoztatják egymást és a
közönséget. Az egész tulajdonképpen olyan,
mint egy hatalmas kerti parti.

Az idei piknik a Petőfi Művelődési Házban
kezdődött Urmai Ungurán László festőművész
kiállításának megnyitásával. Érdekesség, hogy
az alkotó két olyan képet is bemutatott, amelyet
kifejezetten erre az alkalomra és a Vészi-kúriá-
ban történtek inspirálására készített. A megnyitón
vetítették le Deák Tamás dobművész üzenetét,
aki egy Ady-vers és az afrikai dobstílus párhuza-
mait ismertette bemutatójában.

Az eseménysorozat a Bakterház Pizzériában
folytatódott, ahol az érdeklődő közönség először
DJ B Raff-et hallgathatta meg: a fiatal művész
Ady nagy kedvence, Dankó Pista dalaira készí-
tett remixeket. Ezután tréfás totón tehették pró-
bára művészeti ismereteiket az egybegyűltek.
Nagy meglepetést szerzett Robin László és Stub-
nya Béla színész performansza, amelyhez az est
házigazdája, Gábor bácsi HH is csatlakozott: a
szellemes akció A fekete zongora születését re-
konstruálta rengeteg humorral. Nagy örömmel
hallgatta a közönség Szakács Tibor néhány dalát
és Bornemissza Ádám blues dalait. Hozzá spon-
tán csatlakozott Várnai Tibor gitáros-énekes, és
ketten együtt remek hangulatot varázsoltak a piz-
zéria teraszára. Az est programjából kiemelkedett
Szakács Tibor szavalata: A fekete zongorát
mondta el, miután a terasz minden asztalán gyer-
tya gyúlt.

Szilvay Balázs

Az öttonnányi tartós élelmi-
szert 2011. július 19-étől egy
héten keresztül osztottuk, és 450
fő vehetett át átlagban 9 kg-os
csomagokat. Ez a szám nem
tükrözi, hogy valójában hány
embernek segítettünk, mivel az
adományozottak 80%-a gyer-
mekes. 

Szervezetünk részéről tiszte-
lettel köszönöm meg a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár
vezetőjének, hogy helyet bizto-
sított a szétosztásra, a Városgaz-
dálkodási Kft.-nek pedig a lera-
kodáshoz nyújtott segítséget. A
Dunavarsány és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat házi gondozói a kiosz-
tási adatlappal együtt kiszállítot-
ták az ápoltak részére összeké-
szített csomagot, ezt is nagyon
köszönöm.

A kiosztásnál segítőink vol-
tak: Szikora Ferencné, Alföldi
Anita, Farkas Tamásné, Sándor
Jolán, Taskó Istvánné. Nekik is
kívánok jó egészséget, hogy
máskor is ilyen töretlen erővel
tudjanak segíteni másoknak.

Örömmel tájékoztatom a la-
kosságot, hogy ismét kapunk
tartós élelmiszert! Az adomány-
osztás időpontjáról és helyéről
külön hirdetményben értesítem
majd az érintetteket.

A csomagra jogosultak az
alábbi személyek:

- létminimum közelében élők
(gyermek is), 

- kisnyugdíjasok
Az adományt átveheti a ked-

vezményezett vagy házastársa,
illetve szülő.

Glázer Mihályné
Vöröskereszt tikára

A MISA Alapítvány az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából 

JÓtékONySágI rENDEZVéNyt
szervez 

2011. szeptember 30-án 18 órai kezdettel

Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

A rendezvény első részében
népdal és operett műsorral köszöntjük a vendégeket,
a második felében pedig adományosztásra kerül sor. 

Belépődíj nincs!

Támogatói jegyek a nyugdíjas klubok vezetőinél kaphatók.

Minden kedves nyugdíjast szeretettel hív és vár
a MISA Alapítvány és a szervezők!

MAgyAr NéptáNc OktAtáS
a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban

A Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Magyar Néptánc
csoportja szeretettel vár minden kedves érdeklődőt korhatár

nélkül magyar néptánc-oktatásra a művelődési házba kéthetente
péntekenként 19 órától.

Táncoktatók: Dénes Zsolt és Kovács Orsolya,
a budapesti Honvéd Táncegyüttes és Táncszínház volt táncosai.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás kérhető a Művelődési Ház
dolgozóinál a 06/70 338-2121-es, továbbá a 06/20 433-0109-es

és a 06/70 944-8748-as telefonszámon.

Teltházzal zajlott a 4Fenyõ Piknik

Hagyomány születik Dunavarsányban: először rendezték meg a

4Fenyő Pikniket szeptember 3-án a Petőfi Művelődési Házban és

a Bakterház Pizzériában, de a kezdeményezés sikerén felbuzdul-

va a szervezők úgy döntöttek, jövőre is meghirdetik az eseményt.

TarTós élelmiszer
adományoszTás

AMagyar Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete
tartós élelmiszert kapott szétosztásra a Magyar

Élelmiszerbank Egyesülettől az EU ÉLELMISZER-
PROGRAM 2011. keretében.



Ezen a nyáron is - ahogy már sok
éve tesszük - szerveztünk tábort a

gyermekeknek. Idén Dunapatajon
voltunk, a Szelidi-tónál. 36 gyermek-
et vittünk el ellátási területünkről
(Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza)
5 napra kikapcsolódni.

2011. július 9-
én indultunk Du-
nava r sánybó l .
Odafelé Dunave-
csén, a Duna-par-
ton időztünk el
egy kicsit, majd a
késő délelőtti
órákban érkez-
tünk meg Duna-
patajra, a szállá-
sunkra, ami a
Fecske üdülőben
volt. Szálláshe-
lyünk saját gyer-
mekkorunk nyári

táborait idézte a 6-8 fős faházakkal, ame-
lyeket a gyermekek nagy örömmel fog-
laltak el. Rövid bemutatkozás után a me-
legre való tekintettel elindultunk a strand-
ra. Mivel a tábor ideje alatt végig hőség
volt, a strandolás mindennapi progra-
munkká vált, ahogy a fagyizás is. Emel-
lett sok egyéb hasznos és érdekes elfog-

laltságot találtunk ki a gyermekeknek,
mint például: homokvár építés, sportver-
senyek, rajzverseny, pólókészítés, lovas
kocsizás, korongozás. Különösen nagy
élményt jelentett a nagyobb fiúknak az
éjszakai őrködés (bár ezen az éjszakán
sokat nem aludtunk), és mindannyian na-
gyon élveztük az éjszakai túrázást a kö-
zeli kiserdőn keresztül. Kiderült, mennyi-
re összekovácsolódott a társaság, ahogy
az éjszaka neszei kollektív sikoltozásra
késztették a lányokat és a fiúkat egyaránt.
Soha nem gondoltuk volna, hogy egy ár-
tatlan madárfióka vagy pókháló ekkora
riadalmat tud kelteni. 

Hazafelé Kalocsán álltunk meg, ahol a
Paprika Múzeumot és a Kalocsai Érseki
Kincstárat is megtekintettük. 

A visszajelzések alapján minden gyer-
mek élményekkel és szép emlékekkel
gaz dagon tért haza. Számunkra is emlé-
kezetes maradt ez a pár nap!

Ráadásképpen a táborozó gyermek-
ekkel a nyarat egy szalonnasütéssel zár-
tuk a Szolgálat udvarán. Több gyermek
kérdezgette, hogy jövőre is velünk tart-
hat-e.

Dunavarsány és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
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Ők ezért szeretik Marika tornáját 
Nóri: Két gerincműtéten estem át, de a

mozgás továbbra is nehézkes és fájdalmas
volt. Az időközben kialakult cukorbetegsé-
gem csak fokozta az elkeseredésemet. Én
már mindent kipróbáltam, de változást
semmi sem hozott. Ekkor, mint egy leg-
utolsó lehetőség, egy utolsó szalmaszál jött
a gondolat, hogy kipróbálom a testmoz-
gást, megpróbálok tornázni. Ekkor ismer-
tem meg Marikát, aki rendkívül segítőké-
szen felkészített a várható eredményekre és
bevezetett a testmozgás szépségeibe. Azó-
ta tudom, hogy ez az, ami nélkül nem tu-
dok élni. Az addig kínzó ízületi és gerinc-
fájdalmaim elmúltak, vércukorszintem
csökkent és a mindig kínzó fejfájásaim tel-
jesen megszűntek. A foglalkozásokon
rendkívül jó kollektíva alakult ki, olyan ez,

mint egy nagy család. Feltétel nélkül aján-
lom mindenkinek.

Zsuzsa: Nagyon leromlott fizikai álla-
potban kerültem Marikához, aki nemcsak
testileg, de lelkileg is nagy lökést adott ne-
kem. Lelkileg a hangulatos, beszélgetős
órák tettek jót, a testi jóléthez pedig a vál-
tozatos mozgássorok járultak hozzá külön-
böző tornaeszközökkel. 

Timi: Azt gondolom, ez az a mozgásfor-
ma, amire mindenkinek – korra, nemre, be-
tegségekre való tekintet nélkül – szüksége
lenne. Ez a torna egyaránt hat a testre és a
lélekre: javítja fizikai állapotunkat, és
stresszes életünkben kisimítja gondolatain-
kat, feltölt energiával. 

Marika: Ez a torna egy csoda! Keveset
kér és nagyon sokat ad. Egyszerre képes
megnyugtatni és felfrissíteni. Számomra a

legnehezebb eljutni az órákra, de minden
alkalom megerősít abban, hogy nagy szük-
ségem van rá, és érdemes volt elindulni ott-
honról.

Évi: Ez a torna számomra a testem és lel-
kem karbantartása egyben. Mindannyian
felelősek vagyunk saját egészségünkért,
hogy teszünk is érte, az rajtunk múlik.

Marcsi: A hagyományos jógagyakorla-
tokon túl minden alkalommal más és más
egészségmegőrzést szolgáló feladatsort
végzünk. A kiegészítő eszközök színeseb-
bé és vidámabbá teszik a minden testrészt
megmozgató órákat. Én jól döntöttem, re-
mélem Ti is.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Vásárok a művelődési házban
Szeptember 22. Vegyes vásár
Szeptember 26. Vegyes vásár
Október 4. Cipővásár
Október 7. Vegyes vásár
Október 11. Vegyes vásár
Október 15. Baba börze
Október 19. Vegyes vásár

Képzeljék el, hogy minden reggel életerővel és energiával telten
ébrednek, ugyanakkor nyugodtan és lazán tekintenek az elkö-

vetkező nap elébe. Mesésen hangzik, de nem lehetetlen, hiszen
szeptembertől hétfőn és szerdán 18 órától újra együtt tornázhatunk
Czibikné Marika tornáján a művelődési házban. Itt az alkalom, hogy
új, tiszta lappal induljon, mert mások helyett sem élni, sem mozog-
ni, sem meggyógyulni nem lehet.

Tornázz magadért!

NYÁRI TÁBOR 2011.
– A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében –



Akolitus érkezett Dunavarsány Katolikus Egyházközségébe

Mi az akolitus?
Az egyházi rend harmadik fokozata, utá-
na a diakónus következik. Feladata az ál-
doztatás, betegek látogatása, a közössé-
gépítés és az áldozópap segítése feladatá-
nak ellátásában.
Hogyan került erre a szolgálatra?
Hitoktatóként dolgoztam, a plébánosom
küldött el egy kétéves akolitus képzőre.
Mi indította?
Krisztus iránti elkötelezettségem, az élet-
felfogásom.
Hol szolgált eddig, miben segítette az ot-
tani közösséget?

Nyáregyházán a megelőző nyolc évben,
azelőtt pedig sok évig Dabason. Mivel az
akolitus alapvető feladataihoz a közössé-
gépítés is hozzátartozik, elsődleges cé-
lom az igazi, megmaradó és szeretetre
épülő közösség létrehozása volt. Öröm-
mel mondhatom, sikerült.
A civil életben mivel foglalkozott?
Mielőtt hitoktató lettem, egy nagy cég fő-
mérnöke voltam, de ez már elég régen
volt. Azt megelőzően egy nagy szövetke-
zetben főágazatvezető. Szeretettel gondo-
lok vissza ezekre az évekre, hiszen ekkor
voltam fiatal.

Mit tudhatunk a családjáról?
A gyermekeim már nagyok, a két na-
gyobbik önálló életet él, a kisebbik még
tanul, 11. osztályos. Feleségem egy vál-
lalkozást vezet, sikeresen. Dabason élünk
családi házunkban.
Mik a tervei a dunavarsányi egyházköz-
ségben?
Fő feladatomnak itt is a közösségépítést
tartom, beleértve a három filiát (az egy-
házközségben plébániával nem rendelke-
ző falu híveinek közössége templommal
vagy anélkül - szerk). Áporkán és Majos-
házán még templom sincs, először azon-
ban lelki templomra van szükség itt is.
Köszönjük szépen. Isten hozta közénk!
Munkájához sok sikert, jó egészséget, ter-
vei megvalósításához Isten segedelmét
kívánom. 

Tóthné Bíró Katalin
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Bizonyára már többen találkoztak – június óta – szentmiséken,
egyházi rendezvényeken, temetéseken, a mátraverebélyi zarán-

doklaton Szakállas Lajossal, aki akolitusként segíti egyházunk kö-
zösségét, plébánosunk munkáját. Sokan találgatnak, kérdezgetnek,
ki Ő? Néhány kérdést tolmácsoltam ezekből felé.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Bodzsár József temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Kiss Mihályt elkísérték utolsó útjára, és osztoztak mély
fájdalmunkban.

A gyászoló család

2011. július, augusztus hónapban házasságot kötöttek

1. Fajta Péter - Somogyi Zsanett
2. Szabó Tamás Ádám - Pap Veronika
3. Donáczi Gergő - Perei Viktória Magdolna
4. Stegner Mihály Miklós - Maksa Márta
5. Krasznai Tibor - Horváth Judit Mária
6. Kiss Attila - Gáspár Orsolya
7. Budai Róbert - Kovács Szilvia
8. Nagy Zsolt - Barna Judit

1. Brázik Istvánné élt 70 évet

2. Tuskán Ferencné élt 53 évet

3. Száger József élt 64 évet

4. Csuti István Zsolt élt 37 évet

5. Bessenyei Gyuláné élt 79 évet

6. Mészáros Antalné élt 83 évet

7. Vasvári Kálmánné élt 67 évet

8. Balogh Pál élt 68 évet

9. dr. Makra Imréné élt 89 évet

10. Korfanti László élt 83 évet

11. Kiss Mihály élt 74 évet

12. Rapcsák Mihály élt 79 évet

13. Takács István élt 86 évet

14. Müller Antalné élt 60 évet

15. Kaizer Gyula Aladárné élt 61 évet

16. Császár Istvánné élt 79 évet

17. Wéber Lajos élt 58 évet

2011. július, augusztus hónapban elhunytak

1. Leéb Nóra Léna július 14.
2. Janó Dávid Ferenc július 24.
3. Mohácsi Jázmin Anna augusztus 3.
4. Kohári Dániel László augusztus 5.
5. Radnai Dániel augusztus 11.
6. Szikra Fanni augusztus 18.
7. Borbás Tamás Krisztián augusztus 23.
8. Kiss Ramóna augusztus 23.

2011. július, augusztus hónapban születettek



megújul a dunavarsányi
református templom

A közelmúltban napról-napra újult,
szépült városunk református temploma.
A felújítás hálás örömet okozva végső
szakaszába ért, napokon belül befeje-
ződik.

A renoválás 3.250.000 forintos költ-
ségének fedezéséhez az egyházközség
aktív tagjai a gyülekezet keretét meg-
haladó részvételt kérnek és remélnek.
Ezúton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik városunkból vagy annak
határain túlról az adakozásban részt
vettek. Külön köszönetet mondunk a
Református Egyházközséget is költség-
vetési támogatásban részesítő Képvise-
lő-testületnek.

Bizalomteljes szeretettel fordulunk
városunk minden polgárához, egyének-
hez és közösségekhez – akik Dunavar-
sány egyéb épületeinek és általános
megjelenésének sorában örömmel üd-
vözlik templomunk megújulását –,
hogy adományaikkal ennek költségei-
hez hozzájárulni szíveskedjenek. 

Szíves hozzájárulásukat a lelkészi hi-
vatalon és a presbitereken keresztül
személyesen, valamint a

13597539-12302010-00031847
számlaszámon átutalással tehetik meg.

Megismételve hálánkat, köszöne-
tünket és kérésünket kívánunk minden
dunavarsányi polgárnak áldást és bé-
kességet.

A Presbitérium

szoros összetartozását vallja a biblikus
teológia. Ebben az összetartozásban kü-
lönleges szerepet és felelősséget kap az
ember. „Isten megáldotta őket, ezt mond-
ta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodja-
tok, töltsétek be és hódítsátok meg a föl-
det. Uralkodjatok a tenger halain, az ég
madarain és a földön mozgó minden élő-
lényen.” (1Móz 1,28) Mindez azonban
olyan megbízatás, amivel el kell számol-
ni. Az ember nem lép a Teremtő helyére,
hanem teremtmény marad a Teremtő
előtti különleges felelősséggel.

Az önpusztításig gyakorlatias korunk-
ban úgy tűnik, hogy az ember nem csak
az isteni rendeltetését vetkőzte le, hanem
elveszítette józan ítélőképességét is. Ez
nyer ijesztő kifejeződést az energiavál-
ságban, a környezetszennyeződésben, a
különböző állat- és növényfajok kipusztí-
tásában, az éghajlatváltozásban és az
ezekkel szorosan összefüggő katasztró-
fákban, gazdasági és társadalmi igazság-
talanságokban.

Az ember mintha elfelejtette volna azt
az igazságot, hogy a teremtés elemei ön-
magukban és önmagukért (is) léteznek.
Az ember hajlamos mindent a hasznos-
ság és a hasznosíthatóság szemszögéből
nézni és ez pusztító, önpusztító, világ-
pusztító formákat és méreteket ölt. A te-
remtés rendje szerint az ember különle-
ges „uralkodó” szerepét a teremtett világ
javára és nem pusztulására hivatott meg-
élni. A természet élő és élettelen világa
kétségtelenül szolgálhatja az embert, de
mindezeket az ember nem szolgáltathatja

ki a pusztulás végveszélyének. Ellenke-
zőleg! Az ember feladata és méltósága
abban áll, hogy a teremtés kiteljesedését
és beteljesedését segítse, és ezzel szolgál-
ja annak és önmagának a javát.

A teremtés önmagában és önmagáért
való elismerését, csodálatát és tiszteletét
valamint a haszonelvű mentalitás ön-
pusztítását Wass Albert több mint fél év-
századdal ezelőtt így írja le. „Mert tudod,
valahogy így van ez: az ember jár-kel a
világban, mint valami nyugtalan vadál-
lat, és valamit keres. De alig hogy megta-
lálja, már hasznot akar belőle, és ezzel el
is rontja a dolgokat. Mert a világ nem ar-
ra való, hogy hasznot hozzon valakinek.
A világ arra való, hogy szép legyen, bé-
kés legyen, jó legyen. Hogy élni lehessen
benne fáradtsággal, de haszon nélkül.
Mert az élet értelme a szép. És a haszon
a leghaszontalanabb szó, amit az ember
valaha is kitalált. Pedig ma már annyira
van vele, hogy ha valami szépet meglát,
nyomban arra gondol: mi hasznom lehet-
ne ebből? S ezért van az, hogy amit ilyen
céllal fölépít, az hamarosan le is dől.
Legtöbbször egy másik ember dönti le,
aki irigyli a hasznot és a helyén nem ma-
rad más, csak egy folt csalán: az ember
örök nyoma.” (A funtineli boszorkány II.
kötet 6. o.)

A Teremtés Hetét országszerte megün-
neplik szeptember utolsó és október első
vasárnapja között. Városunk polgárait is
szeretettel hívjuk a helyi rendezvényekre
és a fentiek megfontolására.

A Presbitérium

A TeremTésvédelem Ünnepének
rendezvényei az idén is szeptember utolsó és október első vasárnapja között kerülnek megren-
dezésre országszerte széles egyházi és társadalmi együttműködésben. Városunkban két program
emlékezik meg a Teremtőről, teremtésről és az ember különleges felelősségéről e rendezvény-
sorozat keretében. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

szeptember 27-én, kedden 18 órára a Soli Deo Gloria Közösségi Házba.

„Könnyű léptekkel a teremtésben” című ünnepségünkre.

Előadást tart dr. Béres Tamás egyetemi tanár
Fellép a Dunavarsányi Népdalkör

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul.

* * *

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt október 4-én, kedden 17 órára
a Soli Deo Gloria Közösségi Házba.

„… hogy semmi ne menjen kárba… ” című ünnepségünkre.

A Jószágporta régi és új lakóinak bemutatása
Házigazda: Csobolyó Miklósné

Fellép a Soli Deo Gloria Gyermekkórus
Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Soli Deo Gloria Közösség!
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A teremtettség és a fenntarthatóság

Felnõtt
hitoktatás és
bibliaiskola

indul 

a dunavarsányi Refor-
mátus egyházközség
gyülekezeti termében. 

a beszélgetésekre
minden kedden

18:30-kor kerül sor
október 11-ei

kezdettel tavaszig.

Minden érdeklõdõt
szeretettel vár

Dr. Bóna Zoltánné
református lelkész 



Június 23-ától rendeztük meg Szentendrén a Majré
Sportegyesülettel közösen a 16. nyári edzőtáborun-
kat. Nagyon szuper helyen, nagyon szuper társaság-
gal, jó hangulatban telt a hét. Volt esténként vetélke-
dő, verseny, tábortűz, vihar. A 16 nyár alatt nagyon
sokan megfordultak már az edzőtáborokban. Aki ott
volt, mindig fog emlékezni ezekre. 

Manapság 20 embert is nehéz összehozni egy program-
ra, nálunk 70 fő jelentkezett a táborba, amelyet elő-
ször tartottunk Szentendrén. Jöttek vendég mesterek

is, akik megdolgoztatták a csapatot. Sensei Haszmann Béla 3.
danos mester edzését nem felejtjük el. 

A tábor pénteken eredményhirdetéssel zárult. A délegyházi
veteránok közül Gál József zöld övet szerzett, ami azért is nagy
dolog, mert 15 évvel ezelőtt vizsgázott utoljára, és már nem
húszéves. József a délegyházi karate alapító tagja, 1994. január
4-én vele hoztam létre a klubbot. Nagy akaraterő kell ismét el-
kezdeni, gratulálok! A sikeresen vizsgázottaknak ugyancsak
gratulálok! A tábor vezetője én és Bartha Beatrix 2. danos mes-
ter voltunk. Beatrix hölgy létére keményebb lélekkel és fizi-
kummal rendelkezik, mint a fiúk, de azért igazi nő.

Sze re tném
megköszönni az évek óta

támogatást adó szülőknek a táborban
nyújtott segítséget! Név szerint Gráczi Bélának és Gráczi mamá-
nak, Varga Ádámnak, Lengyel Árpádnak és Tordai Viktornak.

A nyár folyamán még a Nomád Kempingben sátoroztunk 20
fővel, ahol megtartottuk az 5. nyári napközis tábort Keresztesi-
né Bukovszki Ágnes vezetésével.

Várjuk az új karatésok jelentkezését Délegyházán és Duna-
varsányban az Általános Iskolában 6 éves kortól. Dunavarsány-
ban a Robi cukrászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni
kicsit a megújult honlapunkra is, ahol sok videóval találkozhat-
nak edzéseinkről és a versenyekről…, hátha Ön/Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj! 

www.senseimarossy.hu
Marossy Károly 3. dan

Klubvezető

Atáborlakók között aktív karate
„kölykök” is vannak, akiknek ed-
zéseit, vizsgáit nyomon követheti

a közösség, így mu-
tatva be a sport jel-
legzetes vonásait. A
tábor ideje alatt so-
kat játszottunk: ví-
zibombáztunk, pan-
csoltunk a tóban,
kincset kerestünk a
domboldalban, ve-
télkedtünk, a cso-
daláda tartalmát ku-
tattuk minden dél-
után.

Naponta három-
szor élveztük a No-
mád Kemping szí-

ves vendéglátását, amelyet ezúton is kö-
szönünk! 23 gyermek nevében köszönjük
meg a felajánlott finomságokat a Debre-

czeni, a Juhász, a Poroszlay, a Szilvay, a
Miheler, a Zupka, az Oláh illetve Pataki
családnak. Köszönöm segítőimnek: Len-
gyel Zsóka óvónőnek és Nagy Katalin-
nak, hogy velünk töltötték a hetet, és re-
méljük, a jövőben is számíthatunk rájuk!

Találkozzunk jövőre is újra, ugyanitt!
Keresztesiné Bukovszki Ágnes óvónő

Weöres Sándor Óvoda
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16. Nyári edzőtábor
Szentendre, Délegyháza

kedvezményes újrakezdô
és középhaladó

angol
nyelvtanFolyam

indul szeptembertôl
a délegyházi kölcsey

mûvelôdési központban.
heti 2x2 óra kedden

és csütörtökön.
a tanfolyam díja alkalmanként

500 Ft. 
További információ:

Mihályné Csilla

06/20 886-1802

2007 óta szervezzük a legkisebbeknek az 5 napos napközis tábort, ame-
lyet mindig komoly előkészületek előznek meg. Célunk a gyermekekkel
való foglalkozás, legyen szó alkotásról, sportról vagy játékról. Lehetősé-
gek sokaságát kínáljuk, amelyek a kézműves foglalkozások keretein be-
lül zajlanak. 

5. nyári kézmûves és karate tábor



Kőszeghy Gábort, a rendez-
vény szervezőjét és egyben
egyik versenyzőjét kérdeztem
a sportágról, a versenyről, a
jövőről. Elmondta, hogy
2002-től rendeznek Magyar-

országon motoros vízisí ver-
senyeket. A dunavarsányi
helyszín európai színvonalú,
az egyik legjobb – némelyek
szerint a legjobb – versenypá-
lya, nagyon jó a megítélése

külföldön. Az augusztusi
megmérettetésen 7 ország 35
versenyzője indult 3 korcso-
portban. Szombaton kettő, va-
sárnap egy futamot tartottak,
és a három futam legjobb idő-
eredménye alapján alakult ki a
végeredmény. Ez alapján a
férfi felnőtt kategóriában első
helyen Pócsi Sándor, a senior
kategóriában Németh Gábor,
ifjúságiban Albert Áron, a
hölgyek versenyében pedig az
orosz Polina Mednyikova
végzett. Kőszeghy úr elmond-
ta, hogy az itt teljesített idő-
eredmények kiválóak, a ver-
senyzők előkelő helyezéseket
vívtak ki maguknak az euró-
pai ranglistán.

A 10 éve Dunavarsányban
épülő, szépülő vízi sportok
paradicsoma még helyi vi-
szonylatban nem nagyon is-
mert, pedig az itt megrende-
zendő versenyek látványosak,
színvonalasak. Az utánpótlás
biztosítása ebben a sportág-
ban is nehéz, ezért gondol-

kodnak különböző tájékozta-
tók, előadások szervezésén a
helyi iskolában a 8-12 éves
gyerekek számára. Jövőre tá-
bort lehetne szervezni az ér-
deklődő fiatalok számára,
ahol megismerkedhetnének
ezzel a sportággal.

Kértem a rendezőket, hogy
ha már ilyen rangos versenyt
rendeznek kisvárosunkban,
hirdessük meg több helyen,
például a helyi újságban a
honlapunkon és a rádióban,
hiszen mind a honi, mind a
külföldről ide érkező verseny-
zők és látogatók elviszik jó hí-
rünket az országba, világba.
Saját tapasztalatom alapján
mondom, hogy ott, azon a hét-
végén mindenki jól érezte ma-
gát, megtalálhatta a saját ér-
deklődésének megfelelő el-
foglaltságot és azok, akik a
vízisí kupafutam versenyeit
végig izgulták, egy tartalmas,
színvonalas sportélménnyel
lettek gazdagabbak. 

Gergőné Varga Tünde

A településektől messze,
magunk építette táborokat az
erdő, a csillagfényes éjszakák,
a vadak, virágok, a béke és az
élmények jellemzik. Táborunk
a gyermekek aktivitására, krea -

tivitására épül, és megpróbálja
az igazi értékeket megmutatni
a mai, igencsak pénzorientált
világban! Ha a gyermekek
megismerik környezetük ter-
mészeti, történeti, művészeti

értékeit egyéni élményeik
alapján, akkor erős érzelmi és
értelmi kötődés alakulhat ki.

Táborunk Kunbaracs falutól
4 km-re ligetes, ősborókás te-
repen egy tanya mellett fek-
szik. Évek óta jönnek hozzánk
a dunavarsányi gyermekek,
akik a nyár folyamán nekünk
is nagyon sok örömet szerez-
nek! Vidámság, szeretetteljes
légkör öleli körül Őket, kö-
szönhetően a lelkes, fáradha-
tatlan tanárnőknek: Szajkóné
Ökrész Hajnalkának és Pitt -
nauerné Nagy Edinának.

Programjaink során a kicsik
megismerkednek Kecskemét

kulturális és történelmi értéke-
ivel (Természet Háza, Szóra-
katénusz Játékmúzeum). A
csúszdapark és a termálfürdő
is népszerű, de nagyon sokféle
kézműves foglalkozásra van
lehetőség, és a sportverse-
nyeknek is számos résztvevője
van. Szeretik a gyerekek a te-
repkocsikázást, a diszkót, a tá-
bortüzet és a számháborút
egyaránt. Önfeledten, vidá-
man töltik a napokat itt és re-
méljük, még sokáig lesznek
dunavarsányi gyermekek is tá-
borunkban, akiket mindig szí-
vesen látunk!
dr. Békássyné Kocsis Györgyi
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A
ugusztus 14-ére egy díjkiosztó ünnepségre
kaptam meghívást. Szikrázó napsütésben, vízi
sportokra ideális körülmények között Dunavarsány-

ban második alkalommal rendezték meg az Európában is
rangos helyet betöltő kétnapos versenyt. A 25 hektáros te-
rületen – rajta a tóval, a tulajdonosoknak köszönhetően
kulturált, igényesen kialakított környezetben – pihenhet,

sportolhat az ide kiérkező látogató.

Nemzetközi Vízisí Kupafutam Dunavarsányban

Egyesületünk 2001-ben alakult, és a „Gyermekláncfű”
nevet adtuk neki. Foglalkozunk környezet- és ter-

mészetvédelemmel, hagyományőrzéssel, egészséges
életmódra neveléssel. Közös feladatunk a „környezeti
polgárrá” nevelés, amire a nomád táborok a leghatéko-
nyabb helyszínek. 

Nomád tábor a gyermekekért
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a dunavarsányi te nÔi kézilabdacsapatának
(nb ii) õszi sorsolása

A képen egyik védencünk, Hérics látható, mikor hozzánk került,
majd 4 hónappal később a gazdinál, boldogan.

Segítsen Ön is, hogy minél több kutyust menthessünk meg!

A Futrinka utca Kutyavédő egyesület

KutyAeledel-gyűjtő
akciót szervez!

szívesen fogadunk minden adományt
(száraztáp, konzerv), 

melyet a taksonyi híd közelében található
Víz-gáz-Fűtés szerelvényboltban lehet leadni 

(51-es és 510-es út kereszteződésénél lévő üzletsoron)!

tel.: 06/20 211-4540
e-mail: info@futrinkautca.hu
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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: 12-15;

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: 10-13
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

Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház Fsz. 12. 06/24 521-121
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
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
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

FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4. 06/24 534-576

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
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

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

Ké szült:
az Ex-Kop Nyom da ipa ri Bt.

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

Következõ lapzárta:
2011. október 5.

* * *
Cikkeket várunk a

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

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

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

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

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

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

• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén
is. Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041

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

• Automata öntözőrendszerek szaküzlete

Dunavarsányban! Tervezés, tanácsadás,

értékesítés: Irritrol, Toro, Irritec, Hunter,

Rain Bird – az öntözéstechnikai piac

legjobb márkái. Az 510-es és 51-es

főút kereszteződésénél lévő üzletsoron.

Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)

www.kisduna-vizgazfutes.hu

• Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasz-

százs otthonában! Tyúkszem, gombás

köröm, sarokrepedés, körömbenövés?

Hívjon bizalommal!

Tel.: 06/30 567-1075

(Kovács Zsuzsanna)

• Német és orosz nyelvtanítást, korrepe-

tálást vállalok.

Tel.: 06/20 661-9065

E-mail: csopimari@gmail.com

MOBILTELEFON SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
• mobiltelefonok adás-vétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok, kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervizelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók Dunavarsányban

Elérhetőség: Gyöngyösi Papp Attila
Tel.: 06/20 474-8984

2316 Tököl, Állomás u. 7. • Tel.: 06/20 474-8984
www.musicgsm.hu
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Fény – Szépség – Sziget
Masszázs – Fodrász – Manikűr

Pedikűr – Műköröm

2315 Tököl, Piac tér 4.

Bejelentkezés:
06/30 949-8498 (Langné Kócza Ildikó) 

www.masszazstokol.fw.hu

• MOFÉM cSAPTELEPEK 6.700 Ft-tól
• 10” vízszűrő + mosható betét 5.500 Ft
• Nyomáskapcsoló 2.800 Ft
• Párásító teraszra, kertbe 600 Ft
• 25-60 keringtető szivattyú 17.500 Ft
• öntözőfej 1.075 Ft
• 110 pvc cső 2 fm I. oszt: 850 Ft
• Profi Wc ülőke: 3.950 Ft •  Geberit, Laguna Wc tartály: 6.900 FtPé
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VíZ-, GÁZ-, FűTÉS ÉS öNTöZÉSTEchNIKAI SZAKÜZLETÜNK
megújult választékkal, kedvező árakkal és akciókkal várja régi és új Vevőit.

Réz, műanyag, horgany, pvc csövek, idomok,
minden, ami öntözőrendszer…

Üzletünk címe: 2336 Dunavarsány, 51. sz. fõút

(510-es és 51-es fõút keresztezõdésénél lévõ parkolóban)
www.kisduna-vizgazfutes.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00



Újra Ringató!
Kimozdulnál kisbabáddal?
Vigyél zenét, jókedvet mindennapjaidba!
Gyere közénk a

dunavarsányi Petõfi mûvelõdési ház
és könyvtár (Kossuth L. u. 2.)
kamaratermébe
2011. szeptember 21-én, szerdán 10.00-kor
egy ingyenes bemutató foglalkozásra.

A rendszeres foglalkozások szeptember 28-ától
kezdõdnek.

Érdeklõdni a 06/70 510-6995-ös számon lehet,
vagy a baranyai.agi@ringato.hu címen.

Foglalkozásvezetõ: horváthné baranyai ágnes
ének-zene és szolfézstanár

Vedd ölbe, ringasd, énekelj!

kisgyermekkori
zenei nevelés

Újra indul a
western táncoktatás
A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban 2011. október

4-én, kedden 18.30-tól ismét várja a country kedvelõket a
Linedance Club!

A linedance formatáncot, sortáncot jelent, amit a
táncosok sorokba rendezõdve, country zenére ropnak.
Egyszerûen tanulható és partnert nem kívánó táncformá-
cióról van szó.

Nem csak country zenére ropjuk a táncot, hanem
elõtérbe helyezzük a rock’n roll-t és a disco stílust is.
Egyes linedance koreográfiák egyedien illeszkednek egy-
egy zeneszámhoz, ami még élvezhetõbbé teszi a táncot.

Ezek a nagy lépésfigyelmet igénylõ táncok nem csak a
lábakat mozgatják meg, hanem az agyat is.

A Kis-Duna Linedance Club szívesen adja át tudását az
érdeklõdõknek!

A foglakozással kapcsolatos kérdéseiket a következõ cí-
men várjuk: westlinedance@gmail.com

Jelentkezni lehet személyesen
a mûvelõdési házban,

vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.
Kovácsné Schreil Erika

Kis-Duna Linedance Club

Tisztelt Szülők, leendő Színészek és Színésznők!

SZíNháZI FElkéSZítŐ, DráMApEDAgÓgIAI
FOglAlkOZáS INDul DuNAVArSáNyBAN

A pEtŐFI MŰVElŐDéSI háZ
éS köNyVtárBAN.

A foglalkozás célja az esetleges színházi előképzettség
megszerzésén túl, hogy a gyerekek merjenek szerepelni,
oldódjanak gátlásaik és az életben megtanulják az érvé-
nyesülés lehetőségeit. A rendszeres színpadi jelenlét, a
helyzetgyakorlatok, az esetleges fellépések segítik őket
az iskolai előmenetelben és a későbbi érvényesülésben.

A foglalkozásokat szakképzett pedagógus vezeti, aki
iskolarendszerben is tanít színházi tárgyakat. A foglal-
kozásokon megismerkedhetnek a színészmesterség, a be-
szédtechnika és dráma alapjaival. Alkalmanként színpa-
di mozgással is foglalkozhatnak. A tehetségesebbek a ké-
sőbbiekben rendszeres fellépési lehetőséget is kapnak.

A foglalkozások költsége: 3.000 Ft/hó
Beiratkozás, tájékoztatás: 2011. október 4. (kedd) 17.00

A foglalkozások keddi (17.00) és szombati (17.00)
napokon lesznek.

A foglalkozások helyszíne: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár, Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.

További információ: Vajkai Zoltán 06/20 598-9370
(hétfő - szombat 16 órától)

színházbusz
2011. október 7-én

szeretettel hívunk mindenkit   
a budapesti Operettszínház

egy éj Velencében – avagy a golyók
háborúja 

című előadására.

Johann Strauss legnépszerűbb 
vígoperájavarázslatos dallamokkal,
andalító és felpezsdítő keringőkkel,
vérforraló polkákkal. Szemet gyö-
nyörködtető velencei díszletelemek
között zajlik a gyönyörű muzsikák-
ban gazdag fordulatos produkció.

Belépőjegy 2.970 Ft/fő.
Busz: kb. 700 Ft/fő.
Összesen: kb. 3.670 Ft/fő.

indulás: 17.30-kor a művelődési ház elől.
Jelentkezni és érdeklődni lehet

a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 
2011. október 1-jéig 

személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com
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Szeretettel meghívjuk a

ZENE VIlágNApJA
alkalmából rendezett programunkra
2011. október 1-jén (szombaton
16 órai kezdettel.

Program:
16.00   A zene bűvöletében – Gombóc Artúr Koncert

35 féle hangszer bemutatása óvódásoknak, iskolásoknak.
Muzsika és játék minden hangnemben a Monarchia Zenemű-
vészeti Egyesület előadásában.

17.00   A Dunavarsányon élő, illetve a városhoz kötődő amatőr és
profi zenészeké a főszerep!

Akik már biztos, hogy a vendégeink lesznek:
Louanda, Balogh Trió, Könözsi László
és a Micro Musica Kamara Együttes,
Mollissima Női Kar, Komlósy László,
Pap József, Geréné Czifra Orsolya,
Schola Cantorum Sancti Stephani kó-
rus,
Mori Yoshimi, Kantátika Férfi Kórus,
Herendi Péter, Multitalent Musical Iskola diákjai, B.Y.A.
zenekar, Németh János, Tóth Kyra, Kun László, Erkel
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és
diákjai és reméljük, hogy még sokan mások!

Belépődíj: 300 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk a

cIVIL AKADÉMIA
következő előadására

2011. október 4-én, kedden 18 órakor

„Térben láttam, győztem!”

Leonar3Do,
a megvalósult képzelet címmel.

Ki ne szeretne feltaláló lenni?
Találmányával megváltoztatni
a világot, jobbá, élhetőbbé,
könnyebbé, esetleg élvezete-
sebbé tenni. Mindez Rátai Dánielnek
sikerült. Méghozzá egy világhírű
varázsceruzával.

Vendégünk:

Rátai Dániel
fiatal feltaláló, számos hazai
és nemzetközi díj kitüntetettje.

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kiránduljunk Együtt! 2011. október 15-én 
szeretettel hívunk mindenkit   

a Kőszegi – hegységbe.
Állomásaink:
1. Kőszeg
– séta a felújított belvárosban

2. Cák a XIX. században épült
pincesor bejárása, melyet az
UNESCO a Világörökség
részének nyilvánított

3. Velem Gesztenyeünnep: gesztenyesütés,
gesztenyés ételek, kézművesek és vidám
vásári forgatag

4. Vaskeresztes
Borkóstoló a Judit Borosházban

Indulás: 06.30-kor a művelődési ház elől
Hazaérkezés: kb. 22 órakor. Buszköltség:  3.500 Ft/fő

Egyéb költség:
Cáki pincesor belépőjegy: 200 Ft/gyerek, 400 Ft/felnőtt

Velemi Gesztenyeünnep:650 Ft/gyerek, nyugdíjas, 900 Ft/felnőtt
Borkóstoló: 1.550 Ft/fő (5 féle bor kóstolása + zsíros kenyér)

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban 2011. október 12-éig személyesen,

vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Köre
és a Soli Deo Gloria Közösség

Meghívó
2011. 10. 29. Szombat, 19.00

az Erdélyiek Baráti Köre és a Soli Deo Gloria Közösségi Ház 

KÁRPÁTALJA-ESTJÉRE

18.30 – 19.00  Vendégvárás
19.00 - 2.000 „Az ismeretlen Kárpátalja”
A szétszakított történelmi ország leghányatottabb 
sorsú térségéről Kovács Sándor – kárpátaljai
szakíró vetítéssel egybekötött előadása
20.00 - 21.00 Pál István "Szalonna" és bandája koncertje
a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása – Kárpá-
talja – és zenészei

21.00 – 21.30 Vacsora
21.30 – Táncház – Jánosi Attila és Fehér Noémi néptáncokta-
tók vezetésével
Innivalót – ha így szereti – ízlésének és szomjának megfelelően
hozzon magával, de gazdag büfével is készülünk. 

Részvételi díj:
1.500 Ft/fő felnőtteknek, 10 év fölötti gyerekeknek 600 Ft/fő.

A jelentkezéseket 2011. 10. 26-áig
Veres Albert 06/20 433-0109-es,
illetve Veres Enikő
06/20 468-1908-as
telefonszámára várjuk. 


