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– 2011. november 15-ei rendes ülés –
1.) A képviselő-testület meghatározta az

önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját. 

2.) A testület az önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről szóló beszámolót megtár-
gyalta, és mellékleteivel együtt elfogadta.

3.) A képviselő-testület az önkormányzat
2012. évi kockázatokkal alátámasz-
tott belső ellenőrzési tervét elfogadta.

4.) A testület 2011. december 31-ei hatály-
lyal jóváhagyta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola Pedagógiai Programjának
2011. augusztus 31-én kelt módosítását.

5.) A képviselő-testület elfogadta a pá-
lyázati kiírást a 2012-2014-es évek-
ben a 0132/21 hrsz.-ú terület (Búcsú-
tér) bérbeadására, és a bérbe adott te-
rületen a pünkösdi búcsú rendezvény
megszervezésére és lebonyolítására.
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a pályázati eljárás lefolytatására
és a pályázat elbírálására vonatkozó
döntési javaslat képviselő-testület elé
terjesztésére.

6.) A testület elfogadta a Csepel-sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának
egységes szerkezetbe foglalt módosí-
tását, és felhatalmazta a polgármestert
a társulási megállapodás aláírására.

7.) A képviselő-testület a 2012. évi költ-
ségvetésében a Dunavarsány telepü-
lésre eső szúnyoggyérítés teljes költsé-
gére vonatkozóan bruttó 1.000.000 Ft
összeghatárig kötelezettséget vállalt.
Felkérte a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulást (továb-
biakban: Társulás), hogy a szolgáltató
kiválasztására a közbeszerzési eljárást
haladéktalanul indítsa el. Felkérte a
Társulás elnökét, hogy a költségek
csökkentése érdekében keressen támo-
gatási (pályázati) lehetőségeket. 

Felhatalmazta továbbá a polgármestert a
pénzügyi kötelezettségvállalására vonat-
kozó nyilatkozat kiadására, illetve a földi
és légi irtásra vonatkozó területi adatok
közlésére. Az irtandó terület nagysága:
légi irtásnál 160 ha, földi irtásnál 250 ha.
8.) A testület a Naprózsa lakópark terüle-

tére érvényes szabályozási terv módo-
sítására irányuló tervezési szerződést
elfogadta, és felhatalmazta a polgár-
mestert a szerződés aláírására.

Zárt ülés:

9.) A képviselő-testület Vízhányó Anitát
bízta meg Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának 106/2010. (IX. 14.) szá-
mú képviselő-testületi határozata sze-
rint az I. számú védőnői körzet terüle-
ti védőnői feladatainak ellátásával
2012. január 1. napjától határozatlan
időre. Alapilletményét a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltak szerint
határozta meg. 

10.) A testület a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatokat elbírálta.

11.) A képviselő-testület a Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezetői pályázatát eredménytelenné
nyilvánította és új pályázatot írt ki. 

A következő testületi ülés 
2011. december 13-án,
kedden 17 órakor lesz

a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.

TESTÜLETI HATÁROZATOK

Dunavarsány Város Önkormány-
zatához a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójára összesen 8 duna-
varsányi lakos nyújtott be pályázati ké-
relmet, melyeket a képviselő-testület a
2011. november 15-ei ülésén bírált el.

„A” típusú pályázat 8 db érkezett. 
Ezek közül 4 pályázó havi 5.000 Ft

támogatásban részesül a 2011/2012.
tanév második és a 2012/2013. tanév
első félévében, mivel a pályázó háztar-
tásában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem 50.000 Ft alatt van.

4 pályázó havi 4.000 Ft támogatásban
részesül a 2011/2012. tanév második és
a 2012/2013. tanév első félévében, mi-
vel a pályázó háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem 50.000 Ft fe-
lett van.

„B” típusú pályázatot senki nem
nyújtott be.

Nyelvoktatás
indul a

munkanélkülieknek
A Szenior Foglalkoztatási Klub

megtartotta soron következő össze-
jövetelét október 25-én Dunavar-
sányban, a Petőfi Művelődési Ház-
ban.

A foglalkozás első részében a két
nappal későbbi budapesti állásbör-
zére történő utazást beszéltük át.
Mivel autóbuszt sajnos nem tudtunk
intézni, így csak a kiscsoportos, sa-
ját autóval vagy tömegközlekedés-
sel való utazásra volt lehetőség. Ez-
után a következő foglalkozás tudni-
valóit egyeztettük. Két fontos
információ hangzott el. Az egyik,
hogy a következő alkalommal, no-
vember 29-én várjuk a Ráckevei
Munkaügyi Kirendeltség vezető-
jét, valamint munkatársát, akik re-
ményeink szerint fontos információ-
kat fognak adni az álláskereséshez,
és az államilag szervezett, piacképes
szakmát adó képzési lehetőségekről. 

A másik – ugyancsak fontos in-
formáció – hogy ezen a napon 15
órai kezdettel indítjuk a kezdő an-
gol nyelvi oktatást. A további órák
minden héten kedden, ugyanebben
az időben lesznek nyolc héten ke-
resztül. Az oktatás, mint minden
más segítség a klub keretében ter-
mészetesen ingyenes. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

TÁJÉKOZTATÓ
A BURSA HUNGARICA FELSôOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy 2011. december 7-én,

szerdán az

Adócsoport
technikai okok miatt

zárvA tArt!
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok, Kedves Ünneplők!
– Bóna Zoltán polgármester október 23-ai ünnepi beszéde –

Anehéz magyar sorsnak
és az elmúlt évtized
közállapotainak fáj-

dalmasan valósághű kifejező-
dése az, hogy immáron nem
csak az 1956-os Forradalom-
nak és Szabadságharcnak van
évfordulója, hanem a Forrada-
lom és Szabadságharc ötvené-
ves évfordulójának is van év-
fordulója. Az elmúlt napok
híradásai mintha azt mutat-
nák, hogy legalább annyit fog-
lalkozunk az ötvenéves évfor-
duló vérbefojtásával, mint a
Forradalom vérbefojtásával.
Sajnos ez ellen nem is szólha-
tunk sokat, mert a tények ma-
kacs dolgok, és nem lehet
mindig az igazságot a szőnyeg
alá söpörni a békesség üres
jelszavával. Ugyanakkor a ne-
héz magyar sors nagyban ala-
kította úgy a magyar lelket,
hogy egy kis nyugalomért,
egy kis békéért föláldozzuk az
igazságot. Ezért sem hibáztat-
hatunk senkit, de a jelenben és
a jövőben még sem maradha-
tunk ezen az elvi alapon. A ha-
zugság tolerálása mindig
megtermi keserű gyümölcseit.
Most is azt esszük.

Fanyar humorral talán leg-
jobban úgy jellemezhetjük ezt
a napot, hogy kettős évfordu-
lónk van. A baj csak az, hogy
egyikből sem következik ün-
neplés, mert mind a kettő

igazságtalanságra, brutalitás-
ra, erőszakra emlékeztet. Sok
az évfordulónk. Nekünk pedig
nem évfordulókra, hanem
sorsfordulóra van szükségünk.

A XXI. század második évti-
zedében, hétköznapokon és
ünnepeken emlékezve és ter-
vezve, egyaránt az a kérdé-
sünk, hogy hogyan tudnánk a
magyar nemzet sorsfordulá-
sát, tehát a saját és utódaink
sorsának jobbra fordítását
munkálni. Bár a sors már ne-
vében is azt fejezi ki, hogy an-
nak alakítója rajtunk kívül ál-
ló erő, de azért azt is tudjuk,
hogy sorsunk kovácsolásában
mi magunk is szerepet kapunk.
Részben mi vagyunk az üllő is
és mi vagyunk a kalapács is.
Senki nem függetlenítheti ma-
gát saját és kora életminősé-
gének alakításától.

1956-ban a magyar demok-
rácia megteremtése érdekében
sokan sok áldozatot hoztak.
Megérezték a pillanatot, hogy
– ahogy Márai mondja – „elég
volt”. Elég volt a diktatúrából,
elég volt az idegen érdekek ki-
szolgálásából, a félelemből,
az igazságtalanságból, a meg-
aláztatásból, az emberi jogok
semmibevételéből. Tizenéves
gyerekektől aggastyánokig,
munkásoktól az értelmiségig
sokan kockáztatták és áldoz-
ták életüket azért, hogy a ma-

gyar sors jobbra forduljon. Ál-
dozatuk a vérbefojtás és a
megtorlás ellenére is hosszú
távon gyümölcsöt termett a
későbbi generációk számára.
Ezért méltó, hogy főt hajtsunk
előttük, hogy tanulmányozzuk
munkájukat, életüket és hogy
évente legalább egyszer tisz-
telettel megemlékezzünk ró-
luk.

2006-ban is sokan voltak,
akik mondták, hogy „elég
volt”. Elég volt a cinizmusból,
egy szűk gazdasági klikk gát-
lástalan harácsolásából, a ma-
gyar nemzeti értékek lesajná-
lásából, s a magyar nemzeti
érdekek semmibe vételéből.
Van, aki az ujjával, van, aki a
szemével, van, aki súlyos
megaláztatásokkal, verések-
kel, sosem gyógyuló testi és
lelki sebekkel fizetett ezért a
sorsfordító vágyért. Rájuk is
méltó az emlékezés, a tisztelet
és a hála. S jogos a bűnösök, a
brutális vérbefojtók számon-
kérése.

Sajnos öt év elmúltával, sok
minden megváltozásával még
mindig nagyon sokan vannak,
akik azt mondják, „elég volt”.
Elég abból, hogy nem elég a
munka, nem elég a fizetés,
nem elég a nyugdíj. Nem elég,
amink van a számlák kiegyen-
lítésére, a hitelek törlesztésé-
re. A mi forradalmi feladatunk

most az, hogy ezt a megnyo-
morított sorsot fordítsuk.
Most ehhez van szükség a
nemzeten belüli bizalomra és
összefogásra. Valamilyen
megoldás mindig van. 

A legjobbat pedig csak ak-
kor lehet elérni, ha a minden-
napi gondjainkat, kiszolgálta-
tottságunkat, egész egyszerű-
en az egyéni és össznemzeti
eladósodottságunkat, mint
nemzeti sorskérdést tudjuk
kezelni annak komolyságával,
pátoszával, odaadásával. A
nemzeti létünk is olyan, mint
egy lánc, amelynek leggyen-
gébb láncszeme határozza
meg az egésznek az erősségét.
Ahhoz pedig, hogy a leggyen-
gébb láncszem is erős legyen,
az egész láncolatnak kell ösz-
szefogni és megerősödni.
Konkrétan a teljes bel- és kül-
politikának és minden magyar
állampolgár nemzettudatának,
öntudatának és felelősségtu-
datának, az összehangolt csa-
tasorba állítására van szükség. 

Ha ebből bármi hiányzik,
biztos a kudarc. Ha pedig ez
megtörténik, akkor fordul a
magyar sors. Ez a mi forradal-
mi feladatunk. Ehhez vegyünk
erőt az ötvenöt éves és az öté-
ves évfordulóból, azoknak
mind az elrettentő, kijózanító,
mind pedig a felemelő és lel-
kesítő példáiból.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. évfolyamos
tanulóinak ünnepi műsora

október 23-án
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
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Az elmúlt két évhez hasonlóan kis
csapatunk idén is meleg étel és hasz-
náltruha osztást szervezett hajléktala-
nok és rászorulók részére a fővárosban.

2009-ben és tavaly is 250 adag ételt biz-
tosítottunk az éhezők számára, de tudtuk,
hogy ez a mennyiség évről évre kevesebb
lesz, mert a hajléktalanok száma sajnos egy-
re csak növekszik. 

Ki önhibájából, ki önhibáján kívül kerül ut-
cára, kényszerül híd alá vagy aluljárókba. Az
éhes gyomor nem válogat. Egyaránt kínozza
gazdáját, akár tehet sorsáról, akár nem. Az
évek óta tartó folyamatos megszorító intéz-
kedések a hajléktalan-ellátást sem kímélték.
Melegedők lesznek zárva pénzhiány miatt,
ezért több fagyássérült és halálos áldozat le-
het a tartós hideg beálltával.

Jelmondatunkhoz híven: „adj, mikor fent
vagy, hogy kaphass, ha lent leszel” elgondo-
lásunkat tetté formáltuk. Papírra vetettük,
mire van szükség 300 adag babgulyás elké-
szítéséhez, és munkához láttunk. Támogató-
kat kerestünk és találtunk küldetésünk meg-
valósításához. Beszereztük a szükséges alap-
anyagokat, eszközöket és november 11-én
délután, a fővárosi Teleki téren településün-

ket képviselve háromszáz embernek biztosí-
tottunk egy napra egyszeri étkezést, ami saj-
nos csak egynapi túlélést jelent. A látvány
minden évben elszomorító. Hozzászokni
nem, csak elviselni lehet. Elfásult emberek,
megtört arcok fogadnak bennünket. Anyukák
gyermekkel, és munkából hazafelé tartó em-
berek is sorba állnak ilyenkor az ételosztás
látványára. Enni szeretnének, mert így talán
otthon egy tál étellel több marad a család
többi tagjának.

Öröm volt számunkra, hogy mindenkinek
jutott a babgulyásból. Senkinek se kellett
mondanunk, hogy: „sajnos elfogyott”. Kö-
szönetet pedig sosem várunk. Elég a lel-
künknek a jóllakott emberek szemében fel-
csillanó szikra, a hála szikrája.

Terveink szerint karácsonyig még legalább
egy alkalommal, valamint karácsony szen-
testéjén is szeretnénk ételt osztani, mert ér-
téknek tartjuk az embert.

Hálás köszönetünket fejezzük ki támoga-
tóinknak, akik nélkül tervünk nem valósul-
hatott volna meg: Bóna Zoltán, Szulovszky
István, Fredrick Cullmann (Brentwood Kft.),
Szilvia zöldséges, Liptai húsbolt, Júlia Virág-
üzlet, Bakos Pékség, Nagy Tamás (Műanyag
Áruk Boltja), Tóth István (Takarmánybolt),

Farkas Hajnalka (Sörforrás), Tiefenbeck
László, Kurkó Ildikó, Deák Manyi néni,
Kabódi Mária, Kovács Istvánné, Juhász
Tibor őstermelő (Vány), Wágner Zoltán
(Vány).

Csapatunk tagjai: Kovács Ágnes, Bulik
Lívia, Szabados Tamás, Nyakas János, Tari
Ferenc.

Külön köszönet illeti Vamberszky Gyulát
(Vamby bácsi), aki támogatása mellett időt
és energiát nem kímélve, éjszakába nyúlóan
segített a főzésben.

Nyakas János

Avállalat Dunavarsányban találha-
tó két gyártócsarnoka, valamit
Kutatási és Fejlesztési Központja

megközelítőleg 1600 fő számára biztosít
– mostanra az egészségtudatos életmódot
előtérbe helyező - munkahelyet. A duna-
varsányiak életében meghatározó szere-

pet betöltő és jól ismert cég egy sikeres
egészségfejlesztési pályázat lévén az ed-
digieknél is nagyobb hangsúlyt fektet ar-
ra, hogy az ott dolgozók egészségesen él-
jenek. Az augusztusban zárult, fél éven át
tartó szemléletformáló program során a
szakemberek tesztek segítségével mérték
fel, hogy az alkalmazottak mire fogéko-
nyak, illetve mi az, amit jelenleg is meg-
tesznek az egészségükért. A programot
helyi felmérések, valamint az országos
statisztikák tapasztalatai alapján állították
össze. Az eltelt hónapok során közös el-
beszélgetésekkel, foglalkozásokkal javí-
tottak a lesújtó egészségügyi statisztiká-
kon. Mindezt elősegítve, a munkavállalók
lelki egészségprogramon és életmódvál-
tó, táplálkozással összefüggő foglalkozá-

sokon vettek részt. További változást tar-
togatott még a gyártóközpont – az alap-
szabályokat eddig is betartó – éttermének
megreformálása az ott dolgozó szakácsok
szakmai továbbképzésével, illetve az
alapanyagok újraválasztásával. A szak-
mai programot kivitelező Celerus Bt. szá-
mára ez jelentette a legkisebb kihívást, hi-
szen a gyártóközpont konyháján már ko-
rábban is szerepelt japán ételkínálat,
amely alapvető garancia az egészséges
táplálkozásra. A pozitív tapasztalatokat
részben kérdőívekkel mérték fel, de sokat
jelentettek a dolgozók felől érkező sze-
mélyes visszajelzések is. A hatékonyság-
mérés során az is kiderült, hogy az em-
berek igen sokat tudnak az egészségről, a
váltáshoz azonban segítségre van szüksé-
gük. A következő években a cégnek arra
kell fókuszálnia, miként tudja elérni,
hogy az elmúlt fél év során szerzett isme-
reteket a dolgozók a mindennapi életükbe
is be tudják építeni. 

Szilvay Balázs

Program az egészséges dolgozókért
Az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet az egészséges élet-
mód népszerűsítésére az IBIDEN. A vállalatcsoport második
európai dízel részecske szűrő DPF gyártó magyarországi köz-
pontja három évre kötelezte el magát a dolgozók egészségre
nevelése mellett. 

ADOMÁNYOSZTÁS LESZ
KARÁCSONY ELŐTT

A Magányos Időseket és Családokat Segítő
Alapítvány (MISA) adományosztást szervez
karácsony előtt, december 16-án délelőtt
8.tól 10 óráig Dunavarsányban, a Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat épüle-
tében.
A jótékonysági akció során – amelyre el-
sősorban a nehéz helyzetben lévőket és a
nagycsaládosokat várjuk – női, férfi és
gyermekruhák, cipők, játékok közül lehet
majd válogatni. Az adományok között új-
szerű állapotú őszi, téli pulóverek is lesz-
nek. Az érdeklődőket szeretettel várja a
Kuratórium nevében:

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető

Ételosztás a rászorulóknak
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Közlekedési hírek
Szeptember 20-án 18.40-kor a Dunavarsány, Vö-

rösmarty u. 97. sz. előtt parkolt egy dobozos kis te-
hergépkocsi. Ennek takarásából 2 fő 2-2 éves kis-
gyerek szaladt kis az úttestre, amikor érkezett egy
személygépkocsi. A sofőr észlelte a veszélyt, a gép-
kocsit balra kormányozta és fékezett, de a kisfiú ne-
kiszaladt a járművének. A taksonyi illetőségű hölgy
sofőr nagyon megijedt, de a két gyermek szerencsé-
re megúszta a balesetet, a kisfiút karcolásokkal meg-
figyelésre szállították a kórházba, a kislányt pedig
csak megnyugtatás céljából (ő nem találkozott a jár-
művel). Jelenleg folyik a vizsgálat. Ebből az esetből is
látszik, hogy a sofőrök sebességet betartó, biztonsá-
gos közlekedésén és a lélekjelenlétén nagyon sok
múlik. 

Szeptember 25-én hajnali 3.50-kor a Halász La-
josné úton haladt egy gépjármű Délegyháza felől a
vasúti átjáró irányába. A dunavarsányi hölgy eddig
ismeretlen okból nekiütközött a vasúti fényjelző be-
rendezésnek és a fénysorompónak. Anyagi kár tör-
tént és folyik a vizsgálat, hogy a vasúti közlekedés
biztonságát veszélyeztette-e a balesettel.

Október 1-jén 16.15-kor az 51-es út lakatlan ré-
szén egy tassi illetőségű férfi személygépkocsijával
utolért egy szerelvényt. Baja irányából Budapest felé
haladtak és az utolérést szó szerint kell érteni, mert
nem tudott megállni a lassító szerelvény mögött,
aminek hátulról nekiütközött. A tehergépkocsi veze-
tője nem észlelte a balesetet, és a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság járőrei kísérték őt vissza a jármű-
szerelvényével a baleset helyszínére. Személyi sérü-
lés nem történt, anyagi kár keletkezett. 

Megsérültek viszont október elsején 12.10-kor
ketten is a Taksony és Dunavarsány közötti úton, mi-
kor egy dunavarsányi hölgy a személygépkocsijával
áttért a menetiránya szerinti bal oldalra, ott lesodró-
dott a járműjével és egy fának ütközött. Utasa és ő is
könnyű sérüléseket szenvedett. 

Október 8-án 6.35-kor a Kisvarsányt Nagyvar-
sánnyal összekötő úton egy kiskunlacházi fiatalem-
ber az általa vezetett személygépkocsival áttért a
menetiránya szerinti bal oldalra, megcsúszott, visz-
szasodródott a jobb oldalra, majd leszaladt az útárok-
ba és villanyoszlopnak ütközött. Az utasa - egy dél-
egyházi fiatalember - megsérült, 8 napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett.

dunavarsányi bűnesetek
Szeptember 15-én a nappali órákban betörtek a

Csermely utcában egy családi házba, és onnan kész-
pénzt illetve televíziót loptak el. 

Szeptember 17-én hajnalban szerelemféltésből a
diszkó előtt verekedés tört ki. Két gyáli illetőségű fi-
atalember tettleg bántalmazta egymást, egyiküknek
orrcsonttörése keletkezett. 

Bukóra nyitott ablakon mászott be ismeretlen tol-
vaj a Duna soron egy családi házba szeptember 22-én
a nappali órákban, ahonnan készpénzt zsákmányolt.

Szeptember 23-ára virradóan a Viola utcában ki-
vágták a drótkerítést és megrongálták a lakóház vala-
mint a melléképületek nyílászáróit, illetve az udvaron
fém tárgyakat gyűjtöttek össze és tulajdonítottak el. 

Szeptember 23-án a reggeli órákban a MÁV állo-
más területéről elloptak egy fekete-piros csíkos,
dupla teleszkópos MTB kerékpárt. 

Szeptember 22-e és 28-a között a temetőből el-
lopták a bronz harangot. Talán ez már több mint elve-
temültség… Kérem, segítsenek a temető meggyalá-
zójának előkerítésében, hogy méltó büntetést kap-
hasson.

Október elsején 22.30-kor az Epres utcában egy
családi házból ablakfeszítéssel laptopot és készpénzt
tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. 

Ugyancsak az Epres utcában október 7-én 17 óra-
kor egy mozgássérült embert bántalmazott egy helyi
férfi, mert inni szeretett volna, a másik fél viszont
nem kívánt szeszes italt fogyasztani. Folyik a vizsgá-
lat, a verekedő első ránézésre nem sok jóra számít-
hat. 

Televíziót és szeszes italokat lopott el egy betörő
a Gyóni Géza úton a pizzériából október 7-ére virra-
dóan.

Október 13-án a Széchenyi utcában a Háztartási
Boltból alkalmi bolti szarkák fogsor rögzítő krémet,
és a pult mögötti kis székről táskát loptak el kész-
pénzzel valamint iratokkal. 

Körözés
Lajos László (30 éves) román állampolgárt a Bp. III.

kerületi Rendőrkapitányság keresi garázdaság bűn-
cselekménye miatt. Dunavarsányban a Meder u. 3. sz.
alatt tartózkodott, de Budapesten a III. kerületi Mik-
lós u. 32. sz. alatt is előfordulhat.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a
körözési előadót vagy bármelyik rendőrt.

Szabó Sándor
r. alezredes

A ráckevei rendőrkapitányság
telefonszámai:

06/24 518-680,         06/24 518-690,
06/20 444-1268

Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakult váro-
sunkban. A 12 főből álló civil szervezet a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen mutat-
kozott be. Rim György, az önkéntes tűzol-
tók vezetője elmondta, két településen,
Dunavarsányban és Délegyházán látnak el
szolgálatot, amit a kényszerű felismerés
tett szükségessé. A két körzeti parancsnok-
ságról, Szigetszentmiklósról és Ráckevé-
ről ugyanis 20 perc az átlagos vonulási
idő, ami alatt teljesen meg tud semmisülni
egy lángra kapott épület. A helyben műkö-
dő önkéntesek viszont 3-4 perc alatt képe-
sek a helyszínre érni. A dunavarsányi ön-
kéntes tűzoltók jelenleg egy vonulókocsi-
val és egy fecskendővel rendelkeznek, de
terveik között szerepel mind az eszközök,
mind az állomány gyarapítása. A civil se-
gítők nem csak tűz esetén, de természe-
ti katasztrófa esetén is riaszthatók a
06/30 987-2850-es telefonszámon.

Szilvay Balázs

Október 28-án tartott nagyszabású összejövetelt városunkban a Nemzetőrök Orszá-
gos Egyesülete. Herpai Zoltán vezérőrnagy és nemzetőr társai a Petőfi Művelő-

dési Ház és Könyvtárban gyülekeztek a kora esti órákban. A rendezvény célja a Nem-
zetőrség országos és helyi feladatinak megfogalmazása, valamint néhány elismerő cím
adományozása volt. 

A vezérőrnagy felszólalásá-
ban kifejtette: Dunavarsányban
egy, az iskolák körül járőröző
csoport létrehozása a cél illet-
ve, hogy hatékonyan részt tud-
janak venni a helyi segítség-
nyújtásban. (Mint ismert, a Du-
navarsányi Napló már
2006-ban is írt ezekről a célok-
ról, de az elmúlt évek során
ezekből vajmi kevés valósult
meg. Reméljük, az októberi
rendezvény új lendületet ad a
nemzetőröknek ahhoz, hogy a
tettek mezejére lépjenek.)

Az eseményt megtisztelte je-
lenlétével Pánczél Károly, térségünk országgyűlési képviselője, valamint Bóna Zoltán
polgármester.

Szilvay Balázs

Rendőrségi tájékoztató

Újra jelentkezett a NemzetõrségMunkában az önkéntes
tűzoltók
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Már hagyománynak számít iskolánkban október első péntek dél-
utánján a Fiókafogadás, amely az első és harmadik osztályosok

„ünnepe”, közös játszóháza.

Néhány nappal az esemény előtt a harmadikosok személyesen adták át az elsősök-
nek a saját kezűleg készített meghívókat.

Az első osztályosok izgatottan készültek erre a napra, hiszen ekkor avatták őket hi-
vatalosan is az iskola tanulóivá. 

Felsorakoztak egy-
más mellé az elsős és
harmadikos testvér-
osztályok, majd az
ünnepélyes fogada-
lomtétel következett,
ahol iskolatársukká
fogadták a nagyok a
kicsiket, és nyakukba
kötötték az iskola cí-
merével díszített sá-
lakat, nyakkendőket.

A megható pillana-
tok után következhe-
tett a közös játék Ács
Loréna tanárnővel,
majd befejezéskép-

pen Gárdonyi Adrienn tanítónő vezetésével egy nagy közös táncházon vettek részt a
gyerekek, melyhez még a szülők is csatlakoztak. Végezetül a nagyok finom falatokkal
látták vendégül a résztvevőket, és kis ajándékokkal kedveskedtek. Felejthetetlen él-
ményben volt része mindenkinek.

Pittnauerné Nagy Edina
tanárnő

1. Kakucs KSE 25 pont
2. Albertirsa SE 24 pont
3. Abony KID FC 24 pont
4. Vasadi RSC 21 pont
5. DUNAVARSÁNYI TE 21 pont
6. Péteri KSK 19 pont

7. Táborfalva KSE 16 pont
8. Dunaharaszti MTK II. 13 pont
9. Tápióság KSK 11 pont
10. Dánszentmiklósi KSK 8 pont
11. Farmos SE 7 pont
12. Inárcs VSE 4 pont
13. Monorierdő 0 pont

1. DTE - Monorierdő 3:0
2. Inárcs VSE - DTE 2:6
3. DTE - Táborfalva KSE 4:3
4. DTE - Farmos SE 6:1
5. Vasadi RSC - DTE 2:0

6. DTE - Péteri KSK 2:1
7. Albertirsa SE - DTE 2:1
8. DTE - Abony KID FC 1:0
9. Kakucs KSE - DTE 2:0
10. DTE - Dunaharaszti MTK II. 2:1

Kistérségi verseny

Iskolánk tanulói idén is részt vettek
a makádi kistérségi versmondó ver-
senyen, ahol Faragó Panka 8.a

osztályos tanulónk a 8-11. osztályosok
csoportjában 2. helyezést ért el. A ver-
seny témája: A természet megjelenítése
a magyar lírában. Gratulálunk a szép
eredményhez!

Elhunyt tanárainkra
emlékeztünk

Az őszi szünet előtti utolsó napon a te-
metőben elhunyt tanárainkra emlékez-
tünk. Diákok és pedagógusok együtt
keresték fel a sírokat és gyújtották
meg az emlékezés gyertyáit.
A tavalyi, századik tanév ünnepségei-
nek sorában először tettük ezt ilyen
formán. Akkor döntöttünk el, hogy az
elkövetkezendő években is visszaté-
rünk a sírkertbe halottak napja alkal-
mából. 

„Hiszen mindenki szíve voltam,
Minden sírhantra én hajoltam,
minden bölcsőnél ottan álltam,
minden porontyot én dajkáltam,
én tanítottam, én neveltem,
minden kunyhóban én teleltem.

Míg mély alvókkal megrakottan
ment a hajó, én virrasztottam,
úgy dohogott, suhant előre,
hogy egymagamban voltam őre:
az utasoknak mindahánya
helyett aggódó kapitánya.
Én jártam mindig minden útban,
én szerettem és haragudtam,
én éltem, sírtam, én daloltam
mindenki helyett….”
(Dsida Jenő)

Vas Zoltánné

A DTE focicsapat õszi eredményei

A bajnokság állása a 11. forduló után:

A DTE év végi közgyûlése
2011. december 9-én 17:30-kor lesz

az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár a DTE vezetõsége!

Egy vid
ám délutá

n:

FIÓKAFOGADÁS
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Örömmel számolhatok be
róla, hogy a Dunavarsányi

Kölyökklub Gyermek és Ifjúsá-
gi Egyesületet, mint dunavarsá-
nyi civil szervezetet sikeresen
bejegyezték, így a 2003-ra visz-
szanyúló tevékenységünk már
hivatalos keretek között zajlik.

Az eredeti ötlet a kisgyermekes
családok kapcsolattartásának biz-
tosított színteret, s a működés hív-
ta életre a további szolgáltatáso-
kat, melyekkel a gyermeknevelés
kapcsán felmerülő kérdésekre kí-
vántunk választ adni az adott té-
mához kapcsolódó szakértők, elő-
adók bevonásával. Rendszeresen
szervezünk egészségügyi fórumo-
kat, ahová meghívtunk orvost,
fogorvost, védőnőket; neveléssel
kapcsolatban pedagógusok (óvó-
nő, tanítónő, fejlesztőpedagógus),
pszichológus és logopédus taná-

csadását vettük igénybe. A programjaink
célja nemcsak a szülők helyzetének meg-
könnyítése – hiszen lehetőséget teremtett

tapasztalatcserére a gyakorlottabb anyu-
kákkal –, hanem a kismamák közötti is-
merkedés biztosítása, valamint a kisgyer-
mekes családok részére közösségi élet
szervezése, ezzel is hozzájárulva a gyer-
mekek kortárs csoportba való zökkenő-
mentesebb beilleszkedéséhez. A Klub
életében rendszeresen megemlékezünk
néhány gyermekeket is érintő ünnepről:
szervezünk Baba Farsangot, készülünk az
anyák napjára, tartunk gyereknapot, ellá-
togat hozzánk a Mikulás, és kézműves ját-
szóházzal várjuk a karácsonyt.

Az elmúlt 8 évben tevékenységünk
BABA-MAMA KLUB néven vált ismertté,
az azóta eltelt idő új kihívásokat állított
elénk, mivel résztvevői idő közben meg-
nőttek, így a szükségszerű átalakulás már
ennek szellemében zajlott, s megalakult a 

DUNAVARSÁNYI KÖLYÖKKLUB
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI

EGYESÜLET.
Az Egyesület megalakulásánál a profil-

bővítés volt a fő cél. Ennek érdekében to-

vábbra is felvállaljuk, hogy a családok
mindennapi életében felmerülő kérdések-
re nyújtunk segítséget szakemberek segít-
ségével. Az Egyesület azért alakult meg,
hogy az ebben résztvevő gyermekek (ko-
rára való tekintettel) további kapcsolattar-
tására lehetőséget teremtsen. Feladatunk-
nak tekintjük, hogy a SZABADIDŐ
HASZNOS ELTÖLTÉSÉT BIZTO-
SÍTSUK A 0-14 ÉVES KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA, melynek eszköze az oktatá-
si és kulturális programok szervezése a
gyermekek egészséges életmódra nevelé-
sében. Tevékenységünk szerves része a
hagyományok ápolása, megemlékezés az
ünnepekről, illetve kézműves foglalkozá-
sok szervezése. Ismeretterjesztő és közös-
ségépítési céllal túrák, kirándulások szer-
vezése és lebonyolítása. A célok hatékony
megvalósítására irányulnak a szülőknek
szervezett nevelési és egészségügyi szak-
mai fórumok.

A fenti projekt megvalósításának eszkö-
zeként továbbra is tartunk:

• BABA-MAMA KLUB foglalkozáso-
kat délelőtti időpontban, ahová várjuk
a várandós és kisgyermekes édesanyá-
kat, másfelől 

• minden hónapban egy (hétvégi) alka-
lommal KÖLYÖKKLUBRA várjuk a
nagyobbakat az előzetesen egyezte-
tett időpontokban, a meghirdetett té-
mákkal.

Az ŐSZI SZÜNETBEN KÉZMŰVES
ALKOTÓMŰHELY várta a kicsiket és nagyokat
egyaránt, ahol a változó természet kapcsán madáretetőt ké-
szíthettek a gyerekek. 

Legközelebb a Természettudományi Múzeumba látoga-
tunk el a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 

Decemberben Adventi Ringató lesz a kicsiknek, valamint
Táncház várja a nagyobbakat és a családokat a téli szünet-
ben.

Reméljük, beszámolónk felkeltette érdeklődését és prog-
ramjainkra ellátogat. Mindenkit szeretettel várunk!

Rendezvényeinkről vá-
rosunk honlapjáról
(www.dunavarsany.hu), a
Lakihegy Rádióból vala-
mint a Dunavarsányi
Naplóból informálódhat-
nak továbbra is. 

Kreiszné Nagy Anna
kolyokklubegyesulet@

freemail.hu
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Még az idei évben az alábbi rendezvényeinkre várunk szeretettel minden érdeklődőt:

KÖLYÖKKLUB MEGHÍVÓ
2011. december 7.,
szerda 10 óra:

Horváthné Baranyai Ágnes,
zenetanár:
ADVENTI
RINGATÓ

2011. december 28., szerda 15 óra:

ÉVZÁRÓ
TÁNCHÁZ
* A programváltozás joga fenntartva.
Helyszín: a nagyvarsányi Petőfi Klub
(Béke u. 16.)
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Mozgalmas népzenei találkozók
a Népdalkör életében

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai

Hétfő: Kézimunka szakkör 15.00
Egészségmegőrző torna 18.00

Kedd: Jóga 10.00
Színjátszó foglalkozás 17.00

szerda: Ringató 9.30
Gyerek néptánc 16.15
Citera és Népdalkör 18.00
Egészségmegőrző torna 18.00

csütörtök: Baba-mama jóga 10.00
Színjátszó foglalkozás 16.00
M&M sport tánc 17.30

péntek: Jóga 18.00,    Néptánc 18.30

November 22. Vegyes vásár
November 23. Vegyes vásár
November 25. Vegyes vásár
November 28. Vegyes vásár
December 2. Vegyes vásár
December 5. Cipő vásár
December 6. Vegyes vásár
December 9. Vegyes vásár
December 12. Vegyes vásár
December 14. Méteráru vásár
December 15. Vegyes vásár
December 16. Vegyes vásár
December 20. Vegyes vásár

áLLAndó progrAMoK vásároK

Októberben számos meghívásnak
tett eleget a Dunavarsányi Népdalkör
és Citeraegyüttes. 15-én rendezték meg
a ”Szerezz jóbarátokat” Népzenei ta-
lálkozót és a Szeret zenekar lemezbe-
mutató koncertjét Biatorbágyon. Ok-
tóber 16-án, vasárnap a XI. Regionális
Népzenei Találkozó és Petrás Anna né-
pi iparművész kiállításának megnyitó-
ja volt esedékes Dabason. Ezt követő-
en, október 22-én, szombaton már a
hagyományos népzenei találkozóra,
Inárcsra volt hivatalos a Népdalkör.

Mozgalmas népzenei találkozók hava
volt az október az Arany Páva díjas Du-
navarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes
életében. Számos felkérésnek tett eleget a
csoport, de egyet-kettőt így is vissza kel-
lett utasítani a szűkös anyagi keret miatt.
Biatorbágyon a vidám szüreti és a kalo-
csai csokorral léptek fel, Dabason a me-
zőtúri és a szüreti csokor került elő a re-

pertoárból, Inárcsra pedig a lírai Arad-
ványpusztai és a tréfás dunántúli csokor-
ral készült a Népdalkör. Ezt külön ki kell
emelni, hiszen a helyiekkel már harminc
éves a kapcsolat. Az Inárcsi Népdalkör
szintén rendelkezik az Arany Páva díjjal,
a Dunavarsányi Népdalkörrel való közös
műsorukkal már Erdélyben is felléptek,
egy héten át mindig más-más magyar fa-
luban csendült fel esténként az ének. Szi-
kora Ferencné (Marika) a csoport vezető-
je elmondta, keményen dolgoznak, hogy
mindenhová eljuttassák városunk jó hí-
rét. Szép példa erre a dabasi találkozó,
amely minősítő is volt egyben. Dr. Ger-
zanics Magdolna népzenekutató, újságíró
és Birinyi József népi hangszerkészítő-
népzenekutató, a KÓTA (A Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népzenei Együtte-
sek Szövetsége) társelnöke vett részt a
minősítőn. Utóbbi szóban elismerően
méltatta a Dunavarsányi Népdalkört és

Citeraegyüttest. Majd felkérték, hogy pár
mondatban foglalja össze gondolatait a
nap eseményeivel kapcsolatban. „Közis-
mert, hogy a magyarságnak kiemelkedő
számú, mintegy kétszázezer népdala van.
Legyünk rá büszkék, éltessük, azaz hal-
lassuk, énekeljük, és adjuk át gyerekeink-
nek ezt a hatalmas kincset. Azért is, mert
ez a miénk, és vigyáznunk kell rá, és azért
is, mert egyszerűen jó.”

A Dunavarsányi Népdalkör is ezeket a
kincseket hozta haza a találkozókról, őr-
zi, átadja és hallatja.

Balogh Hajnalka

Moderntánc oktatás 
kicsiknek és nagyoknak: 
hip hop, break és electric boogie.

Jelentkezni lehet:
06/20 431-2873

Willpower Tánc és Sport Egyesület

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai szeretettel meghívják
Önt és kedves családját a 2011. december 14-én, szerdán 17.30-kor kezdődő
KArácsonyi Liszt Ferenc eMLÉKestre, mely a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
kerül megrendezésre. Fellépnek: a Művészeti iskola növendékei és tanárai.

Új foglalkozás a művelődési házban! BABás-MAMás KLUB címmel új szakkört indítottunk, melyre szeretettel várjuk a dunavarsányi kismamá-
kat és gyermekeiket! A foglalkozásokat kéthetente, kedden délelőtt 10.00-kor rendezzük a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavar-
sány, Kossuth L. u. 2.) tükrös termében. Az idei konkrét időpontok, és az aznapi programok: 2011. november 22. (kedd) 10.00 Baba-mama jóga
bemutató és kedvcsináló óra. 2011. december 6. (kedd) 10.00 Mikulásozás a gyerekeknek, kézműves foglalkozás az anyukáknak.
Az előadások után kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére, kölcsönös tanácsadásra, a bevált okosságok megosztására is lehetőség van.
A foglalkozások látogatása és az előadásokon való részvétel ingyenes!

Minden kedves babás mamát szeretettel várunk!

Bejártuk a Kőszegi-hegységet

Zimankós reggelen, de annál melegebb hangulatban
indult el kis csapatunk felfedezni a Kőszegi-hegység
szépségeit. A változatos programban mindenki kedvé-
re válogathatott. Sétáltunk Kőszegen, a Cáki pinceso-
ron, és rengeteg gesztenyét ettünk Velemben. Szeren-
csés hazaérkezésünkkel egy tartalmas és szórakoztató
napot zártunk.
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címmel tanulmányi pályázatot ír ki a du-
navarsányi Művelődési Oktatási és Sport
Alapítvány a világhírű zeneszerző születé-
sének 200 éves évfordulója alkalmából.
A burgenlandi Doborjánban született, Po-
zsonyban, Bécsben, Sopronban, Pesten és
Budán, valamint számos más magyaror-
szági városban otthonosan mozgó és
egyaránt ünnepelt zeneszerző nemzetiségi
hovatartozása éppen azért nem egyértel-
mű, mert Burgenland népét jellemzi nem-
zetiségében, kultúrájában és értékrendjé-
ben az a természetes pluralitás, amelyet
sok helyen még ma is tanulnunk kell.

Ugyanakkor méltán és büszkén mond-
hatjuk, hogy Liszt Ferenc magyar zene-
szerző. A pályázatban megjelent feladat
éppen arról szól, hogy miként és mivel
tudjuk ezt igazolni sok-sok valós vagy
látszólagos ellenérv közepette.

A pályázat terjedelme: 20.000-50.000
karakter.
Beadási határideje: 2011. december 31.
Eredményhirdetés: 2012. január 25.

Pályadíj: 
I. 20.000 Ft

II. 10.000 Ft
III. 5.000 Ft

A pályázatot írásban, jeligés feladóval
kell beadni a fenti határidőig az Ala-
pítvány címére: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos u. 18. 

A pályázó mellékelje zárt borítékban ne-
vét és címét, feltüntetve a borítékon a je-
ligét.

Dr. Csobolyó Eszter
a kuratórium elnöke

„Liszt Ferenc magyarsága”

2011. október hónapban
házasságot kötött

németh zsolt és Korpics szilvia

1. Keresztúri patrik szeptember 28.
2. válóczi sarolta róza szeptember 30.
3. terjék Krisztián dominik október 11.
4. Kovács áron október 13.
5. palaticzky dorina október 22.

Dunavarsány legidôsebb polgá-
ra, Jurás Jánosoktóber 21-én ün-
nepelte 102. születésnapját. Ez
alkalomból családja, rokonai és
városunk polgármestere köszön-
tötte.

2011. szeptember, október
hónapban  születettek névsora MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Katolikus Egyház szervezésében rendezendő

Jótékonysági „KATALIN” bálra
2011. november 26-án, szombaton 19.00 órakor.

Helye:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (Kisvarsány)

A zenét szolgáltatja a mindenki által kedvelt
nyáregyházi DÁRIDÓ zenekar!

Étel választék:
1. töltött csirkecomb + köret
2. disznótoros (véreshurka, májashurka,

kolbász, párolt káposzta, tört burgonya)
3. töltött káposzta (2 db töltelék burokban)
4. sütemény, pogácsa

Belépő vacsorával: 3.000 Ft. Támogató jegy: 1.000 Ft.

Jegyek az utcaapostoloknál vásárolhatók,
továbbá szentmisék előtt a sekrestyében,
valamint Szakállas Lajos akolitusnál,
vagy telefonon: 06/24 472-017.

www.dunavarsany.vaciegyhazmegye.hu 
szervező: Szakállas Lajos



Erdélyi nagytábor Wass Albert nyomában
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Egyönyörű vidék sok írót megihletett, és egyik fontos
helyszíne a Wass Albert: Funtineli boszorkány című re-
gényének is. A táj szépsége és Wass Albert írói munkás-

sága iránti tiszteletünk okán célul tűztük ki életének és művei-
nek minél több helyszínét felkeresni, emlékhelyeinél tisztele-
tünket tenni.

A tábor mottója: Nem, Nem, Soha! – „…a kő marad!”, bibliai
vezérigéje pedig: „Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön
segítségem? Segítségem az úrtól jön...” (Zsolt.121,1-2.) volt.
Trianont meg nem történtté tenni nem tudjuk, de feledni nem fo-
gunk és nem is akarunk. Soha nem akarjuk feladni a magyarok-
nak, székelyeknek azt a jogát, hogy erdélyi szülőföldjükön ott-
honosan, saját kultúrájuk szerint, saját nyelvükön beszélve,
emelt fővel éljenek, és legalább úgy boldoguljanak, mint bárki
más azon a vidéken.

Július 27-én bepakoltuk a tábori felszerelést, és 28-án kora
reggel 18 fős csapatunk a dunavarsányi cserkészházunk elől rö-
vid ima után elindult a kb. 600 km-es útra.

Kolozsváron tettünk egy kis kitérőt, és miután a Szent Mihály
templom előtt Homoródi Lillától egy érdekes, értékes beszámo-
lót hallottunk Kolozsvárról, megnéztük a főteret, Mátyás király
szülőházát és szobrát. A Házsongárdi temetőben felkutattuk
nagy költők és egyházi emberek nyughelyét, megkoszorúztuk
Reményik Sándor sírját, megfogadván, hogy nem hagyjuk sem
a templomot, sem az iskolát… A Farkas utcai református temp-
lomban megcsodáltuk az ősi, erdélyi nemesi családok címereit,
majd tovább indultunk a Mezőségen át a Maros-mentére.

Július 29-én reggel a napi zászlófelvonást és reggelit a tábor-
rendezés és táborkapu-építés követte. Ebéd utáni program a Sze-
recseny-szikla megmászása volt, ami a Maros túloldalán már a
Kelemen-havasokban van, és az Árpád-vonal egyik harcállása
volt a sziklacsúcson, ahonnan a Maros szorosát védték a II. vi-
lágháborúban. 

A csapat na-
gyobb része a na-
gyon csúszós, sá-
ros-vizes csapáson
felment a Szere-
cseny-sziklára. Itt
értettük meg, miért
is volt ez a pont az
Árpád-vonal egyik
erőssége: gyönyö-
rű kilátás nyílt a
Maros völgyére és

a környező hegyekre; innen ragyogóan lehetett látni minden
csapamozgást a környéken. Még most is megvannak az egykori
lövészárkok és bunkerek. 

Másnap, szombaton délelőtt a szokásos tábori reggel után el-
indultunk a Kemény család marosvécsi várkastélyának megte-
kintésére. Az épület sajnos csak kívülről látogatható, értelmi fo-
gyatékosok gondozó intézete lett az államosítás után, és a jogos
örökösök máig nem kapták vissza a rendszerváltás óta eltelt
években, ezért a tulajdonjogért még folyik a pereskedés. Ettől

függetlenül a kastély már messziről impo-
záns látványt nyújt, a szabadon látogatha-
tó várkertben pedig a Helikon-asztal, a
Kemény család sírhelye és a frissen meg-
rongált Wass Albert emlékmű, amelynél

mi is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját a többi megemlé-
kező mementói mellé.

A kastélytól a holtmarosi református templomba mentünk,
ugyanis ott a hívek padjai előtt Wass Albert szobra látható, me-
lyet a román államhatalom nem engedett szabadtéren felállítani. 

Hazafelé tartva, a magyarói piacon friss házitejet és sajtot,
Dédabisztrán pedig élő pisztrángokat vételeztünk, amelyet az
esti grill partin mindenki maga pucolt, és jó kedvvel sütött meg. 

Mivel szorított az idő, rohanás Marosvásárhelyre, a térség,
Marosszék központjába, a „székely fővárosba”. Bejártuk a re-
formátus temetőt, emlékeztünk és koszorúztunk a két Bolyai,
Sütő András és a híres református püspök, Csiha Kálmán sírjá-
nál. Száguldás vissza Szászrégenbe, az ifjúsági istentiszteletre,
mely mindannyiunk számára nagy élményt nyújtott. Sokunkat
baráti szálak fűznek a csoport tagjaihoz, hiszen tavaly ők voltak
a dunavarsányi cserkész-építőtáborban. 

Hétfőn, au-
gusztus else-
jén a szokásos
reggeli teen-
dők után kö-
vetkezett az
aznapi, „cser-
kész” - embert
próbáló fel-
adat - túra az
Istenszékére,
a környék leg-

szebb csúcsára, régi korok szakrális helyére, napjaink kedvenc
turista célpontjára, ahol a tetőn egy kristálytiszta vizű forrás vár-
ja a kapaszkodásban megfáradt kirándulókat. Wass Albert ham-
vainak egyharmadát itt szórták a szélbe, hadd pihenjen régi va-
dászhelyein.

Szerdán következett egy várva várt kirándulás Gyilkos-tó és
Békási-szoros célponttal. Utóbbi a hatalmas sziklafalaival, éles
szerpentinjeivel nagy élmény volt a kis- és nagycserkészeinknek
egyaránt.

2011. augusztus 4-e a visszautat jelentette a dunavarsányi
cserkészházhoz, ahol már nagyon vártak az itthoniak. Hálát
adunk a Jóistennek, hogy a nem túl kedvező időjárás ellenére
mindannyian egészségesen, élményekkel feltöltődve, hitben és
kultúrában megerősödve értünk haza.

Veres Albert

A 724. Kossuth Lajos Cserkészcsapat 2011. évi nagytáborát jú-
lius 28. és augusztus 4. között a Felső-Marosmente egyik leg-
szebb részén, a Görgényi havasok Szalárd völgyében töltötte.
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előzte meg az isteni szeretet Jézus Krisz-
tusban való megtestesülését, más szóval a
Karácsonyt Augustus császár idejében is.
Ez már akkor sem csak adatszolgáltatás
volt a statisztika számára, amelyből a tár-
sadalomtudósok ilyen-olyan következte-
tésekre juthatnak egy nemzet, ország, ré-
gió vagy település életét, jövőjét illetően,
hanem az önvizsgálatnak, önmagam azo-
nosságával valós szembesülésnek is fon-
tos eseménye.

Mária és József is mentek vissza gyö-
kereikhez, a nemzetségüket meghatározó
Betlehembe. Útközben és ott egyre in-
kább, majd végsőképpen megbizonyo-
sodtak arról, hogy sokkal többre hívattak,
mint amit magukról gondoltak. Ráébred-
tek, hogy talán nem is igazán ismerik ma-
gukat. Nem is merték gondolni, hogy ők
az Isten nagy megváltó tettében milyen
fontos szerepet kapnak. S miközben
„össze írták”, „megszámolták” őket, ráéb-
redtek, hogy hogyan számol velük Isten,
és ők mire számíthatnak Istentől.

A rutinosan, egyhangúan vagy éppen
viharosan és embert próbáló kihívások
között zajló életünkben könnyen azon
kapjuk magunkat, mintha mások len-
nénk, mint amit gondolunk magunkról. S
egyszer csak jön egy papír, ami „ránk

kérdez”. Mi pedig csodálkozunk, hogy
elszálltak az évek, már ennyi éves va-
gyok! Ezt vagy azt tanultam és egész
mást csinálok. Jaj de régen lakom már itt,
és még mindig nem csináltam meg ezt
vagy azt, amit már beköltözésemkor ter-
veztem, és még mindig nem vagyok jó
barátja annak a szomszédomnak, akinek
pedig lehetnék?!

S a kérdések elvezetnek a nemzetiségi
hovatartozásom ismérvein át, a hazasze-
retet elvárásain keresztül a hitemhez, s a
hitem bizonytalanságaihoz. Már írom is
könnyedén, hogy „református” vagy „ka-
tolikus” vagy valamilyen más vallású va-
gyok. De tényleg az vagyok? – állítja
meg a belső kérdés a tollamat. Miben je-
lenik meg a hitem? Szabad nekem még
ebben az állapotomban reformátusnak,
katolikusnak vagy bármelyik felekezet-
hez tartozónak neveznem magam? Mikor
imádkoztam, mikor úrvacsoráztam, mi-
kor gyóntam, mikor áldoztam, mikor tet-
tem Isten iránti hálából jót stb.? Mikor
fájt ez vagy az a gyarlóságom utoljára?
És már hagynám is üresen a rubrikát vagy
írnám, hogy nem tartozom sehova. De
ekkor is megszólal belülről – vagy kívül-
ről? – egy hang, s nem hagyja, hogy a hi-
tetlenséget, közösségtelenséget nyilat-

kozzam magamról. De hát én nem va-
gyok lelketlen, én nem vagyok hitetlen!
Az nem lehet, hogy én az legyek! És elő-
bukkannak az elfelejtett igék. Mintha
most lett volna, hogy ott álltam az Úr asz-
talánál vagy az oltárnál, és teljesen otthon
voltam ott. Az nem lehet, hogy ezt telje-
sen elveszítettem… Az a közösség még
mindig az enyém, még akkor is, ha elha-
nyagoltam…

Az Augustus császár féle népszámlá-
láskor – pont úgy, mint most is – Máriá-
nak és Józsefnek nem csak az ősökhöz és
a kulturális gyökerekhez való tartozásá-
ról kellett számot adni, hanem az Isten-
hez való tartozásukkal is szembesültek.
Azt a megbízatást, amit ők kaptak, csak
ők kapták. De valamilyen megbízatást,
valamilyen megszólítást, valamilyen szá-
montartást mi is kaptunk, és az isteni szá-
monkérést egyikünk sem kerülheti el. S
ha elég őszinték és elég engedelmesek va-
gyunk, akkor azt is megértjük, hogy –
akárhogy is alakult az életünk, akárhogy
is formálódott, deformálódott az azonos-
ságunk az évek során, akárhogy is elfakult
és veszni látszik hitünk és eltávolodtunk a
hívő közösségünktől – a kegyelmes Isten
számon tart bennünket, számol velünk, és
mi számíthatunk Rá. Ebben erősíthet ben-
nünket Advent, Karácsony és az azt meg-
előző népszámlálás, amelyben mindany-
nyian szembesültünk a hitünkre vonatko-
zó kérdéssel is. Jól válaszoltunk?

a Presbitérium

Presbiteri tisztújítás 
zajlott a református gyülekezetben, amelynek eredményeként
a közösség életéért, küldetéséért, testi-lelki jólétéért felelős,
döntéshozó és végrehajtó testületet a következők alkotják:
Balogh Árpád – Délegyháza, Balogh Károly – Dunavarsány,
Cserepes László – Délegyháza, Csizmadia Zoltán dr. – Duna-
varsány, Fenyvesi Lajos, gondnok – Dunavarsány, Glázer Jó-
zsef – Dunavarsány, Kiss József – Dunavarsány, Kun László
dr. – Dunavarsány, Móra Tibor – Dunavarsány, N. Tóth Gá-
bor – Délegyháza, Szilvay Balázs dr. – Dunavarsány, Veres
Albert – Dunavarsány

Pótpresbiterek:
Bóna Balázs – Dunavarsány, Kun László – Dunavarsány, Po-
csai István – Délegyháza, Szabó Zsigmond – Dunavarsány
A megújult Presbitérium 2012. január 1-jén kezdi meg külde-
tése betöltését. Ezt megelőzően november 27-én, Advent első
vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében tesz fogadalmat.
Isten áldását kérjük a megújított egyházi testület munkájára,
a visszavonuló presbiterek hűséges szolgálatáért pedig ezúton
is köszönetet mondunk.

Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség

Álmélkodással csudáljuk… 
címmel adventi zenés istentiszteletre kerül sor 

a református templomban december 4-én, 
Advent második vasárnapján délelőtt 10 órakor.

A zenei szolgálatot 
az Erkel Ferenc Zeneiskola diákjai és tanárai,

valamint a városi gyermekkórus biztosítja.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár

a Presbitérium

A Baptista Gyülekezet
karácsonyi istentisztelete
2011. december 25-én 15 órakor lesz 

az Eötvös utca 70. szám alatti imaházban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
és kívánunk mindenkinek Áldott Karácsonyt!

Adventi népszámlálás
ÚT RA VA LÓ
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Anagyvarsányi Szent Vendel templom szentélye 2004-ben került felújításra. Ez
év tavaszán kaptunk engedélyt Dr. Beer Miklós püspök úrtól a külső renová-
lásra. Augusztusban kezdődtek a munkák. Ekkor készült el a külső hőszige-

telés. Szeptemberben új vakolatot, új színt kapott templomunk. A sekrestyén két ab-
lak cseréje történt meg, mivel a régiek elkorhadtak. Az új járda kialakításával egyi-
dejűleg a csapadékvíz elvezetése is megvalósult. A felújítás 1.820.000 Ft-ba került.

A munkálatokat a hívek adomá-
nyából és a Szent Vendel Alapítvány
számlájára érkező 1 %-os felajánlá-
sokból finanszíroztuk. Mindezek
azonban nem fedezték volna a fel-
újítás költségeit, ha nem támogattak
volna segítségüket önzetlenül fel-
ajánló vállalkozók. A Peakston Kft.
a szigeteléshez, színezéshez szüksé-
ges - általa gyártott - anyagot térí-
tésmentesen biztosította. A járda tér-
kövét a KK Kavics Beton Kft. Bu-
gyin lévő telephelyéről nagyon
kedvezményesen kaptuk. E két kft.

vezetői mellett köszönetet mondunk Torzsa Antalnak, Viktor Endrének, ifj. Wágner
Andrásnak, Száger Gyulának, Halász Lászlónak, Tiefenbeck Lászlónak, valamint
azoknak, akik bármilyen módon segítették templomunk szebbé tételét. 

A Szent Vendel Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetet mondunk azoknak,
akik a 2010. évi személyi jövedelemadójuknak 1%-át a Szent Vendel Alapítvány ré-
szére ajánlották fel. A számlára az Önök adójából 74.393 Ft érkezett.

Tisztelettel kérjük városunk minden polgárát, hogy adományaikkal továbbra is se-
gítsék alapítványunk munkáját, célkitűzéseit.

ADÓSZÁM: 18703234-1-13
Köszönettel a kuratórium nevében: 

Hegedűs Lajosné

Kellemes és megtisztelő kötelezettséget
vállalt a dunavarsányi Katolikus Egyház-
község, amikor eldöntötte, hogy helyet

ad a Duna-menti Katolikus Fiatalok Találkozó-
jának október 15-én. Ez a katolikus fiatalokból
álló közösség rendszeresen találkozik a térség
valamelyik templomában, hogy előre meg-
beszélt tematika alapján kicseréljék gondo-
lataikat, s lelkük épüljön, gazdagodjon Jézus
Krisztus vezérletével.

A napra – melyet egy egész délutánt betöl-
tő szervező-egyeztető megbeszélés előzött
meg – lázasan készültünk. 80-120 fiatalt vár-
tunk templomunkba s a Cserkészházba. Reg-
gel 9-re megérkeztek Újhartyán, Gyón, Nyár-
egyháza, Albertirsa, Monor, Dunaharaszti és
Dunavarsány 12-24 év közötti gyermekei, ösz-
szesen 127 fő. 

A reggeli közös imádság, éneklés alatt már
érezhettük, ez egy csodálatos közösség, sugá-
rozták a hitet, a boldogságot. Mindenki mo-
solygott mindenkire, még ha nem is ismerte a
másikat. A köszöntések után 8 csoportba
szerveződve dolgozták fel, járták körül a nap

gondolatát: „Mit viszel a batyudban?” Ez pe-
dig nem egyéb, mint - a család évére tekintet-
tel - a fiatalok családban betöltött szerepe, s a
majdan általuk követendő családminta elgon-
dolása.

Minden csoportban megfogalmazódott: fel-
tétlen tiszteletet a család, a szülők iránt, bár-
milyen legyen is az a szülő. Mit tehet ő a hét-
köznapokban, hogyan teheti ő a családját,
szüleit boldoggá?

Fél 1-kor „ebéd” (zsíros kenyér, hagyma,
paprika, tea, alma és sok-sok süti), majd 2-től
4-ig forgószínpad-szerűen más-más szituációs
játékokon vettek részt a fiatalok, közben min-
den csoport megfogalmazott 1-1 „könyör-
gést” a családokért, amit a szentmisén felol-
vastak, de aki saját kérését akarta az Úr elé
vinni, az is megtehette cédulára írva. A cso-
port-mécsesek köré pedig dominóból készült
„bástyákat” építettünk, ahol 1-1 ”tégla” a gon-
dolatban odahozott családtagjainkat, szeret-
teinket jelentette.

Fél 4-től három atya gyóntatott, majd 4-kor
kezdődött a szentmise, amin a fiatalok éne-

keltek, gitároztak, ministráltak, felolvastak.
Megható látvány volt végignézni a templom
padsorain. Tele fiatalokkal! Arcukon mosoly,
derű, bizakodás, megelégedettség, s az a biz-
tos tudat tükröződött, hogy semmi baj nem
érhet, velem van az Úr! Elszégyelltem magam,
mennyivel nagyobb az Ő hitük, bölcsességük!
A könyörgésen köszönetet mondtak családju-
kért, a napért és azért, hogy baj nélkül ideér-
tek. Tanulhatunk tőlük! 

5 órakor élménybeszámolót tartott egy fia-
tal a madridi Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó-
ról projektoron kivetített képekkel, majd este
6-kor indultak haza, hálálkodva vendégszere-
tetünkért.

Azt hiszem, mi lehetünk nekik hálásak! Ez
az esemény megmozgatta egyházközségün-
ket: a sok-sok felajánlás, a rengeteg finom sü-
temény, amit a „nagymamák” sütöttek, a 15-
20 fő részéről egész napra vállalt szolgálat
(asztalok, padok cipelése, kenyerek kenése,
díszítése, tálalás, mosogatás…). Régen lát-
tunk ilyen szeretetteljes összefogást egyház-
községünkben. Úgy látszik, mi is tanultunk a
fiataloktól. Köszönjük minden szervező, ado-
mányozó, segítő önzetlen munkáját!

Tóthné Bíró Katalin 

Megszépült a nagyvarsányi templom B ú c s ú i  v i g a s s á g
N a g y v a r s á n y o n
A nagyvarsányi Kolpingosok szokásukhoz

híven megtartották Szent Vendel templomuk
búcsújához kapcsolódó báljukat. Ilyenkor lá-
zasan készülődnek, szervezkednek.

Van ebben a közösségben egy megmagya-
rázhatatlan emberi varázslat, ami nem min-
denhol érezhető. Miért írom ezt? Olyan csa-
ládias, baráti, közvetlen hangulatot tudnak
maguk köré teremteni, ami nagyon meglepi a
nem közöttük élő embereket.

Már meg sem lepődünk a táncosok ügyes-
ségén, amilyen egyformán, fergeteges tem-
póban adták elő táncaikat, melyekkel nagy
sikert arattak. Minden elismerés Kronome
Zsófiáé, a koreográfusé.

A meghirdetett süteménysütő-versenyre
volt bőven jelentkező. A helyezések a követ-
kezőképpen alakultak: 1. Kronome Zsófia, 2.
Kronome Jánosné, 3. Wieszner Lászlóné.

Az ízletes süteményekből a vendégek is
jóízűen falatoztak.

A bált a Polgármester Úr és felesége is
megtisztelték, az Alpolgármester Asszony pe-
dig segítőivel együtt serénykedett a büfében.

A jó hangulathoz a zenét Stark Feri és Nagy
Laci szolgáltatták. Roptuk is a táncot reggelig.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki a bál
megszervezésében, előkészítésében részt
vett, időt, fáradtságot nem kímélve.

Kobzik Anikó

Katolikus fiatalok Dunavarsányban



Megismerkedésünk apropója
2002-ben az volt, hogy Magyar
Tamás filmrendező helyszínt

keresett filmjéhez, a Hétmérföldeshez. dr.
Kun Laci barátunk ajánlására – aki jól is-
meri több mint 100 éves házunkat – Ta-
más megnézte a padlásunkat, a pincénket
és örömmel mondta, hogy az öreg, kin-
cseket és titkokat rejtő padlás és pince
megfelel az elképzelésének. Egyet kért,
hogy ne pókhálózzak, amiről biztosítot-
tam, hogy ez nem fog megtörténni. Így
indult a dunavarsányi filmezés és a mi
barátságunk. 

Elkészült a film, ősbemutatóját egy gu-
lyásos, baráti beszélgetéssel lezárva itt tar-
totta a dunavarsányi Petőfi Művelődési
Házban, megtisztelve ezzel a község lakóit.

A film 2003-ban elnyerte az Ismeretter-
jesztő Filmek X. Miskolci Szemléjén a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mának fődíját. A filmet még most is vetí-
ti időnként az M1 és a Duna Televízió.

A Hétmérföldes után következtek is-
meretterjesztő rövid filmjei, a Suba subá-

hoz, Gombok és pitykék a nagy magyar
ötvösről, Szentpéteri Józsefről, amit „A
magyar Cellini” néven forgatott.

Két teljesen be nem fejezett filmje van
Dunavarsányról. Egyik a Soli Deo Gloria
Közösségi Ház építkezését mutatja be.
Ez a film segített külföldön és itthon
adományok szerzésében az építkezés
folytatásához. A másik egy Dunavarsány
múltját és jelenét bemutató film, ami lek-
torálásra várva maradt félbe. Ezt a filmet
lelkes lokálpatrióták és barátok be tud-
nák fejezni!

Szeretett itt élni, otthonának tartotta
Dunavarsányt. Mindenkinek, aki filme-
zéssel, fotózással vagy íjászattal kapcso-
latban fordult hozzá, segített készsége-
sen.

Fotózott, filmezett szüreti felvonulá-
son, falusi disznóölésen, különböző váro-
si megmozdulásokon.

A Kézimunka Szakkör tagjai tisztelték,
szerették, mindig hívták és jött kiállítások
megnyitójára, múzeumi rendezvényekre,
kirándulásaikra.

A mi barátságunk is a pókhálós padlás-
tól hosszú utat tett meg, megerősödött,
őszintévé vált. 

Mindig hálával gondolok arra, amikor
férjem, Csaba nyaki ütőér beavatkozás előtt
állt, Tamás eljött hozzánk és azt mondta –
amit senki –, hogy nincs sok pénze, de azt
szívesen felajánlja a műtéthez, ha kell.

Emlékezni fogunk Csabával arra a ked-
ves, kicsit bohém emberre, aki a köztünk
lévő több mint 15 éves korkülönbséget ba-
rátságával áthidalta, velünk volt remek ki-
rándulásainkon, éjszakába nyúló baráti be-
szélgetéseinken és a vidám kockapóker
partikon.

Fiatalon, 58 évesen, szakmai életének
legszebb, már beérett korszakában ment el.

Sokan szerették. Sokan félre ismerték,
mert nem hízelgő, inkább kritikus, csipke-
lődő természetű volt, gyarló, de talpig EM-
BER.

Nevével jelzett filmjeiben él tovább,
megőrizve nekünk és a következő nemze-
déknek egy kicsit a múltból.

Szabó Csabáné
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Elment közülünk egy EMBER…
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AKCIÓNK!
3D, LED, LCD, PLAZMA TV,
Digitalis fenyképezőgépek,
videókamerák, DVD, Blue Ray
és HD technika, házi mozi, hifi,
erősítők, hangfalak, multimédiás
eszközök, GPS, PDA, autó hifi,
Xbox 360, PS3, PSP játékok,
tartozékok, számítástechnikai
eszközök, Notebook, PC, Tab,
beépíthető szettek, márkás
kerékpárok és alkatrészek.
Elektromos készülékek
és kerékpár szerviz.

Hitelügyintézés helyben,
akár 0%-os kezdôrészlettel! Ingyenes házhoz szállítás!

PETER’S MÛSZAKI SHOP

Boltunk címe:
2337 Dunavarsány, Üdülő sétány 1.

Telefon: 06-30 9424-822, 06-24 483-015
e-mail: peters01@invitel.hu

Ez a hirdetés

10% kedvezményre jogosít
egyszeri alkalommal,

ha kivágja és elhozza az üzletbe!

Dunavarsány, Halász Lajosné u. 1.
(A Varsány Papír mellett,

a Bakterház Pizzériával szemben.)

Nyitva tartás:
Hétfô-Péntek: 5.00-18.00,

Szombat-Vasárnap: 7.00-13.00

Könyvelés
bérszámfejtés

adószakértés

Társadalombiztosítási ügyintézés,
TB és SZJA bevallások elkészítése.
Adóellenőrzés után észrevételek
és fellebbezések írása.

• Egyéni vállalkozók részére
5.000 Ft/hónap

• Társas vállalkozások részére
10.000 Ft/ hónap.

Telefon:
06/30 821-3273 és 06/30 422-896
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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
Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

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

06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft. 06/30 378-5116
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal 06/24 519-300, 519-310

Fax: 06/24 519-301

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

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
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. december 10.

* * *
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, MIKRO-
SÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 
(Gál Károly)

• Parkettás mester vállal: lera-
kást, javítást, csiszolást, lak-
kozást, PVC szőnyeg ragasz-
tását anyaggal is. Szolid
árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

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

• Pedikűr, manikűr, műköröm,
talpmasszázs otthonában!
Tyúkszem, gombás köröm,
sarokrepedés, körömbenövés?

Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

• Tűzifa eladó, kugli 2.250
Ft/mázsa. 
Tel.: 06/70 408-7718

• Vízvezeték szerelés, javítás,
dugulás elhárítás, gyorsszol-
gálat, állandó ügyelet hétvé-
gén is. 
Tel.: 06/30 376-1796

• A legjobb mikulás házhoz
megy! A lefoglalható időpon-
tok hamar elfogynak. Ha ta-
lálkozni szeretnél velem,
hívj! 
Tel.: 06/70 326-5866,
alegjobbmikulás@gmail.com

• Olcsó gyermekruhák és fel-
szerelések eladók.
Tel.: 06/30 515-1971

ISSN 2060-2812 (Nyomtatott)    * ISSN 2063-0964 (Online)

Ka ti-Zsu zsi Szép ség sza lon
Várjuk továbbra is szépülni vágyó vendégeinket.

SZOLGÁLTATÁSOK:
• Fodrászat: Zsuzsi: 06/30 911-7771, Kati: 06/20 805-4720
• Koz me ti ka: Évi: 06/70 577-3900
Újdonság! • sminktetoválás • mikrodermabrasion
• növényi ôssejt kezelés • savas mélyhámlasztás
• 3D mûszempilla
SZOLÁRIUM: 06/24 484-232
Üzletünkbe kéz- és lábápolót keresünk.
Cím: Du na var sány (Nagyvarsány), Sport u. 6.
E-mail: zsazsa.toth@citromail.hu • www.katizsuzsiszepsegszalon.cegtudor.hu
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