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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. október

árosunkban régi hagyománya van az őszi szüreti mulatságnak. A szeptember utolsó hétvégéjén tartott felvonulás idén is olyan útvonalon haladt, ahol az utcák a közelmúltban kaptak új burkolatot. A menet a Petőfi Művelődési Ház parkolójából indult, ahol a Weöres Sándor Óvoda kicsinyei adtak
műsort. A kocsisor ezután Nagyvarsányra érkezett, ahol az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tanulói léptek színre. Az iskolások előadása után a dunavarsányi svábok nemzetiségi táncaikkal örvendeztették meg a szüreti menet
résztvevőit.

V

szüreti kocsisort minden állomáson megvendégelték a helyiek. Volt, ahol
zsíros kenyérrel és pálinkával, másutt pogácsával, süteménnyel és borral.
7 helyszín, 7 különböző vendéglátás. Ám közös volt bennük a fogadtatás, vagyis az a szeretet, amivel a helyiek várták az érkező menetet.

A

dunavarsányi civil szervezetek idén is kitettek magukért, élükön a Lányok
Asszonyok Klubjával. Tucatnyi lovas kocsival, különleges dekorációval és
szép borokkal készültek az eseményre. A szervezésből a város önkormányzata
és a művelődési ház csapata is kivette a részét, aminek köszönhetően idén
még több új varsányit sikerült megszólítani és bevonni a programokba.

A

Meghívó

Dunavarsány Önkormányzata szeretettel hívja
Önt és kedves családját
2010. október 23-án, szombaton

az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.
Program:
9.00 Zászlófelvonás a Cserkészház udvarán,
ezt követően csendes séta a temetőbe
11.00 Ünnepi műsor a Petőfi Művelődési Házban
Ünnepi beszédet mond:
Varga László országgyűlési képviselő
„..bátrak voltak akik mertek!..”
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
8. osztályos tanulóinak műsora
12.00 Megemlékezés a Hősök terén a kopjafánál
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Az önkormányzati választás eredményei Dunavarsányban
Polgármesteri választás

Képviselõk választása

Pártlistás szavazás

Cigány kisebbségi képviselõk

Kisebbségi képviselõk választása

Német kisebbségi képviselõk
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

N

em mondok újságot azzal, hogy megerősítem és leszögezem, hogy a helyhatósági választások Dunavarsányban
békességben és szép rendben lezajlottak. A választópolgároknak egy kisebb hányada élt az
állampolgári jogával és kötelességével, s leadta
voksát arra a személyre, akit a polgármesteri
feladatok körül kíván látni és azokra is, akiknek tehetségére és a város iránti elkötelezettségére kívánja bízni a Dunavarsányt érintő döntéseket. A választás érvényes és eredményes.
Hírértéke van a megválasztottak személyének még akkor is, ha sokan nyugtázták így a
választási eredményeket: „tudtam, hogy ez
lesz”. Lehet ilyen markáns megállapításokat
tenni választás előtt és a választás után, de ez
nem változtat azon, hogy ameddig két jelölt
van egy pozícióra vagy huszonnégy jelölt
nyolcra, addig senki sem lehet biztos semmiben a voksok összeszámolásáig. Köszönetet
mondok mindazoknak, akik részt vettek a szavazáson éppen azért, mert felelős polgárai kívánnak lenni városunknak.
Külön köszönetet mondok természetesen
mindazoknak, akik bizalmukba fogadtak vagy
bizalmukban megtartottak. Azzal az elkötelezettséggel kívánok élni ezzel a bizalommal,
ahogy azt eddig is tettem. S azzal a reménységgel fordulok a jövendő felé, hogy a tervekből és
lehetőségekből a következő négy esztendőben
is a lehető legtöbb válik mindannyiunkat szolgáló valósággá függetlenül attól, hogy részt
vettünk a választáson vagy nem, s ha igen, hova tettük az x-et. Természetesen köszönetet

mondok azoknak, akik a Fidesz jelöltjeit ruházták fel bizalommal. A régi mondás megfordul
és most úgy igaz, hogy „kevesen voltunk, de
elegen”. Elegen ahhoz, hogy a Fidesz és a Fidesz Kormány értékrendje szerint szolgáljuk
városunkat, de kevesen ahhoz, hogy mindazok
döntő szerepet kapjanak, akik felkészültek, elkötelezettek és áldozatra készek lettek volna
képviselőként is. Hiszem, hogy ők mandátum
nélkül fogják ugyanúgy szolgálni a köz javát,
ahogy eddig is tették.
Még egy néhány sor magamról. Természetesen engem még érdemes bírálni, kritizálni, mert
koromnál fogva még tanulhatok belőlük, és természetemnél fogva magamra is veszem azokat
akkor is, ha kényelmetlenek. A bár jól hangzó,
de irracionális és városunk tényleges érdekével
és egy korszerű városvezetés alapvető szempontjaival ellentétes, és így romboló és felelőtlen megnyilatkozásokat sajnálattal veszem tudomásul, de rájuk éppen a tartalmuk miatt nem
reagálok. Még egyszer köszönöm a tanulságos
üzeneteket, a város javára fogom kamatoztatni
őket. A káka tövén pedig nincs csomó.
Köszönöm a türelmét azoknak a támogató
szavazóinknak, akik pont úgy hiányolják a jól
működő szennyvíztelepet, a körforgalmi csomópontot, a bölcsödét, egy tetszetős városközpontot, további intézményfejlesztéseket, munkahelyteremtést, kulturális, környezetvédelmi
és civilizációs beruházásokat, mint bárki más.
Nem élünk vissza a türelmükkel. Jól döntöttek.
Ezek maradnak a megvalósítandó célok. Amire
ezt az újságot olvassák, már neki is feszülünk a

megvalósításnak. Nem utolsó sorban mondok
köszönetet azoknak, akik a választást megelőzően és a választás alatt sok-sok segítséget
nyújtottak azért, hogy most a fentieket elmondhassam.
Eredményeink nagy részét mindenki – az
objektivitás okán – bizonyára elismeri. Azt is
tudják sokan, hogy ezt nem egy optimális országos vezetés mellett értük el. Volt néha szembeszelünk, hátszelünk, a Kormány részéről viszont az elmúlt öt esztendőben egyáltalán nem
volt segítségünk. Ezért is örvendetes, ami az elmúlt öt évben mégis megtörtént. Azzal a reménységgel vagyunk, hogy a választók jól
döntöttek áprilisban, s immáron egy emberségesebb és tisztességesebb országos politikai
miliőben olykor támogatást is élvezve folytathatjuk a munkánkat.
A választók jóvoltából a Megyei Közgyűlésben is szolgálhatom városunk és a térség érdekeit. Köszönetet mondok ezért is, és erre is elkötelezem magam. Természetesen továbbra is
igaz, hogy mindenfajta építkezésnek csak akkor van értelme, ha az ember belül is épül, a kisebb és nagyobb közösségek is épülnek. Gyarapodnak lelki, szellemi és anyagi javakban, s
ezáltal nem egy ördögi, hanem egy olyan kör
alakul ki, amely mindannyiunknak, az egész
városnak az épülését szolgálja. Ez az építkezés
folytatódik részünkről új lendülettel és új odaadással. Erre hívjuk meg mindannyiukat. Hajrá
Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

A Z A L A K U L Ó Ü L É S H AT Á R O Z ATA I
(2010. október 12.)
1.) A képviselő-testület döntésével 2010. október 3-ai hatállyal biztosítja Bóna Zoltán polgármester részére illetményét 483.125 Ft/hó
összegben, költségátalányának mértékét 144.937 Ft/hó összegben,
továbbá korlátlan mobiltelefon használatot és személyes használatára személygépkocsit.
2.) A testület Bóna Zoltán polgármester úr javaslatára Gergőné Varga
Tünde települési képviselő asszonyt választotta meg alpolgármesternek a 2010-2014-es önkormányzati ciklusra 2010. november 1jei hatállyal, aki megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja
el, továbbá 2010. november 1-jei hatállyal illetményét 425.150
Ft/hó összegben állapította meg
3.) A képviselő-testület 2010. október 13. napjával kezdődő hatállyal
a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökévé Száger Gyula települési képviselőt, tagjává Herczeg Mariann települési képviselőt
és kültagjává Bóna Balázst választotta meg.
4.) A testület 2010. október 13. napjával kezdődő hatállyal a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Dr. Békássy Szabolcs
települési képviselőt, tagjává Orbán Róbert települési képviselőt és
kültagjává Kohán Balázst választotta meg.
5.) A képviselő-testület 2010. október 13. napjával kezdődő hatállyal
a Humánpolitikai Bizottság elnökévé Dr. Kun László Zoltánné települési képviselőt, tagjaivá Bakos András és Mekler Andrea települési képviselőket, kültagjaivá Kurkó Ildikót és Schuszter Istvánnét választotta meg.
6.) A testület úgy határozott, hogy a 2010. évi Magyar Kármentő Alap
belföldi számlaszámára 2010. október 13-ai utalással 1 millió Ft

összeggel támogatja Kolontár és Devecser településeket, a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) sz. rendeletében meghatározott általános tartalékkeret terhére.
A képviselő-testület a 2010. október 12-ei alakuló ülésén megalkotta: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2010. (X.14.) számú
rendeletét.

A következő rendes képviselő-testületi ülés
várhatóan 2010. november 9-én, kedden 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Bóna Zoltán a megyei közgyűlésben
A Pest megyei közgyűlés 43 képviselői helyéből 26ot a FIDESZ-KDNP, 10-et az MSZP és 7-et a JOBBIK
szerzett meg a 2010-es önkormányzati választáson.
Városunk polgármestere, Bóna Zoltán a FIDESZKDNP színeiben mandátumot szerzett, és a következő négy esztendőben az Oktatási és Ifjúsági Bizottság
tagjaként dolgozik majd a megyében – szerk.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2010. szeptember 14-ei
rendes nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010.
évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
2.) A testület úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
3.) A képviselő-testület 2011. január 1-jei
hatállyal a Dunavarsány Város közigazgatási területét lefedő 4 védőnői körzetet az alábbiak szerint határozta meg:
I. körzet
Kisvarsány: Bajcsy-Zsilinszky u., Baross
u., Búza u. (Vörösmarty utcától Habitat utcáig), Csorba Dezső u., Eötvös u., Erőspuszta, Gömöry Ferenc u., Görgey u. (Vörösmarty utcától Baross utcáig), Habitat u.,
Határ út, Jókai u., Malmos József u., Mártonyi Károlyné u., Petőfi Sándor u., Százados Istvánné u., Széchenyi u., Tanítók útja,
Tompa u., Tömösvári Sándor u., Vasút sor
páros oldala (Vörösmarty utcától Tanítók
útjáig), Vörösmarty u. (Búza utcától Vasút
sorig).
I. számú körzetként lehatárolt területen
élő állandó lakosok.
II. körzet
Kisvarsány: Akácfa u., Arany János u.
(Kossuth Lajos utcától Akácfa utcáig), Árpád u. (Kossuth Lajos utcától Akácfa utcáig), Attila u., Damjanich u., Deák Ferenc u.,
Diófa u., Dózsa György u., Epres köz, Epres u., Erdőalja u., Gyöngyvirág u., Homok
u., Hóvirág u., Hun u., Iskola u., Kolozsvári u. (Kossuth Lajos utcától Akácfa utcáig),
Kossuth Lajos u., Orgona köz, Ősz u., Petőfi szárnyasliget, Pozsonyi u., Szabadkai
köz, Szabadkai u., Szárnyasliget dűlő,
Tölgyfa u.
II. számú körzetként lehatárolt területen
élő állandó lakosok.
III. körzet
Kisvarsány: Bokréta u., Búza u. (Vörösmarty utcától Nagyvarsányi utcáig), Erkel
Ferenc u., Görgey u., Liget u., Muskátli
köz, Nagyvarsányi út, Rét u., Temesvár u.,
Virág u., Vörösmarty u. (Búza utcától Mézüzemig), Vasút sor páros oldala (Vörösmarty utcától Temesvár utcáig).
Naprózsa lakópark: Árvalányhaj u., Csenkesz u., Fátyolvirág u., Fenyves tanya, Imola u., Kikerics köz, Kökény köz, Lovas ta-

nya, Naprózsa u., Tisztiházak dűlő, Viola u.
Nagyvarsány: Alkotmány utca, Bajnok utca, Barátság utca, Bartók Béla utca, Béke
utca, Domb utca, Ifjúság utca, Kertész utca,
Nyár utca, Pálya utca, Petőfi lakótelep,
Sport utca, Szabadság utca, Szőlő utca, Tavasz utca, Templom utca, Vészi József utca,
Völgy utca.
Duna-part: Árnyas utca, Bajai út, Duna sor,
Domariba sziget, Erőspusztai hídfő, Fő utca, Gát utca, Ladik utca, Meder utca, Nyárfás sor, Ponty utca, Varsa utca, Strand utca,
Sziget sor,
Forrás lakópark: Forrás sor, Ér utca, Csermely köz, Patak utca, Csermely köz, Csermely utca.
III. számú körzetként lehatárolt területen élő állandó lakosok.
IV. körzet Árpád Fejedelem Általános iskola és valamennyi telephelye
Kisvarsány: Ady Endre u., Arany János u.
(Vasút sortól Kossuth Lajos utcáig), Árpád
u. (Vasút sortól Kossuth Lajos utcáig), Bem
József u., Bethlen Gábor u., Gyóni Géza u.,
Halász Lajosné u., Honvéd u., Hősök tere,
Hősök útja, Kálvin köz, Kölcsey Ferenc u.,
Kolozsvári u. (Vasút sortól Kossuth Lajos
utcáig), Rákóczi u., Rózsa u., Vasút sor páratlan oldala, Viola u.
IV. számú körzetként lehatárolt területen
élő állandó lakosok.
4.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy pályázatot hirdet 2 védőnői állás
betöltésére. Az új védőnői körzetek kialakításához és működtetéséhez szükséges költségvetési forrásokat a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
5.) A testület úgy határozott, hozzájárul,
hogy a tulajdonában lévő 032/22 hrsz.ú, szántó besorolású ingatlanon a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás erdőt telepítsen.
(Ezen erdő telepítése egy korábban kivágott erdő kötelező pótlásáról szól,
amit tisztított szennyvíz elhelyezésére
nem lehet használni.)
6.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy
saját részéről elfogadja a ZSI-LI GOLDEN Kft.-vel kötendő bérleti szerződést.
(A szerződés mobil építmény – büfé – elhelyezéséről és üzemeltetéséről szól.)
7.) A testület úgy határozott, hogy saját részéről elfogadja a Dunavarsány 2000
Kft.-vel kötendő településrendezési
szerződést. (A szerződés a terület fejlesztéséhez szükséges, beruházó által
vállalt költségekről szól.)
8.) A képviselő-testület kikötésekkel elfogadta a Naprózsa lakópark területére vonatkozó településszerkezeti tervet.
9.) A testület úgy határozott, hogy saját ré-

széről elfogadja a Sun-Residence Kft.vel kötendő településrendezési szerződést. (A szerződés a terület fejlesztéséhez szükséges, beruházó által vállalt
költségekről szól.)
10.) A képviselő-testület kikötésekkel elfogadta a Sun-Residence és Tó lakóparkok területére vonatkozó településszerkezeti tervet.
11.) A testület kikötésekkel jóváhagyta Dunavarsány Város Önkormányzat Településszerkezeti Tervét, mely magába
foglalja a
- Településszerkezeti Terv leírását,
- Településszerkezeti Tervlapot és
mellékleteit (M 1:10000, M 1:20000),
egyben Dunavarsány Nagyközség Településszerkezeti Tervéről szóló 102/2001. (VIII. 28.) számú határozatát és a Forrás Lakóparkra vonatkozó 148/2008. (IX. 09.) számú határozatát visszavonta.
12.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy támogatja a Dunavarsány, 324/2
hrsz.-ú ingatlan földterületének megvásárlását az Invitel Távközlési Zrt.től, és egyben támogatja a terület megszerzését követően közpark és parkoló
kialakítását.
13.) A testület eredménytelennek nyilvánította a „Dunavarsány Város többfunkciós új Polgármesteri Hivatalának megépítése” tárgyú tárgyalásos
egyszerű közbeszerzési eljárást.
14.) A képviselő-testület hozzájárult a
2968/1 hrsz.-ú és az 5021/2 hrsz.-ú ingatlanokon a Dunavarsány Ipari Park
Szolgáltató Kft. fejlesztését célzó esővíz-elvezető rendszer bővítéséhez.
A képviselő-testület a 2010. szeptember
14-ei ülésén megalkotta:
1.) Dunavarsány Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.
(II.10.) számú rendeletét módosító
11/2010. (IX.15.) számú rendeletét.
2.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló
11/2001. (X. 09.) számú rendeletét módosító 12/2010. (IX.20.) számú rendeletét.
3.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló
11/2001. (X. 09.) számú rendeletét módosító 13/2010. (IX.20.) számú rendeletét.

– 2010. szeptember 14-ei
rendes zárt ülés –
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
nem fogadja el a Nagyné Schmitter Anna és
Nagy József felperesek és Dunavarsány Város Önkormányzata alperes között folyó
kártérítés iránti perrel kapcsolatban a felperesek által tett egyezségi ajánlatot.
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Lakossági zöldhulladék gyűjtés
2010. november 20. (szombat)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra
eső terület (Vasút sor – Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca – Búza utca – Határ
utca által határolt terület), Nyugati lakópark.
2010. november 21. (vasárnap)
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső terület (Homok utca –
Akácfa utca – Vasút sor – Szabadkai utca által határolt terület)
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a levelet, füvet a gyűjtést megelőző napon zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát, és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik!
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után elszórtan hulladék maradt a helyszínen, nem vesszük figyelembe.

A háztartási hulladék gyűjtése november 1-je (hétfő) helyett
október 30-án, szombaton történik!

Miért magas a talajvíz
Dunavarsányban?
z idei év csapadékos időjárása az egész országban, ezzel együtt Dunavarsányban is nagymértékben megemelte a talajvíz szintjét.
Az árvízvédelmi szakemberek nem tanácsolják a víz kiszivattyúzását a pincékből, mert így az alapok alól a vízzel együtt a talajt is kiszívhatjuk, és az épületek megsüllyedhetnek. Az ár elvonulásával a talajvíz szintje is csökkenni fog,
így magától visszahúzódik majd a pincékből.
Akiknek a kazánját, és ezzel a ház fűtését veszélyezteti a pincében álló víz,
azok végezzenek nagyon enyhe, lehetőleg folyamatos szivattyúzást. Csak anynyi vizet szivattyúzzanak a pincéből, amennyi beszivárog. Figyeljenek arra,
hogy a pincében lévő villanyvezetékeket, hosszabbítókat ne érje el a víz, ha lehet, áramtalanítsák a pincét.
A Nyugati lakóparkban a Gömöry Ferenc utca végén 2010. október 13-án
szintezőműszerrel felmértük az utcát, illetve az utca végén álló víz felszínét.
Sajnos azt kell mondanunk, hogy az itt megrekedt víz a területen található talajvíz szintje. A Gömöry utcából a kavicsos útra kihajtva ha balra néznek, a mezőn szintén láthatnak egy nagyobb egybefüggő talajvíz felületet. Az erdő mellett is megmértük a talajvíz szintjét, itt 15 cm-rel alacsonyabb szintet mértünk, mint a Gömöry utcában, ami sajnos azt jelenti, hogy az erdő felé a
Gömöry utca talajvizét nincs értelme elvezetni. Magas költségen semmit sem
érünk el, tehát más megoldást fogunk keresni.
Felröppentek olyan tévhitek, hogy a szennyvíztelep mellett kiöntözött tisztított szennyvíz emeli meg a talajvíz szintjét. Minimális hatása lehet ugyan, de
a talajvíz szintje nem ezért emelkedett meg. A talajvíz évek óta nem jelent
problémát, ugyanakkor a tisztított szennyvíz kiöntözése 1998 óta folyik.
A környezetvédelmi hatóság nem járult hozzá, hogy a Ráckevei (Soroksári)
Duna ágba vagy a Duna-Tisza Csatornába vezessük a tisztított szennyvizet. A
meglévő gyökérzónás tisztítási technológia folytatását javasolják. Csak a nagy
Duna jöhet szóba, de ide a vezeték kiépítését jól át kell gondolni. Ebben az esetben a szennyvíztelepen a tisztítási technológia változtatása is szükséges.

A

Vigh Antal Rókus
beruházási ügyintéző

Szemétgyűjtési
akció
2010. november 13-án, szombaton az önkormányzat ismét
szemétszedési akciót szervez
Dunavarsány teljes területén.
A munkában mindenkire számítunk, akinek fontos, hogy
tiszta, rendezett környezetben éljen. Nem kis feladatra
vállalkozunk, hiszen mind a
belterületen, mind a külterületen újra rengeteg a szemét,
és csak akkor tudjuk mindet
eltakarítani, ha a lakosság nagyobbik része az ügy mellé
áll. A hatékonyság érdekében
a munka gondos, előzetes
szervezést igényel.
Első lépésben fel kell térképeznünk
az illegális lerakókat, ezért kérünk
mindenkit, hogy ha tud a lakóhelye
környékén ilyenről, azt haladéktalanul
jelentse be. A lankadatlan munkakedv
és az energiapótlás érdekében terveink
szerint minden gyűjtőhelynél lesz egy
büfésátor, ahol forralt borral, teával,
zsíros kenyérrel látjuk vendégül a csapatok tagjait. A munkához szükséges
felszerelést (kesztyű, zsák, szúróbot)
az önkormányzat megpróbálja biztosítani, de előfordulhat, hogy mennyisége nem lesz elegendő, ezért kérünk
mindenkit, hogy aki tud, legalább kesztyűt hozzon magával!
A munka szervezése során a bejelentéseken túl más, bárminemű segítséget
(akár építő kritikát is) szívesen és
örömmel fogadunk. A tervezhetőség
érdekében szeretnénk tudni, hogy körülbelül hány emberre számíthatunk.
Ezért kérünk minden civil szervezetet,
hogy egyeztessen tagjaival, és jelezze,
hogy hány fővel képviseltetik magukat!
Kohán Balázs
külsős tag
Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság

Bejelentkezni és érdeklődni
lehet az önkormányzat
telefonszámán: 06/24 521-041
vagy közvetlenül a szervezőnél: 06/20 575-3230
(Kohán Balázs).
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5. DUFI Vakációzáró
Családi Nap
A DUnavarsányi FIatalok Baráti Körének egyik küldetése, hogy a
nyári szünet utolsó szabad szombatját együtt töltse a család. Ez az
utolsó hétvége, amikor még gyermek és szülő egyaránt kikapcsolódhat az iskola kötöttségei nélkül. A rendezvény programját is ennek
tudatában alakítottuk ki.

2

010. szeptember 10-11-én immár ötödik
alkalommal rendeztük meg a Vakációzáró
Családi Napot. A tavalyi rendezvényt ezzel a
kérdéssel zártuk: „Lehet ezt még fokozni???”
Hát a DUFI-n nem múlott semmi! Annyira
jót és jól akartunk csinálni, hogy két naposra
szerveztük az idei rendezvényt. Péntek este
Rock Buli volt, de sajnos az igyekezetünket és
az előkészületekbe fektetett rengeteg munkánkat az időjárás egy kicsit keresztülhúzta. Ennek ellenére az öt rock banda megtartotta élő
koncertjét, és mondhatom, hogy fergeteges
bulit csaptak! Aki kint volt, igazolhatja!
Mindannyiunk nevében köszönet ezért az estéért Zoltán Attilának!

Másnap, szombaton már kegyesebb volt az
időjárás hozzánk, és nagyon sok szülő hozta
ki gyermekét a focipályára szórakozni.
Idén közel 400 gyermek
- kapott ingyen ebédet – a Szűcs Attila vezette nagyvarsányi csapat jóvoltából,
- rágcsálhatott pattogatott kukoricát Krasznainé Ilikének köszönhetően,
- arca lett kifestve és kaptak lufis figurát,
- ugrálhatott az ugráló váron és az óriás
trambulinon,
- csúszhatott le a drótkötélpályán, mászhatott
rekeszt és mászófalat – Csiki Csaba és alpinista barátai fáradhatatlan munkája révén,
- ülhetett be „igazából” rendőrautóba és igazi rendőrségi fegyverzeteket vehetett kezébe a ráckevei rendőrség kollégáinak jóvoltából,
- próbálhatta ki, hogy milyenek is
az igazi dzsipek – a SEFI Autósgumi cég autóiban,
- készíthetett zöldség báb figurákat a Nagyvarsányi Baba-Mama
klub irányításával,
- fűzhetett gyöngyöt Tóth Ildi és
Budafoki Kati segítségével,
- íjászkodhatott az Őseink útján
hagyományőrző íjász csoport
tagjaival,
- és énekelhette a Marcipán cica bábjáték
kedves dalait.
És mindezt ingyen!

Idén is megtiszteltetés volt számunkra,
hogy a Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi
Szervezete is kitelepült a rendezvényre, és
vérnyomás illetve vércukorszint mérést végeztek. Köszönjük mindenkinek, aki az adománygyűjtésre kivitte a számára már nem
szükséges ruhákat! Garantáljuk, hogy jó helyre kerülnek!
Első alkalommal települt ki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Dunavarsányi
Szekciója. Reméljük, hogy a rendezvényünkön való jelenlétük által még sikeresebb lehet
a munkájuk!
Köszönjük a Khalida, a Willpower és a taksonyi Afro New Style táncosainak bemutatóját, és hogy műsorukkal emelték rendezvényünk színvonalát.
Este remek volt Zalatnay Cini hangját élőben hallani. A közönséget látva, mindenki jókedvvel dúdolta az örökzöld slágereket. Az
Irigy Hónaljmirigy koncertjéhez pedig nincs
mit hozzáfűzni… egyszerűen fergeteges volt!

Több mint ezer gyermek, fiatal és idős látogatott ki a nap folyamán a rendezvényre, és talált igényeinek megfelelő kikapcsolódási lehetőséget a sport, a tánc és a zene világából!
Köszönet érte mindenkinek, aki anyagi, tárgyi és erkölcsi támogatást nyújtott a rendezvényünkhöz! És természetesen a civil segítőknek, hogy fáradhatatlanul és türelmesen kiszolgálták a közönséget!
A DUFI idei további programjai: decemberben Mikulás buli a Szent István téren,
ahol megajándékozzuk a gyerekeket, illetve a
Kisvarsány és Nagyvarsány között található
Placcon idén is szeretnénk – időjárás függvényében – jégpályát készíteni.
Mindazok, akiknek Baráti Körünk céljai és
programjai találkoznak elképzeléseivel, és támogatásra méltónak tartják megvalósulásukat, felajánlásaikat a Fókusz Takarékszövetkezet 51700210-11116116-os bankszámlájára
hálás köszönettel várjuk.
Szabóné Pál Orsolya
elnök
DUnavarsányi FIatalok Baráti Köre
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A Mollissima Nôi Kar és a norvég Blandede
Koret kórus négy napja
Mollissima Női Kar 2010. szeptember 9-e és
A
13-a között vendégül látta a két évvel ezelőtt
már itt járt 35 fős norvég kórust. Alapos és körül-

tekintő munka előzte meg a vendégfogadást, szerettünk volna ugyanis számukra tartalmas és
színvonalas programot kínálni. A munkából és a
szervezésből a kórus minden tagja maximálisan
kivette a részét.

Szeptember 9-én, csütörtökön a Polgármester úr és a Mollissima
Női Kar vacsorával várta a kórus tagjait.
Pénteken a norvég vendégeink ellátogattak Sarlóspusztára,
ahol két lovasbetyár kíséretével, finom helyi pálinkával és cigánymuzsikával fogadták a vendégeket. Ezután került sor a szekeres kocsikázásra, majd a vidék háziállatainak bemutatására.
Este a civil szervezetek képviselőivel – Polgármester úr irányításával – ismerkedés folyt az ország és Dunavarsány életével. Ezt követően a fiatalok kilátogattak a DUFI rendezvényére,
ahol nagyon jól érezték magukat. Megkóstolták a nagyon ízletes
„dufis-lángost”.
Szombaton Hollókőre látogattak, ahol megtekintették a várat.
Nagyon tetszett nekik a környék, a táj. Az idegenvezető segítségével bemutatóra is sor került, ahol kipróbálhatták a buzogány,
nyíl és dárda használatát, sőt, még egy páncélozott inget is felpróbált az egyik kórustag.

Mollissima Női Kar

Blandede Koret – norvég vegyes kórus

Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar
Vasárnap délelőtt a Petőfi Művelődési Ház előtti téren Baranta-bemutatót szerveztünk részükre. Itt szintén a gyakorlatban
próbálták ki az ostorpattogtatást, a nyílvessző használatát és a
botozást.
Este hat órakor került sor a norvég Blandede Koret, a Dunavarsányi Népdalkör, a Kantátika Férfikar, a Cantus Gaudium
Vegyes Kar és a Mollissima Női Kar részvételével egy nagyon
kellemes, jó hangulatú hangversenyre.
Az időjárás sajnos nem kedvezett ebben a négy napban a
programoknak, de a vendégek teljes megelégedettséggel utaztak
vissza Norvégiába. Nagyon hálásak voltak az itt eltöltött napokért, és szeretettel meghívták a Mollissima Női Kart, amit szívesen el is fogadtunk.

Kantátika Férfikar
Itt szeretnénk köszönetet mondani Bóna Zoltán polgármester
úrnak és az Önkormányzatnak, hogy segítettek ennek a négy
napnak a létrejöttében. Megköszönjük a Dunavarsányi Népdalkörnek és a Kantátika Férfikarnak, hogy előadásukkal emelték a
hangverseny színvonalát.
Bakos Andrásnak és Orbán Róbertnek is köszönjük szépen a
támogatásukat, és a Soli Deo Gloria Ház vezetőinek, hogy rendelkezésünkre bocsátották az épületet.
Tóth Ildikó
vezető
Mollissima Női Kar
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Az aradi vértanúkra
emlékeztek

O

któber 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésének 161. évfordulóján városunk elöljárói az aradi vértanúk tiszteletére koszorút helyeztek el a dunavarsányi Hősök terén a ’48-as emlékműnél. Az emlékezők innen az Árpád Fejedelem Általános Iskolába mentek, ahol a diákok színvonalas ünnepi
műsorát tekintették meg.
Szerk.

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai
....... OKtóBer .......
2010. október 24. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután
Papírkutyák
(színes, magyar vígjáték, 92 perc, 2008)
Belépés ingyenes!
2010. október 30. (szombat) 14 – 18 óráig
tÖK Jó nap – tökölődjünk együtt!
Családi délután
Népi Játszóház
Töklámpás készítés
Tökfaragás
Zöldségfaragás
Sütőtök sütés
Tökös ételek, italok
Tökös játékok
Tökszépségverseny (nevezés a helyszínen)
2010. október 31. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután
Superbojz
(színes, magyar vígjáték, 2009)
Belépés ingyenes!
....... NOveMBer .......
2010. november 6. (szombat) 15 óra
Bérletelőadás a Magyar Színházban
Indulás: 13:15 a művelődési ház udvaráról
2010. november 7. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután
Meseautó
(színes, magyar vígjáték, 93 perc, 2000)
Belépés ingyenes!
2010. november 9. (kedd) 18 óra
Civil Akadémia
Életmentő magyar találmányok
Előadó: Dr. Horváth István orvos-biológus, a New York-i Tudományos
Akadémia tagja, aki magyarként feltalálta már a művért, az érelmeszesedés megelőzősére és gyógyítására szolgáló vakcinát, valamint egyéb találmányokkal is büszkélkedhet.

2010. november 13. (szombat)
„Kiránduljunk együtt Dunavarsány!”
Úti cél: Jósvafő – Baradla-barlang
Költségek:
- útiköltség: 2.500-3.000 Ft (a jelentkezők létszámától függően)
- barlangbelépő: 2.800 Ft/felnőtt, 1.400/gyermek, nyugdíjas, pedagógus – Üdülési csekket elfogadnak
Családi kedvezmény: 7.000 Ft (két gyermek és két felnőtt)
Indulás: 7 óra, várható érkezés: 21 óra
Jelentkezni és a további programlehetőségekről információt kérni a művelődési házban lehet! (tel.: 24/534-250)
Szeretettel várjuk a kirándulni vágyók jelentkezését!
2010. november 13. (szombat) 9-12 óra
Bababörze
Eladhatja kinőtt gyermek holmijait, vásárolhat is kedvező áron.
Asztalfoglalás: 20/9771-708

2010. november 14. (vasárnap) 14 – 18 óráig
Márton napi libaságok
Családi délután
14.00: Ludas Matyi – mesefilm-vetítés
15.30-tól: Mi készül a libatollból? - Kézműves foglalkozás kicsiknek és
szüleiknek
Továbbá készülünk még kukorica-morzsolással, sült almával, libazsíros
kenyérrel, és egyéb meglepetésprogramokkal.
2010. november 21. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután
Egy szoknya, egy nadrág (színes, magyar vígjáték, 95 perc, 2005)
Belépés ingyenes!
2010. november 26. (péntek) 14 óra
Nép játszóház
2010. november 28. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután
Egy bolond százat csinál (színes, magyar vígjáték, 100 perc, 2006)
Belépés ingyenes!
2010. november 30. (kedd) 14 óra
Mikulás ajándékkészítés (a könyvtár szervezésében)
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Ú T R AV A L Ó

A

Túlfeszített húr

mikor meditációmat írom, hazánk
legnagyobb ökológiai katasztrófájának sokkhatása alatt keressük a választ: mi történt, miért történt, hogyan történt? Ki a felelős a vörös iszap pusztítása
nyomán hallott holdbéli tájjá változó Kolontár-környékért?!
Bölcsen reagált a tragikus eseményekre
köztársasági elnökünk, Schmitt Pál, aki szomorúan megállapította, hogy “nem lehet a
húrt feszíteni a természettel szemben”... A
húr ugyanis október 4-én elpattant! Ezúttal
Kolontár és Devecser közelében, korábban a
Mexikói öböl egyik olajkútjánál, még korábban az erdélyi Verespatak aranybányájánál, és még hosszan folytathatnánk a sort.
Vajon, hol lesz a következő katasztrófa?
Kik lesznek az újabb áldozatok? Vajon mi,
eddigi túlélők, tanulunk-e végre mások kárán? Úgy véljük, hogy mi vagyunk az örök
túlélők? Mikor vesszük már észre, hogy az
ő tragédiájuk a mi tragédiánk is?!
Itt az ideje, hogy Jézus drámai figyelmeztetése szíven üssön minket: „ha meg nem
tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek
el.” (Lk 13,5) Ennek a megtérésnek szerves
része, hogy megváltozik kapcsolatunk a teremtett világgal. Ezt az alapvető szemlélet-

Olvasandó Lk 13, 1-5
váltást segíti az immár második esztendeje gyökereit. Ebből következik az a súlyos meökumenikusan meghirdetett teremtésvédel- móriazavar, amelynek következtében a vámi hét, illetve a teremtés ünnepe, ami nem a rosi gyermekek többsége manapság már azt
zöldek, a környezetvédők jelszavainak, ak- hiszi, hogy a kenyér a kenyérgyárból szárcióinak egyfajta „megkeresztelése”. Nem mazik, a tej forrása a tejüzem, a víz pedig
azért foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, műanyagpalackokból fakad... Pedig ez anyhogy az egyház korszerűnek, „trendinek” nyira nem így van, hogy nem elég visszatűnjék, hanem azért mert erre magától a te- menni a búzáig, a termőföldig, a forrásokig
remtő Istentől van mind a mai napig érvé- és a tehénig, hanem Jakab apostollal együtt
nyes mandátumunk. Míg a környezetvéde- kell tudnunk, hogy „minden jó adomány és
lem valóban nemrég felismert és felkapott minden tökéletes ajándék onnan felülről, a
„divatos” téma, addig a teremtésvédelem világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1, 17)
gyökerei Ádámig és Éváig nyúlnak vissza.
Ebből a felismerésből hálaadás születik a
A teremtés hajnalán hangzik a máig érvé- Teremtő iránt, és segítőkész szeretet a tenyes parancs: „fogta az Úristen az embert, remtés iránt. A Jézus által „túlélési” feltételelhelyezte az Éden kertjében, hogy azt mű- ként hirdetett megtérés kétirányú szemléletvelje és őrizze.” (1Móz 2, 15)
változást, irányváltást, fordulatot jelent.
Napjainkban világszerte a művelés helyé- Egyszerre fordulok hálás hódolattal a Tebe a kapzsi kifosztás, az őrzés helyébe a gát- remtő felé, és felelős szeretettel a teremtett
lástalan tékozlás lépett. Földünknek egyre világ, illetve a rám is bízott teremtménytárs
inkább fáj az ember, ez az ön-és közveszé- felé.
lyes ragadozó, aki kész felzabálni saját utóA teremtett világ még vár, de a húrok patdai világát is.
tanásig feszülnek, és már pattognak is. Talán
Ennek fő oka, hogy a természettől, és ez- az utolsó figyelmeztetést kaptuk „ha meg
zel együtt Teremtőjétől is elszakadt urbani- nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen
zálódó ember maga építette mesterséges vi- vesztek el.”
lággal veszi körül életét, és így elvágja tápGáncs Péter ev. püspök írása alapján
láló, természetes fizikai és spirituális
a Presbitérium

Nyugdíjas Klubok baráti
találkozója

JOGI TANÁCSADÁS

2010. szeptember hónapban
házasságot kötöttek névsora

A dunavarsányi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub október 9-én baráti találkozón
látta vendégül Apaj, Áporka, Bugyi,
Délegyháza, Kunadacs és Nagyvarsány
nyugdíjas klubjainak tagjait.
A rendezvény ebéddel kezdődött,
amihez 200 főre terítettünk. A köszöntőt Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere mondta, melyben megemlékezett az Idősek Világnapjáról is. Ezt követően a Cantus Gaudium vegyes kar
énekével vette kezdetét az igazán színvonalas műsor, melyen a vendég klubok szereplése mellett az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hat fős tánccsoportja is
szambázott. A délután igazán pezsgő
hangulatát Balaton Magdolna és Nagy
Szebi operett dalai, valamint Tóth
László táncba hívó zenéje teremtette
meg.
Ezúton szeretném magam és nyugdíjas társaim nevében megköszönni minden támogatónk segítségét.
Glázer Mihályné
klubvezető

Dunavarsány Város Önkormányzata
a Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat megbízott ügyvédjén keresztül ingyenes, szóbeli jogi tanácsadást nyújt.

1. Muzslai József - Szöllősi Ágnes
2. Szép Zsolt
- Schneider Bernadett

Bejelentkezés és időpont egyeztetés a
06/24 521-040-es telefonszámon!

2010. augusztus, szeptember
hónapban születettek névsora
1. Magyar Szofi
2. Nánai Milán
3. Rácz Benedek
4. Csákfalvi Viktor László
5. Ambrus Dávid Zoltán
6. Szabó Anna
7. Nagy Panna Renáta
8. Kacsándi Éva
9. Paál Zalán

augusztus 25.
augusztus 25.
augusztus 29.
szeptember 2.
szeptember 3.
szeptember 3.
szeptember 10.
szeptember 17.
szeptember 25.

2010. szeptember hónapban
elhunytak névsora
1. Szabó Jánosné
2. Tóth Ferencné
3. Pongrácz Sándorné
4. Levente Lőrinc

51 évet élt
77 évet élt
84 évet élt
90 évet élt

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik Pongrácz Sándorné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk, Solti Istvánné október 6-ai temetésén testben és lélekben ott voltak velünk, és osztoztak mély fájdalmunkban.
Leányai és hozzátartozói
Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik Wagner Lajosnét utolsó útjára elkísérték, és együttérzésüket kifejezték.
Gyászoló család
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Spanyolországban jártunk
Horváth Veronika a nemzeti válogatottal a Spanyolországi Esteponára utazott az IKO Matsushima (karate) Világkupára június 17-én. A versenyt
június 19-én és 20-án rendezték. Mi is a válogatottal tartottunk.

A

z út nem volt rövid és zökkenőmentes. Az Air France járatával
utaztunk, és Párizsban szálltunk át. Nem érkezett meg minden
csomag időben, de végül minden egyenesbe került. Nagyon
sok versenyző érkezett az eseményre. A csapat a tengerparthoz közeli
szállodában kapott szállást. A verseny egy nyitott sport arénában került
megrendezésre, ami egykor a bikaviadalok helyszíne volt. Az ötlet nem
rossz, azonban a nyitott, szabad ég alatti porond és a 35 fokos meleg
nem igazán kedvezett a versenynek, ami egyébként 2 napos volt, minden nap éjfél utáni zárással.
A vezetőknek, bíróknak, versenyzőknek nem igazán volt idejük a várossal való ismerkedésre, mert a program nagyon feszített volt. Versenyzőink nagyon erős mezőnyben küzdöttek. Dobogós helyezést
ugyan nem sikerült szereznünk, de Gyarmati Imre a 4. helyen végzett.
Veronika a tavalyi olasz Európa Bajnokság ezüstérmesével került öszsze, aki fejrúgással győzött. Versenyzőnk nagyon erős mezőnyben indult, ahol volt világbajnok, Európa bajnok és több Európa bajnoki helyezett. Veronika még a versenyzés elején van, fiatal. Nagyon nagy
megtiszteltetés, hogy elindulhatott a Világkupán. A versenytapasztalatához hozzájárult a felkészülés és a verseny. Bízom benne, hogy Veronika az egyesület életében aktívan részt vesz majd, és még erősebb
kyokushin szellemiségű lánnyá válik. Elismerésem minden versenyzőnek, mert a legjobb tudásukat adták!
A verseny másnapján nemzetközi edzőtáborral és mestervizsgákkal
zárult a program. Szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni,
aki hozzájárult Veronika felkészüléséhez és utazásához! Mi négyen bekalandoztuk Dél Spanyolországot. Eljutottunk Gibraltárra és Tariffa
városába. Az utazás képei már a honlapunkon is megtekinthetők.

Június 28-ától rendeztük meg a Nomád Kempingben a 15. Jubileumi
nyári edzőtáborunkat. 80 fő jelentkezett a táborba. Jöttek vendég mesterek is, akik megdolgoztatták a csapatot. Sempai Bartha Beatrix 2. danos és sensei Haszmann Béla 3. danos mester. A tábor pénteken reggel
6 órakor övvizsgával zárult. A sikeres vizsgát tevőknek gratulálok!
Idén ismét közösen táboroztunk az ovisokkal a dunavarsányi Keresztesiné Bukovszki Ágnes vezetésével. A tábor videói megtalálhatóak honlapunkon: www.senseimarossy.hu.
Szeretném megköszönni az évek óta támogatást nyújtó szülőknek a
táborban nyújtott segítséget, így köztük a BLAHÓ családnak, GRÁCZI BÉLÁNAK és GRÁCZI MAMÁNAK, a WALTER CSALÁDNAK,
KISS VINCE operatőrüknek, a KUNSÁGI szülőknek, valamint a tábor
irányításában nem kis segítséget adó HORGOS DÁNIELNEK, GENCSI IVETTNEK, BLAHÓ ZSOLTNAK és TORDAI VIKTORNAK.
Továbbra is várjuk a jelentkezésüket az új karatésoknak Dunavarsányban a Robi cukrászdában 12 éves kortól.
Marossy Károly
3. dan klubvezető

Karate tábor a legkisebbeknek
I

mmár 4. alkalommal szerveztük meg a nyári napközis tábort a délegyházi Nomád
Kempingben óvodásoknak, ahol lelkes segítőim évek óta Lengyel Zsóka óvónő és Nagy
Katalin tanuló.

Sajnos nem tudtunk minden évben a karatés
„nagy csapattal” táborozni, de az idén sikerült, ami azért fontos, mert a „kicsik” közvetlen közelről nézhették az edzéseket, bemutatókat, majd végül a vizsgákat. Akiket rabul ejtett a látvány, azoknak lehetőségük volt
játékos formában kipróbálni e sport jellegze-

tes mozdulatait, valamint játékos vetélkedőkben vehettek részt. De ez csak egy lehetőség volt a felkínált számos tevékenység
közül, amelyek tábori életünket színesítették
(kézműves foglalkozások, kincsvadászatok,
mesék, pancsolás a tóban,
arcfestés).
A fotók megtekinthetők a
www.senseimarossy.hu oldalon.
Harminc gyermek nevében szeretném megköszönni a BÉLTECZKI családnak, a DEBRECZENI családnak, a FARAGÓ és a
GYŐRI családnak, a HÚBER, a MONOSTORI és az
OLÁH családnak, MARGIT óvó néninek, ORBÁN
RÓBERTNEK, valamint a
PATAKI családnak a felajánlott sok-sok finomságot, valamint a NOMÁD KEMPING
ízletes ételeit és szíves vendéglátását. Találkozzunk jövőre is újra, ugyanitt!
Keresztesiné Bukovszki Ágnes
óvó néni
Weöres Sándor Óvoda

ModerNtáNc oKtatás!
Továbbra is szeretettel várjuk a mozogni
vágyó fiatalokat olyan táncok elsajátítására,
mint az akrobatikus break,
a hip hop vagy az electric boogie!
Jelentkezni, bekapcsolódni folyamatosan lehet!

Gyermektánc!
A dunavarsányi
Willpower tánc Klub
gyermekcsoportot indít
12 év alatti gyermekek részére!
HIP-HoP táncoktatás
kisgyermekek számára elsajátítható
stílusban, ritmusérzék és koordinációs
készség fejlesztése,
barátságos környezetben,
vidám hangulatban!
Várjuk a táncolni és mozogni vágyó aktív
gyermekek jelentkezését!

Érdeklődni lehet:
Kun László: 06-20/431-28-73
Boross Nikolett: 06-70/336-07-90
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
OrVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁzIOrVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
06/24 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYErMEKOrVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SzOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGOrVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
06/24 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
06/24 534-450
KincsemGyógyszertár
06/24 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012
06/24 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
06/24 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
06/24 534-250
PolgármesteriHivatal
06/24 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24 483-279
RendõrségKörzetiMegbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Posta
06/24 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30 378-5116
ReformátusEgyházközség
06/24 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
06/24 472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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D U N AVA R S Á N Y A P R Ó B A N
• Dunavarsányban 4 lakásos társasházban 90
nm-es (3 hálószoba, 2 félszoba, 2 nappali,
1 konyha berendezve) lakás reális áron
eladó vagy kiadó.
Tel.: 06/20 773-5049
• 1,5 ha termőföld és régi bútorok,
szerszámok, gépek eladók.
Tel.: 06/20 943-3583
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégére
is. Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• TV, VIDEO, DVD, MIKrOSÜTŐ javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Őszi redőny és szúnyogháló akció széles
választékkal.
Tel.: 06/24 473-486, 06/20 416-0464,
06/30 445-3187 (Vígh Mária és társa)
• rEDŐNY, rELuXA, NAPELLENzŐ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező
munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968 Cím: Dunavarsány,
Görgey utca 6/a.

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, nyaralók, öntözőrendszerek gépi
víztelenítése. Gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Szálláslehetőség 8 fő részére. Ugyanitt
horgászati lehetőség és élőállat árusítás.
50 fős rendezvényterem kiadó.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)
• Matematika, fizika korrepetálást
egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555
• BÖLCSŐDE?!
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Pedagógus gyermekfelügyeletet, korrepetálást vállal.
Tel.: 06/20 911-6399
• Matematikából korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállalok. Dunavarsány,
Délegyháza és környékén házhoz megyek.
Tel.: 06/30 482-9081
• Gyermekfelügyeletet vállalok.
Tel.: 06/20 773-5049
• Frissítő talp- és testmasszázst vállalok.
Tel.: 06/20 911-6399
• Ápolja kezét és lábát kényelmesen otthonában! Várja hívását Kovács Zsuzsanna
kéz- és lábápoló, műkörömépítő.
Tel.: 06/30 567-1075x

LAKóHÁzAK ENErGETIKAI MINŐSÍTÉSE,
átalakítása, megújuló energia hasznosítása. Bekerülés-megtakarítás
számítása számítógépes optimalizáló modellezéssel. Pályázatírás.
Telefon: 06 20/967-9275

MATEMATIKA OKTATÁS
(általános iskola felső tagozat, gimnázium, egyetem). Tel.:06 20/967-9275

INFOrMATIKAI OKTATÁST VÁLLALuNK Az ALAPOKTóL!
Könyvelés, adóbevallások, szabályzatok, számviteli politika,
tűz- és munkavédelmi szabályzat elkészítése.
Adóhivatali ellenőrzés előtt és ajegyzőkönyvi megállapítások után segítünk.

Telefon: 06/30 821-3273 és 06/30 422-8961
DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2010.november10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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AZ SDG KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI
A VÖrÖS ISzAP
sok szász ember számára életük végéig a veszteségnek, a
gyásznak, a fájdalomnak, a riadalomnak, a rémálmoknak a
megtestesülését fogja jelenteni. Ezen a terhen nagyon nehéz
enyhíteni, de sokan vannak, akik megpróbálják. Példátlan a
katasztrófa, de példás az összefogás. Városunk önkormányzata, városunk közösségei és egyénei már eddig is sokféleképpen kifejezték segítőkészségüket. Ezek sorában egy

jótékonysági disznótoros vacsorát
rendez a Soli Deo Gloria Közösség

november 20-án, szombaton
a Közösségi Házban.
A részletekről a 06/20 914-3893 telefonon,
valamint hamarosan a
http://sdgdunavarsany.hu/ http://refdunavarsany.hu/
http://refmisszalap.hu/
honlapokon lehet további információkat szerezni.

Vallás és Biblia – egyház és társadalom
Beszélgetések komoly dolgokról kötetlenül

szerdánként 17:30-19:00 között a
soli deo Gloria Közösségi Házban.

Családi nap
minden hónap első vasárnapján
délután 3 és 7 óra között
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
Minden ilyen családi napnak lesz vendégelőadója.
Gyermekprogramok és gyermekmegőrzés.
5 órakor rövid istentisztelet,
majd 5:30-tól filmvetítés.
Ez idő alatt az érdeklődők rendelkezésére áll
a konditerem, a biliárdterem és a senior klub.

Az első alkalomra november 8-án kerül sor.
Vendégszerepel:

a Csicsói (Felvidék/Szlovákia)
református Egyházközség Énekkara

zENÉS-TÁNCOS
KÁVÉHÁzI ESTÉK

október 13.
Magyarság, kereszténység,
protestantizmus

November 24.
Biblia és a nemzeti
felelősség

október 20.
A vallás és a vallásosság
alapkérdései

december 01.
Az egyház története
és alapvető tanítása
a Reformációig

„Ünnepélyes nyitány”

december 8.
Az egyház története
és alapvető tanítása
a Reformációtól
napjainkig

A zenét a

október 27.
A Biblia, mint a könyvek
könyve
November 03.
A Biblia, mint az istenismeret
hordozója
November 10.
A Biblia történetei és tanításai

december 15.
Vallás, tudomány,
művészet

November 17.
A Biblia és a magyar kultúra

december 22.
Vallás, társadalom, politika

A beszélgetésekkel egy időben gyermekprogramot,
baba-mama klubot tartunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Soli Deo Gloria Közösség

Minden hónap utolsó péntekén 19-23 óra között
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.

Október 29-én 19 órakor

Best-zeller

6 tagú beat-rock együttes biztosítja.
Minden érdeklődőt 800 forintos „zenedíjjal”
– s ha gondolja, kedvenc ételével, italával –
szeretettel várunk!
Szerény büféről gondoskodunk.
További információ a
http://best-zeller.com/magunkrol/
honlapról és a 06/20 358-6048-as
telefonszámon kapható.
SDG Közösség
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