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Dunavarsány Önkormányzata szeretettel hívja Önt és kedves családját
2010. december 18-án, szombaton a

ünnepi rendezvényre a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárba.
Program:

15 órától Luca napi vásár • 16 órától Betlehemi játékok • Élő Betlehem
Tea, forralt bor, sült gesztenye, kalács, sült alma, zsíros kenyér 

a helyi civil szervezetek jóvoltából.

Nemzeti ünnepünkön immár ha-
gyomány városunkban, hogy ün-

nepélyes zászlófelvonással kezdôdik a
program a cserkészház udvarán. Az itt
gyülekezôk idén is csendes sétával vo-
nultak át a temetôbe, ahol a forrada-
lom és szabadságharc – elsôsorban –
cserkész áldozatairól emlékeztek meg.

Az ünnepi mûsornak ezúttal is a
Petôfi Mûvelôdési Ház adott otthont,
ahol Varga László országgyûlési képvi-
selô beszédét követôen az Árpád Feje-
delem Általános Iskola tanulóinak
megható elôadását tekinthették meg
az emlékezôk.

A vendégek délben a Hôsök terére
vonultak át, ahol virágokat és koszo-
rúkat helyeztek el a kopjafánál.
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Dunavarsány Város Polgármestere:
Bóna zoltán

Dunavarsány Város Alpolgármestere:
gergőné Varga Tünde

Települési Képviselők:
Dr.�Békássy�Szabolcs Bakos�András
Dr.�Kun�László�Zoltánné Gergőné�Varga�Tünde
Herczeg�Mariann Mekler�Andrea
Orbán�Róbert Száger�Gyula

BizoT TságoK:
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Száger�Gyula
Tag: Herczeg�Mariann
Kültag: Bóna�Balázs

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:
Elnök: Dr.�Békássy�Szabolcs
Tag: Orbán�Róbert
Kültag: Kohán�Balázs

Humánpolitikai Bizottság:
Elnök: Dr.�Kun�László�Zoltánné
Tagok: Bakos�András

Mekler�Andrea
Kültagok:� Kurkó�Ildikó

Schuszter�Istvánné

Dunavarsány Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata:

Elnök: Szabó�Sándor
MCDSZ

Elnökhelyettes: Stelczer�Ferenc�Józsefné
MCDSZ

Tagok: Lakatos�Ilona
MCDSZ
Jakab�Zsolt
MCDSZ

Dunavarsány Város Német Kisebbségi
Önkormányzata:

Elnök: Tiefenbeck�László
ÉMNÖSZ

Elnökhelyettes: Jangel�Mátyás
ÉMNÖSZ

Tagok: Kreisz�Csaba
ÉMNÖSZ
Schuszter�Istvánné
ÉMNÖSZ

VáROSunK új KépViSeLő-TeSTüLeTe

Dr. Kun László Zoltánné, Száger Gyula, Gergőné Varga Tünde, Bóna Zoltán, Mekler Andrea,
Dr. Békássy Szabolcs, Bakos András, Orbán Róbert, Herczeg Mariann



Az 1956-os forradalom forrada-
lom volt a javából, és nem ellen-
forradalom, ahogy a megtorlók

hosszú ideig nevezték, és nem is „sajná-
latos 56-os esemény”, ahogy szintén túl
hosszú ideig Kádár János és hivatalosai
emlegették. Forradalom volt, mert radi-
kálisan újat, jobbat akart, és kész volt
ezért áldozatot is hozni. Ez a szándék és
ez a tett akkor is forradalom, ha elbukik,
és illik ezt annak nevezni azoknak is,
akik elbuktatják. Az elbuktatással és
megtorlással elődeink sajnos nem érték
be. Szívét is ki akarták tépni, de ez nem
sikerült. Az emberek többsége majdnem
négy évtized után is tudta, hogy mi a kü-
lönbség a forradalom és az ellenforrada-
lom között. 

S most – húsz esztendővel a sok szem-
pontból visszafogott, korlátozott, elté-
vesztett, elrabolt rendszerváltozás után –
ismét fellángol a forradalom vagy nem
forradalom vitája. Ebben az évben nem-
zetünk választópolgárainak elsöprő több-
sége radikálisan újat és jobbat akart, te-
hát forradalmat akart a tespedésből, ki-
fosztottságból és megaláztatásból.
Áldozatot, sőt véráldozatot is vállalt
ezért, bár nem az idén, hanem az 50 éves
évforduló kapcsán, amikor ezt a radikális
szándékot és ennek megnyilvánulásait
újra szó szerint vérbe, megtorlásba foj-
tották. Nem annyi az áldozat, de most is
kellett az az áldozat, amely elvezetett az
idei két választáshoz, ahol a forradalmi
újat és jobbat akarás győzedelmeskedett.

Nem név- és személycseréket akartunk,
hanem szemlélet- és cselekvésváltást po-
litikában, gazdaságban, kultúrában egya-
ránt. Most ennek a vágynak és tettnek a
forradalmiságán gúnyolódnak azok, akik
nem akarták ezt az újat, mert a régiből
jobban éltek.

Mi pedig jöttünk forradalmat ünnepel-
ni. Az 56-ost, a mait és a mindenkorit.
1956-ban voltak, akik radikálisan újat és
jobbat akartak. Most az ország többsége
akar radikálisan újat és jobbat. És akkor
lesz boldog ez a nemzet, ha ebbe a vágy-
ba és ebbe a tettbe még sokáig nem fárad
bele, mert sajnos sok mindennek kell
megújulnia és megjobbulnia még. Az ün-
nep ehhez a vágyhoz és tetthez adjon
erőt, bölcsességet, lelkesedést.

A Nagyvarsányban élő Gergőné kine-
vezése sokak arcára csalt elégedett mo-
solyt a városban. Személyével ugyanis
nemcsak egy lelkiismeretes, de egyben
empatikus munkatársat is nyert az önkor-
mányzat. Talán ezért is kapott teljeskörű

aláírási jogot a szociális ügyekben, ami
elmondása szerint nem éppen hálás fel-
adat, mivel a pénzügyi lehetőségek vége-
sek, és néha olyan kérelmekre is nemet
kell mondania, amit szíve szerint támo-
gatna. E téren, és a küszöbön álló új szo-

ciális rendelet előkészítésénél is jól jön
viszont az a tapasztalat, amit Gergőné
még a pénzügyi bizottság tagjaként,
majd később elnökeként szerzett az el-
múlt években. Most is örömmel idézi fel
azokat a fejlesztéseket, amelyeket a fele-
lős gazdálkodásnak köszönhetően sike-
rült megvalósítania a városnak. Ráadásul
hitelt is csak az útépítések egy részéhez
és az iskolaépítéshez kellett felvennie az
önkormányzatnak, működési hitele vi-
szont nincs Dunavarsánynak. A meglévő,
mintegy 350 milliós kölcsönt pedig re-
mélhetőleg könnyedén tudja majd tör-
leszteni a város a várhatóan növekvő ipa-
rűzési adóbevételeknek köszönhetően.

Eredményként említi Gergőné azt a
tényt is, hogy a válság éveiben senkit
sem kellett státuszmegszűnés miatt elbo-
csájtani az önkormányzattól és az intéz-
ményekből. A jövőben viszont – össz-
hangban a kormány intézkedéseivel –
minden területen el kell gondolkodni a
racionalizáláson – mondja az alpolgár-
mester. 

Kérdésemre, hogy vajon a mostani
megbízatása mennyire vonja el attól a ci-
vil élettől, aminek mindmáig meghatáro-
zó személyisége, Gergőné elmosolyodik
és megnyugtat, hogy alpolgármesterként
talán az eddigieknél is több rendezvény-
re lesz majd hivatalos. Sőt, a Lányok
Asszonyok Klubjának is tagja marad, és
még a Banyabálról sem fog hiányozni
sem ő, sem az általa készített fasírtos fe-
jeskáposzta.

Szilvay Balázs
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok, Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
– Bóna Zoltán polgármester október 23-án tartott ünnepi beszéde a Petőfi Művelődési Házban –

Új alpolgármestert választott a képviselő-testület

A
z elmúlt ciklushoz képest nem csak az jelent változás önkormány-
zatunk életében, hogy mostantól egy alpolgármestere van a vá-
rosnak, hanem, hogy Gergőné Varga Tünde személyében főállá-

sú vezetőhelyettese van településünknek. Az alpolgármester asszony el-
árulta, hogy két döntő oka volt a struktúraváltásnak. Egyrészt
Dunavarsány növekedése egyre több feladatot ró a mindenkori város-
vezetésre, másfelől Bóna Zoltán megyei közgyűlési tagsága gyakrab-
ban teszi szükségessé a polgármester helyettesítését a napi ügyekben.



– 2010. november 9-ei
rendes, nyílt ülés –

1.) A képviselő-testület megtárgyalta a teme-
tőkről és temetkezésről szóló 15/2009.
(X.21.) számú helyi rendelet módosító
javaslatát és úgy határozott, hogy nem
kívánja a rendeletet az  előterjesztésben
javasoltak szerint módosítani.

2.) A testület úgy döntött, hogy a 89/2010.
(VI. 10.) számú határozatát a FEPA-
Elektro Nonprofit Kft.-vel egyetértés-
ben meghiúsulás miatt visszavonja.

3.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy nem tud támogatást nyújtani a Ba-
tu Emma és Juhászné Héricz Katalin ál-
tal üzemeltetett családi napközik műkö-
déséhez.

4.) A testület tudomásul vette a 2010. júni-
us 18-án kelt Dunavarsány Város Ön-
kormányzata közművelődési feladatel-
látásának szakfelügyeleti célvizsgálatá-
ról készült jelentésben foglaltakat.

5.) A képviselő-testület hozzájárult a Duna-
varsány-2000 Kft. és Szollár András in-
gatlan tulajdonosok kérelmére a 076/43-
44 hrsz.-ú, a 076/49-50 hrsz.-ú és a
076/54-62 hrsz.-ú külterületi ingatlanok
belterületbe vonásához a Dunavarsány-
2000 Kft. és Dunavarsány Város Önkor-

mányzata között létrejött, 2010. szep-
tember 16-án aláírt TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI SZERZŐDÉS-ben foglaltak fi-
gyelembevételével azzal, hogy a belte-
rületbe vonással felmerülő költségek a
kérelmezőket, ill. a mindenkori ingat-
lantulajdonosokat terhelik. A belterület-
be vonással és annak ingatlan-nyilván-
tartáson való átvezetésével kapcsolatban
az Önkormányzatot semmilyen költség
nem terhelheti.

6.) A testület felkérte a Humánpolitikai Bi-
zottságot, hogy a költségvetési koncep-
ció készítésekor tegye meg javaslatát az
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Alap lét-
rehozására és az Alap részére elkülöní-
tendő összeg nagyságára, ill. dolgozza
ki a pályázati kiírás tervezetét a vonat-
kozó előírások figyelembe vételével.

– 2010. november 9-ei
rendes, zárt ülés –

7.) A képviselő-testület elbírálta a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2011. évre beérkezett pályázatait.

8.) A testület úgy határozott, hogy Szabó
Julianna Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetői megbízatá-
sát 2010. november 10. napi hatállyal

visszavonja, munkaköre a visszavonást
követően népművelőre módosul. 

9.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 2010.11.11. napi hatállyal a Duna-
varsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására
megbízza az intézmény kinevezett köz-
alkalmazottját, Szabóné Pál Orsolyát, az
intézményvezetői feladatok ellátására
kiírt pályázat eredményes elbírálásáig. 

10.) A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy azonnali hatállyal írja ki a
pályázatot a Dunavarsány Város Ön-
kormányzat Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetői feladatai-
nak ellátására. 

11.) A képviselő-testület a Dunavarsányi
Tiszta Víz Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságába, valamint a DTV Zrt. Igaz-
gató Tanácsi tagságába Dunavarsány
Város Önkormányzatának képviseleté-
re Bóna Zoltán polgármestert javasolta 

A következő testületi ülés várhatóan

2010. december 14-én, kedden 17

órakor lesz a Polgármesteri Hivatal

nagytermében.

eReDMénY A BuRSA HunGARiCA páLYáZATRÓL

Dunavarsány Város Önkormányzatához a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2011. évi fordulójára összesen 16 dunavarsányi lakos nyújtott be pályázati kérelmet.

A képviselő-testület 2010. november 9-ei ülésén bírálta el a beadványokat, melyeket kivétel nélkül
támogatásra érdemesnek ítélt.

„A” típusú pályázatból 13 db érkezett. 

Ezek közül 6 pályázó havi 5.000 Ft támogatásban részesül a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévében, mivel
a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000 Ft alatt van.

7 pályázó havi 4.000 Ft támogatásban részesül a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévében, mivel a pályázó
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000 Ft felett van.

„B” típusú pályázatból 3 db érkezett. 

Közülük 2 pályázót – akiknek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 50.000 Ft alatt van – 3x10 hónapon keresztül
(a 2011/2012., a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévekben) 5.000 Ft támogatásban részesíti Dunavarsány Város Önkormányzata.

1 pályázó – akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 50.000 Ft felett van – 3x10 hónapon keresztül (a 2011/2012.,
a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévekben) 4.000 Ft támogatásban részesül.

CiViL éS SpORTSZeRVeZeTeK TáMOGATáSA

Dunavarsány Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a helyi civil és sportszervezeteket, hogy pályázataik formai megfelelősége
érdekében a jövő évtől be kell nyújtani - a pályázati kérelemmel együtt - a szervezet cégbíróság általi bejegyzésének dokumen-

tumait is. A bíróság általi nyilvántartásba vétel érdekében kérjük, kezdjék el megtenni a szükséges intézkedéseket. Az erről szóló rész-
letes tájékoztatást minden, a 2010. évben sikeresen pályázó szervezet külön levélben is megkapja.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
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Pályázati kiírás védőnői állás betöltésére
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság • büntetlen előélet
• egészségügyi főiskolai karon megszerzett védőnői oklevél vagy ezzel egyenérté-

kűnek elismert oklevél

Előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat • helyismeret

A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát • referenciákat

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Ellátandó feladatok: 
• területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet, valamint 
• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM rendeletben meghatá-

rozott védőnői feladatok

A pályázat beadási határideje: 2010. november 25. 
Az állás betölthető: 2011. január 1-jétől.
A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel. Dunavarsány Város
Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására. 
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Polgármesteréhez kell be-
nyújtani az alábbi címre: Dunavarsány Város Polgármestere, 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatalánál, a 06/24 521-049-es telefonszámon.

ADOMánYOSZTáS
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy
a MiSA Alapítvány a tavalyihoz ha-
sonló adományosztást szervez de-
cember 10-én és 17-én délelőtt 8
órától 10 óráig Dunavarsányban, a
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat épületében. Zömében új,
részben nagyon jó állapotú használt
gyermek és felnőtt ruhák, játékok
kerülnek szétosztásra.

Dr. Gligorné Lovász erzsébet 
irodavezető

Álláskeresôk
figyelmébe

A Kistérségi Senior Foglalkozta-
tási Klub soron következő össze-
jövetelét november 30-án, 14 óra-
kor tartjuk a Petőfi Művelődési
Házban.
Vendégünk Schwartz Gáspár, a
munkaügyi központ ráckevei ki-
rendeltségének vezetője lesz. Vár-
juk továbbá néhány jelentős cég,
mint munkaadó képviselőinek
megjelenését.
Tervezett témánk a munkaerőhely-
zet, a várható álláslehetőségek ala-
kulása valamint a képzések, to-
vábbképzések olyan szakmákra,
amelyekből nagyobb a munkaadói
kereslet. Kérdéseiket előre is jelez-
hetik a Petőfi Művelődési Ház tele-
fonján, vagy a MISA Alapítvány
06-24 486-023-as számán.
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Dr. Gligor János
klubvezető

Erkel Ferenc Emlékest
A zeneszerzô születésének 200. évfordulója alkalmából 

a névadó tiszteletére

emlékestet rendez 

az Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a

Petôfi Mûvelôdési Házban

2010. december 1-jén 18 órai kezdettel.
Részt vesznek a mûvészeti iskola növendékei, tanárai 

valamint a Mollissima Nôi Kar és a Kantátika férfikórus.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Zezula Tibor

igazgató

A 10 éves Molliss iMA Női  KAr

2010. december 19-én 17 órai kezdettel

jubileuMi,  ADVeNTi  KoNcerTeT rendez a Petőfi Művelődési Házban.

A hangversenyen közreműködik a Kantátika Férfikar, a Cantus Gaudium Vegyes Kar, a Népdalkör, az Erkel Ferenc
Művészeti Iskola tanárai, Kun Ágnes Anna énekművész és a Micro Musica kamarazenekar.

A Mollissima szeretettel várja a közönség soraiba a zenekedvelőket és mindazokat,

akiket az elmúlt 10 év alatt tagjaként üdvözölhetett.

M
e
g
h
ív
ó



– Ahogy én láttam, tapasztaltam, átéltem –
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Dunavarsány a TV2
„Nagy vagy!” játékában

Újabb tanulási fázison mentem ke-
resztül. Ismét megtapasztalhat-
tam, hogy gyorsan megváltozhat

az ember véleménye, hozzáállása dolgok-
kal kapcsolatban, és, hogy minden kér-
dést, felmerülő kétséges helyzetet érde-
mes több szemszögből megvizsgálni. 

Miért írom ezeket a sorokat? Őszinte le-
szek: nem sok kedvem volt a TV2 Nagy
vagy! című játékához. Körzeti szakmai
nap, a 4 lurkóm, fáradt őszi napok – és ak-
kor kezdjünk neki felkészülni, edzeni,
menjünk be szombaton a játék felvételére,
és éjjel kecmeregjünk haza? Hmm. Így in-
dultam.

Aztán… nem is tudom, hol volt az a
pont, amikor megfordult bennem minden,
és, mint a Karib-tenger kalózaiban, átbil-
lent a hajó a való világból egy virtuális vi-
lágba, vagy talán éppen ellenkezőleg. Ta-
lán a pénteki úszóedzésünkön kapott el a
versenyzés adrenalint emelő ösztönző
ereje, vagy csak a buszon a versenyre uta-
zva? Nem tudom, de azon vettem észre
magam, hogy benne vagyok a játékban,
része vagyok egy csapatnak, A CSAPAT-
NAK. A mi csapatunknak, és ismét elönti
szívemet a melegség és a hála, hiszen ezt
már annyiszor átéltem! Együtt csináltunk
valamit, együtt dolgoztunk meg valamiért
– mi, varsányiak, élünkön az örökké meg-
újulni képes Mekler Andival (köszi
Anya), oldalunkon Agárdi Erzsi nénivel,
Szijgyártó Gabriellával, a szülőkkel, a
szurkolótábor 45 tanulójával, a hátunk
mögött városunk szerető támogatásával, a
sofőr bácsival, aki segített diszkót szer-
vezni a buszon, Louandával és Andikával,
akik eljöttek nekünk drukkolni. Itt szeret-

ném megköszönni vezérszurkolónknak,
Louanda Bird-nek, hogy támogatott min-
ket megjelenésével, és lelkesen végigkia-
bálta a küzdelmeket annak ellenére, hogy
Neki aztán igazán szüksége van a hangjára.

Köszönjük Molnár Andinak, hogy el-
jött, és velünk volt, annak ellenére, hogy
nem tudtuk Őt vezérszurkolónak felkérni.

Felkészültünk tehát a küzdelemre.
Tényleg, kivel és mivel is kellett nekünk
megküzdeni? Nos, elsősorban saját ma-
gunkkal. Küzdöttünk és harcoltunk egész
héten és egész nap. A fáradtággal, az el-
lenfelekkel, önmagunkkal. Megérte.
Megérte a felejthetetlen percekért a lelá-
tón, a küzdőtéren, a buszon. Megérte,
hogy újra láthattunk összekovácsolódni
egy maroknyi embert. Megérte, mert újra
átéreztük, hogy mi Dunavarsány városát
képviseljük, van hova tartoznunk, van ki-
ért, miért küzdenünk, szurkolnunk.

Számomra a tanulság újra és újra ugyan
az: veszteni is tudni kell! Úgy, ahogy azt
kis csapatunk tette ezt szombaton. Emelt
fővel, vidáman, mosolyogva, úgy ünne-
peltük a 6-ból a 4. helyet, mintha mi let-
tünk volna az elsők.

Amit és ahogyan a csapat
a játék alatt tett

Az uszodai játékokkal kezdtünk. Itt a
két negyedikes csapattagunk, Ancsa és
Gergő nem jutottak túl nagy szerephez –
igazán gyors úszókra volt szükség. Úsz-
tunk, csónakot és labdát tereltünk, tuta-
joztunk és csillagokat gyűjtöttünk. Köz-
ben persze nyeltünk (sok, jó klóros vizet a
medencéből), sérültünk (horzsolás) a part-
ra rángatás közben, üvöltöttünk, örültünk,
izgultunk. Miközben az uszoda a „HAJ-
RÁ DUNAVARSÁNY” kiáltásoktól zen-
gett, és szurkolóink ugyanolyan hévvel
lengették zászlóikat, ahogy mi küzdöttünk
a vízben.

Jól sikerült, 6-ból 2., 3. és 5. hely.
Aztán a „szárazföldi” ügyességi felada-

tok (egész napos várakozás után végre es-
te 22 órakor elkezdhettük küzdelmünket)
következtek. Megtettünk minden tőlünk

telhetőt! Az autóhúzással kellett kezde-
nünk (4. hely), amivel bizonyos mértékig
elintéztek bennünket a szervezők. Reme-
gő kezekkel, karokkal kellett lőni (3.
hely), remegő lábakkal focizni (6. hely),
de mosolyogtunk, örültünk, bíztattuk egy-
mást. Jól sikerült a síelős versenyszám (2.
hely), a zsákban ugrálásban 4. helyezettek
lettünk.

Amire úgy gondolom, büszkék lehe-
tünk, hogy végigtomboltuk szurkolóink-
kal a versenyt, pedig Bogi, Szabi és Csibi
karja vörös volt a kötél okozta égési sérü-
lésektől, és fájtak a húzódások.

Jól éreztük magunkat, a szurkolóink is.
Játék, játék, mely egy pár órára kiszakít a
hétköznapokból, csapattá kovácsol em-
bereket, mosolyt varázsol az arcokra, me-
legséget a szívekbe.

A Csapat tagjai: Kónya Szabolcs csa-
patkapitány, Kőszegi Boglárka, Gulyás
Emil, Ács Loréna, Németh Nikolett, Tatár
Dávid, Kárpáti Dominik, Józsa Anita,
Mihály Gergő

A játék adásideje:
TV2 - január 9., 10 óra.

Folytatás tavasszal.
HAJRÁ VARSÁNY!

Ács Loréna



Reggel 4 órakor indultunk, majd 2 és fél órás utazás után
beértünk a katasztrófa sújtotta területre. A látvány ször-
nyű volt, amit sem a televízió, sem pedig az újságok nem

tudnak visszaadni. Néhol 2 méteres magasságban volt az iszap
szintje, ami jól látszott a házak falain és a fák törzsein. Helyi la-
kost csak elvétve lehetett látni, mindenhol katonák, tűzoltók és
a katasztrófavédelem emberei. Az utakon a személyautókat fel-
váltották a munkagépek és teherautók. 

Miután a katasztrófavédelem-
mel voltam kapcsolatban, így ők
biztosítottak számunkra vegyvé-
delmi felszerelést és munkaesz-
közöket. A 7 órai eligazítás után
leadtuk adományainkat, és elin-
dultunk az első helyszínre, ami
egy családi ház volt. Kertje, pin-
céje tele volt gipsszel keveredett
vörösiszappal. Itt dolgoztunk dé-
lig, megpakoltunk 3 db 6 köbmé-
teres konténert, majd ebédelni in-
dultunk. 

A központban felállított ka-
tonai sátorban lehetett elfo-
gyasztani a bőséges ebédet,
amit a katonák és szakácsok
készítettek. 

Ebéd után egy, a központhoz
közeli ház udvarába irányítot-
tak bennünket, ahol valószínű-
leg állatokat tartottak. Az iszap szintje itt is bőven a fejünk fölé
ért. Szörnyű belegondolni, mi lett az itt tartott állatokkal… Itt
még mindig térdig ért az iszap, és förtelmes bűz is társult hoz-
zá. Itt is dolgoztunk vagy 3 órát, majd elindultunk haza. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget:
Kövér Zoltánnak (K&M Info Bt.), aki egy megtankolt autót biz-
tosított az adományok szállítására, Botos Istvánnak (Botos Bt.),
aki több karton almát küldött velünk, Müllerné Kocsis Máriá-
nak, Schrenck Áronnak és Szitás Katalinnak, akik ásványvízzel
és tésztával járultak hozzá az akcióhoz, Németh Szilviának

(zöldséges), aki rengeteg burgonyát
és hagymát adományozott, valamint
Pártl Józsefnek, aki jelen volt a mun-
kálatoknál, és ezen felül gyermekru-
hát, játékokat adott át. Kis csapatunk
pedig: Kocsis Tamás, Pártl Jószef, Si-
mon Mihály, Simon János, Lehotzky
Csaba, Vas Zoltán. Örülünk, hogy se-
gíthettünk! 

Kocsis Tamás

Az adományosztás margójára…
November 3-án kezdődött az Uniótól kapott adományok szétosztása a Ma-

gyar Vöröskereszt szervezésében. Sokan nem tudják, hogy ez nem segély volt,
amit az önkormányzat vagy a családsegítő adott. Több ember fel is háborodott,
hogy ő vagy más miért nem kapott értesítést. Tájékoztatom Őket, hogy több
helyre raktunk ki felhívást, mint például posta, önkormányzat, zöldséges, isko-
la stb.

Mindenkinek adtunk, aki azt mondta, hogy rá van szorulva (gyeses, munka-
nélküli, létminimum alatt él, nagycsaládos, kisnyugdíjas), mi nem kérhettünk
jövedelemigazolást, csak az emberek szavában bízhattunk. Egy kitétel volt csu-
pán, hogy varsányi lakos legyen az illető.

Glázer Marika néni intézte el, hogy egyáltalán legyen ilyen adományosz-
tás. Mindenkivel közölte, hogy csak a rászorulóknak jár, és ha valaki mégis
jogtalanul veszi fel, azt bármikor ellenőrizhetik, ugyanis mindenki az aláírá-
sával ismerte el rászorultságát, és vette át az adományt. Sajnos több emberrel
is kellett közölnünk, hogy elfogyott a segítség. Néhányan felháborodtak, de a
többség megköszönte. Köztük olyanok is, akik nem kaptak, és több gyer-
mekük is van, mégis hálásak voltak azért, hogy egyáltalán van vagy lesz ilyen
adományosztás.

Több felháborodott ember azonban olyan viselkedést tanúsított, hogy azt már
le sem írom. Az ő viselkedésük miatt felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ezt az
adományosztást egyáltalán folytatni. A többség hálás a segítségért. Remélem,
Marika néni is így látja, és folytatja!

u.i.: KÖSZÖNÖM A HÁLÁS EMBEREK MOSOLYÁT, KÖSZÖNETÉT!

Alföldi Anita

Egy kis kiruccanás!
Október 21-én a Kézimunka Szakkör jóvoltá-

ból, Szabó Erzsike szervezésével ellátogattunk
hazánk gyönyörű történelmi helyére, Ópuszta-
szerre. Nagyon szégyellem magam, mert most
jártam itt először. A Feszti Körképről ugyan na-
gyon sokat hallottam, fényképen láttam is, de
élőben ez a gyönyörű remekmű mindenkit el-
kápráztatott. Azokat is, akik nem először látták. 

Hát igen, történelmünk igaz, hű megjeleníté-
sét látni kell mindenkinek. A régi parasztházak,
a pitvarok és berendezéseik – dunyhától a rocs-
káig (ebbe az edénybe fejték a tejet) – a régi
idők romantikája. 

Az időnkbe belefért egy kis vonatozás is a te-
rületen. Ez már csak azért is jó volt, mert bi-
zony a helyet gyalog bejárni egy nap alatt szin-
te lehetetlen. 

Arra bíztatnék mindenkit, hogy aki még nem
járt itt, és lehetősége van rá, feltétlenül látogas-
son el Ópusztaszerre.

Végezetül megköszönjük Erzsikének ezt a
gyönyörű, látványokban gazdag napot. Kívá-
nunk neki további jó egészséget, hogy még sok
ilyen utat szervezhessen!

Kobzik Anikó
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2010. október 31-én, kéthetes szervezés után
sikerült egy 6 fős csapattal, valamint duna-
varsányi magánemberek és vállalkozók ado-
mányaival bejutnunk Devecserbe. 

Kis segítség Devecsernek
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November 27. (szombat) 15-18 óra
Adventi koszorúkészítés
Belépés díjtalan!

November 28. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután: Egy szoknya, egy nadrág 
(színes, magyar vígjáték, 2005)
Belépés díjtalan!

November 30. (kedd) 14 óra 
Mikulás ajándékkészítés
(kézműves foglalkozás a könyvtár szervezésében)
14.00 óra SENIOR Foglalkoztatási Klub
(Várható vendégek: munkaügyi kirendeltség vezető,
illetve munkaadók)

December 1. (szerda) 18 óra
Zenés megemlékezés Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója
alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
szervezésében
Közreműködnek: a zeneiskola tanárai és tanulói,  Mollissima Női Kar,
Kantátika Férfi Kar
Belépés díjtalan!

December 4. (szombat)
Karácsonyi családi délután
14 óra Aranymese, áhítat
(családi színház a Színházikó Produkció előadásában)
15 óra Kézműves foglalkozás
(karácsonyfadíszek készítése termésekből, természetes anyagokból)
Részvételi díj a teljes délutáni programra: 
családi jegy 1.000 Ft, gyerek jegy (szülő nélkül) 500 Ft

December 5. (vasárnap) 17 óra
Mozi délután: Egy bolond százat csinál
(színes, magyar vígjáték, 2006)
Belépés díjtalan!

December 11. (szombat) 9-12 óra
Bababörze
Eladhatja kinőtt gyermekholmijait, vásárolhat is kedvező áron
a művelődési házban.
Asztalfoglalás 06-20 977-1708

December 18. (szombat) 
MINDENKI KARÁCSONYA
15 óra Luca napi vásár
Várjuk mindazok jelentkezését, akik karácsonyi ajándéktárgyakat
szeretnének értékesíteni. Jelentkezési határidő: december 16. 
Telefon: 06-24 521-040
16-18 óra
Városi karácsony a civil szervezetek közreműködésével

December 19. (vasárnap) 11-14 óra
Baptista karácsony
17 óra
Adventi hangverseny a Mollissima Női Kar szervezésében

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 9-17 óra, kedd: 9-17 óra, szerda: 12-16 óra,

csütörtök: 9-18 óra, péntek: 8-15 óra
Telefon: 06-24 534-251

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai

A
z elmúlt hónapban is érdekes és értékes programokkal vártuk a kisebb
és nagyobb látogatóinkat. A „Tök jó nap”-on a gyerekek és szüleik kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt, majd saját készítésű töklámpásai-

kat boldogan vihették haza. A résztvevők tökből készült édességeket és ivó-
levet is kóstolhattak. A családi délután programsorozat a „Márton napi liba-
ságok”-kal folytatódott, melynek keretében megnéztük a Ludas Matyi
rajzfilmet, kukoricát morzsoltunk, majd a kézműves foglalkozáson lámpást ké-
szítettünk. Az éhes és szomjas vendégeinket libazsíros kenyérrel, sült almával,
teával és forralt borral vártuk. Akik a Civil Akadémia „Életmentő magyar ta-
lálmányok” címet viselő rendezvényünkre ellátogattak, azok Dr. Horváth István
orvos-biológussal, feltalálóval az érelmeszesedés megelőzéséről és gyógyítá-
sáról beszélgethettek. A művelődési ház dolgozói

Éle tképek a művelődési házból

„Tök jó nap”

„Tökös” ételek Márton napi lámpás felvonulás
Civil Akadémia 

Horváth professzorralTökfilkó



Dunavarsányi Napló 9XXI. évfolyam 11. szám

Tamburello Dunavarsányban

Olaszországból kiindulva mára a
sport több országot meghódított
(Franciaország, Németország,

Spanyolország, Anglia, Skócia, Írország,
Norvégia, Svédország, Svájc, Kuba, Ja-
pán, Kína, Brazília…). Hazánkban igen
kevés helyen jelent csak meg. Az iskolai
oktatás színterén elsők között érkezett
Dunavarsányba az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskolába.

A sport bemutatkozása október 13-án
igen nagy érdeklődésre tett szert nemcsak
a diákok, de a tanárok körében is. A be-
mutatót a Budaörsi Tamburello Sport

Klub elnöke, Kaszó Zsófia és csapata tar-
totta óriási lelkesedéssel, akiknek ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani.

A diákok hat tanórán keresztül forgó-
színpad szerűen ismerkedhettek meg ez-
zel az egyedülálló sportággal. Kicsik és
nagyok egyaránt élvezték az önfeledt já-
tékot. 

Az esemény színfolt volt az iskolai
testnevelés életében, és az óriási sikerre
való tekintettel mihamarabb szeretnénk
beszerezni a játékhoz szükséges fel -
szerelést. Bízunk abban, hogy hamarosan
viszont láthatjuk a tamburello sportágat
iskolánkban.

A sportággal kapcsolatos további infor-
máció az alábbi webcímen érhető el:
www.tamburello.hu

Vas Zoltánné
igazgató

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A�természet�rendje�töretlen�marad,�a�for-
ró�nyarat�a�hűs�ősz�követi.�Ehhez�az�évkör-
höz� igazodott� eleink� élete� is,� ebben� kell
megtalálnunk� feladatainkat,� saját� belső
rendünket�magunknak� is.� A� harcművészet
komolyan�felépített,�mély�értelmű,�összetett
dolog.� A� harcművész� nem� csupán� harcos,
nem� egyszerű� katona.� A� harcművész� bele-
születik�egy�kultúrába,�az�a�kultúra�az�ő�éle�-
tének�magva.�Ősei�nyelvét�ismeri,�az�ő�moz-
gáskultúrájukat�kapja�meg,�az�ő�gondolata-
ikból� táplálkozik� a� lelke.� Így� igazi� kung-fu
harcos�abból�lesz,�aki�Kínában�születik�és�él,
azt�a�környezetet�ismeri�maga�körül,�azok�a
filozófiák�táplálják�gondolatait,�azt�a�nyelvet
beszéli…�Barantás�pedig�abból�az�emberből
lesz,�aki�magyarul�beszél,�magyarul�érez,�az
élethez� való� viszonyát� is� az� őseitől� kapott
tudás�alapozza�meg.�A�saját�kultúráját�isme-
ri�és�éli�meg,�a�saját�zenéjére�táncol,�a�saját
országát� igyekszik�megismerni…�A�baranta
is� harcművészet.� Sokan� csupán� sportolni
szeretnének,� ezért� választják� a� harcművé-
szeteket,� de� ha� a�mozdulatokat� jól� ismerik
is,� nem� lesz� teljes� tudásuk� addig,� amíg� el
nem�merülnek� az� adott� harcművészet� hát-
térkultúrájában.
A� helyi� baranta� csapat� tagjait� kérdezget-

tem,�név� szerint:�Furján�Fannit,�Petivitézt,
Kis�Helgát.

Mi tetszett meg a barantában először?
Helga:�”Az,�hogy�nincs�korosztályhoz�köt-

ve,� bárki� elkezdheti,� aki� szeret� mozogni,
csak�KITARTÁS�kell�hozzá.”
Fanni:�„Az�edzések�hangulata�fogott�meg

elsősorban,�az�összefogás�és�egymás�segíté-

se�itt�természetes.�Az�edzéseken�egyformán
hangsúlyos�a�testi,�szellemi�és�lelki�fejlődés.”

Számodra mit jelent a baranta?
Helga:�”A�baranta�egy�olyan�közösséget�je-

lent,�ahol�mindig�lehet�újat�tanulni,�akár�fi-
zikai,� akár� szellemi� értelemben.� Egymásra
figyelést,� csapatmunkát.� Ahol� visszanyúlva
őseink�tudásához�egy�szebb,�élhetőbb�jövőt
tudunk�teremteni�saját�magunk�és�a�jövő�ge-
nerációi�számára.”
Fanni:�„Sokat�jelent�számomra,�mert�átél-

hetem�a�hagyományos�magyar�harci�kultúra
különböző� elemeit,� a� közösség� megtartó
erejét.�Őseik�harci�eszközeit�használhatjuk,
ezért�áthat�az�egyes�korok� szelleme,�amibe
jó�belegondolni,�hogy�valaha�őseink�pont�így
harcoltak� értünk.� Az� ősök� hagyománya� és
tudása�nem�veszhet� el,� tovább�kell� adnunk
utódainknak,�ezért�úgy�gondolom,�hogy�mi,
barantások� is� teszünk�valamit�a�magyarság
jövőjének�érdekében.�
Petivitéz:� ”Fegyveres� vetélkedés,� viadal,

megmérettetés,�virtuskodás,�viaskodás,�ver-
sengés,� harcra,� hadjáratra� való� fel�ké�szülés,
békeidőszakon�belüli�gyakorlatozás,�az�erő-
szak�törvényes�alkalmazása�a�rend�fenntar-
tása�végett.”

Kinek és miért ajánlanád?
Petivitéz:�”A�baranta�a�gyermekeknek�visz-

szaadja� a� megérdemelt� gyermekkorukat,� a
férfiaknak�a�magyar�virtust�és�tartást�–�egy
emberséges�küzdelmet�–�a�nőknek�pedig�olyan
magyar�férfiakat,�amelyek�járnak�nekik.”
Helga:� ”Annak� ajánlanám,� akinek� fontos

az�igaz�magyar�történelem,�aki�szereti�a�ha-

záját,� és� szeretné� jobbá,� szebbé,� élhetőbbé
tenni� azt.�Aki� szeretne�példát�mutatni� em-
bertársainak� hűségből,� bátorságból,� haza-
szeretetből.� Azért� ajánlanám,�mert� tudom,
hogy�aki�csatlakozik�egy�baranta�csapathoz,
az�nemcsak�egy�sportot�választ,�hanem�egy
örökéletű�tanulást,�egy�kutató�munkát�első-
sorban� saját�magában,� ami� hozzásegíti� ah-
hoz,�hogy�magyar�emberhez�méltóan�éljen.”
Fanni:�”A�barantások�között�erős�a�közös-

ségért� való� tenni� akarás,� és� az� egyén�meg-
tartóereje� mindig� csak� a� közösség� lehet.
Ezért�nem�mindegy,�hogy�a�közösség�milyen
értékrendeket� tart� maga� előtt� fontosnak.
Úgy� gondolom,� hogy� az� évszázadok� során
felhalmozott�értékek,�amelyeket�mi,�magya-
rok� magunkénak� tudhatunk,� segít� abban,
hogy�példát�tudjunk�mutatni�másoknak�kul-
turális,�szellemi�és�emberi�tekintetben�egya-
ránt.� Ajánlom�minden�magyar� és� nem�ma-
gyar� embernek� 0-tól� 100� éves� korig,� mert
fontos�tanításokat�tartalmaz,�és�segíti�a�tes-
ti,�lelki,�szellemi�fejlődést.”

Ujhelyi Andrea

A tamburello egy olasz eredetű ütős labdajáték, ami több száz éves hagyo -
mánnyal rendelkezik olasz területeken. E tradicionális sportot a várfalak
oldalán játszották, és még a mai napig bizonyos versenyeket ott tartanak. 

A dunavarsányi baranta edzések helyszíne
és időpontja: 

Petőfi Művelődési Ház (Kossuth L. u. 2.)

Minden kedden 18-20 óráig. 
Mindenkit szeretettel várunk!

További info: 06-30 231-05-80 Zimmermann Péter

„A baranta olyan sport, mely egy nemzet szolgálatát választotta legfőbb feladatának”
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mindazoknak, akik Straub Gáborné (Ica) búcsúz-
tatóján részt vettek testben és lélekben, jelenlétükkel, részvétnyilvánításukkal illetve 1-1
szál virággal megemlékeztek Róla.

"Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, 
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled."

Férje, lányai, vejei és unokái

2010. augusztus, szeptember

hónapban születettek névsora

1. Magyar Szofi augusztus 25.

2. Nánai Milán augusztus 25.

3. Rácz Benedek augusztus 29.

4. Csákfalvi Viktor László szeptember 2.

5. Ambrus Dávid Zoltán szeptember 3.

6. Szabó Anna szeptember 3.

7. Nagy Panna Renáta szeptember 10.

8. Kacsándi Éva szeptember 17.

9. Paál Zalán szeptember 25.

2010. október hónapban
elhunytak névsora

1. Straub Gáborné 52 évet élt
2. Sallai Gábor 74 évet élt
3. Győrfi István 74 évet élt
4. Solti Istvánné 85 évet élt
5. Amler Mária 96 évet élt

2010. október hónapban
házasságot kötöttek névsora

1. Fritsch Sándor - Fritsch Katalin
2. Mamuzsics Ferenc - Ernszt Ildikó
3. Kis Béla - Varga Viktória Kinga

Sóhajtozunk
Olvasandó Rom.8,18-30

ÚTRAVALÓ

sőt nyögünk, mert az életünk nem olyan,
amilyennek mi szeretnénk, és végképpen
nem olyan, mint amilyennek lennie kellene.

Pál apostol tudja ezt saját életéből, és tud-
ja a környezete életéből is. Mikor tehát a
Rómában élő kis keresztyén közösségnek ír
– akik bizonyára ott sóhajtoztak és nyögtek
a nagy, pogány birodalom minden súlya
alatt –, akkor nem idealizálja helyzetüket,
nem mondja a rosszra azt, hogy jó, de fel-
hívja a figyelmet arra a jóra, amiről ők is,
meg mi is könnyen megfeledkezünk.

Először is összehasonlít két egymástól
élesen különböző világot, amely két világ-
nak azonban a Krisztus kegyelmében élők
egyaránt polgárai. (18 v.) Pál apostol a „je-
len szenvedései”-vel szemben nem egy ki-
csit jobb világot ígér, amit mi szeretnénk,
hanem felhívja figyelmünket arra a „dicső-
séges”-re, amiről olyan könnyen megfeled-
kezünk, s amit könnyen odadobunk pilla-
natnyi örömökért.

Aztán elmondja, hogy az egész emberi
élet tulajdonképpen egy nagy sóhaj, ami

sokféleképpen jelenik meg. A hitet elutasí-
tók esetében megjelenhet panaszkodás-
ban, elégedetlenkedésben, sőt káromlás-
ban vagy éppen teljes lemondásban, visz-
szavonultságban, bizalmatlanságban, a
boldogságra való teljes képtelenségben és
sorolhatnánk az emberi nyomorúság újabb
és újabb formációit. A hitre nyitottabbak
számára is megmarad a sóhaj, de az új
irányt vesz. A jobbra vágyás, a tettrekész-
ség, a bizalom, a felelősségtudat, a szolgá-
latkészség elemei jelennek meg benne. Az
egyik ember sóhajt, mert lemond, és így
káromol. A másik ember sóhajt, mert jobb-
ra vágyik, nem mond le, és így imádkozik.
Az Istent szeretők ezt a jobbra vágyó és
jobbra vivő sóhajt veszik a lelkükre és aj-
kukra annak tudatában, hogy „akik Istent
szeretik, azoknak minden javukra szolgál”
(30 v.). 

Adventhez közeledve sokféleképpen
hallunk majd üres beszédet a szeretetről
általában, hallunk hiteles bizonyságtételt
az Isten Krisztusban megjelent, nekünk

szóló szeretetéről konkrétan, de még min-
dig megmarad a kérdés: vajon beszélhe-
tünk-e arról a szeretetről, amivel mi sze-
retjük Istent. Tudjuk-e mondani József At-
tilával együtt ilyen egyszerűen, hogy
Istenem, én nagyon szeretlek. (József Atti-
la: Istenem). Ha igen, akkor a sóhaj is, a
nyögés is javunkra van s olyanná lesz,
mint a szülő asszony fájdalmas vajúdása,
amely életet szül, s ez minden fájdalomért
kárpótol.

A mi Urunk Istenünk magára vette ezt a
vajúdást a mi életünk kedvéért Betlehem-
ben is és a Golgotán is. Karácsonykor is,
amikor a mulandóságot magára vette,
Nagypénteken is, amikor a szenvedést ma-
gára vette s mindezt azért, hogy nekünk új
életet adjon. Ennek az új életnek a lehető-
sége jön el hozzánk újra és újra. Életünk
útján igyekezzünk úgy sóhajtozni, hogy
abban az Isten iránti óhajunk, alázatunk és
feltétlen bizodalmunk nyerjen kifejezést.

A Presbitérium
http://refdunavarsany.hu/

Devecserben jártunk

Adevecseri plébános atya – Mód
Miklós – kérésére október 19-én a

dunavarsányi Római Katolikus Egy-
ház szervezésében főzést rendez-
tünk. Tevékenységünk célja a napi
egyszeri meleg étel biztosítása az ott
dolgozók és a károsultak részére. A
főzéshez szükséges alapanyagot ado-
mányokból gyűjtöttük össze.

Az adományozók: Bakos András péksége,
Bürger Zoltán italdiszkontja, Kertbarátok,
Liptai húsbolt, Orbán Róbert péksége, Tör-
tey Zsolt (CBA), Batik Miklós, Farkas Já-
nosné, Gál Józsefné, Glázer Ferencné, Hor-
váth Menyhértné, Józsa Sándorné, Kátay
Istvánné, Komáromi István, özv. Krasznai
Tiborné, id. Lindwurm Antal, Petrovics Jó-
zsefné, Siklódi Alajosné, özv. Schuszter Ist-
vánné, Schuszter Istvánné, Surányi György,
Surányi Tibor, Száger Ádámné, Tokos Sán-
dorné, Tóth Ferencné és azok, akik név nél-
kül járultak hozzá adományaikkal.
A szervezésben és az adományok összegyűj-
tésében Sándor atya segített.
A� jó� Isten� áldásában� bízva,� nagyon� kö-
szönjük!

a dunavarsányi Római Katolikus
Egyház nevében
Józsa Sándorné



ANagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület immár nyolcadik
éve szervezi a térség rokon szervezeteinek találkozóját,

amit idén november 13-án tartottunk meg. Vendégünk volt Bó-
na Zoltán, városunk polgármestere, Gergőné Varga Tünde al-
polgármester asszony, valamint Gligor János, a MISA (Magá-
nyos Időseket Segítő Alapítvány) elnöke.

A mintegy 130 résztvevővel zajló rendezvényünk rövid kö-
szöntővel indult, amit a finom, ízletes ebéd követett (vegyes
pörkölt burgonyával, savanyúsággal, végül házi sütemények).

A műsorról és a jó hangulatról Balogh Tímea és Magócs Ottó

operett énekesek gondoskodtak. A fellépők vezetője, Szabó Ár-
pád ajándékként harminc darab színházjeggyel kedveskedett a
résztvevőknek a Kaktusz virága című előadásra. A jegyek elosz-
tása igazságosan történt, 15 kisvarsányi, és 15 nagyvarsányi
nyugdíjas kapta meg őket.

Magam és nyugdíjas társaim nevében ezúton köszönöm meg
mindazok támogatást, akik az esemény létrejöttéhez segítséget
nyújtottak.

Pillmayer Jakabné
elnök, Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

SZENTMISE
A RÁDIÓBAN!
A�Kossuth�és�a�Katolikus
Rádió�hullámhosszán

December19-én,

ADVENT iV. VAsáRNAPJáN

SZENTMISE közvetítése�lesz
a�dunavarsányi�SZENT KERESZT

FELMAGASZTALÁSA templomból.
(Kossuth�L.�u.�25.)

A�közvetítés
10.04-től�10.55-ig�tart.

Szentmise
az�ADVENTI időnek�megfelelően!

ÖKuMENiKus CsAláDi DéluTáN
Ígéretesen�indultak�meg�a�hó�első�vasárnapján�a�családi�délutánok

a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.

Következő programunkra december
5-én délután 3 és 5 óra között kerül sor.

Vendégelőadónk:
Csizmadia Máté 

egyetemi hallgató, aki kenyai missziói útjáról tart képes élménybeszámolót.

Természetesen� gyermekprogramokról� és� gyermekmegőrzésről� is� gondoskodunk.
5�órakor�egy�rövid�istentisztelet�tartunk.�Ez�alatt�az�idő�alatt�az�érdeklődők�rendel-
kezésére�áll�a�konditermünk,�a�biliárd�termünk�és�a�szenior�klubunk.
A�családias�hangulat�megvalósításához�szerény�vendégséggel�is�készülünk.
Ez�a�délután�egyben�a�Soli Deo Gloria Közösség jogi�személyiséggel�bíró�egyesületi
for��má�já�nak�létrehozási�alkalma�is�lesz.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár az SDG Közösség vezetősége!

Zenés-táncos Kávéházi esték
Minden hónap utolsó péntekén 19 és 23 óra között a

soli Deo Gloria Közösségi Házban.

„Sikeres nyitány után ígéretes folytatás”

November 26-án 19 órakor

A zenét a  láZi-jAM jazz slágerekkel biztosítja.
Minden érdeklődőt 800 forintos „zenedíjjal”
– s ha gondolja, kedvenc ételével, italával – 

szeretettel várunk! Szerény büféről gondoskodunk.

További információ a 06/20 358-6048-as telefonszámon kapható.

Dunavarsányi Napló 11XXI. évfolyam 11. szám

Nyugdíjas találkozó Nagyvarsányban

Ökumenikus
Adventi Koszorúkészítés

minden korosztálynak 
november 28-án, vasárnap délután 3 órától

a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.

E� hagyományosan� visszatérő� programra
minden�érdeklődőt�nagy�szeretettel�várunk.
Az� adventi� koszorú� alapanyagáról� gondosko-
dunk.�Továbbá�a�kemencét�is�begyújtjuk,�és�sü-
tünk�benne�kalácsot,�tököt,�s�minden�földi�jót,
amire�mi�vagy�a�résztvevők�gondolnak,�és�ami-
ről� gondoskodunk.� Tanulunk� és� gyakorlunk
szép�adventi�énekeket�is,�s�min�deközben�a�Ka-
rácsonykor� megjelent� szeretet� jegyében� le-
szünk�együtt.
Ügyességét,�jószívét,�jó�szavát,�jó�ötleteit�min-
denki�hozza�magával.

A katolikus, református hitoktatók
és az SDG Közösség vezetősége

http://sdgdunavarsany.hu/�
http://refdunavarsany.hu/
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Élmény - Közösség - Dicsség

Több száz sportoló. Több ezer liternyi veríték.
Milliónyi ütés és rúgás.

Több mint 300 országos és 100 nemzetközi érmet nyert csapat.
Rengeteg embert próbáló küzdelem és mérhetetlenül sok öröm vár RÁD!
Várunk edzéseinken!

Edzés helyszíne: 

Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme

Idpontjai: szerda, péntek 17 óra

Információ: www.kickboxsziget.hu

Telefon: 06/30 948-4221

November 15-e és december 23-a között nagyszabású nye-
reményjáték zajlik Rádiónkban. Advent időszakában
különösen is érdemes figyelemmel kísérni a műsorokat,

hiszen értékes ajándékokhoz lehet hozzájutni.
Nincs más dolgunk, mint sms-ben, e-mailben vagy telefonon

regisztrálni névvel, címmel, és részt venni a különböző helyszí-
neken megrendezendő sorsoláson.
A helyszínek a következők: 

• Szigetszentmiklós - november 28.
• Halásztelek - december 5.
• Dunaharaszti - december 19.
• Szigethalom - december 22.
• Csepel Pláza - december 23. 
A nyeremények a teljesség igénye nélkül: tavaszi utazás Krak-

kóba, wellness hétvége egy négycsillagos hotelben, Ariston

kondenzációs gázkazán, színes tv, téli abroncs
garnitúra, nyelvoktatás, számítástechnikai fel-
szerelések és még több száz értékes ajándék! 

Hallgassuk tehát a Lakihegy Rádió műsorait (FM 107 MHz),
és regisztráljunk névvel, címmel az alábbi elérhetőségeken:

SMS, telefon: 06/20 95-95-107
E-mail: akarom@lakihegyradio.hu
Bővebb információ: www.lakihegyradio.hu

Karácsonyi ajándéközön

Szerkessze Ön is a Lakihegy Rádió műsorait!
Küldjön hírt, számoljon be a lakóhelyét érintő érdekes ese-

ményekről, vagy szóljon hozzá a műsorokhoz. Mindezt megte-
heti telefonon vagy sms-ben a 06-20 95-95-107-es telefonszá-
mon, vagy e-mailben az hiresek@lakihegyradio.hu címen. 



Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Délegyházán a már 1 éve létező, 

és 2010 novemberétől
két bölcsődei csoporttal működő

CsAláDi NAPKÖziBEN.

Igényesen�kialakított,�szép�környezetben,�
családias�légkörben�várjuk�a�gyermekeket�1�éves�kortól.

Dyslexia prevenció és hamarosan sóbarlang terápia is!

A kedvező árak mellett lehetőség nyílik
óradíjas ellátásra is.

Érdeklődni lehet:

Mártonné szekeres ágnes
06-30 692-1072

Cím: 2337 Délegyháza, Kossuth l. u. 15/A
E-mail: zsificsana@gmail.com
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BÖlCsÖDEi ElláTás
DélEgYHázáN

BÖlCsÖDEi ElláTás
DélEgYHázáN

Itt az év vége, most van lehetôségünk gépjármû
kötelezô biztosításaink olcsóbbá tételére!

A novemberi hónap áll rendelkezésünkre
a biztosító váltásra.

Ingyenes szaktanácsadással, biztosításkötéssel,
módosítással állunk az ÖNÖK rendelkezésére.

Nálunk 25 biztosító termékei közül választhat!!!

Irodánk:

ADÓ-BIZTOS KFT.
Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. 1. em. 4.

(új posta felett)

E-mail: adobiztos@bemboz.hu
marianne@vnet.hu

Tel.: 06-20 982-3808, 06-20 661-4257

Keressenek, segítünk!

BIZTOS ÍTÁS!

ADÓ-BIZTOS KFT.
Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. 1. em. 4.
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2330 Dunaharaszti,
Báthori u . 1. (Baktay tér)

Tel.: 06-24 370-773, 06-30 677-6637

2330 Dunaharszti Tesco,
Némedi út 69.
Tel.: 06-24 260-279, 06-30 318-3444

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA

Kedvező áron kapható:
tisztítószer
illatszer
kozmetikum
ásvány
ajándék
natural termék

•
•
•
•
•
•

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

• Masszázs: Emília: 06/20 487-7419
• Szolárium: 06/24 484-232

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
szépítkezésben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Cím: Du na var sány (Nagyvarsány),
Sport u. 6.

E-mail: zsazsa.toth@citromail.hu
www.katizsuzsiszepsegszalon.cegtudor.hu
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• 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

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

• Mikulásszolgálat! Ha találkozni
szeretnél velem, hívj!
Tel.: 06/70 326-5866

• Matematika, fizika korrepetálást
egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555

• BÖLCSŐDE?!
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Ápolja kezét és lábát kényelmesen
otthonában! Várja hívását Kovács
Zsuzsanna kéz- és lábápoló,
műkörömépítő.
Tel.: 06/30 567-1075

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

Közérdekû
telefonszámok

VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu

DunavarsányiNapló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Kiadja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Felelõskiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:

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.

Következõlapzárta:
2010.december8.

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
06/24521-053

Könyvelés, bér- és járulékszámfejtés,
bevallások elkészítése

egyéni vállalkozóknak 5.000 Ft/hónap,
társaságoknak 8.000 Ft/hónap összegért.

Telefon:

06-30 821-3273 és 06-30 422-8961
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