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Végéhez közeledik az Egészségház építéseVégéhez közeledik az Egészségház építése

A 724. sz. Kossuth Lajos cserkészcsapat parancsnoka és vezetõsége
szeretettel hívja és várja családtagjaival, munkatársaival, barátaival együtt az ezévi

JÓTÉKONYSÁGI CSERKÉSZBÁLRA
a Petõfi Mûvelõdési Házba
november 29-én 19 órára.

A hajnalig tartó táncmulatsághoz a zenét a nemzetközi hírû

Lucky Boys Shuffle Band biztosítja.

A kiscserkészek életébe és a klasszikus kabaré világába
egyaránt bepillantást adó mûsort a cserkészek adják.

A gazdagon terített asztalt a friss disznóvágás remekmûvei alkotják.
Belépõjegy a mûsorra: 500 forint/fõ.

Vacsora asztalfoglalással: 3.000 forint/fõ.
Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk,

a tombolához felajánlásaikat szívesen fogadjuk.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklõdõt

december 18-án, csütörtökön 17 órára

a felépült Egészségház átadó ünnepségére!

Közremûködnek:
a Weöres Sándor Óvoda,

az Árpád Fejedelem Általános Iskola
és az Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola tanulói.



– 2008. november 11-ei rendes,
nyílt ülés –

1.) A képviselõ-testület a 2009. évi költ-
ségvetési koncepcióját megtárgyalta
és elfogadta.

2.) A testület az Önkormányzat 2008.
évi költségvetése I-III. negyedéves
gazdálkodásáról a tájékoztatót meg-
tárgyalta, és mellékleteivel együtt tu-
domásul vette.

3.) A képviselõ-testület Dunavarsány
Város Önkormányzatának 2009. évi
útburkolat-felújítási koncepcióját meg-
tárgyalta, elfogadta, és a megvalósí-
tásra további pontosításokat javasolt.

4.) A testület a Gyertyaláng Kegyeleti
Szolgáltató Kft. 2007. évi temetõ és
ravatalozó üzemeltetési tevékenysé-
gérõl szóló beszámolóját elfogadta.

5.) A képviselõ-testület kiegészítette az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Alapító Okirata 12. „Az intézmény
alaptevékenysége 80121-4 nappali
rendszerû általános iskolai oktatás,
nevelés” sorát az „integrált oktatás”
alaptevékenységi körrel. A testület a
módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot adja ki 2008.
november 12. napjával.

6.) A testület elfogadta az Önkormány-
zat 2009. évi kockázatelemzéssel
alátámasztott belsõ ellenõrzési tervét.

7.) A képviselõ-testület a saját részérõl
változatlan tartalommal elfogadta a
Dunavarsány 3201 hrsz.-ú és a 3217
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
együttmûködési megállapodást, me-
lyet a Nautilus Vizicsapattal és a 724.
sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapattal
kíván kötni.

8.) A testület elõzetesen nem látja aka-
dályát annak, hogy a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom a Dunavarsány,
Petõfi Mûvelõdési Ház elõtti téren a
karácsonyi ünnepek alatt fa kettõs
keresztet állítson.

A képviselõ-testület megalkotta a he-
lyi jelentõségû természeti területek vé-
detté nyilvánításáról szóló 4/1998.
(III. 10.) rendeletének módosítását, és
ezzel a 017/2 hrsz.-ú összefüggõ gyepet
védetté nyilvánította.

– 2008. november 11-ei rendes,
zárt ülés –

1.) A képviselõ-testület a Bursa Hunga-
rica Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2009. évi „A” típusú beérkezett
pályázatait elbírálta. Az alábbi duna-
varsányi lakosokat az Önkormányzat
képviselõ-testülete a továbbtanulá-
sukban havi 5.000Ft-tal támogatja
két egymást követõ félévben
(2008/2009. tanév második féléve és
2009/2010. tanév elsõ féléve): Dávid
Adrienn, Dávid Nóra, Gyurasics Gá-
bor, Hitter Magdolna, Igaz Sándor,
Mihály Boglárka, Szappanos Mari-
ann, Tuskán Ilona.

2.) A képviselõ-testület a dunavarsányi
tulajdoni lapon 4621 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott, természetben a
2336 Dunavarsány, Habitat utcában
található új Egészségházban kialakí-
tott Gyógyszertár bérbe adására kiírt
pályázaton – ajánlata alapján – a Pi-
roska Patika Gyógyszerkereske-
delmi Kft.-t hirdette ki gyõztesnek,
és a bérleti szerzõdést a nyertes pá-
lyázóval kívánja megkötni.

A Magányos Idõseket Segítõ

Alapítvány hírei
Értesítjük a kedves Olvasókat, hogy

alapítványunk tanácsadó Irodája 2008.
október 1-jétõl megkezdte mûködését
Majosházán.

Már az elsõ héten jelentkeztek segít-
séget igénylõk. Ez év november 7-tõl
minden pénteken délelõtt kihelyezett
irodánk is mûködik Dunavarsányon a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
épületében, az Árpád út 13. szám alatt.

Továbbra is várjuk a jelentkezõket
akár telefonon, akár levélben, interne-
ten vagy személyesen.

Segíteni igyekszünk például nyugdí-
jazási, örökösödési ügyek, életjáradék,
eltartás, fõállású anyaság, gyámügyi
kérdésekben, adó- és illetékügyekben,
lelki és egészségügyi gondok megoldá-
si lehetõségeiben. Segíteni szeretnénk
otthon végezhetõ, bedolgozói munkale-
hetõségek felkutatásában és közvetíté-
sében, továbbá a késõbbiekben a rászo-
rultak laborvizsgálatra, szakrendelésre
történõ szállításában.

Tervezzük a nagycsaládosok regioná-
lis érdekképviseletének megszervezé-
sét, így várjuk a nagycsaládosok jelent-
kezését is.

Telefon:
06/24 486-023 (Majosháza)

06/24 483-352 (Dunavarsány)
E-mail:

misa.alapitvany@gmail.com
Honlapunk címe:

www.misaalapitvany.atw.hu

Vincze Judit
a Kuratórium elnöke
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TESTÜLETI HATÁROZATOK

A következõ testületi ülés várhatóan 2008. december 9-én,
kedden 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

IDÕSEK
TÁMOGATÁSA

Örömmel értesítjük a 70 év feletti du-
navarsányi lakosokat, hogy önkor-
mányzatunk képviselõ-testületének a
34/2004(XII.01.) sz., az idõskorúak
egyszeri év végi támogatásáról szóló
hatályos rendelete alapján ez év decem-
berében is átvehetik az 5.500 forintos
egyszeri juttatást a Polgármesteri Hiva-
tal épületében az arra kijelölt napokon,
melyrõl minden kedves érintettet levél-
ben értesíteni fogunk.

Bóna Zoltán
polgármester

A GYÓGYSZERTÁR
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
December 20. (szombat) ........................................8-12 és 15-17
December 24-tõl 28-ig....................................................ZÁRVA
December 29. és 30. ..............................................8-12 és 15-17
December 31. (szerda) ....................................................ZÁRVA
Január 1-jétõl 4-ig..........................................................ZÁRVA

Legközelebbi ügyeletes patika: Kiskunlacháza!

Boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!



Pénzügyi válságról beszélnek a szak-
emberek. Legtöbbünk számára ismerõsen
csengõ, de bizonytalan tartalmat hordozó
szakkifejezésekkel magyarázzák, hogy
jövõre miért lesz kevesebb pénze minden
becsületes embernek, tisztességes közös-
ségnek és természetesen minden önkor-
mányzatnak Magyarországon. Beszélnek
a világválság begyûrûzésérõl, amivel
szemben csak az a sovány vigaszunk,
hogy nálunk már akkor szegénység volt,
amikor máshol még nem. Ebben is az
élen járunk. A világválság csak ráadás,
amely kapóra jött mentség/kifogás azok-
nak a választott vezetõinknek, akik fele-
lõsek mindezért. A lényegen sajnos mind-
ez nem változtat. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy az õ vagyonuk töretlenül gyarap-
szik, másrészt pedig azt, hogy Magyaror-
szágon a többség életszínvonala csökken.
Ezzel az igazsággal sajnos kénytelenek
vagyunk szembenézni.

Ahogy az egyéni és családi háztartá-
sokban bizonyára minden forintot még
jobban meg kell nézni és meg kell becsül-
ni, ugyan így van ez városunk költségve-
tésével is. Eddig is igyekeztünk hûséggel

és szakértelemmel bánni városunk anyagi
lehetõségeivel, és eszerint fedezni szük-
ségleteit. Ezután is így lesz, de a bevételi
oldalon kevesebbel számolva, a kiadási
oldalon nagyobb természetes szükséglet-
tel szembesülve. Természetesen csak a
szándék szintjén beszélhetünk a város
költségvetési koncepciójáról. E szándék
szerint az intézmények mûködése a jelen-
legi személyi feltételekkel együtt bizto-
sítva lesz. Beruházások, építkezések, út-
építések kisebb arányban, de reménység
szerint folytatódnak. A nagy, látványos,
néhány hónapja még reális beruházási
tervek egyelõre a fiók aljára kerülnek.

Útépítés ügyben bizonyára egységes
az örömünk, hogy a bekötõút igazán kor-
szerû, sõt nagyszerû jellemzõkkel elké-
szült. Minden fejlesztésben, fejlõdésben
azonban új veszélyek is rejlenek. A jó
minõségû út nagy kísértés mind a gyors-
hajtásra, mind pedig a figyelmetlenségre.
Álljunk ellen mindkét kísértésnek. Vi-
gyázzunk magunkra és vigyázzunk egy-
másra az új, jó úton is. Köszönjük türel-
müket, amellyel az építés kényelmetlen-
ségeit elhordozták.

A sokat emlegetett Egészségháznak
immáron nem csak a körvonalai, hanem
szinte elkészült teljessége is látszik. A
háttérben közben ígéretes tárgyalások
folynak a gyógyszertárról és a közleke-
désrõl. Azon vagyunk, hogy minden
igényt kielégítõ gyógyszertár legyen az új
épületben hétvégi ügyelettel. És arra is
nagy esélyünk van, hogy a Délegyháza-
Szigethalom útvonalon közlekedõ autó-
busz módosított útvonala naponta több-
ször érinteni fogja az Egészségházat. Iga-
zi karácsonyi ajándék ez az egész város-
nak. Ünnepeljük ezt egy szívvel, egy lé-
lekkel és egyhangúan december 18-án,
valamint élvezzük ennek gyógyító hatá-
sát szükség szerint a hétköznapokban.

Advent szezonjában ne engedjünk an-
nak a gondolatnak, hogy csak rossz hírek
látogatnak bennünket, mert ez nincs így.
Nyitott szívvel fogadjuk, bölcsességgel
tervezzük, és ügyes kezekkel munkáljuk
városunk közös javát tovább a nehezedõ
körülmények között is.

Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester
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Állandó programok:
KÉZIMUNKA SZAKKÖR – hétfõn
16 órakor, NÉPDALKÖR – szerdán 18
órakor, CITERA SZAKKÖR – szer-
dán 17 órától, LÁNYOK ASSZO-
NYOK KLUBJA – páratlan csütörtö-
kön 18 órától, NÕI KONDICIONÁLÓ
TORNA – hétfõn és csütörtökön 18
órától, HASTÁNC – hétfõn 18 órától,
ÕSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB –
kedden 15 órától, ASIHARA KARA-
TE – szerdán és pénteken 18 órától,
HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR –
megbeszélés szerint, INTERNET
KLUB – egyeztetés szerint, és minden-
ki számára ingyenes (az INTERNET
KLUB a két ünnep között 10-14 óra kö-
zött látogatható).
Új! SAKK ALAPTANFOLYAM –
kedden 17 órától.

NÉMET NYELVTANFOLYAM:
– kiscsoportos kezdõknek, német nyel-

vet tanulóknak

– érettségire felkészítés, korrepetálás
Hétfõn, szerdán, pénteken 17 órától
Tel.: 06/30 638-7457

2008. december 13-án, szombaton
10 órakor

LUCA-NAPI VÁSÁR
Kirakodóvásár

és kézmûves foglalkozás

2008. december 16-án, kedden
14 órakor

Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub
rendezésében

NYUGDÍJAS KARÁCSONY
Évzáró rendezvény

2008. december 20-án, szombaton
délután

VÁROSI KARÁCSONY

„Minden nípnek az û nyelvin, hogy min-
den az Isten Törvínyinn íljen, minden
imádja nevit.”

A Helytörténeti Múzeumban
Dunavarsány, Vasút sor

2008. november 30-án, vasárnap
12 órakor

„Boldog, aki olvassa…”
– Biblia éve 2008.

címmel nyílik kiállítás
a 724 sz. Kossuth Lajos

Cserkészcsapat és
a Petõfi Mûvelõdési Ház rendezésében.

Megnyitó beszédet mond:
Dr. Bóna Zoltán,

Isten szolgálatában Református
Misszió Alapítvány elnöke

KEDVES GYEREKEK!
Idén is szeretettel hívunk titeket a Gye-
rekkarácsonyra, ahol ismét lesz játék,
kézmûveskedés, bábjelenet és sok-sok
ajándékcsomag.

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2008. december 14. 10 óra

A belépés ingyenes!
Szeretettel várunk gyerekeket és szülõ-
ket egyaránt, hogy eltölthessünk együtt
egy vidám, játékos délelõttöt, és közben
beszélgethessünk a karácsony igazi je-
lentésérõl.

Baptista gyülekezet

A Petõfi Mûvelõdési Ház
decemberi programja

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!



Ennek elsõ lépése, hogy a Város-
gazdálkodási Kft. júliustól már
nem támogatást kap, hanem – a

képviselõ-testület által jóváhagyott költ-
ségkalkuláció alapján – az elvégzett mun-
kákat az önkormányzatnak kiszámlázza.
A cég elkezdte telephelyének takarítását
is, hogy a Vörösmarty utcának egy kelle-
mes, és ne kiábrándító „színfoltja” legyen.

A Kft. feladatai közé tartozik az intéz-
ményi üzemeltetés, takarítás, közút- és
közterület-kezelés. Utóbbi körben a Hõ-
sök terének rendbetételével kezdõdött a
program. Jövõre cél a város egyéb közte-
rületeinek folyamatos és szakszerû kar-
bantartása. A városunk területén található
hét darab játszótér üzemeltetése is ko-
moly feladat. A Trianon-emlékpark, a volt
szovjet temetõ, az önkormányzati parkoló
és valamennyi közterület rendben tartása
tartozik még a Városgazdálkodási Kft. te-
vékenységei közé.

Nyáron a parlagfû-mentesítésben is vál-
lalt szerepet a cég oly módon, hogy az ön-
kormányzat a bírságcédula mellé kifüg-
gesztette a társaság telefonszámát. Az ügy-
vezetõ, Tiefenbeck László elmondása sze-

rint akkor több helyrõl, még Taksonyból is
érkezett megkeresés, hogy vállalja a Kft. a
magánkézben lévõ területeken is az irtást.

Az épülõ Egészségház körül is akad mos-
tanában teendõ bõven: a Bajcsy-Zsilinszky
utcától a Habitat utcáig építik a járdát. Akö-
zelmúltban készült el a nagyvarsányi teme-
tõben a megújult ravatalozó, amelyben
szintén a cég vállalt oroszlánrészt.

A gazdasági válság miatt sajnos csök-
kenni fog a város iparûzési adóbevétele,
ezért a jövõben kevesebb kivitelezési fel-
adata lesz a Városgazdálkodási Kft.-nek.,
teendõje inkább az üzemeltetésre korláto-
zódik. Jószerivel egyetlen projekt marad,
a huszonnégy tantermes általános iskola
és sportcsarnok építése, amelynél a terve-
zési munkálatokban vállalnak szerepet.

Tiefenbeck László megdöbbentõ tények-
rõl számolt be, amikor arról beszélt, hogy
az október 23-ára elkészült Hõsök terérõl
egyetlen éjszaka leforgása alatt kitépték az
összes virágot. Sajnos nem ritka városunk-
ban az efféle vandalizmus, mint ahogy az
sem, hogy március 15-én tucatszám tûnnek
el a kihelyezett nemzeti zászlók a közte-
rületekrõl.

Ami a mostani helyzetet illeti: a havazás
miatt a téli munkák elvégzése jelenti a leg-
nagyobb kihívást a városnak. Dunavarsány
területén az idén négy hótoló és három só-
szóró berendezéssel dolgozik a Kft. A hóel-
takarítás ügyeleti rendszerben mûködik:
amint a hó magassága az úton eléri a 8 cen-
timétert, a hótolók elindulnak. (Azért nem
kezdõdik kisebb magasságnál a hótolás, mert
a hótoló lapok nem tudnának hatékonyan
dolgozni, ugyanakkor a gépek üzemeltetési
költsége magas.) Fontos tudni, hogy mínusz
tíz fok alatt nincs értelme sózni, mert a só le-
marja magát az aszfaltig, és ugyanúgy visz-
szafagy, mintha nem kezelték volna az utat.

A hóeltakarítás szempontjából a város
területét – fontossági sorrendben – három
részre osztották a szakemberek. A legfon-
tosabbak a közintézmények, az orvosi ren-
delõk, a rendõrség, az iskola, az óvoda
elõtti útszakaszok, a közösségi közlekedés
(távolsági busz, vasút) és az élelmiszerüz-
letek megközelíthetõsége. (A hóeltakarítás
tervezett útvonala az 5. oldalon látható!)

A Városgazdálkodási Kft. kéri továbbá a
lakosságot, vegye figyelembe, hogy a mun-
kagépek csak kitolják a havat az út szélére,
ám onnan eltakarítani, és a garázsfelhajtókat
tisztán tartani már a tulajdonosok feladata.

Térítés ellenében a cég vállalja a nem
önkormányzati tulajdonban lévõ területek
fûnyírását, parlagfû-mentesítését, fák ki-
vágását és a kisebb szállítási feladatokat.

Szilvay Balázs
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Tiefenbeck László

Két éve a város szolgálatában

A Városgazdálkodási Kft. három éve még romjaiban hevert. Tiefenbeck
László 2006-ban egy „alvó” céget vett át, ami akkor a törzstõkéjét élte
föl. Vezetése alatt a társaság egy jól mûködõ, a lakosság érdekeit szol-
gáló céggé fejlõdött. Jelenleg huszonnégy közhasznú munkást foglal-
koztat, akik közül huszonhárman dunavarsányiak. A cég kezdetben csak
az önkormányzati fenntartású intézmények takarítását és gondnoki
szolgálatát végezte, ám idén nyártól jelentõsen bõvült a tevékenysége. 2008. december 1-jétõl

a Városgazdálkodási Kft. telefonon
és telefaxon egyaránt elérhetõ!

A szám: 06/24 655-982. 
Elektronikus levélcím:

varasgazdalkodas@pr.hu
A lakosság az alábbi problémákat jelez-
heti a Városgazdálkodálkodási Kft. felé:
– kidõlt kresztáblák,
– közutakkal kapcsolatos minõségi ki-

fogások,
– vízelvezetéssel kapcsolatos problémák,
– parkokkal, játszóterekkel kapcsolatos

észrevételek,
– közvilágítási gondok,
– közterületen lévõ hulladék, szemét

jelenléte,
– illegális területfoglalásokkal kapcso-

latos észrevételek,
– illegális szemétlerakatok,
– lakossági szemételszállítással kapcso-

latos problémák,
– közterületen lévõ veszélyes fák, letört

gallyak.
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November 1-jétõl új aljegyzõ-
je van városunknak. Bihari
Zsuzsannára több pályázó

közül esett a választás. Véleménye sze-
rint nemcsak a szakmai programja,
de a képviselõ-testületre tett személyes
benyomása is sokat nyomott a latban.
Közvetlensége és õszintesége minden
szavában érezhetõ. Kiválóan kommu-
nikál, s az a fajta ügyfélközpontúság,
amit Szilágyi Ákos Andor jegyzõ vár
a hivatal dolgozóitól, nála könnyen
tetten érhetõ.

Bihari Zsuzsanna óriási lehetõsé-
geket lát településünkben, amit a
közelmúlt beruházásai is bizonyí-
tanak. Vonzónak találta azt a fiata-
los lendületet, amit a város vezeté-
se képvisel 2005 óta. Jórészt ez
gyõzte meg arról, hogy Dunavar-
sány jó választás szakmai fejlõdé-
séhez.

Hivatalba lépése elõtt körbejárta
az önkormányzati intézményeket,
és ámulattal figyelte, hogyan képes
egy település az ország általános le-

épülése mellett is elõre lépni, bõví-
teni szolgáltatásait, és megújítani
épületeit.

A településrészek széttagoltsága
Bihari Zsuzsanna szerint is problé-
ma, mégis lehet és kell módot ta-
lálni arra, hogy az embereket kö-
zelebb hozzuk egymáshoz. Ilyenek
lehetnek azok a városi események
(szüreti felvonulás, városnapok,
falukarácsony stb.), amelyeken
minél nagyobb számban kellene
részt vennie a lakosságnak. Hatal-
mas értéke városunknak a Duna
közelsége, amit az aljegyzõ szerint
sokkal jobban ki lehetne használni
egy összefüggõ parti sétány kiala-
kításával.

A hivatalban gyorsítaná az ügy-
intézést, amin – véleménye szerint
– átszervezéssel lehetne segíteni.
Az informatikai rendszer korsze-
rûsítése sem odázható tovább. Az
elektronikus ügyintézés – még ak-
kor is, ha csak részben valósul
meg – hatalmas lehetõségeket kí-
nál a lakosság számára. Gondol-
junk csak egy területfoglalási ké-
relemre, ami e-mailben azonnal
megérkezhet az önkormányzathoz,
és az engedélyezés is gyorsabban
történne.

Fontosnak tartja továbbá a lakos-
ság tájékoztatását, amiben segítség
lenne, ha az önkormányzat lapja, a
Dunavarsányi Napló elektronikus
formában is olvasható volna.

Zsuzsanna problémamegoldó em-
ber hírében áll, korábbi munkahe-
lyén is, hogy hogynem, mindig õt ta-
lálták meg a nehezebb ügyek. Nin-
csenek illúziói, a sok pozitív tapasz-
talat ellenére is biztos benne, hogy
lesznek panaszos ügyek, amelyek
emberi hangon történõ elintézése kö-
zelebb hozhatja a hivatalt a lakosok-
hoz. Ehhez vár minden jószándékú
ötletet, kezdeményezést, amelyekkel
erõsíthetõ önkormányzatunk szol-
gáltató arca.

Szilvay Balázs
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Közel vinné a hivatalt az emberekhez
– Bemutatkozik városunk frissen megválasztott aljegyzõje –

Ócsáról érkezett, ahol szintén a polgármesteri hivatalban
dolgozott – irodavezetõi állása mellett éveken át segítette a
jegyzõ munkáját. S bár Dunavarsány – területében és lakos-
ságában is – kisebb település, az itteni aljegyzõség komoly
szakmai elõrelépést jelent Bihari Zsuzsanna életében. Vég-
zettségét tekintve építész, amit az ócsai közigazgatásban el-
töltött nyolc év alatt kitûnõen tudott hasznosítani. Dolgozott
korábban tervezõként, kivitelezésben és középiskolai szakta-
nárként. Ennek során szerzett tapasztalatot a konfliktuskeze-
lésben és abban, miként lehet a lakossággal együttmûködve
megoldást találni a mindenkit érintõ problémákra.



Ahogy az autónkat az üzemanyag be-
töltésével tudjuk mûködésbe hozni, gyer-
mekünk is érzelmi tankjából meríti a
szükséges energiát ahhoz, hogy a képes-
ségei legjavát adja.

Mivel tölthetjük fel gyermekünk érzelmi
tankját? Kiváló minõségû „üzemanyag-
gal”, azaz feltétel nélküli szeretettel. A fel-
tétel nélküli szeretet nem egyenlõ az enge-
dékenységgel, liberalizmussal, inkább a
dolgok helyes fontossági sorrendjét jelenti.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk nevelni
és fegyelmezni, elõször meg kell töltenünk
gyermekünk érzelmi tankját. A tele szere-
tet-tank feltétele annak, hogy neheztelés és
dac nélkül fogadja el a szülõi irányítást.

Elsõ szeretet-nyelv:
TESTI ÉRINTÉS

Érzelmileg egészségesebbek azok a gye-
rekek, akiket sokat tartanak ölben, gyakran
tapasztalják a gyöngéd, szeretetteljes testi
kapcsolatot. Kisgyermekeknél sokszor
adódik erre alkalom: babusgatás, ölelgetés,
puszilgatás, cirógatás, csiklandozás, han-
cúrozás, ringató, dögönyözõ játékok stb.
Kiskamasz korban sem csökken a testi
érintés igénye, habár ezt látszólag a fiúk
szégyellik. Lányoknál a kamaszkorra való
felkészítés egyik fontos feltétele, hogy át-
éljék az apai szeretet fizikai megnyilvánu-
lásait. Azok a lányok, akiknél édesapjuk
rendszeresen fejezi ki szeretetét, sokkal
felszabadultabbak, egészséges az önértéke-
lésük és a nemi identitástudatuk. Egyes lá-
nyoknak nehezére esik, hogy természete-
sen viselkedjenek a férfiak társaságában,
vagy gátlásosak és visszahúzódóak, vagy
kacér, kihívó a viselkedésûk. Ez az apai
szeretet hiányosságával magyarázható.

Második szeretet-nyelv:
ELISMERÕ SZAVAK

A gyengéd, dicsérõ, bátorító és útmuta-
tást adó szavak azt fejezik ki: „fontos
vagy számomra”. Olyanok, mint a lan-
gyos tavaszi esõ, a gyermekünk lelkét ön-
tözik, biztonságérzetét, önértékelését, ön-
bizalmát táplálják. Életre szóló erõforrást
jelentenek a gyermek számára. Dicsére-
tünk mindig õszinte és indokolt legyen,
mert különben talmi hízelgésnek hat, a
gyermek becsapva érzi magát.

Harmadik szeretet-nyelv:
MINÕSÉGI IDÕ

Osztatlan, koncentrált figyelem. A je-
lenlétünkkel ajándékozzuk meg gyerme-
künket. Ilyenkor a gyermek úgy érzi, õ a
legfontosabb számunkra, igazán szeret-

jük, hiszen kitüntetjük kizárólagos fi-
gyelmünkkel. Nem maga a tevékenység
fontos, hanem az együtt töltött idõ, amit
a kedves és szeretetteljes szemkontaktus,
a gondolatok és érzelmek megosztása,
meghitt beszélgetések jellemeznek. Min-
dennapi életünk természetes és szüksé-
ges része, létfontosságú, hogy idõt sza-
kítsunk erre! Amikor idõt szentelünk
számukra, életre szóló emlékekkel aján-
dékozzuk meg õket. Rajtunk, szülõkön
múlik, hogy ilyen élményeket szerez-
zünk nekik, és ezáltal elõsegítsük, hogy
egész életükben kiegyensúlyozottak és
boldogok lehessenek.

Negyedik szeretet-nyelv:
AJÁNDÉKOZÁS

Az igazi ajándék nem valami ellenszol-
gáltatás a jó viselkedésért, tanulásért
vagy munkáért, hanem a szeretet önkén-
tes és ingyenes kifejezése, különben
megvesztegetésrõl, fizetésrõl vagy a
gyermek manipulálásáról beszélünk. Ne
engedjük, hogy a reklámok befolyásolják
ajándékozási szokásainkat. Alaposan
vizsgáljuk meg hogy: 
– Milyen üzenetet közvetít ez a játék a

gyermekemnek?
– Egyetértek-e az üzenettel?
– Mit fog megtanulni, miközben játszik

vele?

– Egészében véve építõ vagy romboló
hatású?

– A mi értékrendünket üzeni?
– Az õ korosztályának való?
– Megtehetem ezt anyagilag?

Vigyázzunk, hogy a szeretet-nyelvek
gyakorlása helyett ne ajándékokkal, tár-
gyakkal halmozzuk el a gyermekünket!

Ötödik szeretet-nyelv:
SZÍVESSÉGEK

A szolgálatkészség cselekedetei. Szülõi
hivatás = szolgálat. Akkor lépünk szolgá-
latba, amikor kiderül, hogy gyermeket vá-
runk. A szolgálati idõnk legalább 18 évre
szól, de azon túl is állandó készenlétben
kell állnunk. A gyermekünknek nyújtott
segítséget mindig az életkorához igazít-
suk, vagyis azt kellene megtennünk, amit
õ maga még nem tud elvégezni. Szolgálat-
készségünknek mintaadó szerepe van. A
szolgálatkész nevelés végsõ célja, hogy
gyermekünk olyan érett felnõtté váljon,
aki szívességein keresztül is képes mások-
nak szeretetet ajándékozni, és nem csak a
szeretteinek, hanem olyanoknak is, akik
ezt nem tudják viszonozni. Ha a gyermek
azt tapasztalja, hogy szülei áldozatot vál-
lalnak családon belül és azon kívül is, õ is
megtanul másokért élni, együttérzésbõl és
õszinte szeretetbõl szolgálni.

Batu Emma
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GGyyeerreekkeekkrree hhaannggoollvvaa
– A gyerekek öt szeretetnyelve –

SZILVESZTERI MULATSÁG
A NÁDAS SÖRÖZÕBEN!

(Dunavarsány, Dunasor utca 2.)
Búcsúztassuk együtt az óévet, és köszöntsük együtt az újat!
A háromfogásos ünnepi menü éjféli étkezéssel, welcome

drinkkel, és pezsgõvel: 4.600Ft/fõ.
Hangulatfelelõs: DJ ZUPI (retrodisco)

A rendezvényre a jegyek megrendelhetõek személyesen
a Nádas Sörözõben, vagy telefonon a 06/30 697-3566-os

számon Simon Tamásnál.
Ezen kívül minden pénteken 22-04 óráig disco DJ ZUPIVAL!
2008. december 1-jétõl beindítjuk étel házhoz szállításunkat,

mely Kis- és Nagyvarsány területén ingyenes.
A kétfogásos menü ára: 780Ft/adag.

Érdeklõdni a fenti telefonszámon vagy az iwiw
NÁDAS SÖRÖZÕ (Sarokház) címszó alatt lehet.

Minden kedves vendégünket és megrendelõnket szeretettel várjuk!



Ötévesen kezdte. Akkor még
a Csepel színeiben rúgta a
bõrt, majd Soroksár és

Kispest érintésével érkezett –
ahogy õ mondja: „haza”, hisz a
családban sok a fradista, így töb-
bük álma teljesült, mikor az ország
legnépszerûbb klubjának mezét
húzhatta magára. Azóta benne is
ver a Fradi-szív, ami minden mér-
kõzésen képes átlendíteni õt a
holtponton.

Ahogy mondani szokták, szeme
van a labdáinak, szabadrúgásai pe-
dig egyenesen félelmetesek. A 11-

est szinte kötelezõen vele rúgatják
– eddig egyetlen büntetõt rontott
csupán a 30-ból.
Mindig a jobb alsó
sarokba helyezi a
labdát, kivéve, mi-
kor olyan kapus áll
a vonalra, aki is-
meri õt. Olyankor
az utolsó pillanat-
ban húzza vissza a
bokáját – oldalt
váltva ezzel –, így
csapva be a „bará-
ti” hálóõrt.

Élõ legendák az ismerõsei, az Al-
bert család szinte valamennyi tagjá-
val baráti viszonyt ápol. (Adriánnal
beszélgetve együtt idézzük föl a
„kis” Flóri fantasztikus gólját, amit
a Madridnak lõtt a ’95-ös Bajnokok
Ligája meccsen. Õ is arról álmodik,
hogy egyszer a világ legjobb kapu-
sa fölött emelhesse át a labdát a ka-
puba.)

Fiatal kora ellenére máris külföldi
karriert dédelget, s a közelmúltban
kis híján össze is jött egy spanyol
szerzõdés az Espanol fiókcsapatánál.
Szülei mindenesetre nem bánják,
hogy végül meghiúsult az igazolás,
mert szerintük Adrián 1-2 évig még
túl fiatal az önálló élethez.

Álma, hogy egyszer az angol Man-
chester csapatában futballozzon. Pél-
daképe Ronaldo, ám a büntetõket
már most nagyobb magabiztossággal
rúgja, mint a brazil csodacsatár.

Egy szórólap „tehet” mindenrõl.
Adrián rendkívüli mozgékonysága
miatt került közel a focihoz – óvónõ-
je javasolta, hogy a sportban vezesse
le fölösleges energiáit. Édesanyja
kezébe nyomott egy papírt, amin egy
csepeli futballehetõség szerepelt. Le-
hetett volna vívás vagy kézilabda a
szórólapon, a sors mûve, hogy abba
az irányba terelte Adriánt, amiben
igazán tehetséges lett.

Hiába gyerek még (csak 14 éves),
máris katonás beosztás szerint éli
napjait. Fél kettõkor érkezik haza az
iskolából, hogy fél órával késõbb
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Úton a világhír felé
– A dunavarsányi Majzik Adrián „befocizta” magát a válogatottba –

Sokszor nem is gondolnánk, milyen tehetséget rejt egy-egy ut-
ca. Nap, mint nap sétálunk rajta, s tán még céltalan pillantást
is vetünk a házra, mely a jövõ büszkeségét neveli, de valójában
nem tudjuk, ki lakik benne. Pedig a Deák Ferenc utcában élõ
Majzik Adriánt már most sokan ismerik, és egyszer eljön az idõ,
mikor ezrek skandálják nevét a lelátón egy-egy briliáns ívelés
vagy hálószaggató lövés után. Adrián a Fradi U94-es labdarúgó
csapatának a tagja, és nyár óta U15-ös nemzeti válogatottunk
hátvédje. Klubcsapatával, a Ferencvárossal nyert már korosztá-
lyos kupát, a hazai bajnokságban pedig a hetedik helyrõl vár-
hatja a tavaszi folytatást.



vonatra szálljon Pest felé. A népli-
geti edzés után este nyolc körül ér
haza, hogy vacsora után hullafárad-
tan dõljön be az ágyba.

A labdarúgó-karrier persze nem
csak Adriántól követel hatalmas ál-
dozatot. Szülei anyagi áldozatválla-
lása nélkül elindulni sem tudott vol-
na a pályán. A stoplis cipõn át a kül-
földi utazásig mindent önerõbõl kell
elõteremteniük. A nagymama is so-
kat segít, hogy a család könnyebben
boldoguljon.

A sport mellett a tanulás is nagyon
fontos Adrián életében. A hármas
osztályzatot már kudarcként éli meg,
s szülei véleménye is az, hogy diplo-
ma nélkül nem boldogulhat az élet-
ben. Mert bármikor történhet egy sé-
rülés, ami miatt abba kell hagynia a
focit, és utána is meg kell élni vala-
mibõl. Ráadásul vallják, hogy a fut-
ball intelligens játék, amihez nem
csak erõ, de ész is kell. Szerencsére
ma már a profi klubok is így gondol-
ják, a Fradiban rendszeresen figye-
lik, milyen tanulmányi eredményt ér
el a tehetséges labdarúgó.

Itt, Dunavarsányon is szívesen lép
pályára, és amelyik csapatba beáll,
az rendszerint nyeri a mérkõzést. Az
igazi nagy ellenfél a bajnokságban
van, az MTK idén is vezeti a tabellát.
Õket befogni most lehetetlen, de már
egy szoros eredmény is komoly tel-
jesítmény volt a „kis” Fraditól. Nem
csoda hát, ha a legtöbben arról ál-
modnak, hogy a kék-fehéreknél fut-
ballozzanak. Kivéve Adriánt, akit –
vérbeli fradistaként – a zöld-fehérek-

hez húz a szíve. Más a helyzet a vá-
logatottal. Titkos álma vált valóra
azzal, hogy a tizenöt évesek között
nemzeti mezben képviselheti Ma-
gyarországot. Reméli, hogy idõvel a
magasabb korosztályban is megállja
a helyét, és néhány év múlva a fel-
nõtt válogatottat erõsítheti.

Rajtunk nem múlik, Dunavarsány
szurkol Neked. Hajrá Magyarország,
hajrá Majzik Adrián!

Szilvay Balázs
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DUNAVARSÁNYI SPORTHÍREK

FUTSAL NB II.

LABDARÚGÁS Pest megye LEGEA
II. osztály

(A tavaszi szezon sorsolását az idénykezdet elõtti lapszámunkban közöljük.)

Helyezés Csapat M GY D V LG KG PONT

1. Gyöngyösi Futsal & BSK 7 6 1 0 65 26 19
2. DEAC 8 5 1 2 66 25 16
3. Zemplén FC Csilu-FF 7 5 0 2 47 18 15
4. ELTE SE 8 4 2 2 36 24 14
5. Fortuna-Dupont FC 6 3 1 2 23 27 10
6. Fáklya SE 7 2 1 4 43 50 7

7. DTE-Royal FET FC 8 1 0 7 27 44 3
8. AC Villám 7 0 0 7 10 100 0

5. forduló: DEAC - DTE-Royal FET FC 7 : 1
6. forduló: DTE-Royal FET FC – Fortuna-Dupont FC 3 : 5

7. forduló: AC Villám - DTE-Royal FET FC 1 : 9
8. forduló: DTE-Royal FET FC - ELTE SE 2 : 6

A hazai mérkõzéseket a

DTE-Royal FET FC a

Dunavarsányi torna-

csarnokban játssza. A

mérkõzésekre a belépés

ingyenes! Minden ér-

deklõdõt szeretettel

várunk!

Hely. Csapat M GY D V LG KG PONT
1. Szigetszentmárton FC 12 9 2 2 26 13 29
2. Pereg SE 13 8 1 4 23 20 25
3. Bugyi SE 13 7 3 3 21 14 24
4. Dömsödi SE 13 7 2 4 28 22 23
5. Dunavarsányi TE 13 6 2 5 27 19 20
6. Alsónémedi SE 13 5 5 3 23 16 20
7. Pilisszentiváni SE 13 5 4 4 27 23 19
8. Perbál SC 13 5 3 5 20 19 18
9. Halásztelki FC 13 5 3 5 31 32 18
10. Ráckeve VAFC 13 5 2 6 24 24 17
11. Pomáz-ICO SE 13 5 1 7 28 31 16
12. Taksony SE 13 4 1 8 25 39 13
13. Piliscsaba SE 13 2 2 9 23 32 8
14. Pilisvörösvár LSE 13 0 5 8 9 31 5

KÉZILABDA NB II. Déli csoport (nõk)
5 mérkõzés, 5 gyõzelem!

Hely. Csapat M GY D V Dob. Kap. PONT

1. Bugyi SE 9 9 0 0 316 221 18

2. Taksony SE 10 8 0 2 324 274 16

3. Dunavarsányi TE 9 7 0 2 269 239 14

4. Vecsés SE 9 6 1 2 277 250 13

5. Euro-Novex Tápiószele SE 9 6 0 3 243 221 12

6. XVII. ker. Lakóhelyi SE 10 5 2 3 308 286 12

7. Gödöllõi KC 9 4 0 5 242 260 8

8. Szent István Építõk SE 10 3 1 6 233 255 7

9. Szigetszentmiklósi NKSE 9 2 0 7 240 266 4

10. Ercsi SE 10 2 0 8 224 305 4

11. Dunaújvárosi AC 9 1 0 8 232 281 2

12. Kistarcsai KE 9 1 0 8 247 297 2

Eredmények:

6. forduló: Dunaújvárosi AC - Dunavarsányi
TE 20 : 25

7. forduló: Dunavarsányi TE - Euro-Novex
Tápiószele SE 28 : 22

8. forduló: Bugyi SE - Dunavarsányi TE
32 : 31

9. forduló: Dunavarsányi TE - XVII. ker.
Lakóhelyi SE 25 : 33

Az õszi szezon utolsó mérkõzése:

2008. 11. 30. 13.00 óra:
Ercsi SE - Dunavarsányi TE

(A tavaszi szezon sorsolását az idénykezdet
elõtti lapszámunkban közöljük.)

II. DUNAVARSÁNYI
ASZTALITENISZ

BAJNOKSÁG

December 27-én, szombaton
15 és 21 óra között

kerül megrendezésre
az asztalitenisz verseny

a dunavarsányi Sportcsarnokban.

Nevezni Bíró Zsoltnál
(06/20 390-1413)

és Perényi Péternél
(06/20 386-1119) lehet.

Nevezési díj: 2.000Ft.



Könyvtári tájékoztató
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a Petõfi Mûvelõdési Ház felújítása után a városi könyvtár ismét megkezdte mûködését. Az ol-
vasók a megújult épületben kulturált környezetben válogathatnak a könyvújdonságok között. Bõvült a szépirodalom, az ifjúsági iroda-
lom valamint az ismeretterjesztõ mûvek választéka. A 15.000 kötetes könyvtár szolgáltatásai közé tartozik a könyvtárközi kölcsön-
zés. Nemcsak a helyben meglévõ állományból kölcsönözhet az olvasó, hiányzó könyv esetén lehetõség van a könyvtári hálózaton ke-
resztüli kölcsönözésre. Decemberben indulnak újra a kreatív jellegû kézmûves foglalkozások, melyekre szeretettel hívom és várom a
Kuckó klubtagokat, a speciális tagozatos osztályokat valamint a Micimackó klubtagokat és valamennyi érdeklõdõ gyermeket.
A legközelebbi foglalkozások idõpontja:
– December 2-án, kedden 14 órakor Mikulás ajándékkészítés (Micimackó klubtagok részére).
– December 4-én, csütörtökön 11 órakor Mikulás ajándékkészítés (Kuckó klubtagok részére).
– December 15-én, hétfõn 14 órakor karácsonyi kézmûves foglalkozás a Micimackó klubtagok részére.
– December 16-án, kedden 14 órakor karácsonyi kézmûves foglalkozás a Kuckó klubtagok részére.

Érdeklõdni a 06/24 534-251-es telefonon lehet.
A könyvtári nyitva tartás rendje: H-K: 9-17; Sz: 12-16; Cs: 9-18; P: 8-15;

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várok!
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SSSS ZZZZ ÉÉÉÉ PPPP SSSS ÉÉÉÉ GGGG SSSS ZZZZ AAAA LLLLOOOO NNNN
Várja Önt és kedves családját!

Aki szépülni vágyik!
Férfi-nõi fodrászat, kozmetika, álló szolárium, testmasszázs.

Dunavarsány, Kolozsvári utca 15/a.
(A katolikus és református templom között.)

Telefon:
Kozmetika (Veronika)   –   06/30 341-1229

Fodrász (Tünde)   –   06/70 311-6196
Fodrász (Móni)   –   06/70 202-2971

Masszázs (Kriszti)   –   06/30 416-4287

FOCISTÁK FIGYELEM!
Óévbúcsúztató teremlabdarúgó torna

Idõpont:
IFI (18 éves korig):
december 27. szombat 8 órától 15 óráig
FELNÕTT: december
28. vasárnap 8 órától

5 + 1 fõs csapatok
jelentkezését várjuk!

Nevezési díj:
IFI: 4.000Ft/csapat

FELNÕTT: 6.000Ft/csapat
Jelentkezni lehet:
Krasznai Istvánnál a 06/70 450-8130-as
telefonszámon, december 22-éig.

Felnõtt csapatoknál az elsõ tíz,
ifi csapatoknál az elsõ hat csapat
jelentkezését tudjuk elfogadni!!!

Vásárhelyi Emõke
könyvtáros



Az embernek szüksége van az ünnepre,
amely olyan idõ, ami az egyéb napjaink-
tól eltér. Valami olyan idõ, amelynek tar-
talmát és formáját is nagy részben mi ha-
tározzuk meg és nem a munkahelyünk, a
törvények vagy az elöljáróink, esetleg a
családtagjaink diktálják. Az ünnepnapok
jó napok. Az ünnepnapok szép napok. Az
ünnepnapok különleges napok. De ez
csak a másodlagos, általános és egy kicsit
felszínes megfogalmazás. Az ünnepnap-
nak van egy mélyebb értelme, amit az el-
nevezés is világosan mutat.

E szép magyar szó már önmagában is a
mélység és a magasság, tehát a szellemi
világ felé mutat. Valamikor így hangzott:
üdv-nap. Valami olyan nap, amelyben
gondolatainkat, érzéseinket és cselekede-
teinket a Jóisten irántunk való érzései és
cselekedetei határozzák meg. Ünnepnap
a vasárnap, mert arra az elsõ napra emlé-
keztet, amelyen „… az asszonyok kimen-
tek a sírhoz…”, tehát az elsõ Húsvétot hi-
vatott megjeleníteni. A szláv nyelvekben
– szerencsésebben, mint a magyarban – a
vasárnapot a feltámadás napjának neve-
zik ma is. Ünnep a közelgõ karácsony,
mert Isten nem hagyta a teremtést a maga
veszendõ útján, hanem Fiával utána és ér-
te jött, hogy megmentse azt. Sorolhat-
nánk tovább az ünnepeket Pünkösdön át a
történelmi megemlékezésekig, de a sze-

mélyes, egyéni, családi ünnepekig is. Hi-
szen a történelmi emléknapokon hálát ad-
hatunk a történelem Urának a sikerekért
vagy éppen a kudarcokból való felemel-
kedésért. A születésnapon ünnepelhetjük
a születésben az élet Urának adományát,
a névnapon pedig azt a tényt, hogy ke-
resztségünk óta úgy tekinthetünk ma-
gunkra, mint akit az Isten személyesen
néven ismer, néven tart nyilván és néven
szólít. A legegyetemesebb és legszemé-
lyesebb értelemben van szükségünk az
ünnepnapokra.

Az ember azonban hajlamos arra, hogy
ne csak megbecsüljön dolgokat, hanem
átnézzen rajtuk, vagy egyenesen elrontsa
azokat. Az ünneprontás az emberi csele-
kedetek része. Hány ünnepet rontott már
el az, hogy az ünnepeltnek nem csörrent
meg a telefonja, a postás nem hozott üd-
vözlõlapot, és az ajtó nem nyílt ki. Hány
ünnep ment tönkre, mert az ünneplés kö-
zepén valaki olyat szólt, olyat tett, amivel
elrontott mindent. S hányan vannak azok,
akik nemzeti ünnepeinkben esetleg mun-
kaszüneti napot látnak, de már a Nemzeti
Imádságunkat nem kívánják közösségben
elénekelni? És az Isten nagy megváltó
tetteinek eseményeit hányan ünneplik?
Vagy egyenesen hányan rontják el a má-
sokét meggondolatlanságból vagy meg-
gondolt gonoszságból?

S talán nem is kell ilyen messzire men-
nünk, elég, ha arra gondolunk, hogy egyéni
vagy közösségi sikerek örömét hányszor
rontják el. Lelkes egyéni vagy közösségi si-
kerek és élmények beszámolójára hányszor
kapjuk meg a cinikus megjegyzést „… több
lesz ettõl az asztalodon…?”. Már nincs is
kedvünk válaszolni, hogy: ”esetleg ott nem,
de a szívemben, a lelkemben, a városom, a
hazám jólétében több lenne, ha nem ronta-
nád el”. Sajnos a mi városunkban is meg-
megjelennek az ünneprontó mozgalmak.
Amikor az ünneprontók megtalálják a „ká-
kán a csomót”, és elrontják sokak jogos
örömét, ünnepét, várakozását amiatt és az-
iránt, ami eddig nem volt, és most van, ami
eddig rossz volt, és most jó lesz.

Ne engedjük, hogy ez történjen az idei
Adventünkkel, Karácsonyunkkal, egyéni
és közösségi jeles napjainkkal. Sokkal in-
kább ünnepeljünk a szó legegyszerûbb és
legmélyebb értelmében egyaránt. Ünne-
peljük, hogy mindenható Istenünk Kará-
csonykor Fiát adta értünk. Ünnepeljük,
hogy kegyelmével velünk van az idõben
egyéni és nemzeti sorsunkban egyaránt,
és mi Vele lehetünk az örökkévalóságban
is. Abban az örökkévalóságban, amely-
ben már csak ünnepnapok vannak, mert
az Isten üdvözítõ jóságát ott senki nem
ronthatja meg.

Presbitérium
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ÚTRAVALÓ
Ünnepeket – rontás nélkül!

Református istentiszteletek
December 1. 10 óra Advent elsõ vasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 1. 18 óra Adventi Soli Deo Gloria jótékonysági hangverseny Csavlek

Etelka operaénekes és Teleki Miklós orgonamûvész szolgá-
latával. 

December 7. 10 óra Advent második vasárnapi istentisztelet az Erkel Ferenc Ze-
neiskola tanárainak és diákjainak szolgálatával. 

December 14. 10 óra Advent harmadik vasárnapi istentisztelet a Bugyi Reformá-
tus Általános Iskola diákjainak szolgálatával. 

December 21. 10 óra Advent negyedik vasárnapi istentisztelet. 
December 21. 17 óra Soli Deo Gloria karácsonyi ünnepség a Közösségi Házban.
December 22. 18 óra Adventi bûnbánati istentisztelet. 
December 23. 18 óra Adventi bûnbánati istentisztelet. 
December 24. 17 óra Karácsonyi istentisztelet a gyermekek mûsorával. 
December 25. 10 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
December 26. 10 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
December 28. 10 óra Aprószentek istentisztelet. 
December 31. 18 óra Óévi hálaadó istentisztelet. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk.
A lelkészek a karácsonyi örömhírt és az úrvacsora szentségét

bejelentés alapján az otthonokba elviszik.

A Soli Deo Gloria
Közösség

vezetõsége szeretettel hívja és várja
családtagjaival, munkatársaival, baráta-
ival együtt az ezévi

JÓTÉKONYSÁGI
ADVENTI HANGVERSENYRE

a református templomba
november 30-án vasárnap 18 órára.

Az ígéretes zenei élményt
Csavlek Etelka Liszt díjas operaénekes

az Operaház tagja és
Teleki Miklós orgonamûvész biztosítja.
Az adventi hangversenyen való részvéte-
lével – amelyet szerény szeretetvendég-
ség követ – a Soli Deo Gloria Közösségi
Ház építéséhez járul hozzá. Részvéte-
li hozzájárulás: 1.000 forint/fõ. Minden
érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

Városunk 2008-s Adventjéhez
és Karácsonyához áldást és

békességet kívánunk.



Október 11-én Mekler László emléktáb-
láját avattuk fel az 1270. sz. Nautilus Vízi-
csapat telepén. Úgy terveztem, hogy a csó-
nakháznál tartott ünnepségen egy rövid
beszédet mondok Laci bácsira emlékezve.

Hónapokon keresztül szerveztük a nagy
napot, s közben egyre elevenebbek lettek az
emlékeim. Amikor pedig elkészült a már-
ványtábla, már éreztem, hogy nem tudok
majd beszélni mellette, ezért inkább úgy
döntöttem, hogy leírom a gondolataimat.

1958. Lássuk csak, mi is történt abban az
évben: Fidel Castro hatalomra került Kubá-
ban… Elvist behívták katonának… Itthon
’56-os perekben ítéleteket hoztak… Örök
barátaim születtek… Fontos események, de
sokunk számára szintén lényeges esemény,
hogy Mekler László megalapította a Nauti-
lus Vízirajt. Nem is éltem még akkor.

Elõször a ’70-es évek elején, kisiskolás-
ként figyeltem fel a vizesekre. Akkoriban
az egész általános iskola apraja-nagyja a
Domariba-szigeten ünnepelte a Madarak
és Fák Nap-ját. Az erdõben játszottunk,
amikor határozott, erõteljes utasításokat
hallottunk a Duna felõl: „Húúúzd! Húúzd
meg! Nyúlj elõre vízért!”

A tiltás ellenére közelebb merészkedtünk
a vízhez. Faõrsikben matróz egyenruhás
lányok és fiúk eveztek, talán versenyeztek.
Azonnal éreztem, hogy amint a korhatárt
elérem, én is ott akarok ülni közöttük.

1975-ben a „Nagy Nyolcas” vízitúra
volt az elsõ, amelyen részt vehettem. Iga-
zi kihívás volt. Sokat esett az esõ, kisebb
árvíz haladt le a Dunán, a nehéz, túlterhelt
„Kékkel” csak lassan haladtunk. Hiány-
zott az igazi vezetõ, Laci bácsi, aki ekkor
már a „bulgár túra” elõkészületeivel volt
elfoglalva.

A Dunavarsánytól a Fekete-tengerig tar-
tó vízitúra a kiváló szervezõkészség bizo-
nyítéka volt. Három faõrsivel és egy kék
mûanyag „kajahajóval” vágtunk neki az
1.100km-es vízi útnak. Tele voltunk kon-
zervekkel, csatos kannákban lesózva vit-
tük magunkkal a húst, fadobozba csoma-
golt, kemény lekvárral ízesítettük a tésztát.
Számtalanszor kellet javítani vagy javíttat-

ni a csónakmotorokat, rengeteget evez-
tünk, küzdöttünk az idõjárással, harcol-
tunk a természeti erõkkel, futottunk ver-
senyt az idõvel. Szinte éjjel-nappal men-
tünk. Csodálatos túra volt! Aki ott volt, so-
hasem felejti el. Sokszor voltunk veszé-
lyes helyzetben, de megcsináltuk! Mindig
ott volt a vezetõnk, aki tudta, mikor és mit
kell tennünk. Nagyon határozott volt, – ha
kellett – fegyelmezett, nevelt bennünket.

Jugoszlávia és Bulgária határán – amikor
a vámosok egy karton cigarettát pakoltak
ki a hátizsákomból – kaptam tõle egy ak-
kora pofont, hogy a fejem majd elszállt.
Nagyon mérges volt, ordított, hogy vonat-
ra tesz és hazaküld. Majdnem elsüllyedtem
szégyenemben. Szerencsémre nem tette.
Talán tudta, hogy szükségem van rá, hogy
valaki neveljen. Mindig odafigyelt rám.

Nem tudom, hol tanultam volna meg tü-
zet rakni, alapételeket fõzni, szeretni és vi-
gyázni a természetet. Nélküle nem tudnám,
hogyan kell a vízen közlekedni, mire kell fi-
gyelni a folyókon, hol vannak a veszélyes
szakaszok, hol lehet a legjobban haladni.
Megtanított sátrat állítani, evezni, hajót javí-
tani, a felszerelésünket karbantartani, és ami
a legfontosabb: csapatban dolgozni. Együtt
jártunk bevásárolni a vízparti falvakba, vá-
rosokba mindannyian büszkén, csíkos trikó-
ban. Boldogan cipeltük a benzineskannákat,
a vizeskannákat, az ennivalót. A helybeliek
„kis hajósoknak” hívtak bennünket.

Laci bácsi szerette és meg is követelte a
rendet és tisztaságot. Figyelt rá, hogy a tá-
borhelyeket úgy adjuk vissza a természet-
nek, ahogy elfoglaltuk. Rendnek kellett len-
ni a táborban, a hajókban, a csónakházban.

Emlékszem, egyszer a Sió-torkolatnál
egyenes vonalban álltak a sátrak, csak a
miénk lógott ki a sorból. Gyönyörûen be
is rendezkedtünk, kipakoltuk a holmin-
kat. Laci bácsi körbejárta a tábort, és kö-
zölte velünk, hogy sajnos ez így nem ma-
radhat. Morogva bár, de teljesítettük az
akaratát, és amikor egy nagy utasszállító
hajó hullámai becsaptak az övébe – a mi-
énk meg száraz maradt –, örültünk, hogy
azonnal szót fogadtunk neki.

Évrõl-évre gyûltek az élmények: meg-
ismerkedtünk a Tiszával, láttuk a csodá-
latos Tisza-virágzást, eveztünk a Dunán
és mellékágain. Túráztunk a Vágon, és
hógolyóztunk nyáron a Lomnici-csúcs
közelében. Ahogy vége lett az egyiknek,
már készültünk a következõre.

Nyár, szikrázó napsütés, a szabadság ér-
zése, új barátságok, új szerelmek, a „vén”
Duna – mely örök, mégis mindig más arcá-
val fogadott bennünket –, a folyópart az

óriási fákkal, a szigetecskék közötti érintet-
len világ, az esti tüzek fénye. Aki részt vett
már vízitúrán, az tudja, mirõl beszélek.

Havonta többször lebicikliztünk a csó-
nakházba, javítgattuk a felszerelést, feste-
gettünk, takarítottunk, vízre tettünk egy ha-
jót és eveztünk. Emlékeztek? Amikor Laci
bácsi leért, kinyitott minden ajtót-ablakot,
majd kiadta a feladatokat. Körbejárta a te-
lepet, és összegyûjtötte az ehetõ gombákat,
csak ezután gereblyéztük össze a lehullott
faleveleket. Az elõzõ évi túráról megma-
radt avas szalonna mindig ott lógott a
konyhában. Levágott egy darabot, és kínál-
gatott minket, de szerintem csak õ szerette.

Az egyik évben – már felnõttként – úgy
terveztem, hogy kihagyom a túrát, talán
csak azért, mert a barátaim sem tudták ma-
gukat szabaddá tenni arra az idõre. Laci
bácsi megkért, hogy mivel sok a kisgyerek
és kevés az ifi, segítsek a felkészülésben,
bepakolásban, az irányításban. Lementem
a csónakházhoz, és egész nap együtt dol-
goztunk. Napközben többször is megemlí-
tette, hogy milyen jó lenne, ha velük men-
nék. Este, mikor már minden készen állt a
másnap reggeli indulásra, hazarohantam,
és villámgyorsan összeszedtem a holmi-
mat. Nagyon jól sikerült túra volt. Minden
este egy kis tûznél üldögéltünk. Mesélt az
elõdökrõl, a folyó menti ismerõsökrõl, be-
szélgettünk a világ dolgairól, mindenrõl. A
pirkadat hûvös szellõje ébresztett minket.

Sokan, nagyon sokan ismerték és sze-
rették: dunavarsányiak és pedagógusok
országszerte, tanítványok, tûzoltók, vízi-
rendõrök, vízitúrázók tisztelték és becsül-
ték. Büszke vagyok rá, hogy Laci bácsi
tanítványa lehettem, hogy vele túrázhat-
tam, büszke vagyok rá, hogy az õ csapa-
tába tartoztam.

Matló Attila
a Mekler László Ifjúsági 

Turisztikai és Sport Egyesület elnöke
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2008. október hónapban
született gyermekek névsora:

1. Komornik Szilvia Erika október 2.
2. Frigyer Máté János október 13.
3. Galambos Vanda október 14.
4. Boros Bálint október 15.

2008. október, november
hónapokban elhunytak névsora:
1. Nemes László 54 évet élt
2. Boda Lászlóné 69 évet élt
3. Gyõri György 72 évet élt
4. Siklódi Imre 88 évet élt

Szerettem volna elmondani…



•  Díjmentes a számlanyitás •  Díjmentes a havi számlavezetés
•  Díjtalan Visa Electron kártya •  Díjtalan a kártyával való vásárlás

•  Díjtalan havi 1 db készpénzfelvétel az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet saját ATM-bôl

Ennél nincs kedvez bb ajánlat!
Gyere el hozzánk, és feltétlen hozd el magaddal a számlanyitáshoz a személyi igazolványodat, 

és a lakcímkártyádat, valamint szükség lesz még a diákigazolványra is, 
mellyel nappali tagozatos jogviszonyodat tudod igazolni.

Nem választottál 
még bankot?

Keresd fel az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet kirendeltségeit 

és válaszd a Diák számlát, mert:

További információért keresse fel az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségeit!
Tel.: 29/537-011, www.alsonemeditksz.hu

takareka4.indd   2 10/7/08   8:06:56 PM
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Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

* * *
Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott köz-
érdekû írást teszünk közzé!

* * *
Következõ lapzárta:
2008. december 10.

Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal

Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu

e-mail címen!

* * *
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

� Dunavarsányban, Dunához közel
7 szobás, 3 szintes családi ház
sürgõsen eladó!
Tel.: 06/30 960-6294

� Dunavarsányban a Diófa utcában
670 négyzetméteres építési telek
eladó!
Tel.: 06/20 448-7479

� Tass üdülõterületén fekvõ nyara-
lómat és üdülõtelkemet Duna-
varsány környéki szántóföldre
cserélném.
Tel.: 06/20 934-1517

� Azonnali készpénzfizetéssel gép-
kocsit vásárolok, akár hitellel
terhelten is.
Tel.: 06/20 957-4487

� Eladó egy jó állapotú Honda
DJ robogó, illetve építõanyagra
cserélhetõ.
Tel.: 06/20 934-1517

� „PINCÉTÕL A PADLÁSIG”
Gépi földmunkavégzés, épület-
bontás, törõfej, autódaruzás,
szállítás. Zwick Károly
Tel.: 06/20 934-5605

� TV, VIDEÓ, DVD, MIKRO-
SÜTÕ javítása garanciával.
Gál Károly
Tel.: 06/30 948-0412

� A télapó és krampusz házhoz
jön. Hívj!
Tel.: 06/30 341-1229,

06/70 578-4151
� Többszörösen gyõztes szülõktõl

ígéretes Berni pásztor kiskutyák
eladók! A kiskutyák januártól
lesznek elvihetõk! Csak igényes
gazdik jelentkezését várjuk!
Felvásárlók kíméljenek!
www.nagyvarsanyiberni.com
Fekete Nándor
Tel.: 06/20 947-7199

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos rendelõje
(rendelési idõben) (24) 511-950
ügyelet: csütörtök +
a hónap 4. péntekje (70) 382-3664
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs: 13-15; P: 13-15;

Dr. Kun László háziorvos rendelõje
(rendelési idõben) (24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje

(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos rendelõje
(rendelési idõben) (70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

Cs: 9-13; P: 11-15;

Dr. Schäffer Mihály háziorvos rendelõje
(rendelési idõben) (24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje (70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;

Cs: 13-17; P: 8-12;

Fogászati rendelõ
Kisvarsány (24) 483-213
Nagyvarsány (24) 534-576

Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó (24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János (24) 473-327

Egészségház / Védõnõi Szolgálat
(24) 473-425

Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450

Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem
Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc (30) 950-7269

Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680

Posta (24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;

DTV Rt. (24) 483-116

Dunavarsányi Vízszolgáltató Kft. (24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017

Közérdekû

telefonszámok
PUCCOS

KUTYAKOZMETIKA

Kutyák és macskák teljes körû ellátása, háznál is!

Állateledel és felszerelés rendelése,

házhozszállítással is!

2336 Dunavarsány, Szõlõ u. 9.

Telefon: 06-20 386-3363
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