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A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola
2010/2011-es tanévre vonatkozó szakmai beszámo-
lóját.

A testület jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvoda 2010/2011-es neve-
lési évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A testület jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény 2010/2011. tanévre vonatkozó szakmai be-
számolóját.

A képviselő-testület az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskolában a 2012/2013-as tanévtől tanköte-
lessé váló gyermekek beíratási időszakaként a
2012. április 23-25. közötti napokat határozta
meg.

A testület a Weöres Sándor Óvodában a 2012.
december 31-éig 3. életévüket betöltő gyermek-
ek óvodába történő felvételének időszakaként a
2012. április 23-27. közötti napokat határozta meg. 

A képviselő-testület elfogadta a Művelődési, Okta-
tási és Sport Közalapítvány 2011. évben végzett te-
vékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját.

A testület elfogadta az Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél
2011. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól
szóló éves ellenőrzési jelentést.

A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési tervét.

A testület meghatározta a 2012. évi köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.

A képviselő-testület elfogadta a bérleti szerződést,
amely szerint a Dunavarsány, Sport u. 51. szám alatt
található ingatlant 2012. április 1-jétől 1 éves, hatá-
rozott időtartamra települési közérdekből ingyene-
sen Oláh Krisztián rendőr törzsőrmester, dunavarsá-
nyi körzeti megbízott használatába adja.

A testület elfogadta a műsoridő vásárlási szerző-
dést, amely a Media Technology Zrt.-vel kerül meg-
kötésre 2012. április 1-jétől 1 éves, határozott idő-
tartamra 2.361.000 Ft + Áfa, valamint a helyi kábel-
szolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási
díjnak megfelelő összegért.

A képviselő-testület a 2012. évre kiírta „civil
pályázatát” a dunavarsányi székhelyű vagy duna-
varsányi székhelyű tagszervezettel Dunavarsá-
nyon működő egyesületek, sportegyesületek és
alapítványok támogatására.

A testület hozzájárult, hogy az Önkormányzat tu-
lajdonában lévő 324/1 és 324/2 helyrajzi számú te-
rületen új közpark kerüljön kialakításra, s egyúttal
felhatalmazta a Polgármestert a közbeszerzési felhí-
vás összeállítására és képviselő-testület elé terjesz-
tésére.

A testület a tulajdonában lévő 3339 helyrajzi szá-
mú, „Ér utca” elnevezésű közutat átnevezte 2012.
február 15. napjával „Forrás sor” névre. A képvise-
lő-testület a tulajdonában lévő 3338 helyrajzi szá-
mú, „Forrás sor” elnevezésű közutat átnevezte
2012. február 15. napjával „Névtelen utca” névre,
és egyben felhatalmazta a Polgármestert a termé-
szetben a Duna térhódításával kialakult tárgyi in-
gatlan állapot műszaki és földmérési feltárására és
dokumentálására, valamint az egyéb szükséges in-
tézkedések megtételére. A testület felkérte a Pol-
gármestert, hogy intézkedjen az ingatlanok ház-
számmal történő ellátására, és a Földhivatal felé az
ingatlan-nyilvántartási átvezetésekhez szükséges in-
tézkedések megtételére.

A képviselő-testület a gyepmesteri feladatok ellá-
tására bekért három árajánlat közül a Szomorú Szív
Állatmentő Szolgálat ajánlatát fogadta el, és felha-
talmazta a Polgármestert a feladatellátásra vonatko-
zó szerződés megkötésére.

A testület elfogadta a szindikátusi szerződést,
amellyel csatlakozik a Biatorbágy Önkormányzata,
mint gesztor által vezetett földgáz energia közbe-
szerzés lebonyolítására létrejött önkormányzati
csoporthoz. A képviselő-testület elfogadta a megbí-
zási szerződést, amellyel megbízza a Sourching
Hungary Kft.-t a földgáz energia beszerzésére vo-
natkozó csoportos beszerzési eljárás lebonyolításá-
ra. A szerződésben a felek a megbízási díját az elért
megtakarítás 30%-a + Áfa összegben határozták
meg. A képviselő-testület felhatalmazta a Polgár-
mestert a vonatkozó szerződések megkötésére és
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a haszonbérleti szerződést,
amely a FITO-MEDICA Kft.-vel kerül megkötésre

2012. január 1-jétől 3 éves, határozott időtartamra
bruttó 240.000 Ft haszonbérleti díjért, és felhatal-
mazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

Zárt ülés
A képviselő-testület elfogadta a II. számú fogorvo-

si körzetet érintően a fogorvosi területi ellátási köte-
lezettség vállalása tárgyában a Dr. Toldi-Dentál Fog-
orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötendő,
2012. április 1-jével hatályba lépő megbízási szerző-
dést, és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés
megkötésére.

A testület elfogadta a „Dunavarsány 324/1, 324/2
hrsz.-ú területeken közpark kialakítása” tárgyú hir-
detmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, s egyúttal megbízta a „Duna-
varsány 324/1, 324/2 hrsz.-ú területeken közpark ki-
alakítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom
u. 18.) nettó 200.000 Ft összegben a vásárolt köz-
szolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A
képviselő-testület a fenti eljárásban meghívta aján-
lattevőnek az alábbi cégeket:

Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, So-
mogyváry utca 27.)

Út-Ép-Ker 97 Kft. (1165 Budapest, Dióssy Lajos út
28.)

Verschitzer Sándor (2336 Dunavarsány, Vörös-
marty utca 23.)

A testület a „Dunavarsány Város 2012-2013. évi
útkarbantartási munkái” tárgyú egyszerű közbe-
szerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítot-
ta meg:

A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörös-
marty u. 2434/1 hrsz.) ajánlatában található nyilván-
való számítási hibának a Kbt. 84. § szerinti kijavításá-
val az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár nettó
23.971.599 Ft.

A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörös-
marty u. 2434/1 hrsz.) ajánlata érvényes.

A Foocus Kft. (2315 Szigethalom, Hunyadi u. 26.)
ajánlata érvénytelen.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vo-
natkozó érvényes ajánlatot a Sziget-Szilárd Kft. tette.

Az eljárás eredményes volt.
A z eljárás nyertese a Sziget-Szilárd Kft.
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert

a vállalkozási szerződés aláírására.

Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
Az Önkormányzat 2012. évi költség-

vetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) Ök. ren-
deletét.

A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátások helyi szabályairól szó-
ló 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2012.
(II. 15.) Ök. rendeletét.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/2012. (II.
15.) Ök. rendeletét, amelynek értelmé-
ben a rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás tárgyévi gyermekenkénti összege
40.000 Ft-ra, míg a GYES-kiegészítés ha-
vi összege 5.000 Ft-ra emelkedett.

A köztisztaságról és a települési szi-
lárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 27/2006.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2012. (II. 15.)
Ök. rendeletét az egyes törvények
Alaptörvénnyel összefüggő módosítá-
sáról szóló 2011. évi CCI. törvény – a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvényt módosító – rendel-
kezéseinek megfelelően, amelyek sze-
rint a hulladékkezelési közszolgáltatá-
si díj legmagasabb mértéke a 2012.
évben nem haladhatja meg a 2011.
december 31-én alkalmazott díjat.

A szennyvízszolgáltatás és a vízi-
közmű-fejlesztési hozzájárulás díjai-
nak szabályozásáról szóló 17/2011.

(IX. 14.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 5/2012. (II. 15.) Ök.
rendeletét a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény – az
árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvényt módosító – rendel-
kezéseinek, illetve az egyes törvények
Alaptörvénnyel összefüggő módosítá-
sáról szóló 2011. évi CCI. törvény – a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvényt módosító – rendel-
kezéseinek megfelelően, amelyek sze-
rint a települési önkormányzatok víz-
és csatornadíjak megállapítására vo-
natkozó törvényi felhatalmazása
2012. január 1-jétől megszűnik, illet-
ve a tengelyen szállított szennyvíz dí-
ja a 2012. évben nem haladhatja meg

a 2011. december 31-én alkalmazott
díjat.

Az ivóvíz-szolgáltatás és a víziköz-
mű-fejlesztési hozzájárulás díjainak
szabályozásáról szóló 16/2011. (IX.
14.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 6/2012. (II. 15.) Ök. ren-
deletét a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény – az
árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvényt módosító – rendel-
kezéseinek megfelelően, amelyek sze-
rint a települési önkormányzatok víz-
és csatornadíjak megállapítására vo-
natkozó törvényi felhatalmazása
2012. január 1-jétől megszűnik.

A rendeletek megtekinthetők a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2012. február 14-ei rendes ülés –
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

M int minden évben ilyenkor,
most is az egyik legfonto-
sabb feladata a Képviselő-

testületnek, hogy megalkossa váro-
sunk 2012-es költségvetését. Az erre
vonatkozó előterjesztést hosszas
egyeztetés után a Képviselő-testüle-
tünk egyhangúan fogadta el. Ez a ren-
delet reménység szerint biztosítani
fogja városunk megszokott, alapvető
működését, hivatalunk és intézmé-
nyeink szolgáltatási színvonalának
megtartását, esetleges emelését. Köz-
alkalmazotti, köztisztviselői leépítés-
sel a 2012-es évben sem számolunk,
de amint azt a híradásokból is tudjuk,
2013-tól az államigazgatás rendszere
lényeges formaváltozásokon fog át-

menni. De erről még korai volna töb-
bet mondani. 

Az intézményeink működtetése
mellett a sport-, a civil és az egyházi
élet továbbra is támogatásban része-
sül. Reménységeink szerint nagy ívű
fejlesztési terveket is megvalósítha-
tunk. Ezek között ki kell emelni a
körforgalom építését az 51-es főúton,
központi útjaink járdáinak felújítását,
a tornacsarnok padlózatának régóta
várt rekonstrukcióját.

Első és legfontosabb beruházás,
amelyet már el is indítottunk, és
amelyről régóta beszélünk, egy park
kialakítása a régi posta területén egy
56-os emlékhellyel díszítve. Terveink
szerint ezt a parkot 2012. június 16-án,

Nagy Imre egykori miniszterelnök és
mártírtársai újratemetésének napján
fogjuk átadni.

A költségvetéshez szorosan kapcso-
lódik, hogy a szociális támogatásokat
a gyermeknevelés és a lakásfenntartás
esetében is emeltük.

Közérdekű híreink között jelzem,
hogy régi-új kommunikációs kapcso-
lat alakulhat ki a térség, a dunavarsá-
nyiak és az önkormányzat között a
Duna-Média Televízióhoz való csatla-
kozással. Továbbá, hogy 2012. április
1-jétől a nagyvarsányi fogorvosi ren-
delőben a Toldi Dentál Bt. fogja át-
venni a szolgáltatást Dr. Gyimesi Ger-
gelytől, akinek több mint egy évtize-
des szolgálatát ezúton is köszönjük. 

Figyelmükbe ajánlom, hogy közele-
dik a közmeghallgatás fontos alkalma.

Ezévi nemzeti ünnepünket gazdagít-
ja a szalóci testvértelepülésünkkel való
együttműködésünk 10. évfordulójáról
való megemlékezés. Ezekre a progra-
mokra, és városunk minden rendezvé-
nyére mindannyiukat tisztelettel és
szeretettel várjuk. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

Ahogy arról bizonyára Önök is hal-
lottak, január elsejétől az állatvé-

delmi törvény módosításával az önkor-
mányzatok lehetőséget kaptak arra,
hogy úgynevezett „ebrendészeti hoz-
zájárulást”, közismert nevén ebadót
szedjenek. Az önkormányzatok így a
harci kutyákra maximum évi húszezer,
a többire pedig legfeljebb hatezer fo-
rintot róhatnak ki.

A jogalkotók azzal indokolták ennek
szükségességét, hogy az ebadóra a fe-
lelős állattartásra való nevelés, „a tár-
sállatok megbecsülésének javítása,”
valamint az önkormányzatok anyagi
forráshoz juttatása miatt van szükség.

Az országos tapasztalat egyelőre
azonban az, hogy nem sok település
élt az új adónem bevezetésével.

Nincs ez másként városunkban
sem; nálunk határozott szándék,
hogy nem kívánjuk tovább növel-
ni a lakosság terheit. Ezért a kép-
viselő-testületben fel sem merült
az ebrendészeti hozzájárulás be-
vezetésének lehetősége, és remé-
nyeim szerint ez a jövőben sem
lesz másként.

Bóna Zoltán
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-

got, hogy a város Képviselő-testü-
lete közmeghallgatást tart 2012.
március 6-án, kedden 17 órakor a
Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben.

Meghívott vendégek: Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselő, Ács
Sándor, a DTV Zrt. vezérigazgató-
ja, és Király Richárd, a Ráckevei
Rendőrkapitányság vezetője.

Megjelenésére, kérdéseire számí-
tunk.

Dunavarsány Önkormányzata

A következô testületi ülés vár-
hatóan 2012. április 10-én,
kedden 17 órakor lesz a Pol-
gármesteri Hivatal nagyter-
mében.

A decemberi és januári őszies napok után februárban megjött a tél
kényelmetlenségével, költségességével, de szépségével és hasz-
nosságával is. „A kutya nem ette meg a telet” – idézhetjük a köz-
mondást. Tudom, hogy a fűtés és a havas/jeges közlekedés a leg-
többek számára nem kis terhet jelent. Nyújtsunk egymásnak segítő
kezet ebben. De gondoljunk a farsangozó, korcsolyázó gyermekek-
re, családokra is és nem utolsó sorban a természet megtisztulásá-
ra és megelevenedésére. Hamarosan ez is itt lesz, bizonyára kelle-
metlen böjti szelek kíséretében, de a kikelet ígéretével.

NEM LESZ EBADÓ
DUNAVARSÁNYBAN!
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Az Oktatási kártyacsaládról szóló 3062/2011. (XII.30.) szá-
mú Kormányrendelet 2012. január 1-jén hatályba lépett. A
jogszabály rendelkezése szerint az új Oktatási kártya a Nem-
zeti Egységes Kártyarendszer specifikációjának megfelelő
igazolvány, amely olyan, egyedi azonosítóval kezelt elektro-
nikus adathordozó egységgel (adatchip) ellátott közokirat,
mely biztonsági okmánynak minősül. 

Az Oktatási igazolvány fajtái: diákigazolvány, pedagógus
igazolvány, oktatói igazolvány.

A Kormányrendelet értelmében a KEKKH gondoskodik az
Oktatási kártya igénylésekor az igénylő adatainak ellenőrzé-
séről, valamint az igénylő adataihoz megfelelő fénykép és alá-
írás rögzítéséről, hozzárendeléséről. A KEKKH ezen feladatá-
nak az okmányirodákon keresztül tesz eleget. 

Ez azt jelenti, hogy 2012. február 6-ától az Oktatási kártya
igénylési folyamatát az okmányirodákban kell kezdeni, ahol a
fenti jogszabály alapján az igénylő adatait a személy- és lak-
címnyilvántartás alapján ellenőrzik, arcképmását és aláírását
digitalizált formában rögzítik. 

A Dunaharaszti Körzetközponti Okmányirodában előzetes
időpont-egyeztetés nélkül fogadjuk – ügyfélfogadási időben –
az igénylőket.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00;
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-12.00.

Az okmányirodai eljárás jelenleg díj- és illetékmentes.
Dunaharaszti Okmányiroda

Tájékoztató az Oktatási kártya
igényléséről

Március 31., szombat 
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark,

Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Dunakis-
varsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület
(Vasút sor – Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca – Búza ut-
ca – Határ utca által határolt terület), Nyugati lakópark.

Április 1., vasárnap 
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső

terület (Homok utca – Akácfa utca – Vasút sor – Szabadkai ut-
ca által határolt terület).

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a le-
velet, a füvet a gyűjtést megelőző napon zsákokban tegyék az

ingatlanok elé. 
Az ágakat maximum 1,5 m-es

darabokra vágják és kötözzék
össze. 

Az ágas-bogas, kihajított fát és
a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem
szállítjuk el!

Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék gyűj-
tés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék maradt a
helyszínen, nem tudunk figyelembe venni, 

A zöldhulladék gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik!
Dunaharaszti Regionális

Városüzemeltetési Kft.

Lakossági
zöldhulladék gyûjtés

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend

Ünnep ideje Ünnep neve Helyettesítô napok

március 15., csütörtök Nemzeti ünnep változatlan

március 16., péntek Pihenônap változatlan

április 9., hétfô Húsvét április 7., szombat

április 30., hétfô Pihenônap április 28., szombat

május 1. kedd Munka ünnepe április 29., vasárnap

május 28., hétfô Pünkösd május 26., szombat

augusztus 20., hétfô Államalapítás ünnepe augusztus 18., szombat

október 22., hétfô Pihenônap október 20., szombat

október 23., kedd Nemzeti ünnep október 21., vasárnap

november 1., csütörtök Mindenszentek november 3., szombat

november 2., péntek Pihenônap november 4., vasárnap

december 24., hétfô Pihenônap december 22., szombat

december 25., kedd Karácsony december 23., vasárnap

december 26., szerda Karácsony december 24., hétfô

2013. január 1., kedd Újév december 30., vasárnap
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Dunavarsány Város Önkormányzata a 2012. év-
re pályázatot hirdet dunavarsányi székhelyű,

vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Duna-
varsányban működő – bíróság által jogerősen nyil-
vántartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és
alapítványok által megvalósuló, öntevékenységre
épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős
programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági
rendezvények támogatására, továbbá az egyesüle-
tek, a sportegyesületek és az alapítványok műkö-
déséhez való hozzájárulásra. 

A támogatás: 2012. január 1-je és 2012. decem-
ber 31-e között megvalósuló, a pályázati célok kö-
zött részletezett tevékenységek gyakorlásához,
programok megvalósításához, továbbá a működés-

hez nyújt egyszeri, előre folyósított vissza nem té-
rítendő támogatást. 

A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap
beszerezhető Dunavarsány Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 11. számú irodájában,
valamint elektronikusan letölthető a www.duna-
varsany.hu honlap pályázatok, illetve nyomtatvá-
nyok rovatából.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. március 12., hétfő.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet
személyesen a Polgármesteri Hivatal 11. számú iro-
dájában ügyfélfogadási időben, illetve telefonon
munkaidőben a 06/24 521-065-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzata

ÁLLÁSKERESŐK,
FIGYELEM!

A Szenior Klub következő, jubileumi összejöve-
telére február 28-án 14 órától a szokott helyen, a
művelődési házban kerül sor. Rendezvényünket
szeretnénk egy kicsit ünnepélyesebbé tenni, mivel
kétévesek lettünk. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a
MISA Alapítványt, hogy továbbra is segíthessük
Önöket.

Adószámunk: 18721787-1-13
Köszönjük!

Gligor János
elnök

Óvodai beiratkozási
kötelezettség

Értesítem a város lakosságát, hogy óvo-
dai felvételre jelentkezhet minden beje-

lentett dunavarsányi lakcímmel rendel-
kező kisgyermek, aki 2012. december 31-
éig betölti harmadik életévét. Azon
gyermekek, akik 2012. december 31. után
töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi
szándékukat jelezhetik az intézményben, és
óvodai felvételükről a 2012/2013. nevelési
évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírások-
nak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 24. § (3) alapján a gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Beiratkozás a Weöres Sándor
Óvodában:

2012. április 23-án: 8-16 óráig,
2012. április 24-én: 8-16 óráig,
2012. április 25-én: 8-16 óráig,
2012. április 26-án: 8-14 óráig,
2012. április 27-én: 8-14 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges

dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

vagy annak másolata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító

igazolványa és lakcímkártyája.
Kérjük, hogy a beíratni kívánt gyermekkel
együtt szíveskedjen a beiratkozáson megje-
lenni.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásá-
nak elmulasztása szabálysértés, amely tör-
vényes következményekkel jár.
Nyílt napot tart a Weöres Sándor Óvoda
2012. április 5-én és 6-án, 10.00-tól 12.00-
ig a beiratkozás előtt álló, érdeklődő gyer-
mekek és szüleik részére.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
A MISA Alapítvány az alábbi kedvezményes üdülési lehetőségekre szeretné felhívni a figyelmet. 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére,
több kategóriában:
1. „FELTÖLTŐDÉS”
Pályázati lehetőség nyugdíjasoknak üdülési csekk igénylésére
Pályázhatnak a 60. életévüket betöltött nyugdíjasok.
Pályázni a „Pályázati adatalap  nyomtatványon lehet. Ez letölthető (a többi kategóriában is) a www.mnua.hu
honlapról.
- 40.000 forint értékű üdülési csekket lehet igényelni 10.000 forint önrész befizetése esetén.
- Kötelező melléklet: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2011. évi nyugellátásra vonatkozó igazolása.
- A pályázatokat postán lehet beküldeni.
Cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány - 1590 Budapest, Pf. 11.
2. „ÉLMÉNY EGYÜTT”
Pályázat három, vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő családok részére
Feltétel: A pályázó szülő teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezzen, és az egy főre jutó jövedelem
nem haladhatja meg a nettó 100.000 forintot.
Támogatás: A szülő részére 40.000 forintos üdülési szolgáltatás igényelhető 10.000 forint önrész megfize-
tése mellett, gyermekenként 20.000 forint 5.000 forint önrész megfizetése mellett.
Az elfogadóhelyek a honlapon megtekinthetők: www.mnua.hu.
A beadáshoz szükséges: pályázati adatlap, munkáltatói igazolás, nyilatkozat az egy főre jutó jövedelemről, pótlap.
3. „VÁR A PIHENÉS”
Pályázat a fogyatékossággal élő személyek számára
Az alapvető feltételek megegyeznek az előbbiekkel, az eltérések megtekinthetők a Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány fenti honlapján.
Beadási határidő a pályázatokra: 2012. február 29. 
Csak a támogatottak kapnak értesítést. Korrekcióra nincs lehetőség.

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
Irodavezetö

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Aközoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §
(2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006.

május 31. között született gyermekek a 2012/2013.
tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A tankötelessé váló gyermekeket – egészségi és is-
kolaérettségi állapotuktól függetlenül – az általá-
nos iskolába be kell íratni.

Beiratkozás az Árpád Fejedelem Általános Iskola
Igazgatóságán:

2012. április 23-án: 8-18 óráig,
2012. április 24-én: 8-16 óráig,
2012. április 25-én: 8-16 óráig.
Ebédszünet: 12-13 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolvá-

nya és lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• 1.400 Ft a diákigazolvány igényléséhez,
• az óvodai szakvélemény.
A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvé-
nyes következményekkel jár.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes biztosí-
táson kívül lehetőség van különféle díjtételű
biztosítás megkötésére is!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Iskolai beiratkozási kötelezettség
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2012 januárjában adományok gyűjtését kezdtük a duna-
varsányi Weöres Sándor Óvodában, hogy a budapesti
Wesley János Óvoda kis lakóinak segítséget nyújthas-

sunk mindennapi életükben.
Az óvodát 2004-ben szükségből nyitotta meg az Oltalom

Karitatív Egyesület, amely olyan személyek közösségeként
jött létre, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a kiszolgálta-
tott élethelyzetben lévő gyermekek és felnőttek együttérző
támogatását.

Mi is a segítségre szoruló gyermekeket, mint kivételes ér-
tékeket láttuk magunk előtt, amikor gyűjtésbe kezdtünk. Ma
már elmondhatom, hogy a gondolatot azonnal tettek követ-
ték, lázas pakolások kezdődtek a családok ruhásszekrényei-
ben, válogatás a gyermekek játékaiból, vásárlás a boltokban,
s a csomagok csak gyűltek, gyűltek. 

Hálás szívvel köszönöm meg a nagylelkű támogatást min-
den kedves szülőnek és gyermekeiknek, civil szervezetek-
nek, s mindazon magánszemélyeknek, akik hozzájárultak,
hogy e nemes cél megvalósuljon.

Az adományokat 2012. február 10-én adtam át a buda-
pesti óvodának. A szállításban önzetlenül segített Tiefen-
beck László és Faragó Károly, akiknek ezúton is köszönöm
szépen. Köszönetemet fejezem ki Bóna Zoltán polgármester
úrnak, valamint Gergőné Varga Tünde alpolgármester asz-
szonynak, hogy együttérző hozzáállással karolták fel a kez-
deményezésemet.

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő
megtéríti jótéteményeit.” (Példabeszédek könyve 19:17)

Keresztesi Károlyné
óvónő 

Tisztelettel kérjük mindazokat,
akik Dunavarsány közbizton-
ságát a szívükön viselik, hogy
személyi jövedelemadójuk

1%-ával támogassák

a Dunavarsányi Polgárőr
Egyesület tevékenységét.

Adószám: 18706093-1-13

Köszönettel és tisztelettel:
Dunavarsányi Polgárőr

Egyesület

Az OltAlOm KAritAtív EgyEsülEt
KöszönEtE

Köszönjük, hogy adományával támogatta az óvoda munkáját!
Egyesületünk hálás köszönettel fogad minden felajánlást, amellyel

a rászoruló családok életminőségén javítani tudunk.
A felajánlott ruhanemű és élelmiszer segítségével pótolni tudjuk a

gyermekek folyamatos étkeztetését és ruházatát.
Bővebb információt honlapunkon talál:

www.wjlf.hu, www.oltalom.hu.
Munkatársaim és támogatottaim nevében Isten áldását kívánom

életükre!
Tisztelettel és köszönettel:

Iványi Gábor
elnök

Az igazán nagy dolgok,
az együttérzésben érhetôk tetten
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A sok korcsolyázó gyerek látványa
olyan, mintha egy Bruegel-kép elevened-
ne meg a városban. Nekünk, felnőtteknek
egy kicsit a gyermekkorunkat idézik ezek
a pillanatok, amikor is a mi testnevelésórá-
ink és délutánjaink is ilyen vidám korcso-
lyázással teltek. A pedagógusok örömmel
élnek a nagyszerű lehetőséggel, és amikor
csak tehetik, viszik a nebulókat a jégre. A
páratlan élmény igazán jó hatással van a

gyerekekre, kedvet csinál a közösségben,
jó levegőn végzett mozgáshoz.

A szülők – látva csemetéik önfeledt
szórakozását – még komfortosabbá tet-
ték a napokat, zsíros kenyérrel és teával
is kedveskedtek a kicsiknek.

Mindenkinek nagyon köszönjük!
Vas Zoltánné

igazgató
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Idén volt saját
koripályánk nekünk is!

Minden évben azért várjuk a telet,
hogy korcsolyázhassunk. Sajnos

azonban a tavak ilyen enyhe teleken
nem fagynak be eléggé ahhoz, hogy
biztonságosan csúszkálhassunk rajtuk.

Az idén bizony elég hideg van, vas-
tag a jég is, de nagy örömünkre sokkal
biztonságosabb helyen élvezhetjük a
tél örömeit: Dunavarsány központjá-
ban, a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár parkolójában. Itt lehetőséget
biztosítottak számunkra, hogy baleset-
mentesen korcsolyázhassunk.

A parkolót használt autógumikkal el-
kerítették, és elárasztották vízzel, ami
napok alatt megfagyott, így szüleink és
a mi örömünkre is nyugodt szívvel me-
hetünk a jégre. Itt nem kell fulladásve-
szélytől tartani. Kisebb karcolásokkal
megúszva, nagy élvezettel korcsolyáz-
hatunk. Ki is használjuk a lehetőséget,
amikor csak tudjuk. A testnevelés órá-
kon is rendszeresen kijárunk korizni. 

Már nem irigykedünk az idősebbek-
re, akik gyerekkorukban az iskola kézi-
labdapályáján tanultak meg korcso-
lyázni. Nekünk is van, és remélem,
hogy jövőre is lesz egy ilyen szuper ko-
ripályánk!

Köszönjük a munkát mindazoknak,
akik ezt lehetővé tették számunkra!

Kocsis Dávid
6.b

Nálunk is „elmúlott a rövid farsang”. Legalábbis a gyerekek szerint bizo-
nyára rövid volt a február 11-én megrendezett hagyományos farsangi

mulatságunk. A felnőtt résztvevők, különösen, akik munkával töltötték ezt a
délutánt, talán másként nyilatkoznak. Én az ő fáradozásukat szeretném e he-
lyen megköszönni. Az iskola Szülői Választmányának és a Diákönkormány-
zatnak a szervezést és lebonyolítást, valamint a fellépő tánccsoportoknak –
mazsorettek, M&M és Willpower – a színvonalas műsorokat.

Vas Zoltánné
igazgató

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A TÉL ÖRÖMEI
A varsányi iskolások nagy örömére a művelődési ház munkatársai

megteremtették a lehetőséget, hogy igazán élvezetes legyen a tél.

Köszönet a
farsangért
Köszönet a
farsangért

Elmulott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk, 
sirassák a lányok itthonmaradások,
kiknek a nagy méreg miatt ráncos az orcájok.
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Kiknek köszönhetjük
a jégpályát?

Szeretnék ezúton is köszönetet mondani a kö-
vetkező férjeknek, apukáknak, fiatalembe-

reknek: VARGA LÁSZLÓ, SKOBRÁK FERENC, SZABÓ
IMRE, KRASZNAI TIBOR, KÖVÉR ZOLTÁN, PILLÁR
PÉTER, PITNAUER JÁNOS, FEJES ZOLTÁN, VÁROSI
SÁNDOR, DOKTOR JÁNOS, KOROMPAI SÁNDOR,
valamint MOLNÁR JÁNOS, DÁVID KRISZTIÁN és
SZŰCS ATTILA POLGÁRŐRÖKNEK; ők azok, akik a
munkát és a locsolást végezték, illetve RÍM
GYÖRGYNEK és RÍM ATTILA tűzoltóknak a locso-
láshoz szükséges felszerelések biztosításáért.
Ugyanakkor a SEFI Gumijavító műhelynek is kö-
szönet a sok-sok autógumiért, amelyekkel a
pályát és a kandelábereket körbevettük. Kie-
melt köszönet illeti a Sziget Szilárd Kft.-t, vala-
mint Dunavarsány Város Önkormányzatát a jég-
pálya megvalósításában nyújtott segítségért.

Szabóné Pál Orsolya 
m.b. intézményvezető

művelődési ház

Nélkülük sem farsangolhattunk volna
A művelődési ház nevében szeretnénk köszönetet mondani a „Koris farsangi bulin”
nyújtott közreműködésért a Willpower Tánc és Sport Egyesületnek, a Dunavarsányi
Fiatalok Baráti Körének és a Bakterház Pizzériának, hogy különféle italokkal és éte-
lekkel szolgálták ki a közönséget, illetve a Lányok Asszonyok Klubjának és a will-
poweres fiataloknak, hogy a nagy hideg ellenére előadták táncaikat, ezzel is szóra-
koztatva a jelenlévőket!
Köszönjük a feledhetetlen, testet-lelket melengető közreműködésüket!

A művelődési ház munkatársai

T isztelt Szervezők! Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki magam és na-
gyon sok varsányi anyuka, apuka nevében a jégpálya létrehozásáért! Fantasztikus

élmény volt a gyerekeknek, és a már kicsit idősebb generációnak (amelyik, azért még
szívében őrzi a boldog gyermekkor emlékét) a február 4-én megrendezett jégpályás
farsang. A hóesésben kicsik és nagyok boldogan csúszkáltak a jégen. A levegőben for-
ralt bor és tea, valamint sültkolbász illata szállt, és mindezt még zene is kísérte.
Magam azóta is mindennap kiviszem a gyerekeimet a jégpályára, és több más lelkes
anyukával, apukával, nagyszülővel és gyermekkel élvezem az önfeledt csúszkálást.
Még egyszer nagyon köszönjük a művelődési ház dolgozóinak és a pálya önkéntes ké-
szítőinek a lelkiismeretes munkát!

Patóházi Katalin

KoRIS BuLI ÖNKÉNTES
KEZEK ÖSSZEFoGÁSÁVAL

– Köszönjük! –

Zűrös, rohanó világot élünk, mindenki küzd a
mindennapok gondjaival. Kinek jut manap-
ság ideje, energiája mások problémáival fog-

lalkozni, főleg jót tenni?! Biztos akadnak elvétve
mindenhol jó tündérek, de mi nemrég egy hétvé-
gi fagyos, ám annál szebb estén a városunkban ta-
pasztalhattuk meg a csodát!

Mi kell egy jó tetthez? Valaki, aki kigondolja, el-
tervezi, és önkéntes segítők, akik véghezviszik a
tervet. 

Az elmúlt hetekben, amikor az ünnepek alatti
nyüzsgéstől kifáradva már mindenki örült, hogy
hazaérve lepihenhetett, egy maroknyi csapat a mű-
velődési ház dolgozóival karöltve időt és energiát
nem kímélve, estéről-estére locsoltak: korcsolya
pályát készítettek. Csupán jó szándékból, hogy ne-
künk, de főleg a gyerekeinknek örömet szerezze-
nek – ráadásként egy jó bulival. És az eredmény
nem maradt el. Finomakat ettünk, meleg italokat
ittunk, jól szórakoztunk a hószállingózásban –
már aki vette a fáradtságot, hogy eljöjjön a ren-
dezvényre. Élveztük, hogy ezt itt helyben, váro-
sunkban tehetjük, pár ember jó szándékából.

Úgy alakult az életem, hogy sokszor költöztem,
sok helyen laktam, de élni más... Dunavarsányban
otthonra találtam! Ez köszönhető ennek a lelkes
maroknyi csapatnak is, amelyik próbálja visszaadni
a mesék varázsát, a hitet, hogy kis odaadással nagy
jótetteket lehet véghezvinni. Ott vannak minden-
hol, legyen az gyereknap, mikulás, korcsolya pálya
– példát mutatva ezzel másoknak, hogy tehetünk
egymásért. 

Köszönöm nekik és a művelődési ház dolgozói-
nak, hogy gyerekeinkkel együtt részesei lehetünk
mindannak a jónak, amit őszinte szívvel nekünk
adnak! Példájukat bátran lehet követni!

Kemény Ildikó

1823 januárja jeles
időszak volt nemzetünk
életében. Ebben a hó-
napban született többek közt Petőfi Sándor és Madách Imre, és ez év januárjának 22. napján fejezte be és
tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Egy sokat szenvedett nép hite, vágya, Isten trónusáig felható fo-
hászkodása szólal meg a költeményben. Erkel Ferenc megzenésítésében méltán lett a nemzet imádsága. És
méltán született döntés 1990-ben – Kölcsey születésének 200. évfordulóján - arról, hogy a Himnusz elké-
szültének napja legyen egyszersmind a Magyar Kultúra Napja is. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékez-
hetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, amely egy kicsit megkülönböztet minket más népektől. A ma-
gyar kultúra sok évszázados kincsesháza végtelenül gazdag. A remekművek ősi gyökereinkre mutató színes
és széles skálája szolgálja a lélek nemesedését, emberi voltunk kiteljesedését, hagyományainkra, nemzeti
tudatunkat megerősítő múltunkra emlékeztetnek bennünket. 

A művelődési házban rendezett ünnepség két
részből állt. Az elsőben Széles Tamás, a hangjáról
jól ismert szinkronszínész prózai, és Huzella Péter,
a Kossuth-díjas zeneszerző gitáros-énekes műsorá-
ban hallhattuk neves költőink és zenészeink műveit.
Meghívott vendégeink méltó képviselői voltak a
nemzeti kultúrának.

Az est második felében a Kézimunka szakkör
szervezésében a magyar nép hímzéstörténetéből és
munkáiból összeállított kiállítást tekinthették meg
az egybegyűltek. A Szabó Csabáné Erzsike szakmai
irányításával gondosan összeválogatott kézimunkák
a magyar hímzéskultúra kialakulását és fejlődését
mutatták be. Három tájegységet választott a szakkör:
Matyóföld, Kalocsa és Erdély. A kiállított darabok zömét a Kézimunka szakkör szorgos kezű tagjai készítet-
ték: Siklódi Alajosné, Nagy Sándorné, Cserna Ferencné, Könözsi Lászlóné, Nagyné Könözsi Katalin, Molnár
Józsefné. Köszönjük a csoport időt és fáradtságot nem kímélő munkáját!

Szabóné Pál Orsolya
m.b. intézményvezető

Verssel, zenével és kiállítással ünnepeltük a

Magyar Kultúra Napját

8 Dunavarsányi Napló
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1.) Február 3-án, Szent Balázs napján volt szo-
kás a BALÁZSOLÁS, amikor a torokfájósokat
parázsra vetett ??? héjával megfüstölték, hogy
ezzel a fájdalmat, a betegséget okozó gonoszt
elűzzék.
Milyen szó hiányzik a három kérdőjel he-
lyéről?

2.) Mondotta a császár az elfogottaknak: „Vá-
lasszatok magatoknak oly halált, amilyet akar-
tok. S szóla az egyik: „Adjátok által szeretett
hangszerem, hogy még utoljára kedves hangját
hallhassam. S mikoron általadák néki, a császár
közelébe lépe és homlokon sújtá őt, e szavakat
mondván: „Előttem jársz majd és szolgám le-
szel a másvilágon.”
Ki mondta és kinek ezeket a szavakat?

3.) Gróf Gvadányi József az „EGY FALUSI NÓTÁ-
RIUSNAK BUDAI UTAZÁSA” című versének rövid
részlete alapján, két kérdésre várunk választ.
„Piarcán felszökő kutak díszesítik / gyönyörű
lakosi nagyon nemesítik / de főképp
Mátyás király palotája / kevélyen áll benne
ritka is pompája. / Bármennyi idegen szem
tekint reája / Királynak való ez / mást nem is
mást nem is mondhat szája ...”
a/ Mit jelent a Nótárius? 
b/ A Mátyás idején fénykorát élő Budai Vár-
palota építését az 1400-as évek elején kezd-
ték, ekkor ki volt az uralkodó?

4.) A lakóépületekhez derékszögben a gazdasá-
gi épületek, ehhez derékszögben az ólak, istál-
lók kapcsolódnak. A negyedik oldalt az erős, vi-
szonylag magas kerítés zárta le, s ezáltal az ud-
var teljesen zárttá vált. 
Hol találkozhatunk hazánkban ezzel a jel-
legzetes ún. „KERÍTETT HÁZ” építési mód-
szerrel?

5.) „…a máskor csendes Budavár élénkebbé,
valamivel zajosabbá kezdett lenni, mint előbb
volt. A szemerkélő havas-eső ellenére több em-
ber és sebesebben járva, hangosabban beszélve
taposta végig a Bécsi-kapu utcát, ahol a börtön
vala…” Emlékezett vissza a március közepi na-
pokra a várbörtön egykori lakója. 
Ki az?

6.) Karinthy Frigyes versének rövid részletében
szereplő – KÖZISMERT SZEMÉLY – nevét egy
évszámmal helyettesítettük be.
Kinek a nevét takarja ez az évszám?
„1795” „…így szólnak a régi krónikák / ájult
volt, mikor a padra hurcolák / Nyitott tajtékos
ajkán nehéz mosoly, fakó / két hóna alá nyúl-
va cipelte a bakó…”

7.) Abban az évben, amikor Miskolcon megala-
kul az EDDA Művek, Földes László megalakítja
a Hobo Blues Band-et, Balázs Fecó a Korált, el-
készül a Szabó Magda regényéből készült és a
kálvinista Matula Leánynevelő Intézetben ját-
szódó négy részes TV-film. 
Mi a film címe, és ki a rendező?

8.) A torony a város jelképének számít. A hen-
geres, építmény 14–15. századi gótikus abla-
kokkal  díszített. Árkádos reneszánsz körüljáró-
ja a város környékének megfigyelésére szolgált. 
Mi a toronynak otthont adó város neve?

9.) Jacques Rogge az athéni olimpia sportorvosi
laboratóriumának vezetője zéró doppingtole-
ranciát hirdetett, ez sajnos sújtotta a magyar csa-
pat több tagját is. Máig tisztázatlan körülmények
között fosztották meg őket a bajnoki címtől.
Kik a kizárt magyar sportolók, és mely
sportágban versenyeztek?

10.) A 2004-es olimpia legeredményesebb
sportolói ezúttal is az úszók közül kerültek ki.
??? amerikai hat arany és két bronzérmet,  ???
ausztrál három arany, egy ezüst és ??? amerikai
úszó két arany, két ezüst és egy bronzérmet
szerzett. 
A kérdőjelek helyén szereplő versenyzők,
sportolók nevei?

11.) Egy ismert vers, ismert sorai alapján
kérdezzük, ki a költő, hogy szól az idézett
versszak utolsó sora?
„Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fúj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.”

Hol a boldogság mostanában?

...........................................................

12.) A betűhálóban HÁRoM NÉV betűi vannak
összekeverve. A két magyar azonos sportágat
képvisel, s csak a vezetéknevük szerepel a há-
lóban. Egyikőjük irányító, a másik kapus. Ez
utóbbi a 2008-as olimpián csapatával a 4. he-
lyet szerezte meg. Ha kihúzza e két név betűit,
a fennmaradt betűkből egy olyan sportoló neve
rakható össze, aki az első és eddig egyetlen
olyan úszó, akit a Swimming World Magazine
négyszer választott a világ legjobb úszójává. 

Új helyre költözött a nagyvarsányi
könyvtár

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nagyvarsányi könyvtár a Templom
utca 18. szám alatti magánházból elköltözött.

Az új helyszín: Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsányi Tagóvodája, ahol 2012. már-
cius 7-étől, szerdától várja az olvasókat Vásárhelyi Emőke könyvtáros.

Kölcsönzési idő: minden szerdán 15.00-tól 17.30-ig.
A helyiségbe bemenni a „Könyvtár” feliratú kapucsengő megnyomása után lehet!
Czifra Sándorné Julikának ezúton is köszönjük 27 éven át végzett áldozatos mun-

káját! Jó egészséget kívánunk neki!
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

Vásárok
a művelődési házban

Február 22. Vegyes vásár 9-12-ig.
Február 27. Vegyes vásár 13-17-ig.
Február 29. Vegyes vásár 9-16-ig.
Március 1. Termékbemutató 9-13-ig.
Március 8. Vegyes vásár 9-12-ig.
Március 14. Cipő vásár 9-12-ig.

„12 AZ EGY TUCAT” – 2. forduló
Kedves Varsányiak, Rejtvényfejtők! Várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk má-

sodik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A meg fejtéseket március 10-éig
kérjük megküldeni e-mailban (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt
borítékban is leadhatóak a művelődési ház irodájában.
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Banyabál
Idén is nagy érdeklôdés mellett zajlott január utolsó

hétvégéjén a Banyabál, melynek éjféli meglepetése
az orosz néptáncbemutató volt modern ”hangszere-
léssel”. A Willpower táncosainak köszönhetôen fer-
geteges hangulat mellett zajlott a produkció, melyre a
banyák körtánca tette fel a koronát. A jelmezverseny
szintén komoly látványossága volt az egész éjszakán
át tartó eseménynek.

Ugyancsak
jótékony-

sági rendez-
vénynek adott
otthont febru-
ár 18-án a Soli
Deo Gloria Kö-
zösségi Ház. A
c s e r k é s z e k
„jó szágportás
seregszemléje”
után Szilágyi
György: Hófe-

hérke és a hét törpe című vidám jelenetét
élvezhették a vendégek, akik a disznótoros
vacsora ízeivel, és végül a tombolanyere-
ményekkel gazdagodtak.

CserkészbálA

képekben

20122012
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ÚT RA VA LÓ

Parancsszóra sem szeretni, sem örülni, sem vigadni, sem semmilyen
érzést őszintén átélni nem könnyű. A fenti zsoltár nem is parancs, de
bíztatás. És máris kérdezhetnénk, minek örüljünk, és miért vigadjunk?
A gázszámlának, a laborleletnek, az embertársaink, rokonaink által oko-
zott fájdalmaknak, vagy a saját rossz lelkiismeretünknek, esetleg az
IMF tárgyalásoknak? Bizonyára egyiknek sem. A zsoltáros nem is ezek-
re hív. Tudja, hogy az örömnek egyetlen rendíthetetlen forrása van, és
biztatása így teljes: „Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, szólaltassátok
meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot!” (Zsolt. 81, 2-3) 

Ez a teljes biztatás már megadja az örömnek és vigalomnak – ami
természetesen hálára épül és bizodalommal folytatódik – az alapját is.
A naptár napjától sem leszünk boldogok. Jöhet a születésnapunk és ma-
radhatunk keserűek, magányosak, bánatosak. Jöhet a névnapunk, a
szilveszter, a farsang, történelmi ünnepek vagy egyházi ünnepek és
maradunk szomorúak, elhagyatottak, reménytelenek. „Boldog szüle-
tésnapot, boldog karácsonyt, vidám farsangot” kívánó szép és még
őszinte mondatok sem tudják mindig átmelegíteni a szívünket. Úgy
érezzük, hogy ehhez objektív jólét, biztonság, egészség, siker és ha-
sonló dolgok kellenek. És azt is gondoljuk, hogy mivel ezek hiányoz-
nak, elmarad a vigalom és már össze is foglaljuk az egész életünket:
„Az élet nem nagy vigalom”.

Ekkor azonban a zsoltáros szava úgy hangozhat felénk, mint Isten
igéje. Azt mondja az engedelmes léleknek: „miattam vigasztalódj, mi-
attam reménykedj, miattam vedd elő a dobot, miattam vedd elő a cite-
rát, miattam vedd elő a lantot”. Nem dorbézolásra, még csak nem is
művészi muzsikálásra, hanem a szív bátorítására hív az életnek és az
Örökéletnek Ura. A farsang immáron a búfelejtés kategóriájába jutott.
Riótól Dunavarsányig néhányan megpróbálják félretenni a „felszínes
realitást”, az egzisztenciális, megélhetési, testi-lelki fájó valóságot, és
egy kicsit ki akarnak kapcsolódni.

Az a farsang, amiről a zsoltáros ír, nem kikapcsolódás, hanem bekap-
csolódás. Bekapcsolódás a mélységes és magasságos isteni akaratba. Ez
az akarat bővelkedést, győzelmet és áldást akar nekünk – olykor persze
áldozatok árán. A legnagyobb áldozatot azonban Ő maga hozta Krisz-
tusban, és a legnagyobb győzelmet is Ő aratta Krisztusban. Ebbe az ál-
dozatba és ebbe a győzelembe való bekapcsolódásra hív farsangkor a há-
lás, köszönet-teljes örömre való buzdítás, böjtben pedig szintén ugyan-
ebbe kíván bekapcsolni az önvizsgálat és az önmegtartóztatás módján.

Mire e sorok az olvasókhoz jutnak, farsangnak és böjtnek a határán
leszünk. De a Zsoltár szavával és az Evangélium tartalmával farsang-
ban és böjtben Isten iránti hálás, bizalom- és reményteljes békességet
kérhetünk, remélhetünk és fogadhatunk. Legyen mindannyiunknak
ilyen farsangja és ilyen böjtje.

A Presbitérium

„ A K I  K E R E S ,  TA L Á L ”  É S  V I H E T I  I N G Y E N
Használt ruhák és használati tárgyak: játékok, bútorok… várják gazdáju-
kat. Szívesen vesszük és kérjük a felajánlásokat is: minden kedden 16:00-
17:30-ig a Soli Deo Gloria Közösségi Ház pincehelyiségében. 

Református Diakónia

GyőzEDElmEsKEDjEn az iGazsáG
Női ökumenikus világimanap 

Ebben az esztendőben Malajzia népének sorsába pillanthatnak be,
és az értük is való imádsághoz csatlakozhatnak mindazok, akik részt
vesznek a dunavarsányi ökumenikus női világimanapi istentisztele-
tén, amelynek bibliai mottója így hangzik: „Győzedelmeskedjen az
igazság” (33. és 89. zsoltár). Erre az istentiszteletre és szeretetven-
dégségre a református templomban és gyülekezeti teremben kerül sor

2012. március 2-án, pénteken 18 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

„Vigadjatok a mi erôs Istenünk elôtt…”

Diakóniánk mottója: ”mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőt-
lenek gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma
15:1)

A 2011-es év az önkéntesség éve volt. Tavaly januárban a presbité-
rium, diakónia, S.D.G, és a cserkészet közösen vett részt Berekfürdőn
a „Legyetek felkiáltójellé! – Önkéntesek szerepe a közösségépítésben”
című többnapos konferencián. A rendezvény célja az volt, hogy a jól
működő gyülekezetek a tapasztalataikat tovább adják. A résztvevők kö-
zösen egy felhívást fogalmaztak meg, miszerint olyan hálózat jöjjön
létre, amelyben hitelesen és boldogan, Krisztusért tudjuk együtt szol-
gálni a közösséget. Ezt szem előtt tartva szolgáltunk tavaly.

• Az év ökumenikus imahéttel kezdődött. Vendégünk volt Szebik
Imre püspök és dr. Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nő-
szövetség elnöke.

• A nők világnapját ökumenikus istentisztelet keretében és meghívott
vendégekkel, minden év első péntekjén rendezzük meg. A 2011-es év-
ben Chiléből indult az üzenet, ők állították össze az istentisztelet anya-
gát. Mottó: „Hány kenyeretek van?” A kenyér megosztása a Krisztusba
vetett reménység jele. A város asszonyai – felekezeti hovatartozástól
függetlenül – együtt imádkoztak.

• A Szeretet-híd keretében májusban együtt dolgoztunk presbiterek,
diakónisták, cserkészek, hogy egy idős asszony a hátralevő életét saját
otthonában, kényelmesen élhesse le. Megérte!

• Családi vasárnapot minden hónap első vasárnapján tartottunk. A
családias hangulatban lezajlott összejövetelek programjai voltak: Bibó
István irodalmi délután, bibliai témájú filmvetítés, afrikai missziós be-
számoló, ifjúsági testvérgyülekezet zenés műsora Felvidékről, erdélyi
irodalmi kör.

• Nyári táborok keretében harmadszor rendeztük meg a hittan tábort,
több mint 30 gyerek részvételével, tiszteletes asszony irányítása mel-
lett.

• 2011-ben is folytattuk a „komatálazást”. Az egyház keretében a
frissen szült kismamáknak egy héten keresztül a diakónia tagjai főztek
ebédet, amelyet házhoz is vittek. Volt olyan kismama is, aki már vi-
szonozta az utána szülő anyukának.

• Idős betegek gondozását és látogatását láttuk el.
• A zeneiskolások adventi fellépésén szeretetvendégséggel kedves-

kedtünk.
• Gyülekezeti ebédet szerveztünk az advent, az éves közgyűlés, va-

lamint a testvérgyülekezetek látogatása alkalmából.
• A karácsonyra szeretetteljes, meghitt hangulatú műsorral készültek

a gyerekek. A Jézus születését megjelenítő műsor egyszerre szólt ki-
csikhez és nagyokhoz.

• Támogattuk a majosházi Hospice Alapítványt.
• Egy csurgói kislány gyógykezelésére PET-palack kupakokat gyűj-

töttünk.
• Hozd és vidd akciónk keretében a használt, de még használható ru-

ha, cipő, használati tárgyak gyűjtését és a rászorulóknak való eljuttatá-
sát végeztük.

• Május 30-án egy rendkívüli rendezvényt bonyolítottunk le a Solo
Deo Gloria Közösségi Házban, a Délpesti Református Egyházmegye
ugyanis itt tartotta az éves közgyűlését. A hívó szót sokan meghallották
és segítettek a 120 ember zökkenőmentes egész napos kiszolgálásában.
Egybehangzó vélemények szerint nagyon jól sikerült a rendezvény. Ezt
csak összefogással és szolgálattal tudtuk megvalósítani.

Bízunk benne, hogy 2012-ben is lesznek szolgálatok. Soha ne
gondoljuk azt, hogy a gyülekezetben előforduló legkisebb szolgálat
méltatlan volna hozzánk „Mint ahogy az emberfia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon” (Mt. 20:28)

Benedek Csabáné 
Diakónia vezető

BoLDoGAN véGEZTEK
ÖNKéNTES SZoLGÁLAToT

– Beszámoló a református diakónia 2011. évi munkájáról –Banyabál
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2011. december – 2012. január
hónapban születettek 

1. Ledneczki Márk december 30.
2. Fekete Bogát Vászoly január 6.
3. Kovács Dominika január 7.
4. Molnár Kendra január 17.
5. Denke Bence január 24.
6. Denke Petra január 24. 

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek: köztetek leszek
Ha imádkoztok: veletek vagyok
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen halottunk,

Ispán Gábor búcsúztatóján részt vettek, és
ezzel fájdalmunkat enyhítették.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Molnár Károlyt el-

kísérték utolsó útjára, és osztoztak mély
fájdalmunkban.

Gyászoló család

1. Németh Gyula élt 59 évet
2. Molnár Károly élt 62 évet
3. Ispán Gábor élt 71 évet
4. Szatmári István élt 79 évet
5. Kónya Gusztávné élt 82 évet
6. Hlavács László élt 83 évet
7. Lőrincz Györgyné élt 91 évet
8. Szutter Pálné élt 91 évet
9. Kronome Józsefné élt 93 évet
10. Ács Istvánné élt 97 évet

2011. december – 2012. január
hónapban elhunytak 
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A verseny házigazdája:
Koppány Vezér Baranta, Kis-
pest (vezető: Dobó József,
Szabó László)

A verseny helyszíne: Pus-
kás Ferenc Általános Iskola,
tornaterem, 1191 Budapest,
Berzsenyi u. 8.

A verseny időpontja: 2012.
március 18. (vasárnap) 8.30 –
16.30

A verseny célja:
- csikó barantások felkészí-

tése a megmérettetésekre
- csikó barantások állapot-

felmérése
- Baranta népszerűsítése a

dél-pesti régióban
- tapasztalatgyűjtés a csikó

viadalok rendszerének kiala-
kításához

Addig is várunk minden
gyereket (5-14 éves korcso-
port), aki szeretne közelebb-
ről megismerkedni a magyar
kultúrával, hagyományos ma-
gyar harcművészettel a duna-
varsányi Baranta edzésekre.

Célunk egy tudatos, múltját,
hagyományait ismerő közös-
ség építése. A foglalkozáso-
kon megismerkedhetnek több
eszköz használatával (bot,
szablya, karikás ostor, kele-
véz, íj, fokos), népi játékok-
kal, néptánccal, népdalokkal.

Az edzésekre kényelmes ru-
hát, váltócipőt és 1db 100-120
cm botot (söprűnyél) kéretik
hozni!

Edzés időpontja:
Hétfő: 18.00-19.30
Dunavarsány, Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, Sport-
csarnok
500 Ft/alkalom
További tájékoztatás: Ujhelyi
Andrea – 06/30 420-8754

„Valóban olyan életforma
ez, melyben a közösség az el-
ső és a legfőbb személy, s lel-
kében változatlan, csupán az
atyák és a fiak cserélik egy-
mást…” (Tamási Áron)

Ujhelyi Andrea

Idén is megrendezésre kerül a Kispesti Országos
Csikó Baranta Viadal, melyre minden érdeklődőt,

szurkolót szeretettel várunk, aki megismerkedne
ezzel a sportággal, életvitellel. Dunavarsányból
10 barantásunkkal állunk elébe a küzdelmeknek.

„Sohasem hiábavaló mindaz,
amit gyermekeidért teszel.”

Sok szeretettel várunk
KICSIKET ÉS NAGYOKAT az alábbi rendezvényeinkre:

Március 29., csütörtök 10 óra:
Albert Tibor, gyógypedagógus:

A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA
KAPCSOLATA

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kreiszné Nagy Anna szervező
kolyokklubegyesulet@freemail.hu

Április 25., szerda 10 óra: 
dr. Békássy Szabolcs, háziorvos:

VÉDŐOLTÁSOK

Helyszín:
a nagyvarsányi Petőfi Klub
(Béke u. 16.)

KÖLYÖKKLUB MEGHÍVÓ

Március 10., szombat 15 óra:

Tavaszi
Hadjárat 
Játékos kvíz és akadályverseny



• Hogyan állt össze a csapat?
• Bóna Zoltán: Fenyvesi Zoltán gyermekkori bará-
tommal – aki autószerelőként dolgozik itt helyben
– egy beszélgetés során szóba került a Bamako
Rally. Kiderült, már ő is régóta kacérkodik ezzel a
gondolattal, ő hívta fel figyelmemet Orbán Róbert
képviselő úrra, akinek szintén már évek óta dédel-
getett vágya volt az elindulás. Végül márciusban be-
neveztünk, és január 12-én, szombaton az 56-osok
teréről elstartoltunk.
• Miképpen alakult a névválasztás?
• Bóna Zoltán: Mindenképpen szerettük volna,
hogy a varsányi név szerepeljen, a sólyom pedig on-
nan jött, hogy Zolival gyerekként együtt voltunk
cserkészek, a sólyom őrs tagjai.
• Szavannákon, dzsungeleken kellett keresz-
tül vágniuk. Milyen autóval indultak neki a
8095 km-es távnak?

• Bóna Zoltán: Orbán Róbert kölcsönadta, Fenyve-
si Zoltán pedig felturbózta azt a Citroën Jumper
1997-es kisteherautót, amelyet lakóbusszá próbál-
tunk átalakítani. A napi 800 km-es távolságokon na-
gyon jól bírta a gyűrődést, de a végén helyben érté-
kesítettük, és haza már repülővel jöttünk.
• Kiknek és milyen adományokkal készültek?
• Bóna Zoltán: Egy Dunavarsány nagyságú telepü-
lés, amerikai református gyülekezet által alapított
ipari iskolájába vittünk autószerszámokat, élelmi-
szereket, tanszereket és készpénzt, összességében
félmillió forint értékben. Az intézményben egyéb-
ként varrónőket és autószerelőket képeznek, akiket
próbálnak azzal a világgal megismertetni, amely szá-
munkra természetes, de tőlük még nagyon távol áll.
• Fel tudnák eleveníteni legszebb emlékeiket
az útról?
• Orbán Róbert: Bennem nagyon mély nyomot ha-
gyott az emberek kedvessége. Szinte hihetetlen él-
mény volt azt látni, hogy mennyire egyszerűen, de
mégis boldogan tudnak élni. Mi Európából azt hisz-
szük, hogy milyen szegények arrafelé az emberek.
Nekik nincsenek magas igényeik, ők azzal a kevéssel

is tökéletesen boldogok tudnak lenni.
• Bóna Zoltán: Valóban megdöbbentő
élmény volt látni azt a puritán boldogsá-
got, amely ezekben az országokban kiült
az emberek arcára. Emellé pedig páro-
sult egy olyan nagyfokú bizalom az em-
berek részéről, amellyel soha korábban
nem találkoztam európai városokban.
• Volt olyan pillanat, amikor megré-
mültek?
• Fenyvesi Zoltán: Szerintem mindany-
nyiunk nevében mondhatom, hogy volt.
Egy alkalommal, apály idején a tenger
partján haladtunk, amikor is elakad-
tunk. Próbáltuk kiásni az autót, de nem
sikerült. Eléggé kilátástalannak tűnt a
helyzetünk, ráadásul a dagály is közele-

dett. Végül néhány óra próbálkozás, és egy kis két-
ségbeesés után segítséggel sikerült kiszabadulnunk.

• Milyen arányban sikerült célba érniük az el-
indultaknak?
• Fenyvesi Zoltán: A mezőny nagyjából 70%-a ért
célba.

• Itthon sokszor panaszkodunk az
utak állapotára, kint milyen viszo-
nyokkal találkoztak?
• Orbán Róbert: Aki itthon szidja az uta-
kat, annak érdemes volna Afrikába ellá-
togatnia, ahol egy 70 km-es távot 12-13
óra alatt tesz meg az ember. Autóval…
• Hol aludtak útközben, hogyan ol-
dották meg a tisztálkodást?
• Bóna Zoltán: Az út java része nem ci-
vilizált körülmények között vezetett.
Nagyjából 10 éjszakát autóban és 10 éj-
szakát helyi szálláshelyeken töltöttünk.
Ha a Citroen-ben aludtunk, a tisztálko-
dásról lemondtunk, de ez nekünk, férfi-
aknak nem is okozott akkora katasztrófát.
• Mit étkeztek, esetleg tudtak főzni
is?

• Fenyvesi Zoltán: Vittünk konzerveket, és félkész
ételeket, amelyeket Robi nagyon finoman készre fő-
zött, illetve helyi étkezdékben étkeztünk. 
• Tizenöt napig éjjel-nappal összezártan. Nem
mentek egymás idegeire?
• Bóna Zoltán: Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem voltak konfliktus helyzetek, de a végén
még szorosabb barátság alakult ki közöttünk. Mind-
annyian próbáltunk saját beidegződéseinkből lefa-
ragni az úton, és igyekeztünk alkalmazkodni a töb-
biekhez. 
• A célba érés filmszerű volt?
• Bóna Zoltán: Mi a célba érkezés napja előtt ér-
tünk a finishbe, és amikor ünnepélyes keretek kö-
zött a célbefutás zajlott, mi éppen 100 km-rel
odébb az adományunkat adtuk át. Így mi erről le-
maradtunk. Ám az esti díszvacsorán a helyi fiatalok
élménydús folklór estjén már mi is részt tudtunk
venni.
• Milyen fogadtatása volt az adományoknak? 
• Bóna Zoltán: Már meg is kaptuk a válaszlevelü-
ket, amelyben azt írják, hogy eddig azt sem tudták,
hol van Magyarország, de most már magyar baráta-
ik is vannak. Ez mindenre választ ad.

Szilvay Gabriella
(a Lakihegy Rádió riportja alapján)

Adományosztás a Bamako Rally keretében
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Bárki, bármivel, bárhogy. Ez a Bamako Rally hét éve változatlan mottója. Az amatőr kalandorok és a profi autóver-
senyzők éves zarándoklata a fekete kontinensen. Az egyéni motivációkon túl a verseny minden évben kiemelkedő

karitatív eseménynek számít Maliban és Mauritániában, a világ egyik legszegényebb országaiban. Idén Dunavarsányt
is képviselte egy csapat, a Varsányi Sólymok, azaz Bóna Zoltán, Fenyvesi Zoltán és Orbán Róbert Afrikába gurultak,
hogy legyőzzék a sivatagot, és a végén adományokat adhassanak át.

Köszönjük minden támogatónknak a segítséget!

Megfeneklett autó

Az adományosztás helyszíne: az ipari iskola

Aki szeretne többet megtud-
ni a Varsányi Sólymok útjá-

ról, annak ajánljuk figyelmébe
az élménybeszámolót, melyre
március 11-én, vasárnap kerül
sor 15 órai kezdettel a Soli
Deo Gloria Közösségi Házban,
a Családi nap keretében!
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ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben 06/24 521-125 
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;

Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;

Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben 06/24 473-054
Rendelés:   H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

vízhányó Anita védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4. 06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár 06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

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

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

Fax: 06/24 519-301

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

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

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

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

Következõ lapzárta:
2012. március 10.

* * *
Cikkeket várunk a

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

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugu-
lás elhárítás, gyorsszolgálat, állan-
dó ügyelet hétvégén is! 
Tel.: 06/30 376-1796

• Szezon előtti akció! Redőny, relu-
xa, szúnyogháló, napellenző. Újak
szerelése, régiek javítása.
Tel.: 06/20 971-5198

• Eladók kalocsai hímzésű terítők,
futó, kispárna! Rendelést is válla-
lok! 
Tel.: 06/70 567-6993
(Gulyásné N. Gizella)

• TV, video, DVD, CD, mikrosütő
javítása garanciával. 
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Pedikűr, manikűr, műköröm, talp-
masszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés, kö-
römbenövés? Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30 567-1075

• Kiskertek rotálását vállalom! 
Tel.: 06/20 943-3583

• Gyermekfelügyelet bölcsődei jel-
leggel, Mesekuckó Családi Nap-
közi.
Tel.: 06/20 364-2530

• Matematikából korrepetálást, érett-
ségire felkészítést vállalok. Dél-
egyháza, Dunavarsány, Taksony te-
rületén kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/30 482-9081

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

ZSUrló Kozmetika
a dunavarsányi Egészségház emeletén

Szépülj természetesen!
Magyar natur- és biokozmetikumok!
Tini- és férfikezelések is! Profi sminkek!
Tartós szőrtelenítés arcon.

Februári akció: Ultrahangos zsírbontás testtekercseléssel!

8-10 alkalmas bérlet vásárlása 20% kedvezménnyel, hogy a tavaszi
méregtelenítés még tökéletesebb legyen!
Minden arckezeléshez ajándék szemöldökformázás.
Március 8-án, Nőnapkor: egész nap 20% kedvezménnyel várom minden
kedves nő vendégemet!

www.zsurlo.5mp.eu  •  Bejelentkezés: 06-20-970-9976
Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna kozmetikus
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

2012-ben, újra!!!
Dobjuk fel a szürke hétköznapokat kávéval, teával, azaz koffe-
innel! Tegyünk mellé kultúrát is a zene, az irodalom és a kép-

zőművészet különféle műfajából – és máris kész a

„Kulturális Koffein Est”
Szeretettel várunk mindenkit a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár rendezvénysorozatának idei első előadására

2012. március 10-én,(szombaton)18 órakor.

2012. február 25-én(szombaton)
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

A rendezvényt 
Kowalsky festményeiből és azok
reprodukcióiból összeállított
kiállítás megnyitójával kezdjük.

A kiállítás megtekinthető
2012. március 21-ig, a művelődési

ház nyitvatartási idejében.

Belépőjegy ára: 500,- Ft / fő •  Mindenkit szeretettel várunk!

TÉLŰZŐ
MULATSÁGKözhírré tétetiK!

A tél február utolsó hétvégéjén
Dunavarsányból előzetik!
Mindenki kapja elő régi rongyát,
bocskorát, vegyen magára maskarát.
Legyen kéznél kereplő, fedő és fakanál,
így lesz majd kerek a hagymaszagú bál!
Akinek búja, bánata vagyon,
rója azt föl papírosra,
azt’ tűzze a télbanya szoknyájára.
Szombaton az nyűgöt, szenvedést
télbanyával együtt vetjük máglyára!

15.00 Népi kézműveskedés és játszóház
17.00 Harsogó téltemető felvonulás a Művelődési Ház körül

Máglya gyújtás és Kiszebáb égetés a Művelődési Ház
udvarán. A hamu felett a télből a tavaszba ugrunk!

17.30 Kezdetét veszi a mulatság!

A program ideje alatt meleg teával, zsíros kenyérrel kínáljuk a
résztvevőket. A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
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Az est folyamán

KOWALSKY
MEG A VEGA 

ZENEKAR TAGJAI AKUSZTIKUSAN
zenélnek, beszélgetnek,

szórakoztatják a közönséget.

Szeretettel meghívjuk a

CIvIL AKADéMIA
következő előadására

2012. március 13-án (kedd) 18 órakor

Alternatív gyógyászat
a hétköznapokban –

kínai karakterológia
és a homeopátia

otthoni használata
címmel.

Vendégünk: 

Kemény Katalin 
alternatív gyógyász, parapszichológus

Tanácsokat kaphatunk,
hogy hogyan előzhetjük meg
és kerülhetjük el a betegségeket.

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

„Kisze, kisze tél hava,
Jégszakállú, menj haza!

Dideregtünk eleget,
Várjuk már a meleget!”


