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Látványos szüreti
felvonulás
és mulatság
DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

zeptember 22-én,
szombaton lovas
kocsik hada lepte el
a dunavarsányi utcákat. A
szüreti felvonulás menete
a Petôfi Mûvelôdési Háztól (Kisvarsány) indult, és
a nagyvarsányi Petôfi
Klubhoz érkezett. Közben
hét állomáson látták
vendégül a helyiek a felvonulókat, akik zenés,
táncos produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
A szüreti felvonulásnak
idén két kiemelt állomása
is volt: a Máltai Szeretetszolgálat épülete, ahol a
nemrég nyílt napközi-otthonos bölcsôdét adta át a
város Kozma Imre atya közremûködésével, valamint a Habitat
utcában létesült játszótér, amit
ugyancsak szombaton vehetett hivatalosan is birtokába a
lakosság.

2012. szeptember

Pazar vendéglátóknak bizonyultak a
nagyvarsányiak, akik színvonalas
tánccal és mulatsággal kedveskedtek a
szüreti menet résztvevôinek. Neki,
valamint a mûvelôdési ház dolgozóinak, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a Lányok Asszonyok Klubjának és valamennyi
lelkes segítônek köszönjük ezt az emlékezetes napot.
A szüreti mulatságról készült felvételek hamarosan megtekinthetőek lesznek
a Duna Média műsorán a PR Telekom hálózatán (C10-es csatorna), valamint a
www.duna-media.hu oldalon.
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TESTÜLETI
HATÁROZATOK
– 2012. szeptember 11-ei rendes, nyílt ülés –

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A testület döntött az önkormányzat tulajdonát képező 11.980 db OTP
törzsrészvény értékesítéséről. A tranzakció árfolyamát minimum 3.800
Ft/db árfolyamon határozta meg. Az értékesítés bevételét az ÁKK által
kibocsátott diszkontkincstárjegy vásárlására kívánja fordítani. A kincstárjegyek futamidejét 3 hónapban határozta meg. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy bízza meg a CODEX Tőzsdeügynökség
Zrt.-t az 11.980 db részvény értékesítésével, valamint az ÁKK által kibocsátott diszkontkincstárjegyek megvásárlásával és azok őrzésével, továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likviditási helyzete a törvényes feladatellátást és a működést veszélyeztetné, úgy a kincstárjegyek 50 %-át váltsa vissza a jegyző beváltásra
vonatkozó indokolt írásbeli javaslatára.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, és felkérte a
polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség
szerinti felülvizsgálatáról.
A testület megindította Dunavarsány településrendezési eszközeinek
módosítását, a Helyi Építési Szabályzatát és a mellékletét képező Szabályozási Tervek módosítását, valamint a hatályos Településszerkezeti
Terv egyedi módosításait.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a település településrendezési eszközeinek módosítására irányuló településtervezési munkák elvégzésére, a szükséges terv és egyéb dokumentációk, rajzok elkészítésére
az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.-vel (1111 Budapest, Stoczek utca 19.) kössön szerződést 7.400.000 Ft + ÁFA, összesen 9.398.000 Ft
tervezési árért. A tervezési feladathoz szükséges Dunavarsány digitális
állami földmérési alaptérképét megvásárolja a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től 1.043.477 Ft + ÁFA, összesen 1.325.215 Ft adatátadási díjon. A pénzügyi kötelezettségvállalások fedezetéül a 2012. évi
költségvetésében az önkormányzatnál megtervezett, vásárolt közszolgáltatások költséghelyet jelölik meg. A testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A testület pályázatot írt ki Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására. Felkérte a
polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közszolgálati Állásportálján, valamint a helyben szokásos módon
jelentesse meg.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 969/32 helyrajzi számú ingatlanra 2.665.000 Ft összegben vételi ajánlatot tesz, és felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola tantárgyfelosztását és
az abban szereplő óratömeget a 2012/2013-as tanévre jóváhagyta.
A képviselő-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskolában a
2012/2013-as tanévben a pedagóguslétszámot egy fővel növelte, és
a 2012. évi költségvetésében a bővítés fedezetét biztosította. Felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A testület kinyilvánította elvi csatlakozási szándékát a Csepel-sziget
és környéke helyi fizetőeszközét, a „Szigeti Koronát” működtető gazdasági társaság megalapításához azzal, hogy a csatlakozásról szóló végleges döntést a később tudomására jutó részletes adatok függvényében
hozza meg.

Rendeletek: A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendeletének módosításáról
szóló 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét. A testület megalkotta a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.
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Ivóvíz és szennyvíz

bekötések ellenőrzése

E

zúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás a DTV Zrt.-vel együttmûködve az
ivóvíz és szennyvíz bekötések ellenõrzését kívánja
végrehajtatni.

A dunavarsányi székhelyű ivóvíz szolgáltatást és szennyvízelvezetést végző DTV Zrt. teljes szolgáltatási területén még az ősz folyamán egy olyan átfogó vizsgálatra kerül sor, amelynek során szakemberek keresik fel az ingatlanok tulajdonosait, hogy ellenőrizzék a
műszaki körülményeket, az esetleges szabálytalanságokat, műszaki
anomáliákat. Mindemellett az ellenőrzéssel megbízott cég munkatársai az általános adategyeztetési feladatokat is elvégzik majd.
A Társulás és a Szolgáltató az ellenőrzés végrehajtásával a referenciával rendelkező Numerus Aqua Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-t (1047 Budapest, Fóti út 56. III. em.) bízta meg.
A vizsgálat segítségével fény derülhet arra is, hogy az érintett fogyasztási területek melyikén használják helytelenül a rendszert, és
mely ingatlanok tulajdonosai sértik meg a fogyasztói kötelezettségüket, károsítva ezzel a többi tulajdonost és a szolgáltatót. A közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló Kormányrendelet [38/1995. (IV.5.)] pontosan előírja azokat a szabályokat,
amelyek betartásáról a fogyasztóknak és a szolgáltatónak gondoskodniuk kell, mert megszegésükkel, be nem tartásukkal az összes
fogyasztó érdeke sérül.
Tapasztalatok szerint a fogyasztók széles köre ismeri és betartja
ezeket a normákat, hiszen a közmű bekötéskor a közszolgáltatási
szerződésben és hírlevelekben igyekszik a Szolgáltató is széles körben tájékoztatni a lakosságot. Mindezek ellenére sajnos gyakorta
előfordulnak szabálytalanságok, amelyek veszélyeztethetik a többség egészséges és zavartalan ivóvízellátását, illetve a folyamatos és
problémamentes szennyvízelvezetést, ezzel anyagi kárt és sok kellemetlenséget okozva az előírásokat betartó fogyasztóknak.
Ilyen kár lehet például a csapadékvíz bevezetéssel úgynevezett
szennyvíz elöntések okozása nagyobb esőzések idején, vagy a szabálytalan vízvételezés, a hozzájárulás nélküli szennyvízbekötés és a
díjfizetés elkerülése.
Az egészséges ivóvíz biztosítása alapszolgáltatás, ami a visszaélések szankcionálásában is kisebb mozgásteret ad a szolgáltató számára, ugyanakkor ha annyiban hagyjuk a szabálytalanságokat, fennáll a veszélye annak, hogy csökken a szolgáltatás színvonala, és a
szabályszerű közműhasználóknak is nő a díjuk.
A fentiek miatt kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy segítsék az
ellenőrzést végző szakemberek munkáját, hiszen az egészséges, folyamatos és problémamentes ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
mindannyiunk közös érdeke.
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2012. október 2-án 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a nagyvarsányi Petőfi Klubban.

Az eseményen a megjelent lakosoknak lehetőségük lesz feltenni
kérdéseiket, illetve elmondhatják véleményüket a várossal
kapcsolatos ügyekben.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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szeptember, mint más településen, nálunk is az intézmények életének felpezsdüléséről, az oktatási-nevelői munka elindításáról szól. Bár sok változás előtt állunk, a törvényi átalakulások miatt azt remélem, hogy a tanév végén ismét
büszkék és megelégedettek lehetünk majd eredményeink miatt. A
törvényi változások sorában kulcsfontosságú az etika oktatásának bevezetése, amelyet felekezeti hitoktatás válthat ki. Ezen a
téren városunk két évtizeddel megelőzte az országot. Nálunk már
a negyedik iskolai generáció számára biztosítottuk a hit- és etikaoktatás alternatív lehetőségét. Ez a gyakorlat bizonyára leegyszerűsíti az új alaptantervhez való igazodást. A másik nagyjelentőségű változás a testnevelés intenzívebbé tétele. Ennek sok településen hiányzik a tárgyi és/vagy anyagi feltétele. Nálunk a
tornacsarnok eddig biztos hátteret jelentett, amit csak fokoz,
hogy átadásra került a felújított tornacsarnok és környéke. Remélem, hogy a több mint 600 gyermek, pedagógus, szülő és külső használó testi-lelki épülésére fog szolgálni. Kívánok minden
gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak eredményes tanévet.
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Sok év után pont kerülhet az ivóvízminőség-javító projektünk
megvalósítására, amelyre vonatkozó szerződést aláírtuk. A munkálatok ősszel és a tavasz folyamán válnak láthatóvá, de azt remélem, hogy már karácsonyra érezhetjük a változást a víz minőségében.
Jó híreket hallok az Ipari Parkban működő cégek terveiről és
újabbak esetleges érkezéséről. 2012-ben ezek nagyon fontos,
ígéretes információk, hiszen ezek a fejlesztések elengedhetetlen
feltételei a munkahelyteremtésnek, egy közösség és nemzet folyamatos gyarapodásának.
Kulturális programokban gazdag ősz elé nézünk. Ezek sorát a
kiválóan sikerült Szüreti Mulatság nyitotta. Figyelmükbe ajánlom az október 23-ai ünnepi megemlékezésünket, és szeretettel
várok a képviselő-testület nevében mindenkit az október 2-ai
nagyvarsányi közmeghallgatásra. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester
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Kezdődik az ivóvízminőség-javító beruházás

unavarsány és a közeli Szigetszentmárton lakosainak
számára nem ismeretlen a rossz minőségű ivóvízzel kapcsolatos probléma. A környező településekhez hasonlóan
mindkét helyen gondot jelent a mélyebb rétegekből felszínre hozott nyersvíz túlzottan magas vas, mangán és arzén tartalma,
amely nem megfelelő minőségű ivóvizet eredményez.

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a lakosság kifogástalan minőségű
ivóvízzel történő ellátása, mely kötelezettségének az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen finanszírozott Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program támogatása révén hamarosan eleget is
tesznek. Az elmúlt években több műszaki
megoldási javaslat is született az ivóvíz minőségének javítására, melyek közül a leginkább költséghatékonynak és környezetbarátnak az bizonyult, amelynek során a
vas(mangán)talanítás, valamint arzén mentesítés oxidálószerek és szűrőrendszer révén
történik meg. Az így előállított szűrt víz a
vas, mangán és arzén ionokat a jelenleg hatályos Kormányrendeletben előírtnál kisebb
mértékben tartalmazza, és emberi fogyasztásra is közvetlenül alkalmas, valamint a vöröses-barnás elszíneződés is megszűnik.
Az elmúlt évek kitartó előkészítő munkája
nyomán az Európai Unió támogatásra érdemesnek ítélte Dunavarsány város és Szigetszentmárton község közös pályázatát. A közelmúltban kiválasztásra kerültek azok a

műszaki szakértők, mérnökök és a jelentős
referenciával rendelkező kivitelező, melyek a
következő hónapokban elvégzik a munkálatokat, felépítik a szükséges műtárgyakat, és
beüzemelik a nélkülözhetetlen szűrő- és
egyéb berendezéseket.
A Dunavarsányban és Szigetszentmártonban egyidőben, társberuházásban megvalósuló projekt teljes költsége meghaladja az
540 millió Ft-ot. Ehhez az Európai Unió
90%-os támogatással járul hozzá. A beruházás több mint 10.000, a nyári időszakban
akár ennél 40%-kal is több lakos számára
hoz pozitív változást a mindennapokban.
A kiviteli tervek elkészítése már elkezdődött, és még az ősszel be is fejeződik. Az azt
követő hónapokban valósulhatnak meg fizikailag is azok a beruházások, amelyek eredményeként, a tervek szerint 2013. júniusban
befejeződő 3 hónapos próbaüzem végén Dunavarsány és Szigetszentmárton lakói, valamint az ide érkező vendégek valóban a XXI.
században elvárható minőségű ivóvizet fogyaszthatnak.
A projekt teljes megnevezése: Dunavarsány város és Szigetszentmárton Község Ivóvízminőség javítása. A projekt összköltsége:
546.244.000 Ft. Támogatás mértéke: 90%. A
projekt befejezésének ideje: 2013. június 30.

Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere
aláírja a támogatási szerződést
Kedvezményezett: Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás (2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos u. 18.). Közreműködő szervezet: „Energia Központ Nonprofit Kft.”.

Példátlan
rongálások

S

zomorúan tájékoztatom Önöket,
hogy az elmúlt hetekben és hétvégéken az éjszakai órákban ismét rendszeressé váltak közterületeinken az érthetetlen, értelmetlen és vandál rongálások.
Ilyen rongálások eredményeként törték össze a Trianon Emlékpark díszvilágítását biztosító lámpatesteket, döntötték ki a Varsányi 56-osok terén lévő
szemétgyűjtő edényt, tépték le és gyalázták meg a Polgármesteri Hivatal
homlokzatáról nemzeti lobogónkat.
Ezen gyalázatos esetek elkövetőinek
felkutatása és szankcionálása érdekében megtettük a bűntető feljelentést az
illetékes rendőrkapitányságon.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt
Lakosságot, hogy a közvagyon elleni
hasonló cselekmények, bűncselekmények megakadályozása érdekében
fokozottan ellenőrizzük, megfigyeljük köztereinket, közparkjainkat, és
minden esetben foganatosítjuk a
szükséges intézkedéseket az elkövetők felelősségre vonása és az okozott
kár megtérítése érdekében.
dr. Szilágyi Ákos

jegyző

D

Adó be(nem)fizetések
Dunavarsányi Napló
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mint arról idén már egyszer tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, 2012-ben városunkban gépjármű adó, iparűzési adó, talajterhelési díj, és idén először építményadó befizetési kötelezettsége van az érintett lakosoknak. Iparűzési adó
tekintetében az adó megállapítása önadózással, a bevallás benyújtásával történik,
melynek határideje március 31-e. Sajnos ezt a határidőt a vállalkozók és cégek jelentős része évről-évre nem tartja be. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a bevallás
benyújtásának elmulasztása bírságot von maga után.
Az önkormányzatok működése szempontjából rendkívül fontosak az adóbevételek,
hiszen ebből a pénzből elsősorban a helyi szolgáltatásokat, mint például a közüzemek
működtetését, a közvilágítást, az úthálózat karbantartását, intézményi szolgáltatásokat
finanszírozzuk. Évről évre több millió forintos adóhátralékot halmoznak fel egyes magánszemélyek és gazdasági társaságok, ezzel nehéz helyzetbe hozva a település működését, miközben ők is ugyanúgy élvezik a helyi szolgáltatások hasznát. Az adóhatóság
rendszeresen felszólítja a hátralékosokat adó befizetési kötelezettségükre, de sokan ezt
nem veszik komolyan. Pedig az adók behajtásra kerülnek! A többszöri felszólítás után
inkasszó kerül a cég bankszámlájára, illetve behajtó cég kapja meg az ügyet, ami már
plusz költségébe is kerül az érintett lakosoknak. A gépjármű adó be nem fizetése a gépjármű forgalomból való kivonását vonja maga után. Az intézkedések ellenére sajnos
még mindig sok a nem fizető adós, és ők mindnyájan etikátlanul viselkednek a határidőre teljesítő dunavarsányi polgárokkal szemben.
Mindezekre tekintettel a helyi adóhatósági hatáskör címzettje, a jegyző úgy
döntött, hogy az egy évi adótételt meghaladó hátralékkal rendelkező adósok nevét
– amennyiben 2012. október 31-éig nem rendezik hátralékukat – önkormányzatunk honlapján (www.dunavarsany.hu) nyilvánosságra hozza.
Amennyiben fizetési nehézségeik vannak, kérjük, jelezzék a Polgármesteri Hivatal
adócsoportjánál, ahol lehetőség van részletfizetési kérelem benyújtására. Együttműködő kollégáink megpróbálnak segíteni, hiszen a büntetések, a rengeteg felszólítás megírása, postázása sok-sok forintot vesz el a költségvetésből.
Kérünk mindenkit, hogy a határidőket figyelve időben teljesítse bevallási és adó befizetési kötelezettségét.
Adócsoport

Változás a hulladékszállításban

unavarsány Város Önkormányzata
a korábbi közszolgáltatóval, a
DHRV Kft.-vel kötött szerződéseket felmondta. Ennek indoka az volt, hogy
a kissebségi tulajdonossal nem sikerült
megállapodásra jutni néhány elengedhetetlen cégjogi kérdésben, többek közt az
ügyvezető megválasztásában. Az ügyvezető személyének hiánya pedig veszélyeztette a lakosság biztonságos és megszokott,
magas színvonalú közszolgáltatásokkal
való ellátását. Az önkormányzat eltökélt
abban, hogy az elmúlt években a hulladékkezelési ágazat területén elért kiemelkedő
színvonalú szolgáltatásokat – köztük a
szelektív hulladékgyűjtési rendszert, vagy
a zöldhulladék begyűjtését – megőrzi és
folyamatosan biztosítja. Az dunaharaszti
önkormányzat döntése az volt, hogy szakmai partner bevonásával közös társaságot
hoz létre, melyben az önkormányzati tulajdon - összhangban a készülő hulladékgazdálkodási törvénnyel és a kormány szán-

dékával – meghatározó, azaz 51% lesz. Az
új cég megalapításáig és a hatósági engedélyek beszerzéséig a hulladékkezelési feladatokat a kisebbségi tulajdonos, a Multiszint Kft. látja el.
A Multiszint Kft. 1995-ben alakult, azóta
tevékenykedik a hulladékszállítási ágazatban. Tíz éven keresztül voltak tagjai annak
a konzorciumnak, amely a fővárosi szilárd
hulladék begyűjtését és szállítását végezte,
jelenleg pedig alvállalkozóként vesz részt
ebben a munkában. 1 millió köbméter szilárd hulladék elszállításáról gondoskodnak
évente. Rendelkeznek a szükséges felszerelésekkel és eszközparkkal, célgép állományuk a legkorszerűbb műszaki színvonalat
képviseli és összesen 40 darab, Mercedes,
Schwarzmüller és Citroën típusú járművel
rendelkeznek. A cég a fővároson kívül főleg a mi régiónkban, így Szigetszentmiklóson, Gyálon, Vecsésen, Üllőn, Budaörsön,
Törökbálinton is tevékenykedik, de alvállalkozóként dolgozott már Dunaharasztiban

is a DHRV Kft., a Zöld Korona 2000 Kft.
valamint az dunaharaszti önkormányzat
megbízásából.
Mindannyiunk számára a pontosság, a
biztonságos feladatellátás, a környezetvédelmi és egészségügyi szempontok maradéktalan betartása a legfontosabb. A Multiszint Kft.-vel megalakítandó közös cég
alkalmas lesz arra, hogy minden szempontból megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Valamennyi korábbi munkavállalót
átvesz, és biztosítják az eddigi szállítási
menetrendet is. Fontos számunkra, hogy a
lakosság a lehető legkevesebbet érezzen
meg az átállásból. Ez azt jelenti, hogy
mindenki továbbra is azonos módon és a
korábbi áron veheti igénybe a szolgáltatást. Társaságunk törekszik arra, hogy a
lakosság számára a megszokott magas
színvonalat biztosítsa.
Multiszint Kft.

„Gyejó” tábor 2012
A
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Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti Szolgálat és
a Dyslexiás Gyermekekért Egyesület az idén is tábort szervezett gyermekek részére. Ebben az évben
választásunk a Balaton északi partján fekvő Pálkövére
esett. Ellátási területünkről 35 gyermekkel nyaraltunk ott
egy ifjúsági táborban (Dunavarsányról, Délegyházáról és
Majosházáról jöttek velünk gyerekek), ami a régi idők hangulatát idézte fel bennünk.

Köszönet az adományért

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat ezúton szeretné kifejezni köszönetét a SIEGER
KER KFT. vezetőjének, KLEIN ZSOLT Úrnak az adományért, amit eljuttatott hozzánk. A gyerekek nagyon örültek a
számos édességnek, ropogtatni valónak, amit szétosztottunk
az ellátási területünkön.
Itt szeretnénk köszönetet mondani BUKRI ÉVÁNAK, aki az
adományt közvetítette, majd kiszállította az intézménybe.
Kívánunk jó munkát és egészséget mindkettőjüknek:
a Gyejó dolgozói

JELENTKEZÉSI LEHETÔSÉG
A CSALÁDI NAPKÖZIBE
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Ismét igyekeztünk tartalmas programokat szervezni a gyermekeknek – odafelé menet Hegyestűnél álltunk meg,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra.
A tábor a Balatontól alig 100 méterre volt, és az időjárásnak
köszönhetően minden nap alkalmunk volt fürdeni és fagyizni.
Gyalogtúrát tettünk Révfülöpre a kikötőbe, valamint körbejártuk Pálkövét is.
Tartottunk sportnapot csapatversenyekkel, kézműves foglalkozásokat, és a gyermekeknek lehetőségük volt a tábor többi
lakójával is közös programra (pl.: színházi bemutató, táncbemutató, és többször is meghívták csoportunkat diszkóba).
A tábor végén minden
gyermek apróbb ajándékokkal – és reményeink
szerint szép emlékekkel –
tért haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni a fent említett települések képviselő-testületeinek, hogy költségvetésük lehetővé tette a tábor
megszervezését!
Bízva a testületek jó
szándékában
reméljük,
hogy hagyománnyá vált táborunkkal jövőre is örömet
szerezhetünk sok gyermeknek.
Ildikó néni, Judit néni,
Szandra néni

JÓTÉKONYSÁGI
RENDEZVÉNY
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány
JÓTÉKONYSÁGI ESTET szervez.
IDEJE: 2012. szeptember 28. 17 óra.
HELYE: Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár, Színházterem.
A tervezett program:
büfés vendéglátás, magyar nóták, adományosztás
(ruhák, cipők, játékok, könyvek, lakásfelszerelés).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat családi napközijének
Bambi és Törpike csoportjába dunavarsányi dolgozó
szülőknek várjuk 2 éves gyermekeit.

Partnereink: a művelődési ház dolgozói
és a nyugdíjas klubok vezetői.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában működő
otthonos, gyermek-centrikus intézményünket.

Ingyenes autóbuszt tervezünk a nyugdíjasok számára
(Délegyháza – Dunavarsány és vissza).

Jelentkezés: személyesen, a hét minden napján
9 és 16 óra között.
Cím: Kossuth Lajos utca – Arany János utca sarok.
Tel.: 06/24 473-003 ( Véghné Komáromi Márta).

További tájékoztatás a nyugdíjas klubok vezetőinél,
illetve a MISA Alapítvány irodai számán 06/24 486-023,
valamint e-mail címén: misa.alapitvany@gmail.com
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Óvodai élet
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lőször is szeretnék bemutatkozni, Balogh Hajnalkának
hívnak, a Méhecske csoport óvónénije vagyok. Újságírói
végzetséggel rendelkezem, ezért a Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda felkérésére elvállaltam, hogy beszámolok havonta
egy-egy csoport életéről. A kedves Szülők, érdeklődők ezáltal
bepillantást nyerhetnek óvodai közösségünk életébe; hogy mik
az elképzeléseink, céljaink, terveink. Legfontosabb értékünk a
gyermek, az önfeledt kacagásuk, vidám nevetésük, csengő-bongó
énekük.

MÉHECSKE CSOPORT

Óvónénik: Bajzáth Béláné (Margit néni),
Balogh Hajnalka (Hajni néni).
Dadus néni: Horváth Attiláné (Magdi néni).

Szeptemberben az óvodai tanév első
napján 11 pici méhecske zümmögött be a
méhrajba, az 5 középsős méhecske és a
14 nagycsoportos méhecske mellé. Így a
kaptárunkban 30 szorgalmas kis méhecske gyűjtögeti szorgalmasan a tudást, ismerkedik az óvodai élettel. A méhkirálynő Margit néni, aki hosszú évek óta őrzi a
kaptárt, nagy szeretettel és bölcsességgel
fogadta a kis lakókat. Magdi néni, a szolgálatra kész dadus pedig hűséges segítőtársa ebben a csodálatos munkában. Mert
ezek a kis méhecskék igen, 3 vagy 4 év
múlva kikerülve az óvodából igyekeznek
az iskolában is megállni a helyüket. Ehhez az óvó nénik szakértelme, helytállása, ugyanakkor következetes nevelése nagyon is szükséges. Sokszor nem kapja
meg a méltó elismerést a társadalmi hierarchiában ez a szakma, pedig egy jó
óvónéni kedves arca, gondoskodó szeretete örök és mély nyomot hagy egy-egy
gyermek életében. Ugyanez érvényes a
dadusokra is.
Szeptember a beszoktatás időszaka a
vegyes illetve kis csoport esetében. Ez
azt jelenti, hogy az anyukák és az apukák
együtt érkeznek csemetéjükkel az óvodába. Itt szinte egész nap együtt lehetnek
gyermekükkel, s közben részt vesznek az
óvodai csoport mindennapjaiban, életében. Ekkor a picik megismerkednek az
óvodai szokás- és szabályrendszerrel
mind a csoportszoba mind az udvar esetében. A legfontosabb, hogy a pici gyerekeket fokozatosan szoktassuk be; érezze
a gyermek, hogy a szülő nem hagyja még
teljesen magára. Eleinte csak rövid időre
hagyják ott a legféltettebb kincsüket. Sokan idegenkednek a vegyes csoporttól;

természetesen mindennek van előnye illetve hátránya. Inkább az előnyökre hívnám
fel a figyelmet; a nagyok szinte kistestvérként bánnak a picikkel, sokat segítenek a
gondozási, naposi munkálatokban. A foglalkozásokat külön építjük fel korcsoportokra bontva, a tapasztalat viszont azt
mutatja, hogy sokszor a nagyok húzzák
magukkal a kicsiket a tolerancia, az alkalmazkodás szempontjából is. Ezáltal
még szélesebb körűek lesznek az ismereteik. Már az eddigi időszak alatt is nagy
öröm volt számunkra, hogy a szemünk
előtt alakulnak ki baráti társaságok, kis
csoportok.
A nagycsoportosokkal már év elején elkezdünk beszélgetni az iskoláról, mert jövőre már kirepülnek a méhecskéink a
kaptárból. Velük külön-külön is sokat
foglakozunk majd, kizárjuk a zavaró körülményeket, megteremtjük a nyugodt
légkört. Amíg az egyik óvónéni az iskolára készíti a gyerekeket, addig a kicsi és
középsős méhecskék kizümmögnek az
udvarra, és ott foglalják el magukat a másik óvónénivel. Mert amíg ők önfeledten
játszadoznak, addig nagyon komoly
munka folyik bent a csoportszobában, a
nagy méhecskék elsajátítják a tanuláshoz
szükséges képességeket, készségeket.
Ugyanakkor az óvónénik nagyon jól tudják, hogy az óvoda nem kis iskola, és a
kis gyermekek nem kicsinyített felnőttek.
Tavasszal a nagyok a Suli-Vár keretében
megismerkednek az új tanítónénikkel,
ízelítőt kanak az iskolai életből. Ezáltal
egy kicsit könnyebb lesz az átmenet az
óvodából az iskolába. Jól bevált gyakorlat, hogy az új tanító nénik tavasszal ellátogatnak az óvodai csoportokba, és
megfigyelik a leendő kisiskolásaik megnyilvánulásait. Csoporton belül évzáró,
ballagó ünnep keretén belül veszünk búcsút a kirepülő méhecskéinktől.
A legfontosabb célkitűzés, hogy. a kicsikéink szeressenek óvodába járni, és a
szülők nyugodt szívvel hagyják itt a gye-
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rekeket. Ezért a Méhecske csoport életében is kiemelkedő tevékenység a játék,
hogy mindent áthasson a játékosság.
Nagyon fontos, hogy a megfelelő játék
kerüljön a gyerekhez, ami az életkori
sajátosságának megfelel. Az udvari játék során is hangsúlyozzuk a szabályok
betartását, mert az udvaron rajtuk kívül
más gyerekek is vannak, akikhez alkalmazkodniuk kell.
A kis Méhecskék nagyon szeretik a természetet. Az udvar sokszor zsúfolt, poros, ezért sokszor kidöngicsélünk majd a
közeli játszótérre. Nagy sétákat teszünk,
terméseket gyűjtünk, megfigyeljük a házi
állatokat, ősszel pedig a szüretet. Télen
szánkózunk, tavasszal ismét kizümmögünk, és megnézzük a természet ébredését. Nyáron pedig készülünk a vakációra.
Most is a gyerekek sok-sok nyári élménnyel tértek vissza.

Csoportunk életében hagyomány a Méhecske Napló. Minden pénteken eldöntjük, hogy az adott héten ki volt a legjobb,
legügyesebb gyerek. A Napló és a méhecske elzümmög annak a gyereknek a
családjához, aki az adott héten a legszófogadóbb volt. A családtagok segítségével leírják, mi minden történt a
méhecskével a hétvégén, rajzokkal,
fényképekkel színesíthetik a Naplót.
Ezáltal mi is megismerkedhetünk egyegy család életével.
A Méhecske csoport bemutatása nagyvonalakban megtörtént. Reméljük, pici és
nagyobb méhecskéink örömmel zümmögnek be hozzánk az óvodába.
Balogh Hajnalka

Dunavarsányi Napló
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NYÁRI UTAK - KÉT KERÉKEN…

Szent Vendel Kolping család nevéhez fűződő vakációs bringatúrák a hagyományok szerint idén is nagy
népszerűségnek örvendtek. A csapat lelkesedésének köszönhetően a hosszú távú kerekezés is felmerült
igényként, így első alkalommal 2010-ben jártunk a Balaton
déli partján, most pedig az északi part volt az úti célunk.

Az indulást gondos szervezés előzte meg, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni Schuszterné Katinak és családjának.
Bicajok műszakilag rendben, a teherautók felpakolva, csomagok összekészítve, indulás busszal
reggel 6-kor Keszthelyre 40 fővel, ahol biciklire
pattantunk. A kezdeti sík terep Balatongyörökig
tartott, ahol először szembesültünk a gravitáció hatásával, melyet a délutáni szakasz még fokozott. Az
első állomás Badacsonyban volt, ahol az „idősebb”
generáció nosztalgiázhatott Retro hangulatban.
Másnap a Káli-medence emelkedői tették próbára a
csapatot, de sikeresen vettük az akadályokat. A déli
harangszóra értünk Zánkára, ahol a nap fáradalmait
az ifjúsági táborban és a Balaton hullámai között pihenhettük ki. A banda utoljára kelt útra két keréken,
s indult Alsóörsre.
A kempingben a kicsik és a nagyok örömére egyaránt jó programnak bizonyult a gokartozás, és aki
még bírta erővel, róhatta tovább a kilométereket. A
többieket a Trabant-találkozó várta. Utolsó nap a
tervezett fürdőzés helyett a Balatonfüredi Borfesztiválra látogattunk el. Fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza. A nyári biciklizések levezetéseként szalonnasütéssel búcsúztattuk a nyarat.
A résztvevők lelkes csapata

2012. június-július-augusztus hónapban születettek névsora
Veres-Gál Luca
Márton Bence
Tóth Szabolcs Boldizsár
Antal Dóra
Sándor Barbara
Molnár Márton

június 26.
július 2.
július 2.
július 6.
július 25.
július 30.

Wáhl András
Szíjgyártó Zsombor Lajos
Csókás Ketrin Kamilla
Paréj Bálint Balázs
Pászti-Bodon Patrik
Farkas Kornél

július 30.
aug. 12.
aug. 12.
aug. 18.
aug. 20.
aug. 28.

2012. július-augusztus hónapban házasságot kötöttek
Tóth Imre
Joó András
Ágoston Zsolt
Kaszás István Ferenc
Kiss Béla
Váradi Zoltán
Laczkó Dániel
Medgyesi László

–
–
–
–
–
–
–
–

Borizs Titanilla
Nagy Emőke Gyöngyi
Medve Gabriella
Kakuk Marianna
Horváth Zsuzsanna Mária
Diener Szilvia
Végh Boglárka Ildikó
Horváth Anikó

Előző újságból kimaradt:
Terék Tibor
–
Molnár Ágnes

2012. július-augusztus
hónapban elhunytak névsora
Kalapács Krisztina
Dienes László
Dombi Imre
Antal Sándor
Hankai László István
Guba Ferencné
Szappanos Mihály
Petőfi Sándorné
Hegedűsné Sós Margit
Nádházi Mihályné

élt 26 évet
élt 63 évet
élt 64 évet
élt 68 évet
élt 74 évet
élt 75 évet
élt 76 évet
élt 80 évet
élt 80 évet
élt 87 évet

Köszönetnyilvánítás

Csenki Ferencné, született Herpai
Mária Magdolna életének 73. évében, 2012. augusztus 21-én elhunyt. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki osztozott a
család fájdalmában, és elkísérte Őt
utolsó útjára. A gyászoló család
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Az új tanév

S

zeptember 3-án elkezdődött a tanév. A dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában 635 diák
kezdte meg a tanulást. Ezek a napok az
iskolába lépő elsősöknek a legizgalmasabbak. Új arcok veszik őket körül az új
környezetben, új barátokra lelnek, s e
mellett sok új feladatot kapnak, és új szabályokat kell betartaniuk. Bízom benne,
hogy kis növendékeink jó kedvvel, lelkesedéssel, érdeklődéssel lépték át az iskolakaput, s nem félelemmel, bizonytalansággal telve kezdik meg az első osztályt,
hiszen az első napok élményei hosszú
időre meghatározzák a gyermekek iskolai
közérzetét, teljesítményét.
Tanévkezdésre a megnövekedett tanulólétszám és feladat miatt két új pedagógus-álláshelyet biztosított számunkra a
város önkormányzata. Köszönet érte!

A tárgyi feltételek is sokat változtak.
Nyáron nagy munka folyt a tornacsarnokban és környékén. A beruházás legjelentősebb része a meglévő, elhasználódott parkettaburkolat cseréje volt. Az új parketta
alá teljesen új aljzatbeton és szigetelőréteg
került. A szakemberek a lelátót biztonsági
okokból acél tartószerkezettel erősítették
meg, és a védőkorlátot megmagasították.

Köszönjük a fenntartó önkormányzatnak, hogy mindez megvalósult! Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek is,
akik a nyár folyamán néhány tantermet
társadalmi munkában újítottak fel.
Az idei tanév sok változás elé állítja az
iskolát, mert több, az oktatást és a működést érintő jogszabály is megváltozott.
Szeptember elsején lépett hatályba az új
nemzeti köznevelésről szóló törvény és a
végrehajtását szabályozó kormányrendelet. A legtöbb intézkedés fokozatosan lép
életbe, mindez a köznevelési törvény keretjellegéből adódik. E tanévtől bevezetésre került az első és az ötödik évfolyamon a mindennapos testnevelés, melyet
felmenő rendszerben kell majd kialakítani. Örülünk, hogy a tanulóink többet mozoghatnak, s mindezt úgy valósítjuk meg,
hogy a meglévő egyéb tantárgyak óraszámai nem csökkennek.

A táncterem parkettáját felcsiszolták, lakkozták, a falat új tükörrel látták
el. Kifestették a
csarnokot, a tánctermet és az ott található közlekedőket, folyosókat.
Az atlétikakert régi kerítését teljes
hosszában elbontották, helyére új kerítés épült, melyet
labdafogó hálóval
láttak el.

Decemberig felül kell vizsgálnunk a
pedagógiai programunkat annak érdekében, hogy az a kerettantervről szóló jogszabály, valamint a köznevelési törvény
rendelkezéseinek megfeleljen.
A változás elbizonytalanít és aggodalommal tölt el bennünket: vajon milyen
nehézségekkel kell megküzdenünk. Ezért
ennek a tanévnek a mottójául egy Széchenyi-idézetet választottunk. „Azokból
a kövekből, melyek utunkba gördülnek,
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”
Az iskolai közösség minden tagjának
nagyon szép, tartalmas tanévet kívánok!
Vas Zoltánné
igazgató, Árpád Fejedelem Ált. Isk.
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Dunavarsány Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2012. október 23-án, kedden
az 1956-os forradalom és szabadságharc

Program:

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

9.00 Zászlófelvonás a Cserkészház udvarán,
ezt követően csendes séta a temetőbe a cserkészek vezetésével.
11.00 Ünnepi műsor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Ünnepi beszédet mond Bóna Zoltán polgármester.
„Embernek magyart, magyarnak emberit!”
címmel az Árpád Fejedelem Általános Iskola
8. évfolyamos tanulóinak műsora.

12.00 Koszorúzás a Varsányi ’56-osok terén
Szavalat: Portik-Cseres Éva

17.00 Filmvetítés a művelődési ház nagytermében

A csodacsatár

fekete-fehér, magyar vígjáték, 90 perc, 1956

Rendezte: Keleti Márton
Szereplők: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Mányai Lajos,
Feleki Kamil, Ungváry László, Pongrácz Imre,
Schubert Éva, Sinkovits Imre, Gózon Gyula.

A filmvetítésre a belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!
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A hangyától a szürke marháig…

Állatok Világnapja
alkalmából

szeretettel várunk mindenkit a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a Soli Deo Gloria Közösség programjára.

2012. szeptember 29-én
(szombaton)

14.00 – 18.00-ig

a Soli Deo Gloria Közösségi Ház Jószágportájára
(2336 Dunavarsány, Habitat u. 10-12.)
A programon megismerkedhetnek a Jószágporta
állataival, illetve
kérünk mindenkit, hogy akinek különleges
vagy „csak” számára kedves állata van,
hozza el a rendezvényre,
és mutassa meg másoknak is kedvencét!

Kutyát, cicát, teknőst, halat, madarat, pókot, hörcsögöt,
kígyót, békát, nyuszit, malacot, lovat…
bármit, aminek, kettő vagy négy, vagy egy lába sincs,
csúszik, mászik, úszik, repül, lépked, vágtat, ugrik.
A programon való részvétel ingyenes és
állatbarátok részére kötelező!

Színházbusz
2012. október 27-én
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Legyél Te is HÁZITÜNDÉR!
(ha Neked is fontosak a részletek…)

Segítünk abban, hogyan
lehetsz HÁZI Tündér,
KERTI Tündér,
KONYHA Tündér,
CSINOS Tündér,
EGÉSZSÉGES Tündér,
OKOS Tündér.

Háztartási praktikák, sütési –
fo”zési tanácsok, lakberendezési
ötletek, programtervezés, kerti
praktikák, fortélyok,
tílustanácsadás.

Szeretettel várunk minden háziasszonyt és leendo” háziasszonyt új programsorozatunkra kéthetente péntekenként.
Elso” alkalom

2012. október 12. (péntek) 17.00-tól.
Ha Te is szeretnél Házitündér lenni, akkor itt a helyed!
A programokon a részvétel ingyenes!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth. L. u. 2. • Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Budapesti Vígszínházba
szeretettel hívunk mindenkit a

William Shakespeare:

Makrancos Kata
című előadására.

A bravúros vígjáték főhőse az éles nyelvű,
nyers modorú Kata, aki mindenkit elmar
maga mellől, így nem sok reménye van a
házasságra. Ám mégis akad egy elszánt férfi, Petruchio, aki vállalkozik Kata megszelídítésére... De vajon hogyan lehet megszelídíteni egy makacs, kezelhetetlen, öntörvényű nőt,
aki hallani sem akar a férfiról? És egyáltalán: mitől lesz makrancossá egy nő? Azért, mert
nő? Vagy szeszélyből, netán keserű sértettségből? Vagy csak azért, mert tisztában van a
saját értékeivel? És vajon mivel kelti fel egy életerőtől duzzadó, akadálymentes hódításokhoz szokott, magabiztos férfi figyelmét? Találkozásuk láttán a néző előtt fölsejlik a
szimpla macsó nőgyalázás lehetősége, de éppen úgy a férfi–nő kapcsolat mindig kiszámíthatatlan biokémiája is. Gothár Péter egyedi fantáziája, különleges látásmódja és kivételes humora ebben a színházi rendezésében is megmutatkozik.
Költség:
belépőjegy - 2.800 Ft/fő
busz - 850 Ft / fő
összesen - 3.650 Ft / fő
Indulás: 17.30-kor a művelődési ház elől.

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban

2012. október 15-éig

személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Ősztől újra szeretettel várja a gyerekeket és anyukákat
a Babás-Mamás Klub a művelődési házban.

11

Programok:

Október 2. (kedd) 10 óra
Jó id esetén: az új, Soli Deo gloria közösségi Ház udvarán lév játszótér
közös kipróbálása. (Gyülekez a mveldési ház eltt,
de akiknek közelebb esik a Habitat utca, azokkal a helyszínen találkozunk.)
Rossz id esetén: gesztenye-báb készítés a mveldési házban.

Október 13. (szombat) 9-12 óra

szi gyerekruha- és játékbörze

Várjuk a gyerekek kintt, de még jó állapotban lév ruháit és játékait
eladni szándékozó magánszemélyek,
családok jelentkezését az árusításra.
részvételi díj: 1.500 Ft/asztal
A Babás-Mamás Klub tagjainak ingyenes!
Jelentkezni lehet: munkanapokon 9-16 óra között
a mveldési házban,
illetve a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Október 16. (kedd) 10 óra

Vízhányó anita védn a vendégünk

Téma: Egészségvédelmi nevel program bemutatása.

Október 30. (kedd) 10 óra
kötetlen találkozás a babákkal és anyukáikkal.

VÁSÁROK

a mûvelôdési
házban
09.26.
Látásvizsgálat
10.03.
Vegyes vásár
10.11.
Vegyes vásár
10.17.
Vegyes vásár

Dunavarsányi Napló
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A „12 – EGY TUCAT”
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címû vetélkedõ szeptemberi kérdései

ovábbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk ötödik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket június 10-éig kérjük megküldeni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban a
művelődési ház irodájába.
-1Bozsi Mihály
Molnár István
Halassy Olivér
Homonnay Márton
Brandi Jenő

A FENT FELSOROLT SZEMÉLYEK EZT AZ
OLIMPIÁT
REKLÁMOZÓ
PLAKÁTON MILYEN SPORTÁGBAN, MILYEN
EREDMÉNYT ÉRTEK EL?

-2A Paralimpiai Játékokat 1992-től kapcsolták össze szervezetileg az olimpiával
úgy, hogy azon a helyszínen, három héttel annak vége után kerül megrendezésre.
A paralimpiai mozgalom a „kerekesszékesek” első versenyeivel kezdődött.
HOL, MIKOR?
-3A sérült sportolók részére ma már nemcsak nyári, de téli paralimpiát is rendeznek.
HÁNY SPORTÁGBAN INDULHATNAK NYÁRON, ÉS HÁNY SPORTÁGBAN TÉLEN ?

-4A magyar paralimpiai versenyzők több
sportágban is aranyérmes helyezést értek
el. Ezek között volt olyan, aki magyar neve ellenére nem magyar színekben nyert.
Tehát a nevük?
a) 100 méteres pillangóúszás?
b) Kerékpár 4.000 m pályaverseny
c) Asztalitenisz

-5A település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Beregi-síkságon található. Református temploma késő román
stílusban, a 13. században épült a Csaronda patak árterületéből kiemelkedő szigeten (un. szárazulaton). Az alul teljesen
zárt nyugati homlokzat fölött emelkedik a
hajóba beugró karcsú torony. A körerkélyes tornyot zsindellyel borított hegyes si-

sak koronázza. A templom belsejében színes falfestés maradványai láthatók. A festménymaradványok a kor divatja szerinti
magyaros motívumokat, „mosolygó szenteket” ábrázolnak. Említésre méltó a
templom mellett álló, a 13. században
épült műemlék jellegű fa harangláb.
A TELEPÜLÉS NEVE?

-6Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan két kérdéshez ismét a „Régi Szavak Szótárát”
vettük igénybe.
Mit jelent az INZSELLÉR szó?
a) ÁLTALÁNOS MŰSZAKI KÉPZETTSÉGŰ EMBER, ELSŐSORBAN FÖLDMÉRŐ, VÍZSZABÁLYOZÓ MÉRNÖK
b) ELSZEGÉNYEDETT, SEMMI IGAERŐT ÉS ESZKÖZT (ló, ökör, eke,
szekér stb.) NEM BIRTOKLÓ SZEGÉNYPARASZT
c) ALSÓBBRENDŰ, TUDATLAN SZEMÉLY

-7Mi az INFULA szó jelentése?
a) KÖZVETLENÜL A TESTEN VISELT, VÁSZONBÓL KÉSZÜLT,
ÚJJATLAN NŐI RUHADARAB,
FEHÉRNEMŰ
b) PÜSPÖKSÜVEG
c) BŰZÖS, UNDORÍTÓ ANYAG

-8„Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven.
Egy olyan nyelven, amely sehol az egész
világon nincs, csak itt, ebben a kicsiny
tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek még rokonai sincsenek,
mert annyira régen szakadtunk el a nyelvtestvérektől […] S íme, mégis itt vagyunk! […] Itt vagyunk itthon, Európa
kellős közepén…” – Móricz Zsigmond
beszéde 1929-ben szülőfalujában.
A TELEPÜLÉS NEVE?

-9A város történelmét, ahol a képen látható
vár áll, az egymást váltó fejedelmek, főurak, a Báthoriak, Bethlenek, Rákócziak
és Károlyiak írták. Virágzása mégis a
Báthori családhoz kötődik, hiszen nem-

csak a várat, de a város két középkori
templomát is ők építették.
A VÁROS NEVE?

- 10 Móricz Zsigmond 1936-ban találkozott
Csibével, aki fogadott lánya lett. Az egykori lelencgyerekről mintázta Árvácskát
azonos című regényében. A lány gyerekkori történeteiből 28 novellát írt. MI
VOLT AZ EREDETI NEVE CSIBÉNEK?
a) HOLICS EUGÉNIA
b) SIMONYI MÁRIA
c) LITTKEY ERZSÉBET

- 11 MI EZ, MIKOR ALAKULT MEG,
KINEK A „TALÁLMÁNYA”?

- 12 Szeptember 19-én ünnepeltük Kossuth
Lajos születésének 210. évfordulóját.
Születésének 100. évfordulóján leplezték
le a nagy államférfi második, teljes alakos szobrát Róna József alkotását a város
központjában lévő téren, az Európa szálló előtt. Ott, ahol 1848. október 4-én elmondta azt a toborzó beszédet, amely így
kezdődött: „.??. népe, nemzetem büszkesége…”
A VÁROS NEVE?
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A Varsány Baranta is képviseltette
magát az edzőtáborban

A

z idei Nemzeti Baranta edzőtábor
július 15-e és 22-e között került
megrendezésre Felcsút, Szúnyogpusztán, az Országos Baranta Szövetség, a Zrínyi Baranta SE és a Vértes
Baranta csapata szervezésében, Vukics
Ferenc őrnagy vezetésével. Csapatunkból
13 gyereket vittünk magunkkal, akik hősiesen állták a sarat egész héten. Volt, aki

megszeppent a kemény, katonás kiképzéstől, de pár nap alatt ő is belejött. A felnőtteknek reggel 5 órakor indult a nap
alaki kiképzéssel, futással, egyik nap pedig úszással. A kisebbeknek elég volt

6.30-kor kezdeni a napot futással, bemelegítéssel, majd közös reggeli után indulhatott a
különböző pusztakezes
és eszközös alkalmazási
technikák gyakorlása
szakavatott vezetőkkel.
Mindenkinek a fokozatvizsga teljesítése volt a
cél, amire szombaton
került sor. Ott meg kellett felelni a következő
területeken: futás terepen időre, úszás időre, 3. fokozatnak 45
km gyalogtúra 8 óra alatt, botforgatás,
botvívás, bot formagyakorlat, ostortechnikák, szablyavívás, csatakereszt dobás,
íjászat (harci, dobott korongra, mesterlövészet, párbaj), pusztakezes önvédelem,
birkózás, néptánc, népdal. Természetesen
a különböző szintű fokozatvizsgákon
más-más a teljesítendő feladat. Emellett
lovaglás, gazdálkodás,
népszokások, magyar
gyermekjátékok, vendégvárás témakörökben
szintén bizonyítaniuk
kellett a vizsgázóknak.
A felkészülés napjain
szabadidő
jóformán
nem volt, ha mégis
akadt 1-2 óra, akkor
szellemi
táplálékkal
gondoskodtak
arról,
hogy értelmesen teljen
el (Vukics Ferenc: A Baranta története, Géczy
Gábor: A magyar műveltség és világlátás, Vukics Ferenc: Hazám védelmében (Ébredő Magyarország
1919-1944 között), Dr. Obrusánszki Borbála: Hun-Magyar rokonság).
Esténként éjfélig táncházban vezethette
le még megmaradt energiáját, akinek volt. A népdalokat, néptáncokat
hivatásos oktatóktól tanulhattuk.
Reménykedtünk, hogy éjszakánként pihenhetünk kicsit, de gyorsan
tudomásunkra jutott, hogy riadókat
is terveznek, amikor is villámgyorsan tizedekbe rendeződve kellett a
parancsokat végrehajtanunk.
Csapatunkból szinte mindenkinek sikerült letennie az általa kitű-

zött vizsgát, ami bizonyítja, hogy az évközi ill. az edzőtáborban töltött idő nem
volt haszontalan. Új tudásanyaggal feltöltődve futunk neki a következő évnek,
bízva abban, hogy többek csatlakoznak
hozzánk, hiszen a magyar embernek ismernie kell hagyományait, testkultúráját,
valós történelmét, melyek elsajátításában
a Baranta jelentős szerephez jut. Várunk
mindenkit szeretettel edzéseinkre.

Hétfő: 18-19.30-ig (Árpád Fejedelem
Ált. Isk. Sportcsarnoka)
Szombat: 10-12-ig (Egészségházzal
szembeni füves terület)
Érdeklődés: 06/30 420-8754 (Ujhelyi
Andrea - ujhelyi.andi6@gmail.com

Dunavarsányi Napló
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Épül a katolikus gyülekezet
közösségi háza

Ú T R A VA L Ó

Kolozsvári utcában, a katolikus
templom mögött megkezdődött
annak a közösségi háznak az építése, amelynek története valamikor három
évvel ezelőtt, egy késő márciusi estén kezdődött. Kis R. Sándor plébános vezetésével egy ötfős küldöttség indult a váci megyéspüspökhöz, hogy kijárják a közösségi
épület ügyét. A plébánosnak ugyanis régóta dédelgetett álma volt, hogy Dunavarsány katolikus ifjúsága és idősebb korosztálya egyaránt színvonalas közösségi házban teljesíthesse ki gyülekezeti létét.
Dr. Gróf Bethlen István, Batik Miklós,
Tóth István (Nagyvarsány), Varsányi

A

L

Gábor és Sándor atya 2009-ben tett tehát látogatást a püspökségen, ahol egy jó
hangulatú beszélgetés keretében meg is
nyerték a püspökség támogatását a
munkálatokhoz. A tervezés ezután kezdődött, s a mintegy 67 millió forint összköltségű épület kivitelezése a közelmúltban indult.
Szívből kívánjuk, hogy a közösségi
ház építése a terveknek megfelelően
haladjon, és rövidesen egy lelkekkel,
programokkal telt gyülekezeti ház fogadja Dunavarsány hívő, katolikus közösségét.
Szilvay Balázs

egfontosabb tárgyaink
között tarjuk számon
kulcsainkat. Amikor
nem találjuk őket a táskánk
alján, akkor bosszúsan keressük. Amikor keresni kell a látogató beengedésekor vagy az otthonból való távozáskor a lakáskulcsot, vagy a gépkocsi kulcsát, akkor érezzük, hogy milyen fontosak
ezek a kis tárgyak. De átvitt értelemben is használjuk e kifejezést,
nemcsak matematikai tételek, rejtvények megoldásaként, hanem életünk konfliktusainak, feladatainak, legyőzendő kihívásainak megoldásaként is. Sokszor kérdezzük, vajon mi lehet a kulcsa annak, hogy életünk egy-egy nehéz, megpróbáló helyzetéből kikeveredjünk, vagy egy
ígéretes helyzetébe bejussunk. Továbbá személyre is alkalmazzuk a
kulcs kifejezést, hiszen kulcspozícióban gondoljuk azokat, akik megoldják a bennünket megkötöző bilincseket, feloldják az idegeinket
megpróbáló feszültségeket, pótolják/biztosítják a fájdalmas hiányainkat. Ennek alapján gondoljuk erről vagy arról a személyről, hogy
kulcspozícióban van, s ezért bizalommal, sőt sokszor alázattal viszonyulunk iránta.
De úgy, ahogy az e földi világban mindennel megtörténik, a kulcsok
sem működnek tökéletesen. A kis fémtárgy beletörik a zárba, a távirányítóba lemerül az elem, vagy zárlatos, a megoldás nem működik,
eredményt nem hoz, a kulcspozícióban lévő személyről pedig kiderül,
hogy vagy nincs abban, vagy nem áll a rendelkezésünkre. A kiábrándulások azonban nem csak kudarcélményt jelenthetnek, hanem azt a
fajta kijózanodást, amely a hitnek megerősödéséhez vezet. A jelzett
történetben arról van szó, hogy a római császár isteni tiszteletet követel s üldözi mindazokat, akik ennek megfelelő hódolattal nem veszik
őt körül. S akkor a megpróbált krisztusi közösségek egyike a mai Törökország területén lévő philadelphiai gyülekezet azt a hírt kapja,
hogy aki igazán kulcspozícióban van, akinél az élet és a halál kérdésének a megoldása van, akinél maga a megváltás van, a mi Urunk Jézus Krisztus nyitott ajtót ad eléjük.
Hányszor érezzük, hogy ajtók becsukódnak előttünk, ahová szeretnénk bejutni, és ajtók becsukódnak mögöttünk, ahonnan szeretnénk
kijutni. Érezzük általában is és konkrétságban is az emberi élet bűnben, gyarlóságban, betegségben és halálban megjelenő bilincseit. S
érezzük azt is, hogy ezekből semmilyen emberi erő igazi szabadságot
nem tud adni, mert az is, akit kulcspozícióban gondolunk, súlyos bilincseket hordoz. A hitnek a lényege éppen az, hogy az ember leteszi
a tévhiteit, az illúzióit, s amikor azt érzi, hogy minden természeti és

Kettőskereszt-állítás
a mézüzem melletti területen

emberi ajtó bezáródik, akkor
lesz fogékony arra, hogy
megérezze az isteni szeretetnek a megnyíló és csodákra
ajtót nyitó hatalmát.
Olvasandó: Jelenések 3,7-14
Ennek a hívő tudatnak a
jele, hogy mindenek ellenére – ideértve a halált is – nem veszítjük el
a reménységünket a beteljesedést és az örök életet illetően. Ennek a
hívó tudatnak a következménye, hogy tudunk áldozatot hozni, mert
nincs megkötve a kezünk, s szabad kézzel tudunk szolgálni. S ennek
a hívő tudatnak a következménye az is, hogy már a földi világban is a
természeti és társadalmi erők hatása mellett a kegyelem áldását is hordozzuk.
Nem csak a philadelphiai gyülekezet, hanem mi is Isten akaratából
nyitott ajtó előtt állunk. Sokszor döngetjük azt, máskor hátat fordítunk
neki, megint máskor észre sem vesszük. Vezessen a Lélek bennünket,
hogy lássuk az isteni szeretet életre, örökéletre ajtót nyitó hatalmának
valóságát s ebben a valóságban éljük meg mindennapjainkat.
A Presbitérium

Az ajtó nyitva áll…

Protestáns Kulturális Estre

hívunk és várunk minden érdeklődőt, akik szívesen hallgatják
magyar költők megzenésített verseit a
FACSIGA EGYÜTTES előadásában

október 26-án 18:30-kor a Soli Deo Gloria Közösségi Házba.
A belépés díjtalan,
és a személyes találkozást remélve maradunk szeretettel:

SDG Közösség

CSERKÉSZTOBORZÓ NYÍLTNAPRA
hívunk és várunk minden érdeklődőt, akik szívesen ismerkednek csapatunk
múlt évi programjával, általános célkitűzéseivel és a közeljövő terveivel a

Kossuth Lajos cserkészházba október 19-én 17 órára.
A résztvevőket és az érdeklődőket szerény szeretetvendégséggel is várjuk.
Csapatvezetőség
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
06/24 472-010
Egészségház fsz. 36.
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
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
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 Óvoda
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

Dunavarsányi Napló

DUnAvArsÁny APróbAn

• Eladó: hűtőszekrény (Minszk),
szobabicikli (Remond ts-303),
60L-es hordó.
Tel.: 06/70 269-0006

• Redőny, reluxa, szúnyogháló,
napellenző. Újak szerelése, régiek
javítása.
Tel.: 06/20 971-5198
(Murányi István)
• Redőny, reluxa, szúnyogháló
készítés, javítás garanciával!
(Gurtni csere 2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968;
Dunavarsány, Görgey u. 6/a.

• Parkettás mester vállal lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC szőnyeg ragasztását
anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Hűtőgép javítás garanciával
hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• TV, monitor, DVD, CD, mikro
sütő javítása garanciával.
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
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• Vízvezeték szerelés, javítás,
dugulás elhárítás, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Gyermekfelügyelet bölcsődei
jelleggel, Mesekuckó Családi
Napközi.
Tel.: 06/20 364-2530

• BÖLCSőDE?!
Tel.: 06/30 924-8087,
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Matematika, fizika korrepetálás
és pótvizsga felkészítés!
Tel.: 06/20-558-4555

• Matematika korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalok.
Estiseknek, levelezősöknek főleg
délelőtt, kora délután.
Tel.: 06/30 482-9081

• Gibraltárról hazatelepült
körömápoló szakember minőségi
géllakkozást vállal. Próbáld ki,
mi a menő nyugaton! Ismerd
meg a piacvezető amerika
márkát!
Szeptemberben féláron!
Tel.: 06/30 337-46-77
(Maroda Beáta)

Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat
a Bri&Zo Lakásfelszerelési és Italdiszkontunkba (Brigi Bolt)
megújult árukészlettel, bővített italválasztékkal, strandfelszereléssel,
befőzéshez szükséges kellékekkel és számos szezonális termékkel.
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Kiadja:
Nytsz:
e-mail címen.
Dunavarsány Önkormányzata
B/PHF 1125/P/93
***
***
Csak névvel ellátott,
Felelõs kiadó:
***
közérdekû írást teszünk közzé.
Dr. Szilágyi Ákos Andor
Megjelenik havonta.
***
***
***
Hirdetésfeladás:
Fõszerkesztõ:
Ára:
a Polgármesteri Hivatal
Dr. Szilvay Balázs
ingyenesen kapják
Pénzügyi Osztályán
06/70 453-4528
a város lakói.
vagy 06/20 515-0582
06/24 521-066
ISSN 2060-2812 (Nyomtatott) * ISSN 2063-0964 (Online)

16

Dunavarsányi Napló

MEGNYÍLT A

XXIII. évfolyam 9. szám

SZÉPSÉGSTÚDIÓ!

Dunavarsány, Kossuth L. utca 12.

Elegáns környezetben, szolid árakkal,
nyitási és állandó akciókkal várjuk a szépülni vágyókat.
www.zsurlo.5mp.eu

Béki Edina
fodrász
Tel.: 06/70 394-1791

Férfi, nôi és gyermek hajvágás, mátrix hajfestés.
Biotermékek, botox kezelés, mikrodermabrázió, cukorpaszta.
manikûr, mûköröm, gél lakk.

Bodnár Tímea
kéz- és lábápoló
Tel.: 06/70 559-8328

Ismeri már
a Soli Deo Gloria Közösségi Ház
KISBOLTJÁT???☺
Nyugati Lakópark, Habitat utca!
(A gyógyszertártól 100 méterre)
Élelmiszer, üdítô, mirelit, cigaretta, ital,
dohány, újság és vegyiáru, péksütemény,
jégkrém, valamint minden nap reggel
és délután 15 órától friss kenyér, zsemle!
Ugyanitt szônyeg- és ruhatisztító,
kelmefestô FELVEVÕHELY!
Egy héten belül.
Üzletünkben hamarosan módjukban áll
bankkártyával is fizetni!!!

Nyitva tartás:
hétköznap 6-19,
hétvégén 7-20 óráig.

Minden ünnepnap NYITVA!!!
Várjuk kedves Vásárlóinkat!!!

Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna
kozmetikus
Tel.: 06/20 970-9976

