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„KIJÁRTÁK” AZ UTAT

O

któber végén hivatalosan is megszületett a
megállapodás a szigetszentmiklósi járás
létrehozásáról. Az errõl szóló együttmûködést a felek ünnepélyes keretek között írták alá a
szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal földszinti tanácskozótermében, ahol Dunavarsányt Bóna Zoltán polgármester, a Pest Megyei Kormányhivatalt pedig
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott képviselte.
Mint ismert, városunk mellett Délegyháza, Dunaharaszti, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom,
Szigetszentmiklós, Taksony és Tököl tartozik majd januártól ehhez a járáshoz. Jó hír, hogy ezzel
egy idõben Dunavarsányban járási kirendeltség is létesül.
A témával kapcsolatos további részletek a 4. oldalon.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2012. november 20-ai rendes, nyílt ülés –

A testület úgy határozott, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázat
terhére az Árpád Fejedelem Általános Iskola felső tagozatos épületének és az Erkel Ferenc Zeneiskola épületének, valamint az Árpád Fejedelem Általános Iskola II. sz. telephely – „Elemi Iskola” –
épületének energetikai korszerűsítésének
szándékával pályázatot nyújt be. Megbízta a Grant Plus Kft.-t a pályázat előkészítési feladatainak elvégzésével és az előzetes energetikai tanulmány összeállításával, valamint döntött a korszerűsítésre
vonatkozó pályázat bruttó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás bruttó mértékéről. A vállalt saját erő összegét a
2013. évi költségvetésben biztosítja, és
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a pályázat benyújtására, és a további szükséges intézkedések megtételére.
A testület meghatározta a 2013. évi
költségvetési koncepcióját.
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és
mellékleteivel együtt elfogadta.
A testület az önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési tervét elfogadta.
A képviselőtestület a „Központi orvosi ügyelet ellátása Dunavarsány Város,
Délegyháza Község és Majosháza Község részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapította meg: a DELTA Országos Katasztrófa
Mentő
Csoport
ajánlata
érvénytelen, a Közép-Magyarországi
Szociális Ellátó Nonprofit Kft. ajánlata

D

érvényes, a Medical-Provisor Kft. ajánlata érvényes. Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a MedicalProvisor Kft. tette, az eljárás nyertese a
Medical-Provisor Kft. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
A képviselőtestület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzata és a Piroska Patika Gyógyszerkereskedelmi Kft.
között 2012. július 31. napján létrejött
bérleti szerződés módosítását. Felhatalmazta továbbá a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselőtestület – figyelemmel a
Dunavarsány Város Önkormányzata és a
Piroska Patika Gyógyszerkereskedelmi
Kft. között 2012. július 31. napján létrejött bérleti szerződés 14. pontjában foglaltakra – hozzájárult ahhoz, hogy a Piroska Patika Gyógyszerkereskedelmi Kft.
a dunavarsányi 112 helyrajzi számú, kivett községháza megnevezésű, természetben a 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 18. szám alatti ingatlanban található,
korábban az Angyal Patika székhelyéül
szolgáló bérleményét tovább bérbe adhassa az Életerő Patika Kft. részére biobolt működtetése, gyógyhatású készítmények és bizonyos gyógyszerek kereskedelmi forgalmazása céljára.
A testület elfogadta az elektronikus
médiaszolgáltatási szerződést, amely a
Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel
kerül megkötésre 2013. január 1-jétől 1
éves, határozott időtartamra, havi
110.000 Ft + Áfa összegért, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

TÁJÉKOZTATÁS

unavarsány Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, mint I. fokú építéshatóság fennmaradási engedélyezési eljárások megindításáról értesíti az érintett ügyfeleket.

A Dunavarsány, Petőfi-tó 0113/6 hrsz. alatti ingatlanon engedély nélkül felépített horgászházak tekintetében egyes Tulajdonosok fennmaradási engedély kérelmet nyújtottak be az
építéshatósághoz. Az eljárásokkal kapcsolatban az érintett
ügyfelek (az érintett ingatlan és a szomszédos ingatlanok tulajdonosai és haszonélvezői) tájékoztatást kaphatnak a www.
dunavarsany.hu honlapon és az önkormányzati hirdetőtáblákon. Részletes tájékoztatást a Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben kérhetnek.

A testület kinyilvánította írásban is
egyértelmű szándékát arra vonatkozóan,
hogy az Állami Intézményfenntartó Központ fenntartásába történő átadást követően is gondoskodik az Árpád Fejedelem
Általános Iskola, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatainak ellátását szolgáló, az
Önkormányzat tulajdonát képező ingóés ingatlanvagyon működtetéséről.
Zárt ülés keretében a testület állattartási ügyben hozott határozatot.

Rendeletek:
A képviselőtestület megalkotta:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
21/2012. (XI.21.) önkormányzati rendeletét,
A helyi adókról szóló 26/2011.
(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012 (XI. 21.) önkormányzati rendeletét,
Az
állatok
tartásáról
szóló
23/2012.(XI. 21.) önkormányzati rendeletét,
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 14/2012. (VI.13.) számú
önkormányzati rendelet és módosításának hatályon kívül helyezéséről szóló
24/2012. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét.

A következő képviselőtestületi
ülés 2012. december 11-én,
17.00-kor lesz
a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje az
alábbiak szerint módosul decemberben:

December 1-je (szombat) munkanap (pénteki munkarendben:
12.00-ig van ügyfélfogadás).
December 15-e (szombat) munkanap (pénteki munkarendben:
12.00-ig van ügyfélfogadás).
December 24-e (hétfő) munkaszüneti nap.
December 27-28-án (csütörtök-péntek) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
December 31-e (hétfő) munkaszüneti nap.

2013. január 2-ától a megszokott
munkarendben várjuk a Tisztelt Ügyfeleket!

Áldott Ünnepeket Kívánunk!
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A

z elmúlt hónapokban is sok gazdag
és élménydús programon találkozhattunk egymással. Köszönet érte
mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban vagy más módon kivette belőle a részét. Mindeközben izgalmas és hosszú távú
változások közepén vagyunk, amelyek remélem, minden dunavarsányi polgár és az egész
ország javát fogják szolgálni.
Az egyik legfontosabb változás, hogy a szigetszentmiklósi járásban Dunavarsány kiemelt pozíciót, járási kirendeltséget kapott. Ennek köszönhetően a lakosság helyben tudja
majd intézni az államigazgatással kapcsolatos
ügyeit. Öt munkatársunk folytatja itt közszolgálati pályafutását január 1-jétől, amelynek
helyszíne a jelenlegi Igazgatási Iroda épülete
lesz.
Mindeközben a miniszterelnök úr bejelentette az önkormányzatok adósságrendezését,
amelyben Dunavarsány is segítségre számíthat. Ennek következtében a fejlesztési lehetőségeink még erőteljesebben nőhetnek.
Örömmel tapasztaltuk, hogy gyermekek,
pedagógusok és szülők egyaránt elégedettek
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az alsó tagozatos iskolaépületünk udvarának
műfüves kialakításával. Az iskola oktatói, nevelői munkájának összehangolása és szervezése január 1-jétől állami feladat lesz, de az
épületek és környezetük üzemeltetését, fenntartását önkormányzatunk fogja továbbra is ellátni.
A költségvetési koncepciónk elkészült. Bíztatóak a jelek arra nézve, hogy az alapvető
működésen túl, amelyben leépítés okán továbbra sem veszíti el az állását senki, további
fejlesztésekre is fog jutni pénz. Konkrétumokról néhány hónap múlva tudok beszámolni.
A DTE vezetőségében változásokra került
sor. Köszönöm mindenkinek az elmúlt 10 év
munkáját, szolgálatát, s kívánok sok sikert és
erőt az új tisztségviselőknek. Munkájukat az
önkormányzat az anyagi támogatáson túl akként is el fogja ismerni, hogy reménység szerint a Halász Lajosné utcai sporttelep a jövő
nyáron új külsőt kap.
Advent közeledtével kívánok mindenkinek
csendes, békés, szép őszi napokat.
Bóna Zoltán
polgármester

T

Új üzlet nyílik

isztelettel értesítjük a Lakosságot,
hogy az Életerő Patika Kft. a lakosság kényelmét részben megőrizve
biztosítani igyekszik egyfajta közösségi
gondoskodást. Új vállalkozásunkkal a lakosság kényelmének szem előtt tartásával
kívánunk segítséget nyújtani a gyógyszertári termékek beszerzéséhez. Az Angyal Patika helyén nyíló új üzletben gyógyhatású termékek forgalmazását tervezzük. Ebben a bioboltban elérhetővé válik a gyógyszertári
termékek egyszerű, kényelmes beszerzésének intézése is.

A Kincsem Gyógyszertár tisztelettel felhívja az Önök figyelmét ingyenes házhozszállítási szolgáltatására. Kérjük, tiszteljenek meg minket bizalmukkal, és próbálják
ki ingyenes szolgáltatásunkat! Megtisztelőnek érezzük a szolgáltatás igénylését!

A Kincsem Gyógyszertár
telefonszáma: 06/24 534-350

S

ajnálatos módon megszaporodtak városunkban az illegálisan
lerakott szemétkupacok. Érdemes tudni, hogy a tiltott szemételhelyezés szabálysértésnek minősül,
amiért komoly bírság is kiszabható.
Ennél azonban fontosabb szempont
Dunavarsány tisztasága, az élhető,
kulturált környezet fenntartása.
Ezért tisztelettel kérünk minden polgárt, hogy hulladékot, szemetet ne
helyezzen el se a közterületeken, se a
természetben!
Polgármesteri Hivatal

Az ivóvízminőség-javító beruházás részeként városunkban,
a víztorony mellett már megkezdődtek a munkálatok.

Dunavarsányi Napló
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Járási kirendeltség Dunavarsányban

Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. január 1.
napjától országszerte 175 járási, a fővárosban
pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg a
működését. Minden egyes járásban – kormányrendeletben kijelölt – járásszékhelyen
lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik
majd. A járási kormányhivatalok legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. A kormányzati szándék szerint így
megvalósul az államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek majd. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi,
természetvédelmi igazgatási ügyek intézést

veszik át a településektől. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a
helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési
jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak
a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott
ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni.
Dunavarsányban, mint a szigetszentmiklósi járáshoz tartozó településen 2013. január 1-jével a Szigetszentmiklósi Járási
Kormányhivatal dunavarsányi járási kirendeltsége kezdi meg működését a 2336
Dunavarsány, Árpád u. 7. szám alatt található - jelenleg az Igazgatási Osztálynak helyet adó - épületben annak érdekében, hogy
településünk polgárai helyben tudják intézni a járási kormányhivatal feladat- és ha-

táskörei közül azokat az ügyeket, amelyek
ügyintézését a kirendeltséghez telepítik
majdan a döntéshozók. Reményeink szerint
a kirendeltség ki fogja szolgálni Délegyháza
és Majosháza lakosait is, akiknek így nem kell
beutazniuk ügyeik hatékony és gyors elintézéséhez a járásközpontba (Szigetszentmiklós).
Tájékoztatom Önöket, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII.
törvény alapján megkötött megállapodás keretei
között Polgármesteri Hivatalunk személyi állományából 5 fő köztisztviselő került áthelyezésre az év végével a járási hivatalhoz, akik 2012.
január 1-jétől a dunavarsányi járási kirendeltségen végzik tovább közszolgálati munkájukat.
dr. Szilágyi Ákos Andor
jegyző

„Egy nemzet nagysága és ernaposnál idősebb, jelöletlen
kölcsi fejlettsége híven tükrözőebekről az állatorvos és a jegydik abban, ahogyan az állatokző köteles jelentést tenni a Kekal bánik” (Mahatma Gandhi)
rületi Állatorvosi Hivatalnak,
– Szigorodó állatvédelmi jogszabályok –
2012. augusztus 1-jén lépett
mely először felszólítja a gonhatályba a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
datlan eb tartót, majd ennek sikertelensége esetén bírságol.
szóló 41/2010.(II.16) korányrendelet legújabb módosítása, mely legAz augusztus 1-jén életbe lépett szigorítás másról is rendelkezik. Az
inkább az eb tartókat érinti.
új előírások értelmében kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10 m2,
közepes testűeknek (20-40 kg) 15 m2, nagytestűeknek 20 m2 terüA jogszabály leglényegesebb pontja, hogy 2013 január 1-jétől a
letet kell biztosítani a jövőben. Változnak a kikötve tartás szabályai
négy hónaposnál idősebb ebek már csak elektronikus transzponis. Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méteres
derrel (mikrochip) megjelölve tarthatók! A rendelet értelmében a
eszközzel (lánc, kötél) szabad csak megkötve tartani.
gazdáknak csak néhány hónapjuk maradt, hogy elvégeztessék az
A törvény a kutyákkal szemben kegyetlenkedőkre is sokkal naállatorvosi beavatkozást.
gyobb szigorral súlyt le. A kiszabható állatvédelmi bírság alapösszege
A beültetés költségét az Állatvédelmi Törvény 3.500 Ft-ban maxi15.000 Ft-ra nőtt, de a jogsértés körülményeitől függően ez a többmalizálta, amely magában foglalja a chip árát, a beültetés díját és az
szörösére is emelkedhet. Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es
állat regisztrációját. A chip nem nagyobb egy rizsszemnél, amit egy
szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok
injekciós tű segítségével juttatunk az állat bőre alá. A beavatkozás
vagy körülmény nélkül kioltja, az állatot elűzi, elhagyja. Ez esetben a
csak annyira fájdalmas, mint az oltások, a chipnek nincs sugárzása,
bírság összege 150.000 Ft. Ugyancsak 150.000 Ft-ra büntethető az a
nem jelent veszélyt az állat életére. Az azonosítás egy elektronikus leszemély, aki állatot emberre vagy állatra uszít, állatviadalt szervez,
olvasó segítségével történik, mely kijelzi a kutyát felismerhetővé tevő
vagy abban bármilyen módon közreműködik.
számsort. Az állatorvos nyolc napon belül regisztrálja az eb és gazdáSzintén újdonság, hogy a kutyakölyköket nyolc hetes korukig
ja személyes adatait a központi nyilvántartó rendszerben (Petvetdata).
kötelező lesz anyjukkal tartani!
A jogszabály előírja, hogy minden állatorvosnak ellenőriznie kell,
Ifj. Dr. Fábián Miklós
hogy a hozzá kerülő kutyák rendelkeznek-e microchippel, és amenyállatorvos 06/30 951-0507
nyiben nem, azt fel kell ajánlania az állat tulajdonosának. A négy hó-

Kötelező chip kutyáknak

A regisztráció során meg kell
Az Országgyûlés 2012. július
jelölni
az Ön gazdaságára legjel12-én elfogadta a Magyar Agrár-,
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ
lemzôbb tevékenységet, mert a
Élelmiszergazdasági és VidékfejA bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai a
késôbbi osztályba sorolásnak ez lesz az alapja.
lesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012.
Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar NövényvéAz online regisztráció után be kell fizetni a regisztrációs
augusztus 1-jétôl hatályba lépô törvény kötelezô tagságot ír
dô Mérnöki és Növény orvosi Kamarának, vagy a Magyar
díjat, és ki kell nyomtatni a visszaigazolást, majd saját
elô az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci
Vadászkamarának, vagy más, vadászati szakmai szervekezûleg aláírva az alábbi címre kell postázni:
szereplôje számára a közeljövôben kiírandó országos kazetnek, vagy valamelyik hegyközségnek.
marai választások nyomán létrejövô új Agrárkamarában.
A többi potenciális kamarai tagnak a tagnyilMAGYAR AGRÁRKAMARA
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazvántartás elkészítése érdekében 2012. november
Regisztrációs Osztály
dálkodó szervezet, aki, amely a törvény meghatá30-áig be kell jelentkeznie, és ezzel együtt 5.000
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
rozása szerint agrárgazdasági tevékenységet folyFt regisztrációs díjat kell megfizetnie a regisztráBankszámlaszám:
tat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.
ció során megadott bankszámla számra.
14100000-10790649-02000004
A törvény elrendeli az elôzetes kamarai regisztrációt,
A bejelentkezés, a regisztráció kizárólag online (számímelynek során a leendô tagok adatai kerülnek rögzítésre.
tógépes) felületen történhet. Ez megtehetô személyesen,
A közlemény rovatba a regisztráció során kapott nyilEz a regisztráció az adminisztratív alapja a kamara további
saját számítógép vagy egyéb számítógép segítségével, illetvántartási számot és a „Kamarai Nyilvántartás” szöveget
mûködésének. Regisztráció az eljövendô tagok számára
ve az illetékes kamarai tanácsadó közremûködése mellett.
kell beírni.
kötelezô, ez alól csak az alábbiak a kivételek:
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Jelentkezési lehetőség
a Családi napközibe
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi napközijének
Bambi és Törpike csoportjába
dunavarsányi dolgozó szülőknek várjuk 2 év körüli gyermekét.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában, az óvoda, iskola szomszédságában
működő, otthonos, gyermekcentrikus, óvodára felkészítő intézményünket.
Jelentkezés: személyesen,
munkanapokon 9 és 16 óra között
a telefonon egyeztetett időpontban.

Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos u.19.

Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510 – Véghné Komáromi Márta

N

ovember 17-én emléktáblát avatott az Árpád Fejedelem Általános Iskola
nagyvarsányi közössége az egykori tanító, Petőfi Sándorné tiszteletére. Az 1932-ben született, és
idén elhunyt Liza néninek emléket állító tábla az iskola nagyvarsányi épületének homlokzatán
kapott helyet.
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Felhívás
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat újra meghívja
Önöket a következő Klub alkalmára.
Időpont: 2012. december 10. 16 óra
Helyszín: Dunavarsány, Árpád utca 13.
Kérjük, hogy részvételi szándékát
jelezze a következő elérhetőségeken:
Dunavarsány, Árpád utca 13.
vagy 06/24 483-352, 06/20 255-7164
Minden jelentkezőt örömmel várunk!
Családsegítő Szolgálat

6

t
e
l
é
i
Óvoda

M

A Törp csoport
Dunavarsányi Napló

Óvó nénik:
Keresztes Károlyné (Ági néni) és
Biró Andrea (Andi néni)
agas hegyek között, hol a tenger hupikék, ott laknak ők, a
törpikék… Folytathatnánk a jól
ismert mese dallamát, de a dunavarsányi
törpikék gombaháza 2001-ben épült, és a
magas hegyek helyett kedves kis városunkban birtokolhatják az új óvoda egyik
csoportszobáját.
Ági néni 15 éve óvja, védi kicsiny lakóit, kiváló óvodapedagógusi munkájáért
cserébe dicséretet és kitüntetést is kapott
2011-ben. Andi néni szeptemberben költözött be a törpikékhez, aranyos, kedves
óvó néni. Timike néni és Ági néni hosszú
évek alatt már nemcsak jó munkakapcsolatot ápolnak, hanem barátság is fűzi őket
egymáshoz.
Ági néni elmesélte, hogy ebben a tanévben sok-sok élményben, játékban,
munkában lesz részük a törpikéknek. Októberben megkezdődtek a csoportban a
tájékozódó vizsgálatok, hogy a leendő elsősöket nyugodt szívvel engedhessék iskolába, amikor eljön az ideje. Ezért minden területre kiterjedő megfigyelések,
vizsgálatok, felmérések zajlottak. Az
eredményekről fogadóóra keretében tájékoztatják majd az óvó nénik a szülőket,
hogy az előttük álló egy évben hogyan
tudják közösen a gyermekek érdekeit
szem előtt tartani, fejlesztendő területeiket támogatni.

Október elején egy kedves
család kerti palacsinta partira
hívta meg a törpikéket. Majd
ezután
egy
szombati napon
a délegyházi

Ági néni szeretettel beszélt 27 „gyermeke” szüleiről is, akik már többször bebizonyították, hogy ők is igazi csoporttá
alakultak, hiszen az egymás mellettiségtől az együtt szórakozás élményéig is eljutottak. Szeretettel segítik, támogatják
egymást.

Remény lovastanyára
kirándult a csoport az
óvodai-szülői összefogás szép eredményeként. Itt az apukák finomakat főztek bográcsban. Míg a tűz pattogott, az ebéd rotyogott, addig a többiek
lovaskocsikáztak, lovagoltak, állatokat
simogattak és etettek. Ebéd után előkerültek az otthonról hozott finom házi sütemények, palacsinták, amelyeket jóízűen fogyasztottak el a szabadban.
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Dadus néni:
Lázár Mihályné (Timike néni)

Október 11-én a szüret jegyében a Törp
csoportban igazi Szüreti Mulatságot rendeztek. „Házi feladatként” azt kapták a
gyerekek, hogy mindenkinek két fürt szőlőt kellett otthonról hoznia, ez volt a belépőjegy a mulatságra. A szorgos kis kezek hamar elvégezték a munkát: leszemezték a fürtöket, összegyúrták a
szemeket, présbe töltötték, döngölték, így
az ebédhez már 100%-os szőlőlevet fogyaszthattak a gyerekek. Munka közben
jutott idő verselésre, éneklésre, hiszen
ezek egy szüreti mulatság elmaradhatatlan „kellékei”.

Október 15-én az óvoda minden csoportjában, így a törpikéknél is megkezdődött a hagyományos Alma-hét.
Az ügyes kis kezek darabolták az almát
kompótnak, sültalmának, illetve reszelték
az almás sütihez. Barkácsoltak almabábokat, ragasztottak almaképet.
Jó volt a Törp csoportot meglátogatni,
élményeiket meghallgatni, képeiket nézegetni.
Balogh Hajnalka

Dunavarsányi Napló
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„Hazatértünk”

z idén, szeptember 24-én ismét elindulhattunk kis csapatunkkal testvérvárosunkba, a németországi Gemmingenbe.
24 tanuló képviselte ebben az évben iskolánkat. Az utazás
hosszú volt, de a gyerekek remekül viselték az út fáradalmait.

A német családok nagy szeretettel fogadtak bennünket. 13 buszon töltött óra
után igen jól esett a kis vendégvárás,
amelyet készítettek számunkra. A vacsora után Frau Hauck, a kinti koordinátor
bemutatta a magyar gyerekeket a családoknak. Már akkor láttuk, hogy az idei
beosztás is nagyon jól sikerült.
A rendkívül színes program első napján
egy kelta múzeumba látogattunk, ahol
nagy meglepetésünkre magyar idegenvezetésben volt részünk, majd innen Stuttgart felé vettük utunkat, hogy megnézzük
a Mercedes-Benz Múzeumot. Itt a kezdetektől egészen a 21. századig megtekinthettük a különféle autótípusokat.

Szerdán sport délelőttöt
tartottunk, ahol a gyerekek
először vegyes csoportokban
mérhették össze erejüket,
majd focizhattak, végül egy
feladatsor kitöltésére került a
sor, melyben a csapatoknak a
község különböző pontjain
kellett jobbnál jobb feladatokat megoldaniuk. A délutánt,
illetve az estét a gyermekeink a német családdal tölthették, ahol jobban megismerték egymást. Ez alatt mi
Brettenbe látogattunk, ahol egy csodálatos középkori várost néztünk meg, majd
az esti vacsorát Ravensburgban, egy étteremben fogyasztottuk el.
Csütörtök volt a gyerekeknek és természetesen nekünk is a legizgalmasabb nap,
hiszen Trippsdrillbe, a vidámparkba látogattunk el. Innen a közeli vadasparkba
vezetett az utunk, ahol egy csodálatos
madárröptetést nézhettünk meg, illetve a
szabadon ott élő őzeket simogathattuk.
Este suli diszkót tartottak, amelynek
során a gyerekek együtt táncoltak, közösen mulattak.
Pénteken a Csodák Palotájába indultunk,
hogy kipróbálhassuk a 4 szinten lévő fizikai

skolánkban az elmúlt
években is számtalan esetben kaptunk a szülőktől
segítséget a tantermek felújításához, megszépítéséhez. Ez a hagyomány ebben az évben is folytatódott. Természetesen mindez nem csak az
akaraton, hanem az anyagi lehetőségeken is
múlik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hogy a jó szándékot és tenni akarást időről-időre megtapasztalhatjuk.
E tanévben hét tanterem szépült meg. Az önzetlen munka több féle formában öltött testet.
Néhányan a meglévő festékkel frissítették fel az
osztálytermeket, az ötödik c osztály szülői közössége pedig osztálypénzből megvásárolta a
falra felkerülő burkolóanyagot. Akadtak olyan
osztályok, ahol a szülők komoly anyagi áldozatot vállaltak, és több napi munkával teremtettek
új és szép környezetet gyermekeik számára.
Név szerint szeretnénk megemlíteni azokat
a szülőket, akiknek köszönettel tartozunk:

Kavarnyik Zsuzsanna Viktória,
Molnárné Szabó Veronika, Káposztás Edina az első a osztályból; Kiss Tímea, Tőzsér Sándor a második b
osztályból; Darányi Attila, Darányiné Kőhegyi
Andrea, Koczki Borbála, Kunsági Gábor, Pálfiné
Hidegföldi Ágnes, Sárkány Krisztina az ötödik b
osztályból; Dávid Mihály, Dávid Tibor, Dávidné
Gulyás Zsuzsanna, Iváncson Zsanett, Ivácson
Károly, Kern Ildikó, Kronome Jánosné, Tilinger
Krisztina Várterész Dóra a hatodik a osztályból.
A felújítási munkákból kollégáink és családtagjaik is kivették részüket: Bakos Andrásné, ifj.
Bakos András, Csobolyó Miklósné, Lindwurmné Németh Mária, Pittnauer Vencel, Pittnauerné
Nagy Edina és Togyeláné Nagy Beatrix.
Ez a cikk úgy teljes, ha köszönetünket fejezzük ki Udvarev Katalinnak is, aki az iskola műfüves pályájának megvalósulásában nagy segítségünkre volt.
Az iskola közössége

I

Köszönjük!
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és kémiai kísérleteket. Ez után közös bevásárlásra került a sor, mert mint tudjuk, Hariboból sose elég, és természetesen mindenki szeretett volna valami aprósággal
kedveskedni otthon lévő családjának.

Emma, 5.a osztályos tanuló rajza
Szombat reggel fájó szívvel ugyan, de
sajnos búcsút mondtunk Gemmingennnek, és elindultunk Dunavarsány felé.
Külön köszönet illeti mind a magyar,
mind a német családokat, hiszen ismét
nagyon kitettek magukért. Köszönjük
kollegánknak, Kendi Eleonórának, hogy
segített nekünk az út során, és olyan jól
terelgette gyermekeinket német terepen
is, mint itthon. Nagyon sokat jelentett nekünk, hogy elkísért minket!
Köszönet a sofőrjeinknek a türelmükért,
és hogy épségben hazahoztak bennünket,
de természetesen a legnagyobb köszönet a
gyerekeknek jár, amiért egy héten keresztül
helytálltak egy számukra idegen országban.
Minden családtól csak azt hallottuk, hogy
fantasztikus kis csapattal érkeztünk, és bármikor jövünk is, a mi gyerekeinket mindig
szívesen látják majd. Számunkra ez volt a
legnagyobb elismerés!
Verebély Andrea és Gárdonyi
Adrienn
némettanárok

H

A szülők is örülnek a
rendbetett udvarnak

ála Istennek mindig tapasztalunk Városunkban olyan fejlesztést, amely mindnyájunk
örömére szolgál. Például az iskola udvarának befüvesítése. Ez aztán az öröm,
hát még a gyerekeknek.
Emlékszünk ugye a földes, homokos,
poros udvarra? Szegény gyerekek akaratuk ellenére piszkos, poros ruhában
mentek haza. Mi, nagymamák nagyon
örülünk az udvar rendbetételének, a
szülőkről nem is beszélve.
Köszönet ezért a Hivatalnak és a Polgármesterünknek, Jegyzőnknek, hogy
örömet szereztek úgy a szülőknek,
nagyszülőknek, mint a gyerekeknek.
Kobzik Anikó

Emberit adni az embernek
Dunavarsányi Napló
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– Beszélgetés egy sikeres helyi vállalkozóval –

F

estői környezetben helyezkedik el a Mami Vendégház a Duna soron, közvetlenül a Duna-part mellett. Pazar kivitelezésben, patinás berendezéssel.
De vajon ki kezd ma Dunavarsányban vendéglátóipari vállalkozásba, ki az
a bátor, elszánt ember, aki ezzel is inkább adni szeretne, mint kapni?

• Szuja Józsefet már sokan jól ismerik a
helyi vállalkozói körökben, hiszen több
mint 21 éve ő üzemelteti az 51-es út mentén lévő Szlovák fatelepet. Villamos- és
erdészmérnöki végzettséggel vágott neki
a vendéglátóiparnak, de vallja:
Aki becsületes munkát végez, az a vállalkozóiparban is fent tud maradni. A lényeg, hogy emberien álljunk másokhoz.

Számomra soha nem az üzleti
érdek volt az elsődleges, hanem
az emberek igényeinek a maximális, becsületes kielégítése. Ez
a mentalitás tartott, és reményeim szerint tart még életben a piacon, és bízom abban, hogy a
Vendégházba betérők is értékelni fogják mindezt.
• Honnan jött a Vendégház ötlete?
Igazság szerint a kényszer
szülte. Régen itt egy étterem
működött, majd megvette egy
angol vállalkozó, aki az építkezéshez tőlem szerezte be a faanyagot. Ő
időközben annyira eladósodott, hogy félkész állapotban megkaptam tőle – fizetség helyett.
• Kiknek épült?
Elsősorban azokat a vendégeket várjuk, akik családi, baráti
eseményeikhez keresnek helyszínt. Kétágyas szobáinkban kényelmes szállást is tudunk biztosítani. Éttermünk pedig szerda
déltől vasárnap estig nyitva áll a
betérők előtt.
• Családját is bevonná az üzemeltetésbe?
Nagyobbik, 16 éves unokám
már célzottan arra készül, úgy
választ iskolát, hogy idővel itt

dolgozhasson. Fiaimnak megvannak a
maguk elfoglaltságaik, István a szintén
helyben működő Dunagipsz Kft.-t vezeti,
Balázs pedig a fatelepen segít.
• Ha jól tudom, Ön nem tősgyökeres
varsányi…
Valóban, feleségemmel Budapesten, a
Wekerle-telepen élünk egy szoba-konyhás házban. Gyerekeink, öt unokánk, baráti körünk, kapcsolataink és vállalkozásaink azonban ide kötnek bennünket.
Olyannyira, hogy kora tavasztól késő
őszig csak akkor megyünk haza Kispestre, ha egy kicsit ki akarjuk magunkat pihenni.
• Az igényes Vendégházban vadásztrófeák díszítik a falat, szép berendezéssel
várják a betérőket. Nehéz elképzelni,
hogy a jó hírű vállalkozó egy szoba-konyhás házban él…
Nem szerénységből nincs nagyobb házunk, hanem az élet arra tanított, hogy a kicsit is meg kell becsülnünk. Mi még abban

a rendszerben nőttünk fel, amikor a
nincstelenséget szoktuk meg. Egyszerűen
nincs szükségünk fényűzésre. A mai korosztály, amelyik megszokta, hogy kellő
időben megvan mindene, már tragédiaként dolgozná fel, ha visszaesne az életszínvonala.
• Identitását tekintve hova sorolja magát?
Inkább vagyok varsányi, mint budapesti, ha erre gondolt.
• Közel 70 évesen miért kihívás ez a
vállalkozás Önnek?
Bár műszaki emberként a vendéglátáshoz vajmi keveset értek, ellenben emberi
módon képzeltem el üzemeltetni. Vallom,
hogy ha valakinek egy picit is segíthettem, az előrébb visz.
Szilvay
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Erdély-székelyföldi pillanatképek

A

z őszi, téli hónapokban szívesen idézzük fel a nyári élményeket. Utazunk
kettesben, barátokkal, megszállunk utazási irodák szállodáiban, egyszerű
sátrakban, vendégszerető magánházaknál. Vágyunk megismerni más országok természeti szépségeit, az ott élő emberek életét, ételét, lelkét. Nos, ez történt augusztusban egy erdélyi utazáson, ahol erősödött testünk, lelkünk.
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minden mozzanata erősítette bennünk azt a
tudatot, hogy meg kell ismernünk Erdély azon
tájait is, ahol még nem jártunk.
Ezeket az érzéseket tükrözi az 1704-ben
íródott Szentsei Daloskönyvének 63. énekének részlete:

„Kis -Küküllő, Nagy-Küküllő
Gyönyörű folyása,
Nyárád vize, kedves íze,
Rózsa az illatja,
Bő terméssel határidat
Isten látogassa!

Sokan vagyunk, akik sokadszor járjuk
Erdély szép tájait, és mégis megyünk. Mi
vonz, miért vagyunk ott újra? A válasz: maga Erdély!
Ezt az utat az Erdélyiek Egyesülete szervezte szeretettel, sok-sok gondoskodással önmaguknak és azoknak, akik szívesen csatlakoztak hozzájuk. Az Erdélyből származóknak
szívet melengető volt az otthon, nekünk pedig
nagy élmény, ahogyan a szülőföldről beszéltek. Veres Enikő és Veres Albert szervezte az
utazást, vezette a csoportot, ismertették a látnivalókat. Ezt megteszi minden idegenvezető.
Az igazi élmény viszont az ő szívükből áradó,
egész lényüket átható szülőföld-ismeret és
szeretet. Sebestyén Attila fáradhatatlanul énekelte, tanította a székely népdalokat. Több erdélyi testvérünk szülőfaluján áthaladva mesélt
a környék látnivalóiról.
Láttuk a Hargita szelíd lejtőit, fenyveseit,
Torockó meseházait, a csíksomlyói templomot, a Rákóczi-várat, az Orbán Balázs sírjá-

hoz vezető székelykapukat, Marosvásárhely,
Székelyudvarhely, Kolozsvár történelmet és
építészeti stílusokat idéző szép épületeit.
Megálltunk Marosvécsen, a magyar irodalom
egy szeletét meghatározó írók, költők Helikon
asztalánál, Wass Albert, Tamási Áron sírjánál,
a történelmi sorsfordulókra figyelmeztető emlékhelyeknél, ahol elcsendesedve/énekelve
helyeztük el koszorúinkat. Hargitafürdőn
erőnket összeszedve másztuk a meredek
hegyoldalt, a bátrabbak kipróbálták ügyességüket a kalandparkban, ökumenikus egységben voltunk a szép kis templom csendjében.
Holtmaroson átadtuk a református árvaháznak
a dunavarsányi Református Egyház Diakóniai
Bizottsága által összegyűjtött adományt.
Bizonyította az igazi, önzetlen vendégszeretetet Sebestyén Attila szüleinek vendéglátása,
Veres Albert édesanyja maga sütötte kétkosárnyi fánkja, amivel otthonában vendégelt meg
bennünket. A szállásainkon kapott sok figyelmesség, kedvesség, a finom ételek, az utazás

(A cikk késő őszi megjelenésének idején
már tudjuk, hogy 2013 nyarán ismét utazunk Székelyföldre.)
Bálint Lászlóné

któber 18-án, Harrach Péter meghívására került megrendezésre a Parlamentben a Keresztény Civil Szervezetek 7. Országos Fóruma. A Fórum levezető elnöke most is Strommer Pál, a Magyar Piarista
Diákszövetség Főtitkára volt, aki ismertette a
nap eseményeit, időbeosztását, majd Harrach
Péter köszöntötte a résztvevőket.
Habsburg-Lotharingiai Christiana bevezetőjében az Isten és a nő teremtő erejéről beszélt. Kiemelte, hogy az Úr micsoda bizalmat
szavazott a nőnek, amikor rábízta a döntés jogát az új élet teremtésében és annak felnevelésében. Felhívta a figyelmet ennek a bizalomnak a megbecsülésére és megtartására.
Következő előadónk Böjte Csaba lett volna, de otthoni elfoglaltságai miatt személyesen nem tudott jelen lenni, amit nagyon sajnált, de néhány megszívlelendő gondolatát –
levélben – elküldte nekünk. Üzenetében kiemelte: „Ne féljünk az élettől!” Sok problémánk okozója, hogy a felesleges pánik miatt
nem jut időnk és erőnk az élet szép dolgaival
foglalkozni. Higgyük el, hogy itthon is lehet
sok szépet és jót alkotni, és hogy igazán kiteljesedni az ember a saját hazájában tud.
Jelenits István piarista atya is ezt erősítette
meg „Az élet kultúrája” című előadásában.
Figyelmeztetett, hogy a kereszténységben
nem magunk döntjük el, hogy az életünk értékes-e, vagy sem. A keresztény tanítás szerint
egymás életét tisztelnünk kell, hiszen – Szent

Pál szavaival élve – a felebarát az, akiért
Krisztus meghalt. Az élet tiszteletét, becsületét ezért át kell adnunk egymásnak. A nevelés
elsősorban a szülők, a családok feladata,
azonban a civil szervezetek tagjai is személyes kapcsolataik által mind részesei a család
misztériumának, így feladatuk, felelősségük
van az ifjúság nevelésében, az élet kultúrájának továbbadásában.
Az elméleti részek után Dr. Velkey György,
a Bethesda Kórház orvos igazgatója számokkal és adatokkal tárta elénk a kemény tényeket, miszerint gyermekeink teste (is) igen beteg. Elmondta, hogy kevés a fiatal az országban, egyenetlen a gyermekek születésének
aránya, és a gyermekhalálozási adatokban milyen betegségek vezetnek. Megtudtuk, hogyan
nőtt a pszichés problémával küzdő gyermekek
száma az évek folyamán. A teendők között
említette az összefogó programok kidolgozását és a társadalmi mobilitást is. Legfontosabb
azonban ezen a területen is a megelőzés lenne,
amelyben a legjelentősebb a családok szerepe
volna.
Zacher Gábor: Drogcsapdák című előadása kezdetén levezette a droghasználat múltját,
kultúráját. Elmondta azon híres emberek nevét, akik a drogok hatása alatt tudtak igazán
maradandót alkotni. Azonban felhívta rá a figyelmet, hogy pusztán 1:1.000.000 az esély
arra, hogy valaki a drog hatására különleges
teljesítményt tudjon nyújtani. A jelenlévők

idegeit még két számadattal borzolta: Magyarországon egy átlagos hétvégi napon
350.000 fő használ valamilyen szert, és évente 4.000.000 droghasználat van hazánkban.
Elmondta, hogy fiataljaink felgyorsult életet
élnek, internet- és telefonfüggők lettek, és
hogy a szüleikkel maximum napi 7 percet (!)
beszélnek, amiben az sms-írás is benne
van…! Ezek után milyen lehetőségük marad a
„normális” életre???
Végül az élet kezdetének és végének ápolásáról, gondozásáról hallottunk Janig Péter
kórházlelkész, Bíró Rita, az Alfa Szövetség és
Mórucz Lajosné, a Gólyahír Egyesület elnökének előadásában.
Az előadók mintha összebeszéltek volna,
amikor mondanivalójuk végére értek. Mindannyian egyet értettek ugyanis abban, hogy
gyermekeink testi, lelki fejlődéséhez, az élet
megtartásához szükséges a család, az eléjük
állított jó példa és a nevelés.
A különböző civil szerveződések előtt igen
nagy feladat áll, ha ebben akarnak ma munkálkodni országosan és helyi szinten is.
Bízom benne, hogy ezek a gondolatok nem
csak bennem, hanem az Olvasóban is megerősítették, hogy milyen fontos megőriznünk a
családok egységét, és ápolni gyökereinket.
A Szent Vendel Kolping Család Egyesület
nevében:
Schuszter Bernadett
elnök

Marosszékrül, Udvarhelyrül
Megyek Háromszékre,
Szépségérül térségére
Nincs mása Erdélyben,
Isten tartsa, szaporítsa
Gabonáját benne!

Egészséggel, békességgel
Édes lakóföldem,
Kit sóhajtott és óhajtott
Ez napokban szívem,
Ím hogy inték, belélépék,
Megindulva lelkem.”

Az élet védelmében – Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma
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2012. december 9. (vasárnap) 15.00 óra
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2012. december 16. (vasárnap) 18.00 óra

Adventi hangverseny

Ho-ho-ho-hóóóó!
Jön a TÉLAPÓ!

A BAKTERHÁZ Pizzéria és a DUFI szervezésében a
Szent István térre látogat a Mikulás, és megajándékozza a gyerekeket!
2012. december 11. (kedd) 10.00 óra

Mikulás a
Babás-Mamás Klubban

Szeretettel várjuk a Babás-Mamás klub tagjait csemetéikkel együtt a művelődési házba!
A gyerekeknek a Mikulás ajándékkal kedveskedik.
2012. december 16. (vasárnap) 10.00

Gyermek karácsony

a Dunavarsányi Baptista Gyülekezet, valamint a Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében.

a Mollissima Női Kar szervezésében, a művelődési
ház nagytermében.
2012. december 19. (szerda) 17.00 óra

Karácsonyi Koncert

az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében, a művelődési ház nagytermében.
2012. december 21. (péntek) 18.00 óra

M&M Táncsport
Egyesület Karácsonyi
Táncgálája
a művelődési ház nagytermében.

2012. december 23. (vasárnap) 17.00 óra

Willpower karácsony

a Willpower Tánc és Sportegyesület szervezésében,
a művelődési ház nagytermében.

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

a művelődési házban

2012. december 8-án, szombaton,
10.00 – 18.00-ig

Ünnepi ajándéktárgyakat árusítanak a helyi intézmények, vállalkozások.
Helyi termékeket, ajándékokat
helyi készítőktől, árusoktól vásárolhat meg itt,
helyben, Dunavarsányban!

A vásár végén meggyújtjuk
a város adventi koszorúján a második gyertyát.
A rendezvényt támogatja:

XXIII. évfolyam 8. szám
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250,
e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Adventi családi
délután

2012. december 15.
(szombat) 16.00-tól
a művelődési házban.

Kézműves foglalkozás
keretében karácsonyfadíszeket
készítünk, közben meleg teát és
sült almát kínálunk.

A program végén meggyújtjuk
az adventi koszorú harmadik
gyertyáját.

A rendezvényen a részvétel
ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvényt támogatja:

Dunavarsányi Napló
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.

Mindenki karácsonya

Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

2012. december 22. (szombat)
16.00-tól a művelődési házban.

Program:
15.00-tól
Karácsonyi vásár
Kézműves foglalkozás a Dunavarsány és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetésével
Karácsonyi forgatag a helyi civil szervezetek
közreműködésével
16.30-tól
Az óvódások, a cserkészek és a művelődési ház
színjátszó körének betlehemi műsora
17.30-tól
Az intézmények, civil szervezetek által
ajándékozott karácsonyfák átadása a rászoruló
családok részére
18.00-tól
A negyedik gyertya meggyújtása a város adventi
koszorúján, majd a cserkészek által Dunavarsányra
hozott betlehemi láng továbbadása.
Az udvaron élő Betlehem és lovas szánok várják
vendégeinket!
A rendezvényen a részvétel
ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvényt támogatja:

VÁSÁROK

Kábelen (PR Telekom – C10-es csatorna)
és interneten (www.duna-media.hu)

a mûvelôdési házban

November

Óévbúcsúztató Teremlabdarúgó Torna

27. 9h-tól
29. 9h-tól

Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tornacsarnok
5+1 -es csapatok nevezését várjuk.
Sorsolás a verseny napján 8:30-kor.
Nevezési díj: 6.000 forint.
Nevezni a 06/70 450-8130-as telefonszámon, Krasznai Istvánnál lehet.

December

December 16. (vasárnap) 9:00

Nevezési határidő: december 14. 18:00

Csak az első 10 csapat nevezését tudjuk elfogadni!

05.
12.
13.
17.
19.

15-18h-ig
9h-tól
8h-tól
9h-tól
9h-tól

Vegyes vásár
Vegyes vásár

Látásvizsgálat
Vegyes vásár
Méteráru vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
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címû vetélkedõ novemberi kérdései

ovábbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk ötödik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket december 10-éig kérjük megküldeni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban a
művelődési ház irodájába.

E
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„Jó edzés, fél győzelem!”

zt az örökérvényű mondatot
Keleti Márton: A csodacsatár
című, 1956-ban készült kitűnő
vígjátékában mondta a nagy Puskás
Öcsi. Szavaiban felesleges kételkedni, hiszen
neve a labdarúgás világában a mai napig etalon. Puska kijelentését szerintem – aki 14 évig
voltam NB II. osztályú röplabdás – minden,
magát sportembernek tartó személynek el kell
fogadnia. A filmet sokadszor látva, a vetítés
idejekor pár hetes DTE elnöki pozíciómban a
mi városunk labdarúgói jutottak eszembe. Mi
a baj, hol a hiba a felnőtt csapatnál?
Az előző újságban lapzárta utáni hírként jelent meg, hogy a felnőtt labdarúgó csapatunk a
bajnokságból visszalépett. Pontosítva a hírt, a
DTE elnöksége reálisan átgondolva a történteket, ezt az egyetlen lépést látta a kialakult
helyzet megoldására. A fiatalabb korosztályok
focistái és edzői fegyelmezetten, lelkesen teszik a dolgukat. Dunavarsányon több mint 100
versenyengedéllyel rendelkező sportoló van. A
kicsik hatéves kortól vehetnek részt az edzéseken, ahol a Bozsik program keretein belül országos támogatást kapnak, és különböző tornákat szerveznek nekik. Pirisi Sándor és Pirisi
Dániel edzők munkájának köszönhetően az
U7-U11 korosztályok kitűnő alapokat kapnak
a sportágból. A Farkas Tamás edző által vezetett U13-as és a Prazsák Gábor edző irányításával futballozó U15-ös csapatok már bajnoki
mérkőzéseket játszanak. Jelenleg a tabella középmezőnyében állnak, és izgalmas, jó mecscseket láthatunk tőlük. Az U19-es, más néven
az ifi csapatot Vanka József edző irányítja, ők
tovább játsszák bajnoki mérkőzéseiket a Pest
megyei II. osztály Déli csoportjában, függetlenül a felnőtt csapat visszalépésétől. Az utolsó
két forduló előtt az ifik a 13. helyet foglalják
el. Mindenki végzi a dolgát szó nélkül, részt
vesz az edzéseken, küzd a meccseken és hiszszük, hogy a tudása legjobbját akarja nyújtani.
Azt, hogy kinek miben és mennyit kell fejlődni, azt az edzők és a szakosztály szakmai vezetése hivatott eldönteni, az ő felkészültségükben és tudásukban bízunk.
Visszatérve a felnőtt csapat megszüntetéséhez. Csak a valós tényekről fogok írni, teljesen
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elhatárolódva internetes közösségi oldalon és
újságban megjelent írásoktól, mert én a múltról nem tudok és nem is akarok véleményt formálni. Számomra és az új vezetőség számára
(Elnökség, Felügyelő Bizottság, Szakosztályvezetés) a munka ez év szeptember 26-ával
kezdődött. Mint a DTE újdonsült elnöke, mindenről tudni akartam, mindenki véleményét
meghallgattam, és igyekeztem minden információt a helyén kezelni. Meghallgattam sportolókat, edzőket, szurkolókat, családtagokat és
mindenkit, aki ért a focihoz, vagy legalábbis
úgy gondolja. Jelen esetben az új vezetőségnek nem az volt a dolga, hogy játékosokat és
edzőket küldjön el, hanem hogy fegyelmezett,
jó csapatmunka legyen mind az edzéseken,
mind pedig a meccseken, és a bajnokságok a
mindenki által jóváhagyott menetrend szerint
folytatódjanak. Ez rövid időn belül bebizonyosodott, hogy nem megy! Hiszen ha nem járnak
edzésre, és nem mennek el a meccsre a játékosok, nincs csapat! Idézve a fent említett filmből újra Puskás Öcsit: „Minden az edzéseken
dől el”, tehát ott semmi nem dőlhetett el. Megjegyzem, az edző ott volt a pályán, és természetesen, akik még ott voltak, azokra nem vonatkoznak a szavaim. Nem ismertem sem az
edző, sem a játékosok munkáját, csak az volt
számomra a fontos, hogy mindenki azt tegye,
amit vállalt ennél az Egyesületnél. Már pedig
ez nem egy „gittegylet”! Egy közösséghez,
egy csapathoz tartozás felelősséggel jár. Ha
cserben hagyjuk a csapatunkat, az rontja a csapatszellemet, rossz példa a fiatalabb játékosoknak, és ront a DTE-ről eddig kialakult megítélésen is. Pedig itt sokan, sokat tettek és tesznek
azért, hogy a 86 éves Egyesület fennmaradjon.
Biztosított a hely, a sportpálya és a hozzá tartozó épület a sportolni szeretőknek ingyen áll
rendelkezésére. A város Önkormányzata
minden évben több millió forinttal, idén 8,5
millióval támogatja a DTE-t. Ez a pénz a két
szakosztály – foci, kézilabda – között oszlik
meg arányosan. Ezen kívül a tavalyi évben 2,8
millió, a jövő évre várhatóan 3,2 millió forint

2 ARANY-, 1 EZÜST- ÉS 3 BRONZÉREM
KARCAGON, A XII. NAGYKUN KUPÁN!
któber 20-án Karcagra utaztunk a XII.
Nagykun Kupára karatés versenyzőinkkel, szervezetünk Országos Bajnokságára. 12 éve vagyunk a verseny résztvevői. Az eseményre 270 versenyző érkezett,
köztük Horvátországból is. Nagyon szép eredményt értünk el, 10 versenyző és 6 dobogós
helyezés. Az aranyérmek és az ezüst felnőttben, a bronzérmek gyermek kategóriában születtek. Tordai Viktor Délegyházáról, és Mód
Gergő Dunavarsányról a dobogó legfelső fokára álhatott. Hosszú Zoltán, a pomázi lelkes
felnőtt csapat oszlopos tagja ezüstéremmel
zárta a versenyt. Dunavarsányról Schleer Ferenc és Lenhardt Csaba, valamint Délegyházáról Szász Tamás bronzéremmel búcsúzott.

Szép volt fiúk, csak így tovább!
A versenyen tiszteletbeli 4. dan fokozatot
kaptam Shihan Borza József 6. danos mestertől, ami nagy megtiszteltetésnek számít. Mit
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társasági adó támogatást fordíthattunk
illetve fordíthatunk utánpótlás nevelésre, tárgyi eszköz beszerzésére.
2013-ban műfüves pálya létesül a
sportpálya mögött, és megújul a pálya ház,
új parkolók lesznek kialakítva, mindezek
közpénzből. Tehát fontos a városnak a
sport, azon belül a foci! Többen megjegyezték az aktív szurkolók közül, hogy „elrontottátok a vasárnap délutáni szórakozásomat”. Sajnáljuk, de először azok döntöttek a visszalépésről, akik miatt a lelkes, meccsekre járó
lakosok kimennek a pályára. Azzal pedig remélem, mindenki egyetért, hogy 6-8 emberrel
nem lehet kiállni egy mérkőzésen. Átigazolási
idő jelenleg nincs, az ifi csapat játékosait átmozdítani nem lett volna szerencsés, mert az ő
bajnokságukat is veszélyeztettük volna. Röviden ez a múlt.
A jövőre tervezünk, és bízunk benne, hogy
lesz újra jó csapata Dunavarsánynak. A szakmai vezetők, edzők feladata a csapatépítés, a
lelkes, focizni akaró varsányi fiatalokat várjuk
és visszavárjuk. Ígérni tudjuk azt, hogy lesz
hol, lesz miből, lesz mivel sportolni, és ezért
cserében mindenkitől csak a lelkesedését, a foci iránti szeretetét, a legjobb tudását várjuk el,
és, még magam valamint az elnökség nevében
némi alázatot és tiszteletet a sport, az edzők, a
játékostársak, és nem utolsó sorban a szurkolók felé.
Hadd zárjam mondandóimat újra egy idézettel, amely akár a csapatsportok ars poeticaja is lehetne: „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes
küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors
elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”,
a nemes küzdelem szabályaira.”
(Szent-Györgyi Albert)
Gergőné Varga Tünde
DTE elnök

jelent a dan fokozat? Fekete öves mester szint,
jelentése: „Sziklába faragott, felfelé vezető
lépcső.”
A kyokushin karate versenyein teljes erőből
megütik és megrúgják egymást a versenyzők.
Igazi, valós, életszerű küzdelem zajlik, kemény találatokkal, esetleg sérülésekkel. De
erre a küzdelemre fel lehet készülni az edzéseken. A heti 2 alkalom jó alapot ad ahhoz,
hogy erős emberré váljon bárki, akit ha bármilyen támadás ér az életben, el tudja azt hárítani.
Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak Dunavarsányon. Gyermekedzés 6-14
éves korig hétfőn és csütörtökön 15.00-16.00ig az Általános Iskolában; felnőtt edzés a Robi Cukrászdában hétfőn és csütörtökön 19.0020.30-ig. Edző: Marossy Károly (06/20 7751659) és Tordai Viktor (06/20 423-2804).
Marossy Károly
4. dan klubvezető
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Méltó környezetben a Fókusz Takarék

Dunavarsány egyetlen pénzintézete, a Fókusz Takarék már évek óta kereste annak
a lehetőségét, hogy ügyfeleit új, korszerű, kényelmes környezetben fogadhassa.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a keresés nem volt hiábavaló, és 2012. november 5-én
megnyithattuk új, szépen berendezett, az ügyfeleink igényeire hangolt fiókunkat a
Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. szám (Duna Ház) alatt.

A

megnyitón a meghívottak között megjelent Dunavarsány polgármestere, korábbi és jelenlegi
munkatársaink, illetve a Fókusz Takarék ügyvezetôi, vezetôi.
Pádárné Czunyi Ildikó ügyvezetô igazgató nyitó beszédében elmondta: izgalommal vártuk, hogy végre
méltó környezetben fogadhassuk ügyfeleinket, hiszen a
szakmaiságunk, a szolgáltatásaink skálája adott ahhoz,
hogy ne csupán Dunavarsány, hanem a térség Takarékja legyünk. Most egy olyan új idôszak kezdôdik a
helyben és a vonzáskörzetben élôk pénzügyi igényeinek
kiszolgálásában, amely reményeink szerint még több
elégedett ügyfelet eredményez. Büszkék vagyunk arra,
hogy új fiókunkban helyet kap, a dunavarsányiak által

már nagyon várt bankjegykiadó automata,
melynek segítségével a nap 24 órájában
juthatnak készpénzhez a lakosok. Lényeges, hogy az automatát bármely pénzintézet bankkártyájával lehet használni, de
tény, hogy a Fókusz Takarék ügyfelei ezt jóval kedvezôbb díjakkal, vagy akár ingyenesen is megtehetik.
Dunavarsány polgármestere, Bóna Zoltán hangsúlyozta, örül annak, hogy az új
környezetben már minden adott lesz ahhoz, hogy a város pénzintézete méltó környezetben fogadhassa az ügyfeleit. Bizakodását fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ez
a változás még inkább egyértelmûvé teszi,
hogy helyben, a helyi pénzintézetnél biztonságban vannak és gondoskodnak pénzügyeikrôl.
Rádi Erika
Fókusz Takarék
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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

• ABC volt – ABC lett. Újra megnyílt a
Kossuth L. u. 36-ban a Mini Csemege!
Nyitva: H-P: 7-19, SZ-V: 7-17.
Megújult árukészlet, olcsó,
bő választék vár minden kedves
vásárlót a Brigi Mini ABC.
• Eladó Délegyházán, a Dózsa György
u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba,
előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba,
udvar, melléképületek, vezetékes víz,
saját kútvíz, villany, csatorna,
konvektoros gázfűtés (működőképes
állapotban, nincs kikapcsolva
semmi!). Posta, boltok kb. 5 percre.
Iskola, óvoda, vasútállomás,
buszmegálló gyalog max. 10 perc.
Tel.: 06/70 392-4968

• 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.
• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő
javítása garanciával.
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
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• Hűtőgép javítás garanciával hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693
• Villanyszerelést vállalok.
Tel.: 06/20 201-8041

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Könyvelést, bérszámfejtést, bevallások,
beszámolók elkészítését, NAV ellenőrzés
után észrevételek, fellebbezések készítését
vállaljuk. Egyéni vállalkozóknak:
5.000 Ft/hó, társas vállalkozásoknak
15.000 Ft/hó összegért.
Tel.: 06/30 821-3273 és 06/1 284-7313
• BÖLCSőDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Megbízható családanya takarítást
vállal.
Tel.: 06/20 264-4569
• Ápolónő idősgondozást vállal.
Tel.: 06/20 484-5233

• Pedikűr, manikűr, műköröm,
talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés,
körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

KöszöNetNyilVáNítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a szeretett férjet, édesapát, nagypapát, Lázár
Ferencet elkísérték utolsó útjára, és mély fájdalmunkban osztoztak velünk.
Gyászoló család
„Szenvedésed után a halál: nyugalom, de nélküled élni örökös fájdalom.”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesapánk, Deák László temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték.
Tiszáné Deák Beáta és Deák Erzsébet
„Nem múlnak ők el, kik szívűnkben élnek.” ( Juhász Gyula)
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik gyermekünket, Zsiga Rolandot utolsó útjára elkísérték,
és mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak.
Zsiga Család
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának
hivatalos lapja
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Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Várjuk továbbra is szépülni vágyó vendégeinket.

Fodrászat:

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Zsuzsi: 06/30 911-7771
Kati: 06/20 805-4720
• hajhosszabbítás, tartós hajegyenesítés
(Keratin Therapy)

Kozmetika:

hetente változó étlap az ön igényeihez igazodva!

• Napi rendeléseit kiszállítjuk!
• Karácsonyra, szilveszterre hidegtálak,
húsos tálak, halászlé, töltött káposzta
előrendelést felveszünk!
• party szendvicsek
MenÜ áRa 690 Ft

Napsugár Ételház

az Önök igényeinek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat,
ezáltal kényelmesebbé téve munkahelyi és otthoni étkezésüket.

Évi: 06/70 577-3900
• sminktetoválás • mikrodermabrasión
• növényi őssejt kezelés
• mélyhámlasztás,
tű nélküli mezoterápia
• 3D szempilla hosszabbítás

Álló szolárium: 06/24 484-232

Üzletünkben karácsonyi szépségutalvány
(ajándékutalvány) vásárolható:
3000, 6000, 10.000 Ft értékben,
mely tartalmaz fodrászatot és kozmetikát is.
Lepje meg szeretteit karácsonyra egy igazán kényeztető
ajándékkal.
Cím: 2336 Dunavarsány, Sport utca 6.
E-mail: zsazsa.toth@citromail.hu
www.katizsuzsiszepsegszalon.cegtudor.hu

aMeNNYIBeN a MeNÜBeN szereplŐ Étel NeM NYerI el
tetszÉsÉt, ÉtlapuNKrÓl BárMIt elKÉszÍtÜNK!
Napi menü- és étlapkínálatról érdeklődjön telefonon vagy a honlapunkon!
reNDelÉs FelVÉtel h-Cs: 11-18 ÓráIg, p-sz: 11-21 ÓráIg.
elérhetőség/rendelés:
tel.: 06/30 692-1052, www.napsugaretelhaz.freewb.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és szépítkezésben gazdag,
boldog újévet kívánunk mindenkinek!

Várunk minden szépülni vágyó
vendéget

a

Zsurló Szépségstúdióban!
Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.
www.zsurlo.5mp.eu

Női hajvágás 2.200 Ft-tól

Műköröm már 3.500 Ft-tól

Férfi hajvágás 900 Ft-tól

Japán manikűr 1.900 Ft

Bio hajápolás

Pedikűr: 2.500 Ft

Női hajfestés, vágás 4.500 Ft-tól
Gyermek hajvágás 1.000 Ft-tól

Gél lakk 2.000 Ft

SPA lábápolás 2.000 Ft

Arckezelések már 3.600 Ft-tól

Tű nélküli mezoterápiás kezelés
arckezeléshez 2.000 Ft

Mikrodermabráziós
bőrcsiszolás kezeléshez 900 Ft
Zsírbontás, alakformálás,
testtekercselés

Csoki kezelés, bőrfiatalítás

December hónapban minden vendéget megajándékozunk!
Béki Edina
fodrász

Tel.: 06/70 394-1791

Bodnár Tímea

műkörmös, manikűrös,
pedikűrös
Tel.: 06/70 559-8328

Dr. Csizmadia Zoltánné
Tóth Zsuzsanna
kozmetikus

Tel.: 06/20 970-9976

