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Az ünnepi megemlékezések

már pénteken elkezdôdtek

városunkban. Március 13-án a

nagyvarsányi Petôfi Klub elôtt

zajlottak aza események. Dr.

Kun Lászlóné alpolgármester

asszony köszöntôje után az álta-

lános iskolások mûsora követ-

kezett. 

Vasárnap Kisvarsányon szent-

misével és református istentisz-

telettel folytatódott az ünnepi

program. A mûvelôdési házban

elôbb Bóna Zoltán polgármester

köszöntötte a megjelenteket, aki

nem hagyta szó nélkül a mai Ma-

gyarország gondjait sem.

(Ünnepi beszéd a 3. oldalon.)

A megnyitó után az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adtak rendkívül színvonalas mûsort,
megjelenítve a szabadságharc kitörésének és bukásának fôbb állomásait.

Az elôadás után kezdôdött a

koszorúzási ünnepség. Pe-

tôfi Sándor emléktáblája elôtt

mind a városi intézmények, mind

a civil szervezetek vezetôi fejet

hajtottak. Az ünneplôk ezután

együtt vonultak át a Hôsök teré-

re, ahol a Népdalkör elôadását

láthatták az érdeklôdôk. A meg-

emlékezés a Polgármesteri Hi-

vatal épületénél, Kossuth Lajos

emléktáblájánál ért véget.

Áldott húsvéti
ünnepeket kívánok
Dunavarsány
Polgárainak
Önkormányzatunk
képviselô-testülete
és a magam nevében!

Bóna Zoltán 
polgármester

DUNADUNAVVARSÁNYONARSÁNYON
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KÖTELEZÔ ISKOLAI BEÍRATÁS
A 2002. június 1-je és 2003. május 31-e között született gyermekek a 2009/2010. tanév kezdetén tankötelessé

válnak. Ôket egészségi és iskolaérettségi állapotuktól függetlenül az általános iskolába be kell íratni!

A beiratkozás az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatóságán lehetséges:
április 20-án: 8-18 óráig, április 21-én: 8-16 óráig, április 22-én: 8-16 óráig.

Ebédszünet: 12-13 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája • a gyermek TAJ kártyája

• a gyermek lakcímkártyája • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• 1 db igazolványkép és 550 Ft a diákigazolvány igényléséhez
• az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget tanúsító) igazolás.

A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.

Nyílt órák az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
Osztály Idôpont Tanterem Tantárgy - Ki tartja?
11..  aa 2009. április 7. Napközi 2. terem 1. óra matematika – Kapcsos Tímea

2. óra német – Verebély Andrea

11..  bb 2009. április 2. Napközi 5. terem 1. óra magyar – Lindwurmné Németh Mária

Tornaterem 4. óra testnevelés – Kôszegi Boglárka

11..  cc 2009. április 3. Tornaterem 1. óra testnevelés – Szíjgyártó Gabriella

2009. április 7. Napközi 4. terem 1. óra magyar – Weinhardt Csabáné

2009. április 8. Napközi 4. terem 1. óra magyar – Weinhardt Csabáné

22..  aa 2009. április 7. Napközi 1. terem 1. óra német – Verebély Andrea

2. óra magyar – Pittnauerné Nagy Edina

22..  bb 2009. április 1. Tornaterem 1. óra testnevelés – Ács Loréna

Napközi 6. terem 2. óra magyar – Csobolyó Miklósné

Napközi 6. terem 3. óra matematika – Csobolyó Miklósné

22..  cc 2009. április 7. Napközi 3. terem 1. óra matematika – Hoffmann Timea

Szeretettel várjuk a beiratkozás elôtt álló, érdeklôdô szülôket a fenti nyílt órákra!
Alsó tagozatos munkaközösség

ÓVODAI BEÍRATÁS
Óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkezô kisgyer-
mek, aki 2009. december 31-ig betölti harmadik életévét. Azon gyermekek, akik 2009. augusz-
tus 31-e után érik el ezt a korhatárt, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben,
és felvételükrôl a 2009/2010-es nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos
felvételre vonatkozó elôírásoknak megfelelôen dönt az óvoda vezetôje.
A gyermek abban az évben, amelyikben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben tölteni.

A beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:
2009. április 20-ától 24-éig (hétfôtôl-péntekig) naponta 8 órától 16 óráig tart.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek lakcímkártyája,
- a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Nyílt napot tart a Weöres Sándor Óvoda 2009. április 9-én és 10-én 10.00-11.30-ig
a beiratkozás elôtt álló, érdeklôdô gyermekek és szüleik részére.

Az ötödik életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés,
amely törvényi következményekkel jár.

Nagymama meséi
Kollégáimmal együtt azért találtuk ki

ezt a „kulturális” programot, hogy ezzel
is hangsúlyozzuk a gyermek és felnôtt
személyes kapcsolatának fontosságát.
Ennek persze több formája lehet, de a
legfontosabb, a mese. 

Az a mese, amit a gyermekünk ágya
szélén ülve mesélünk este lefekvés elôtt,
vagy az óvodában a pedagógus által jut
hozzá ehhez az élményhez. 

Van Dunavarsányban egy nagyon ara-
nyos, kedves nyugdíjas óvónô, Juhász
Lászlóné, akit felkértünk ennek a mese-
délutánnak a lebonyolítására. Legna-
gyobb örömünkre vállalta, hogy összeál-
lít egy kis „irodalmi” mûsort. 

Mindannyian izgalommal vártuk,
hogy lesz-e érdeklôdô ezen a délutánon,
és legnagyobb meglepetésünkre hamar
tele lett a tornaterem. Jó érzés volt látni,
hogy amikor a televízióé a fôszerep,
ilyen sokan érdeklôdnek a mese iránt.
Köszönjük minden szülônek a részvételt
(még Nagyvarsányból is ellátogattak
hozzánk), nagyon örültünk neki, hogy
ilyen sokan jöttek össze. Egy vidám han-
gulatú délutánt tölthettünk együtt, ami-
ben volt mondókatanulás, éneklés, vers-
és mesemondás.

Klári néni! Köszönjük szépen, hogy
vállaltad e nemes feladatot, és a nagy si-
kerre való tekintettel bízunk benne, hogy
máskor is ellátogatsz hozzánk, ezzel is
segítve, támogatva a mi kis közösségün-
ket. Jó látni, hogy ennyi év után sem fá-
radtál, fásultál el, ez nekünk, aktív dolgo-
zóknak is erôt ad. Hála és köszönet érte!

Mi, szülôk pedig akkor tesszük a leg-
jobbat gyermekünknek, ha kihasználjuk
az ilyen alkalmakat, és élvezzük az együtt
töltött perceket gyermekünkkel.

Baráti Ildikó
óvodavezetô



Március 15-e nemzeti létünknek
egyik legszebb napja. A közel-
múlt, a jelen és bizonyára a kö-

zeli jövendô napjait pedig a magyar nem-
zet történelmének újabb sötét napjaiként
élhetjük meg. 

E sötét, vészjósló, sok gonddal járó, re-
ménytelennek tûnô napok egyike lehet-e
szép? Lehet-e ünnepnapunk ünneptelen
hírek, tények és jelenségek közepette?
Lesüllyeszthetjük-e Március 15-ét a napi
keserûségeink szintjére azáltal, hogy ün-
nepélyes és szenvedélyes szavakkal
mondjuk el ugyanazokat a gondokat,
amelyeket tegnap és holnap lemondóan,
sírósan vagy éppen káromló szavakkal
osztunk meg egymással. Vagy elvehet-
jük-e Március 15-e szentségét azzal,
hogy puszta búfelejtésre, kozmetikára,
szépítésre használjuk? Dezodornak a ko-
runkat és hazánkat jellemzô gazdasági,
politikai, kulturális és társadalmi korha-
dás szaga ellen. 

Bizonyára azok számára, akik ma jelen
vannak, egyik út sem járható. Március
15-e idô feletti ragyogását nem tompít-
hatjuk 2009. március 15-éjének sötétsé-
gével. De napjaink kilátástalanságát sem
hazudhatjuk el azzal, ha úgy teszünk,
mintha felülemelkedhetnénk az idôn, és
belesimulhatnánk Március 15-e idealizált
rózsaszín ködjébe.

Mindezek helyett erôt, reménységet és
példát veszünk a „régi dicsôségbôl”. Ez
a „régi dicsôség” már sokszor késett „az
éji homályban”. Történelmünk nagy ré-

sze az „éji homályban”
zajlott, s onnan tudott
újra és újra éltetô és
méltó fényre jutni. A
legtöbb generációnak
ezt véres forradalmak-
kal és háborúkkal kel-
lett elérnie. Hazánkban
lassan három generáció
felnô, amely elkerülte a
háború borzalmait, és
két generáció, amely
egy forradalom tömeges
vérontásait. De a feladat
ugyanaz. A gazságnak,
az idegen érdekeknek, a
kizsákmányolásnak, a
lelki és gazdasági el-
nyomásnak, a szellemi
és anyagi szegénység-
nek, az emberi jogok
korlátozásának, az em-

beri méltóság megsértésének és az egész
társadalom ördögi manipulálásának „éji
homályából” kell a fényre emelni a nem-
zetet. A háborúkat, a vérontásokat, a je-
len generációi elkerülhetik, de ezt a fel-
adatot nem. A kérdés az, hogy milyen
eszközünk van erre? Erre a kérdésre
hosszú lista a válasz, amelynek ma csak
az elejérôl emelünk ki egyet, és ez a
Március 15-e.

A Március 15-e példa és üzenet arra,
hogy fel lehet emelkedni a legreményte-
lenebb helyzetbôl is. Hogy a szabad lélek
csodadolgokat tesz ma is. Hogy a nemzet
érdekében áldozatokat kell, lehet és érde-
mes hozni. Nemzetünk mélypontos álla-

pota nem példátlan. Jártuk már a mély-
ségnek ezen útjait más címkékkel, más
élôsködôkkel, más jelszavakkal. Ezek
változtak, de a mélység ismert. De nem
példátlan a felemelkedés sem. Március
15-e és az 1848-49. szabadságharc e fel-
emelkedésnek a példája. Amikor a nem-
zet eszmél. Amikor a nemzet fiai egy-
másnak kezet nyújtanak. Amikor rájön-
nek, hogy a széthúzásból mások profitál-
nak, és a széthúzók mind vesztesek lesz-
nek. Ez a felismerés tükrözôdik, ragyog
Március 15-e csillagán. Ez a felismerés
szükséges ma is. Kezdve a legszûkebb
körökkel, a magyar családi körökkel, a
magyar baráti körökkel, a magyar polgá-
ri körökkel, a magyar gazdakörökkel, az
önkormányzati és a tisztességes kor-
mányzati körökkel – koncentrikusan és
koncentráltan addig, ameddig ez áthatja
az egész nemzetet, és így meghozza az
eredményt.

Március 15-e ma számunkra nem búfe-
lejtés és nem az öntetszelgô önmarcan-
golásnak a jó alkalma, hanem muníció.
Táplálék és fegyverzet a régi dicsôségbôl
az eszmélôdésre. A „régi dicsôség” annál
kevesebbet késik, minél jobban sürget-
jük. Sürgessük ezt bölcs emlékezéssel,
ígéretes eszmélôdéssel és hétköznapi ha-
zafiságra való elkötelezôdéssel.

Ma is, holnap is, holnapután is fussuk
meg a magunk fenti köreit a márciusi if-
jak szívével és akaratával, s ne mondjunk
le sohasem arról, hogy a „régi dicsôség”
késhet, de nem múlhat, s hazánk ve-
lünk is, miattunk is, általunk is „fényre
derül”.
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Tisztelt ünneplô Dunavarsányi Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester március 15-i, Petôfi Mûvelôdési Házban elmondott beszéde –
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Közmeghallgatás Kis- és Nagyvarsányon

Afórumok elején Bóna Zoltán pol-
gármester számolt be a közel-
múlt önkormányzati fejlesztései-

rôl és az intézmény-felújításokról. A
jövôt illetôen ugyanakkor elmondta: az
idén a tervezett beruházások és útfelújí-
tások nagy részérôl a megnyirbált állami
normatíva és a drasztikusan visszaesett
iparûzési adóbevétel miatt sajnos le kell
mondania városunknak, és legkorábban
nyáron kerülhet ismét szóba bármilyen
fejlesztés. A mostani helyzetben az elért
eredmények megtartása, és a közalkal-
mazotti státuszok megôrzése a cél.

Kis- és Nagyvarsányon egyaránt azo-
nos kérdések foglalkoztatták a helyieket.
Mindenütt gond az óvodai férôhely, a
bölcsôdehiány és a megnövekedett gyors-

hajtás. Utóbbira a sebességkorlátozó táb-
lák kihelyezése lehet megoldás, amire az
önkormányzat ígéretet tett. Ami viszont a
bölcsôdét illeti, Dunavarsány lakosság-
száma jelenleg 7.300 fô, a tövény pedig
csak tízezer lakos fölött teszi kötelezôvé a
legkisebbeknek járó intézményt. Alatta
semmilyen állami normatíva nem jár.

Nehezebb kérdés az óvodai elhelyezés.
A két éve átadott nagyvarsányi, és három
éve bôvített kisvarsányi épületet mára
már kinôtték a picik, a városvezetés így
most azon dolgozik, miként lehet új cso-
portokat indítani. (Az óvodai beiratkozás-
sal kapcsolatos információk a 2. oldalon!)

Hamarosan átfogó vizsgálat kezdôdik a
fúrt kutak használatáról. Az önkormány-
zat ehhez nyilvántartást készít, a lakók be-

jelentése alapján. A cél, hogy megszûnjön
az illegális csatornahasználat, s így ne le-
hessen ingyenesen igénybe venni azt a
szolgáltatást, amiért mindannyiunknak fi-
zetnie kell. Szigorúan tilos ugyanis a ku-
takból vett vizet az ivóvízhálózatba vezet-
ni, vagy a csatornába engedni. Nincs más
dolgunk, mint kitölteni a Dunavarsányi
Napló múlt havi (februári) számában mel-
lékelt bejelentôlapot a telkünkön fúrt
vagy ásott kutakról, és mielôbb beküldeni
azt a Polgármesteri Hivatalba. 

Mindez csak a nyilvántartást szolgálja,
a kutak használatáért a jövôben sem kell
fizetni. Aki viszont elmulasztja a bejelen-
tést, vízügyi bírságra számíthat, amelynek
összege a 150.000 forintot is elérheti. (A
bejelentôlap igényelhetô személyesen is a
Polgármesteri Hivatalban - Kossuth Lajos
utca 18.)

Szilvay Balázs

Az elmúlt hónapban két közmeghallgatást is tartott Dunavarsány Önkormány-
zata. Február 17-én a mûvelôdési házba, március 10-én pedig a Petôfi Klub-
ba érkeztek az érdeklôdôk, no és a válaszra váró kérdések.

LAKOSSÁGI
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉS

2009. április 18., szombat: 

Dunanagyvarsány, Petôfi lakótelep, Naprózsa la-

kópark, Forrás lakópark, Duna-parti üdülôterület,

Erôspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé ha-

ladva) vasúttól balra esô terület (Vasút sor – Nagy-

varsányi utca – Vörösmarty utca – Búza utca – Ha-

tár utca által határolt terület).

2009. április 19., vasárnap: 

Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól

jobbra esô terület (Homok utca – Akácfa utca –
Vasút sor – Szabadkai utca által határolt terület).

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlôt,

hogy a levelet, füvet, a gyûjtést megelôzô nap zsá-

kokban tegyék az ingatlanok elé. 
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják

és kötözzék össze!

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

A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5:30-kor
kezdôdik!

Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulla-

dék gyûjtés látható megtörténte után elszórtan

zöldhulladék ott maradt, nem vesszük figyelembe. 

DHRV

A Kis-Duna menti Civil Szervezetek Szövetsége környezetvédelmi munkacsoportja

2009. április 4-én
települési nagytakarítást szervez Dunavarsányon.

Gyülekezés:

Dunavarsány,
Vörösmarty u. 149.,

reggel 9 óra

Tisztítandó terület: 

Dunapart, Búza utca, Nagyvarsány külsô terepe 

Aki szeretne részt venni településünk tisztogatásában, vagy csak kedvet érez
egy kis munkával összekötött testmozgáshoz, azt szeretettel várjuk

a gyülekezô helyen. 

További információért keresse
Doktor János közterület-felügyelôt a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán,

vagy a 06/24 521-040, illetve a 06/70 938-2905 telefonszámon.

Az eredményes munkát pizzával jutalmazzuk!
Szeretettel hívunk és várunk kicsiket, nagyokat egyaránt!

AA  22000099..  éévvii  üünnnneeppnnaappookkkkaall  ééss  aa  22001100..  jjaannuuáárr  11--jjéévveell
kkaappccssoollaattooss  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássii  rreenndd::

ÜÜnnnneepp  iiddeejjee:: ÜÜnnnneepp  nneevvee:: HHeellyyeetttteessííttôô  nnaappookk::

áápprriilliiss  1133..  ((hhééttffôô)) HHúússvvéétt áápprriilliiss  1111..  ((sszzoommbbaatt))

mmáájjuuss  11..  ((ppéénntteekk)) MMuunnkkaa  üünnnneeppee mmáájjuuss  22..  ((sszzoommbbaatt))

jjúúnniiuuss  11..  ((hhééttffôô)) PPüünnkköössdd mmáájjuuss  3300..  ((sszzoommbbaatt))

aauugguusszzttuuss  2200..  ((ccssüüttöörrttöökk)) ÁÁllllaammaallaappííttááss  üünnnneeppee aauugguusszzttuuss  2222..  ((sszzoommbbaatt))

ookkttóóbbeerr  2233..  ((ppéénntteekk)) NNeemmzzeettii  üünnnneepp ookkttóóbbeerr  2244..  ((sszzoommbbaatt))

ddeecceemmbbeerr  2255..  ((ppéénntteekk)) KKaarrááccssoonnyy ddeecceemmbbeerr  2277..  ((vvaassáárrnnaapp))

22001100..  jjaannuuáárr  11..  ((ppéénntteekk)) ÚÚjjéévv jjaannuuáárr  22..  ((sszzoommbbaatt))
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Közlekedési támogatás
Ezúton tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy a sú-

lyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására
igényüket 2009. április 30-áig a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályán (Árpád u. 7.) nyújthatják be. 

A kérelem felvételéhez szükséges a közös háztartás-
ban élôk jövedelemigazolása (elôzô évi nyugdíjösszesí-
tô, munkaviszonyban állónál elôzô teljes évi kereseti
igazolás, kiskorú esetében iskolalátogatási igazolás és
családi pótlék szelvény), valamint új igénylés esetén
háziorvosi igazolás. 

A közlekedési támogatás abban az esetben jár, ha az
egy fôre jutó jövedelem 71.250 Ft alatt van.

Az a súlyosan mozgáskorlátozott, aki fogyatékossági
támogatásban részesül, a közlekedési támogatásra nem
jogosult. 

Polgármesteri Hivatal

MASSZÔR
az Egészségházban

Sallai Orsolyának hívnak.
1980-ban születtem, és azóta

is itt élek Dunavarsányon. Ide jártam iskolába az Árpád Feje-
delem Általános Iskolába. A diákévek alatt sok sportversenyen
indultam az iskola és Dunavarsány színeiben. 1987-ben az itt
induló kick-box edzések rendszeres látogatója lettem, majd
miután az oktatás megszûnt, folytattam karate pályafutásom
shotokan, késôbb kyokushinkai stílusban 2003-ig. 1994 után
kyokushinkai stílusban a varsányi és környéki gyerekeket ké-
szítettem fel a különféle megmérettetésre. Az általános iskolá-
ból elballagva Budapesten, Terézvárosban érettségiztem, majd
a dunavarsányi „Szilvi zöldségesnél” ismerhettem meg jobban
a varsányi életet és az itt élô embereket.

2001-ben jelentkeztem a Magyar Iparszövetség Oktatási
Központ (MIOK) gyógy és frissítô sportmasszôr szakára,
majd eredményes vizsgát tettem az Egészségügyi és Tovább-
képzô Intézetnél (ETI). A gyakorlati idômet a Budapest
Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. Gellért Fürdôjében töltöttem,
majd fôállásban a Széchenyi Fürdô vendégeit kezeltem. Ez idô
alatt egy szuper csoportos nôi kézilabda csapatot gyúrtam, va-
lamint a délegyházi és varsányi 1-2. osztályában lévô focicsa-
patok masszôre lettem. 

2007 nyarától a Mozgásdoktor Egészségházban is kamatoz-
tatom tudásom ortopéd orvos, sportorvos és nagyszerû munkát
végzô gyógytornászok mellett (www.mozgasdoktor.hu).

Célom, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, és úgy
gondolom, hogy Dunavarsány Önkormányzata is velem együtt
sokat tehet azért, hogy a varsányi polgárok egészségesebben
éljék életüket a mi kis városunkban, és ezt, mint lehetôséget
felkínáljuk a jövô generációjának is itt, Dunavarsányon az
Egészségházban, ahol rövidesen masszôrként állok az érdek-
lôdô lakosok szolgálatára.

Sallai Orsolya

Dr. Lévai Anikó fogorvos

rendelésének helyszíne megváltozott:
Délegyháza, Rákóczi út 8. (orvosi rendelô)

Rendelési idô: 

H: 14-20, K: 8-14, Sz: 14-20, Cs: 8-13, P: nincs rendelés

IIddôôppoonntt  eeggyyeezztteettééss  sszzeemmééllyyeesseenn  vvaaggyy  tteelleeffoonnoonn::

0066//7700 559977--22226666,,  0066//2244 221122--775533

T Ü D Õ S Z Û R É S
Április 1-jétõl 15-éig tüdõszûrést
tartunk városunkban a Petõfi Mû-
velõdési Házban, a Kossuth Lajos
utca. 2. alatt.
A szûrés idõpontja: hétfõn és

szerdán 12-18 óráig, kedden, csütörtökön és péntek 8-14
óráig. Április 15-én 16 óráig tart a szûrés.

Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az elõzõ évben kapott
tüdõszûrõ igazolást hozzák magukkal.
Pest megyében a tüdõszûrést a megyei ÁNTSZ vezetõje a 30. életévüket
betöltöttek részére kötelezõen elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére. Ne feled-
je, panasz nélkül is lehet beteg!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében jelenjen meg a szûré-
sen, mivel városunkban nagyarányú a megbetegedés.

Polgármesteri Hivatal
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Városunkban a 2009. február ele-
jén lezajlott Kurultaj rendezvény-
sorozattal mutatkozott be egy új

civil kezdeményezés. 
A Magyarok Szövetsége társadalmi

önszervezôdés, amely helyi lakosok segít-
ségével szervezte meg a programsoroza-
tot. Ezen szép számmal vettek részt érdek-
lôdôk valamennyi korosztályból. Rendha-
gyó történelemórák, filmvetítések, elôadá-
sok, honfoglalás kori életmód, jurta, harci
eszközök és berendezési tárgyak, szabad-
téri hagyományôrzô rendezvények várták
városunk polgárait. 

A Szövetség célját, az élhetô Magyaror-
szág megteremtéséhez vezetô utat Vukics Fe-
renc ôrnagy ismertette lakossági fórum kere-
tében.

A kötetlen beszélgetésen számos kér-
dés-válasz után az a megállapodás szüle-

tett, hogy várják mindazon szervezetek,
személyek jelentkezését, akik a fenti céllal
egyetértve, az ország újjáépítésében, az
élhetô Magyarország megteremtésében
velük összefogva a fennálló hatalmi be-
rendezkedéstôl, politikai pártoktól függet-
lenül részt kívánnak vállalni. 

A Magyarok Szövetsége országos zász-
lóbontása március 21-én, szombaton tör-
tént meg a budapesti Hôsök terén, nagy
érdeklôdés mellett kísérve.

A dunavarsányi érdeklôdôket, tenni aka-
rókat a helyi csoport szerdánként, du. 18
órától a Petôfi Mûvelôdési Ház kistermé-
ben várja szeretettel. 

Minden hétfôn este 19 órától a mûvelô-
dési ház nagytermében tartják a baranta –
magyar tradicionális harcmûvészet – edzé-
seit, melynek keretében a magyar néptánc
tanítása is szerves részét képezi az okta-

tásnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Tradicionális magyar vásár/piac szerve-
zése kezdôdött meg, az elsô bemutatkozó
alkalom 2009. április 11-én, szombaton
de. 11 órakor lesz a kisvarsányi piactéren,
a mûvelôdési ház mellett.

A Magyarok Szövetségének helyi cso-
portja várja az érdeklôdôket, ôstermelôket
és vásárlókat városunkból és kistérségünk-
bôl egyaránt, így a húsvéti ünnepi asztalra
már igazi, egészséges étkek kerülhetnek.

További információkat a helyi esemé-
nyekkel kapcsolatban a 06/30 231-0580-
as telefonszámon Zimmermann Pétertôl
kaphat minden kedves érdeklôdô, illetve
az országos Szövetséggel kapcsolatos hí-
rek a civil szervezet hivatalos honlapján, a
www.magyarokszovetsege.hu internetes
portálon olvashatók.
Magyarok Szövetsége dunavarsányi csoportja

ABaranta Magyarország leggyor-
sabban fejlôdô harcmûvészeti
irányzata. Jelenleg 73 helyszínen

kb. 2500 fô gyakorolja a régi magyar tör-
ténelmi harci testkultúrából táplálkozó
technikákat. Egyre több településen indí-
tanak Baranta egyesületeket, amelyek a
helyi ifjúság mellett az ott élô korosztály-
ok mindegyikével foglalkoznak. A Ba-
ranta egyik fontos ismérve, hogy gyakor-
lása nem képzelhetô el Baranta közössé-
ge nélkül. 

A Baranta a IX. század és a XX. század
között élt magyarság harci kiképzési for-
máira épülô fegyveres- és pusztakezes
harcmûvészeti irányzat. Jelentôs szerep
jut a Kárpát-medencei mozgásanyag mel-
lett a feltételezett vándorlási területeken
alkalmazott harci eljárások, a hasonló
életmódközösségeket felépített népek
(szkíták, hunok, avarok, türkök, onugo-
rok, kazakok) harci és kiképzési kultúrá-
jának is.

A szervezetten mûködô magyar harci
kultúra a VII.-XVII. század között élte
virágkorát. A ’80-as években egyes mû-
helyekben komoly kutatómunka alakult
ki a szerves magyar kultúra feltárását
illetôen. Ennek hatására kezdte el 1991-
ben az elsô anyagokat összegyûjteni
Vukics Ferenc, akit gyermekkori élmé-
nyei motiváltak. 1993-1997 között az ak-
kori Kossuth Lajos Katonai Fôiskolán le-
fektették a harcmûvészeti stílus gyalogos
alkalmazásainak alapjait. 

Kelemen Zsolt hasonló módon kezdte
meg a lovas harci alkalmazások, a lo-
vasharc elméleti és gyakorlati kérdései-
nek feltárását. A két kutatási oldal Szent-
endrén találkozott és kezdte meg közös
mûködését.

1997-ben létrejött a Baranta Szövetség
(jelképe a rakamazi Turulmadár), és
1998-ban rendezték az elsô magyar baj-
nokságot. A versenyek és az edzések so-
rán az íj, a szablya, a kard, a fokos, a kop-
ja, a lándzsa, a csatakereszt, a különbözô
hosszúságú botok, a kés, a pányva, a pajzs
és a bárd használatáról adnak számot a stí-
lus képviselôi. Különösen kiemelt szerep
jut a lónak, amelynek ismerete még a gya-
logos szakág képviselôi számára is
kötelezô. 

Errôl talán az mond a legtöbbet, hogy a
barantázók nem „idomítják” a lovat, ha-
nem megtanulnak vele együtt élni és dol-
gozni. 

A legfontosabb dolog, amit egy ember
tehet, hogy valódi és szervesen mûködô

értékek mentén határozza meg önmagát.
Az értékek vonzzák az embereket. A
barantázók egyik legfontosabb célja,
hogy a hagyományos magyar harci kultú-
ra elemeinek megismertetésével, a
Baranta önálló harci rendszerének minél
eredményesebbé tételével megismertes-
se, és világszerte népszerûsítse a magyar
kultúrát, a természetet és az embert tisz-
telô magyar énképet valamint, hogy az
általuk ûzött stílust az egyik legnépsze-
rûbb harcmûvészeti irányzattá tegyék ha-
zánkban, és késôbb a világon is. 

Magyarok Szövetsége – dunavarsányi zászlóbontás

BARANTA – DUNAVARSÁNYON IS

Baranta oktatás indul
Dunavarsányon!

Hétfônként 19 órai kezdettel 
a Petôfi Mûvelôdési Házban (Kossuth L. u. 2.)

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot!
Érdeklôdni a 06/30 420-87-54-es

telefonon lehet!

A Magyarok Szövetsége dunavarsányi csoportja
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10-én (pénteken) 14 órakor Húsvéti kézmûves foglalkozás

16-án (csütörtökön) 14 órakor IRODALMI JÁTSZÓHÁZ
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

21-én (kedden) 18 órakor MI LAKOZIK A TESTÜNKBEN?
Bemutatóval egybekötött ismeretterjesztô elôadás

Elôadó: Szûcsné Szilvia diatetikus

A Petõfi Mûvelõdési Ház

áprilisi programjai

Mi lakozik bennünk!
Bemutatóval egybekötött
ismeretterjesztô elôadás

április 21-én, kedden 18 órakor
a Petôfi Mûvelôdési Házban.

Egyre több embernél jelentkeznek és
keserítik meg mindennapjait a követ-
kezô problémák: koncentrációs zavarok,
izületi gyulladások, emésztési problé-
mák, nyiroködémák, bôrproblémák, ér-
gyulladások (visszér), allergia.

Új, egyedülálló megoldás a nobutries
tôzegpakolás, amely tartalmazza azokat
az összetevôket, melyek a salakanyag-fel-
halmozás következményeit orvosolják:

• megszünteti a nyirokpangást (da-
gadt láb, boka)

• fellazítja és kiüríti a felgyülemlett
salakanyagokat

• gyorsítja az anyagcsere folyamato-
kat

• egyedülálló érfalerôsítô hatású
• gátolja a csontleépülést
• kiüríti az allergéneket a szövetekbôl
• kiválóan hat az izületi gyulladásokra

és köszvényes panaszokra
• hatására a test véroxigén-, és táp-

anyagcseréje a többszörösére nô
• lerövidíti a törések és sportsérülések

gyógyulási idejét.

Szeretettel várunk minden egészségesen
élni kívánó érdeklôdôt!

A hagyományos nônapi összejövetelt
idén is megtartottuk, akár csak az elmúlt
években. Ez alkalommal velünk tartottak
a Nyugdíjas Klub nôtagjai is. Örültünk
egymásnak, hisz ritkaság, hogy a két

klub tagjai együtt ünnepel-
jenek. Nagyon jól éreztük
együtt magunkat!

Na, de el ne feledkezzünk
a legfontosabb meglepe-
tésrôl, ami tudtunkon kívül

történt. A Banyák férjei, azok a tündéri
emberek felsorakozva egymás mellett
egy-egy szál virággal a kezükben ked-
veskedtek nekünk. Látni kellett volna
rajtuk azt az örömöt, amivel adták a vi-

rágot. Ez tényleg nônapi meglepetés volt!
Ritkán fordul elô, hogy banyabulin

megtáncoltatják párjukat a férjek. Most
itt volt a nagy alka-
lom! Meg is be-
széltük, hogy
ha már ilyen
rendesek vol-
tak, várjuk
ôket jövôre is.

Kobzik Anikó

ÁÁpprriilliiss  1188--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1111--1144  óórraa  kköözzöötttt
az új piactéren (a Petôfi Mûvelôdési Ház udvarán)

MM  AA  GG  YY  AA  RR      PP  II  AA  CC
Itt a tavasz, ébred a természet, mindenki szépíti díszkertjét, beveti és ül-
teti konyhakertjét. Várjuk a magyar termékeket eladni és vásárolni kívá-
nó vendégeket. Magyar termelôket, kézmûveseket, gazdákat csak ma-
gyar árukkal! Akinek otthon feleslege adódott palántából, facsemetébôl

vagy kisállatokból, jöjjön és hozza ki a piacra!

AA  ppiiaaccii  éélleetteett  sszzíínneessííttii  mmaajjdd:

Kézmûves foglalkozás a gyerekeknek • Baranta bemutató
Íjászat • Kemencében sült lángos

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Nônapi bulit rendeztek a

B A N Y Á K !B A N Y Á K !

Húsvéti ajándékkészítés

Szeretettel hívom a gyerekeket a Váro-
si Könyvtárba (Petôfi Mûvelôdési Ház)

az április 6-án 14 órakor tartandó
húsvéti ajándékkészítô kézmûves fog-
lalkozásra.

A speciális tagozatosok
foglalkozására április 9-én
10 órakor kerül sor.

Vásárhelyi Emôke 
könyvtáros
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ÚTRAVALÓ

Több mint a hús vétele – Feltámadás

Nemzeti kincseink között az egyik leg-
drágább a nyelvünk. Az a nyelv,
amelynek nem csak párja nincsen, ha-

nem rokona is alig található. Féltve ôrizzük e
nyelvet, mert veszélyben van a szláv, a német,
az angol nyelvek rossz ráhatásai miatt. Ve-
szélyben van a saját nyelvi igénytelenségünk
miatt is. Éppen ezért tudatosan kell óvnunk,
védenünk és ápolnunk. 

Büszkék is vagyunk rá, mert legtöbbször
olyan mélyen, igazán és meggyôzôen adja
vissza a valóságot. A különlegességét és a ne-
hézségét egyébként a következô humoros ér-
velés is kifejezi: Milyen nyelven beszélnek a
Mennyországban? A válasz természetesen az,
hogy magyarul. És miért? Mert olyan nehéz,
hogy egy örökkévalóság kell ahhoz, hogy
megtanuljuk. 

A fent elmondottak nagy igazságokat fejez-
nek ki. Ezt az igazságot azonban némely kivé-
tel – mint a legtöbb szabályt – megerôsíti. A
feltámadás ünnepének elnevezése ilyen kivé-
tel. Természetesen igaz, mert vége van a Nagy-
böjtnek. Húsvétkor – esetleg Húsvét elôesté-
jén – már nem kötnek a böjt szabályai, jöhet a
sonka és a vele járó összes finomság. Nagy
dolog, jó dolog, ha az ember a szükség után
bôséget lát, az éhség után jó ételt fogyaszt. A
folklórnak, a családi szokásoknak nincs is
más feladatuk a Húsvéttal kapcsolatban. Leg-
többen még eddig sem jutnak el. Úgy eszik a
húsvéti sonkát, hogy elôtte is sonkát ettek a
szó szoros, vagy a szó átvitt értelmében. A lé-
nyeg az, hogy sem szükségbôl, sem önkéntes

elhatározásból nem böjtöltek. Akik így élnek,
azoknak gyakorlatilag semmi különöset nem
jelent e nap, a Húsvét napja sem. Miközben az
ember ünnepi jólétre vágyott a hétköznapok-
ban, elérte, hogy szürke hétköznapjai vannak
ünnepnapokon is. Öngóljaink és önpusztítása-
ink egyik példája ez is. 

De nem törvényszerû, hogy így legyen.
Vagy más szóval, ha ez már törvényszerû is,
legyünk mi a kivételek. Méghozzá kivételes
kivételek, akik még azzal sem érik be, amit a
magyar nyelv visszaad, nevezetesen, hogy a
Húsvét nép- és családi szokásos elemeit meg-
tartjuk. 

Számunkra legyen ez az, ami volt, és amire
rendeltetett, nevezetesen a Feltámadás napja.

Nem a romlásra ítélt testnek, húsnak a napja,
hanem az örökéletre támadó teljes életnek a
napja. Ezt történt az elsô Húsvéton, ez a húsvé-
ti történet lényege. Ezt a neve nem adja vissza,
de mi hordozhatjuk és visszaadhatjuk azzal,
hogy ilyen lélekkel és gondolatokkal ünnepe-
lünk. Úgy, mint a tanítványok és az asszonyok,
akik legnagyobb vágyuk szerint is csak Krisz-
tus testét akarták illatszerekkel tartósítani. De
az üres sír és a megjelenô Úr nem a hús/test
tartósításáról, hanem az életünknek a meg-
tartásáról beszél. Ez a húsvéti beszéd jusson
el a szívünkig és hirdesse számunkra, hogy e
nap több mint az éhséggel szembeni étel, ez
a nap a halállal szembeni élet.

A Presbitérium

RReeffoorrmmááttuuss  iisstteennttiisszztteelleetteekk  aa  hhúússvvééttii  üünnnneeppkköörrbbeenn

Április 5. 10.00 Virágvasárnapi zenés istentisztelet 
Melis György operaénekes közremûködésével 

Április 5. 16:20 Virágvasárnapi családi nap – húsvéti elôkészületek 
Április 9-11. 18.00 Nagyhéti istentiszteletek 
Április 10. 10.00 Nagypénteki istentisztelet
Április 12-13. 10.00 Húsvéti ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással 
Április 25. 10-16.00 Missziói Nap a hollandiai és magyarországi

testvérgyülekezeteinkkel

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

BBAABBAA--MMAAMMAA KKLLUUBB  MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
2009. április 2., csütörtök 10 óra:
Ludvigné Szalai Enikô, 
konduktor, logopédus:
KISGYERMEKEK
ANYANYELVI FEJLÔDÉSE
0-6 ÉVES KORIG

2009. április 14., kedd 10 óra:
Juhászné Klári óvó néni: 
TAVASZI MESETÁR

2009. április 28., kedd 10 óra:
Marosi Renáta, fejlesztôpedagógus:
MOZGÁSTERÁPIÁK: A MOZGÁS, 
MINT A PREVENCIÓS FEJLESZTÉS FÔ TERÜLETE

2009. május 19., kedd 10 óra:
Duró Imréné Zsuzsi óvó néni:
A RAJZ, A GYERMEK KIFEJEZÔESZKÖZE
ÓVODAI
KOROSZTÁLYOK 
FEJLETTSÉGI
SZINTJEI

2009. május 5., kedd 10 óra:
ANYÁK NAPJA

2009. június 9., kedd 10 óra:
Dr. Siska Ilona, homeopata orvos:
HOMEOPÁTIÁS KEREKASZTAL

A klubbal váltóhétben csütörtökönként 10.30 órai kezdettel
FICÁNKA TORNA
várja az érdeklôdôket.

* A programváltozás joga fenntartva • Az elôadások helyszíne: a nagyvarsányi Petôfi Klub (Béke u. 16.)
Mindenkit szeretettel vár: Kreiszné Nagy Anna szervezô • baba-mamaklub@freemail.hu

„Csupán két dolog van, amelyek érdemesek arra,
hogy reméljük, továbbadjuk ôket gyermekeinknek: 
a gyökerek és a szárnyak.”      (Hodding Carter)
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Asiker Gerô szerint elsôsorban an-
nak köszönhetô, hogy a felnôtt
csapat mögött erôs utánpótlás áll

mind az IFI, mind a serdülô vonalon.
Utóbbi két korosztály általában együtt
tartja a tréningeket, s a gyakorlatok ösz-
szehangolása komoly kihívás a tréner
számára.

A bajnokságban elért harmadik helyre
néhány éve még aligha számíthattak a du-
navarsányi lányok. Kisebb csoda tehát az,
amit eddig el-
értek. Ám –
ahogy monda-
ni szokás –
evés közben
jön meg az ét-
vágy. Gerô Im-
re szerint a
csapatban az is
benne van,
hogy tavasszal
megnyerje a
bajnokságot,
de igazából
nem cél az elsô
osztályba való

feljutás. Ahhoz ugyanis már más anyagi
körülmények kellenek, mint ami jelen
pillanatban a csapat mögött – szponzorok
hiányában – áll.

A Dunavarsányi Kézilabda Szakosz-
tály már negyedszer rendezte meg a
Peakstone Kupát, ami a lányok téli felké-
szülését segíti. Idén már tizenhat csapat
részvételével, három hétvégén keresztül,
két helyszínen folytak a mérkôzések.
Herczeg Mariann szakosztályvezetô sze-

rint a felnôtt csapat sikereiben ki-
emelkedô szerepe van Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatának, amely évrôl évre
támogatja a sportéletet, s benne a kézilab-
dát is.

Jelentôs változás a Dunavarsányi Torna
Egylet történetében, hogy a képviselô-
testület februári döntésének értelmében a
sportpálya üzemeltetése a DTE kezébe
került. És, hogy mit érezhet mindebbôl
majd a csapat? Herczeg Mariann szerint
egy letisztult jogi állapotot, amelyben im-
már az egyesület kezébe kerül a sportélet
mûködtetése, amely nem kis felelôsséget
ró a vezetôségre. A három szakosztály
mûködése, az utánpótlás nevelése és a
sportpálya üzemeltetése szigorú és követ-
kezetes gazdálkodással valósulhat meg.
Pénzügyi forrásaikat pályázatokkal igye-
keznek kiegészíteni.

A jövôben is tehát minden adva lesz ah-
hoz, hogy feljebb lépjenek a lányok a ta-
bellán, de legalábbis megôrizzék a tavasz
folyamán az elôkelô dobogós helyüket.

Fontos az utánpótlás is. Aki szeretne
csatlakozni, bátran látogathatja az edzé-
seket szerdán és pénteken este a városi
sportcsarnokban. Egyelôre csak lányok
jelentkezését várják, de a közeli tervek
között szerepel egy férfi szakosztály
megalapítása is. Így hamarosan lecserél-
hetjük a Hajrá Lányok kiáltást Hajrá
Dunavarsányra!

Szilvay Balázs

KIEMELKEDÔ KÉZILABDA SIKEREK

A tavaszi forduló eddigi mérlege: 
három nyert és egy vesztett mérkôzés.

TAVASZI
MÉRKÔZÉSEINK:

• 2009. 04. 18. 17 óra Dunavarsány,
Sportcsarnok
Dunavarsány TE - Dunaújváros AC

• 2009. 04. 29. 11 óra Tápiószele
Tápiószele SE - Dunavarsány TE

• 2009. 05. 02 17 óra Dunavarsány,
Sportcsarnok
Dunavarsány TE - Bugyi SE

• 2009. 05. 17. 13 óra
Vecsés Vecsés SE - Dunavarsány TE

• 2009. 05. 24. 17 óra Dunavarsány,
Sportcsarnok
Dunavarsány TE - Ercsi SE

Fantasztikus idényt tudhat maga mögött a dunavarsányi nôi kézi-
labda csapat. Az NB II. ôszi szezonját a harmadik helyen zárták a
lányok, így elôkelô helyrôl várhatták a tavaszi folytatást. Ráadá-
sul decemberben, a Szlovákiában megrendezett nemzetközi tor-
nán is szép eredményt értek el, az ezüstérmet hozták haza. A lá-
nyok mellett az edzôt, Gerô Imrét is megilleti a dicséret, aki a
felnôttek mellett az utánpótlás korosztály edzéseit is vezeti.
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Nyolc éves kora óta lakik Dunavar-
sányon, sokáig az Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában végezte

tanulmányait. Jelenleg a Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola diákja Buda-
pesten, mégis az irodalom felé kacsingat. 

A tizenhét esztendôs Mihály Ferenc
elôször dalszövegeket írogatott, bevallása
szerint nem túl sok sikerrel. Ám annál na-
gyobb kedvvel indult el a költészet útján,
amikor látta, hogy írásait szívesen olvas-
sák környezeté-
ben. Feri sza-
badidejében leg-
szívesebben a
tollat forgatja,
és rímekbe szed
mindent, ami
megérinti a lel-
két. A jó vers
szerinte az, amit
az egyetemistá-
tól a parasztem-
berig mindenki
megért, ahogy
mondja: „ez a
legegyszerûbb
mûfaj”. Nem
kedveli a mo-
dern mûvészetet
a költészetben
sem. Szerinte ez

az a pajzs, ami mögé a szerényebb tehet-
séggel megáldott irodalmárok bújhatnak

Nemrég újszülött kisöccsérôl írt verset,
akirôl azt hitte, már sohasem érkezik meg
a családba. Mellette most fiatalon tapasz-
talhatja meg a felelôsség érzetét, hogy
milyen is gondoskodni valakirôl.

Mihály Ferenc verseit az iskolai újság
rendszeresen leközli. Most a Dunavarsá-
nyi Napló is válogat legnépszerûbb írásai
közül. 

Hova süllyedtél te drága Európa?
Világunk jelképe, dicsõ mementója!
Sziklaszilárd szívem szegletén szorongás
Terem, ha rád nézek, mert itt már minden más.

Pedig épp te voltál utolsó bástyája,
A tiszta lelkeknek védelmezõ vára.
Hiába indultak hódító háborúk
Ellened, legyõztük mind a gonosz borút.

S ebben mi magyarok épp az élen jártunk!
Te érted oly sokszor önvérünkben áztunk.
Pajzsunk csak miattad állt fel magunk elé,
S szívünkbõl imádság szállt fel az ég felé.

Erre meg mit látok, mikor terád nézek?
Õrjöngõ hárpiák, hülyítõ beszédek.
Beszívott emberek, valóság-show sztárok,
Elõttem épül a szodomai átok!

És én meg itt ülök, csak írom versemet,
Kezem már ökölben, de hát mit tehetek?!
Leesik az állam, a szemem is véres,
Mi gátol meg abban, hogy most észre térhess?

S kivesd magadból a pusztító férgeket,
Kik csak kárt okoznak, nem adnak életet?!
Kikkel a jövõ egy hatalmas üresség,
Mert náluk ész az nincs, csupán a mennyiség.

Az meg önmagában minden, csak nem érték!
Tíz hülye leszavaz kilencet, ez mérték?
És így a többségért azt látom már néha,
Hogy úgy viselkedünk, mint egy olcsó céda.

Jó reggelt, ébredj fel! Mivé lesz a jövõ?
Hiába a szép múlt, elõttünk temetõ!
És majd elmondják azt (pont úgy, mint Rómánál):
“Itt volt egy kultúra, elveszett, nincsen már.”

Ismerjük egymást!

Korhatár nélküli költészet
– Mihály Ferenc kamaszon írta elsô verseit, de még most is csak tizenhét éves –

Új mûsor minden kedden és csütörtökön,
18-tól 20.30-ig (a PR Telecom hálózatán),

benne Dunavarsány 19.15-kor!
Az adások visszanézhetôek:

www.dunavidektv.hu
Ismétlési idôpontok:

(hétköznaponként) – 6.00; 14.00; 18.00
(hétvégenként) – 9.00; 17.00 

Öcsém születésére

Köszöntelek tehát, ifjú jövevény,
Úgy vártunk már Téged, mint az éj a fényt.
De eddig nem jöttél, csakis ma este,
Pont, mint Krisztus, éjjel, csillagszemekre.

Világítottál rá drága jó öcsém,
Késve bár, de megjött az én szerencsém.
Tizenhét évesen fura dolog ez,
Nem is sejtem én már, hogy lehet mindez.

Hiszen nekem soha nem volt testvérem,
Sem az oviban, sem a kamasz években.
S oly távoli már ez, pedig nem is rég,
Még elõttem történt az összes emlék.

Elillant gyerekkorom, s egyke voltam,
Eddig elmondhattam: “Az is maradtam!”
S ekkor jöttél hát Te, mint vízbe a kõ,
Tudom így akarta fent a Teremtõ.

Köszöntelek tehát, ifjú hercegem,
Megígérem Néked, amíg tehetem.
Én viszem a lángot tûzön vízen át,
S megvédelek Téged, mint egy erõs gát.

Addig is készülj fel, tanuljál sokat,
Hallgass szüleidre, jókat mondanak.
Aztán ha majd egyszer Tiéd lesz a láng,
Rád bízhatjuk bátran tûzön vízen át.

Szózat Európához
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Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

* * *
Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott köz-
érdekû írást teszünk közzé!

* * *
Következõ lapzárta:

2009. április 10.
Cikkeket várunk

a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a

szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!

* * *
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

• Dunavarsányban családi ház áron alul
eladó. Sürgôs! Tel.: 06/30 960-6294

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÔ
javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

• Parkettás mester vállal: lerakást, ja-
vítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szônyeg ragasztását anyaggal is. Szo-
lid árak, garancia! 
Tel.: 06/30 354-3769

• REDÔNY, RELUXA,
NAPELLENZÔ stb. Készítés, javítás
garanciával. Tel.: 06/20 364-2383

• Eladó az autója? Ne fáradozzon!
Használt gépkocsit vásárolok kész-
pénzért. Tel.: 06/20 957-4487

• Angol nyelvoktatás gyerekeknek és
felnôtteknek Dunavarsányon.
Tel.: 06/20 804-0360 (Pápai Nerella)

• Elegáns szoláriumba mûkörmösnek
hely kiadó.
Tel.: 06/20 994-9145

• Mosógép+centrifuga 7.000 Ft.,
2 db jó állapotú ülôgarnitúra 7.000 Ft.,
többfunkciós táskavarrógép 5.000 Ft.,
színes televízió 2.000 Ft., 5 motoros
masszírozó matrac 40.000 Ft., 
elektromos derékmasszírozó 6.000 Ft.,
5 db dohányzóasztal.
Mindenre lehet alkudni!
Tel.: 06/24 473-831

• Kiskertek rotálását vállalom.
Tel.: 06/24 473-196

• 17 mázsa tritikálé eladó.
Tel.: 06/24 473-196

• Lótrágya ingyenesen elvihetô kis és
nagy mennyiségben is Dunavarsányról.
Tel.: 06/30 904-4637

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben) (24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje (20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs-P: 13-15;

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

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

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

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos

(24) 521-125
(rendelési idõben) (70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

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

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

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

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

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

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

Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121

Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450

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

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem
Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

(24) 486-023

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

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

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

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

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

DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116

Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017

Közérdekû
telefonszámok

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

HITELEK!
Szabad-felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás, adósságrendezés

• BAR-listásoknak jelzáloghitel, végrehajtás, adósságrendezés, APEH, közüzemi
tartozások, felmondott hitelek, illetékhivatal kiváltása

• Lakásvásárlási hitel minimális önerôvel. Korhatár nélkül, nyugdíjasoknak is, akár jö-
vedelemigazolás nélkül. Díjtalan kiszállás! Elôzetes költségek megbeszélés szerint

Tel.: 06/70 362-0926

Egyéni logopédiai fejlesztés Dunavarsányban!
Rugalmas idôbeosztásban beszédfejlesztés, felzárkóztatás, tanácsadás.

Írás-, olvasás-, számolászavarok szûrése, kezelése. Elôzze meg a dislexiát. Iskolai elôkészítés.

Mozgásterápia a világhírû Petô-módszerrel!
Koraszülöttség, agyvérzés, oxigénhiány, baleset miatti mozgászavarok kezelése.

Felnôtt korban Parkinson-kór, sclerosis-multiplex terápiája is.

Bejelentkezés: 06/70 341-5237
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MELIS GYÖRGY
Dunavarsányban!

Virágvasárnapi zenés istentisztelet

vár minden kedves érdeklõdõt

a református templomban
április 5-én 10 órakor. 

Az istentiszteleten 
Melis György

Liszt- és Kossuth-díjas,
Kiváló Mûvész, operaénekes 

és Teleki Miklós
orgonamûvész szolgál. 

KKéésszzüülljjüünnkk  eeggyyüütttt
aa  HHúússvvééttrraa

VViirráággvvaassáárrnnaappoonn,,  áápprriilliiss  55--éénn
ddéélluuttáánn  1166--2200  óórraa  kköözzöötttt  

a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban 

(Habitat u. 10-12.)

• Beszélgetünk a húsvéti népszokásokról. 

• Megmérjük kezünk ügyességét

tojásfestéssel, agyagozással, origamival.

• Énekelünk húsvéti énekeket.

• Kicseréljük a húsvéti ételrecepteket.

• S természetesen szeretetvendégséggel

gyakoroljuk az ünnepi hangulatot.

MMiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyytt  sszzeerreetteetttteell  vváárr
aa  SSoollii  DDeeoo  GGlloorriiaa  KKöözzöösssséégg!!
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