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Szent István ünnepe Dunavarsányban

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk 

a 2009. szeptember 19-én,
szombat délután

megrendezésre kerülő 

SZÜRETI FELVONULÁSRA
ÉS MULATSÁGRA.

A felvonulás 15 órakor indul
a Petőfi Művelődési Ház udvaráról.

Útvonala:
Petőfi Művelődési Ház – Vörösmarty utca – Nyár utca –
Béke utca – Petőfi Klub – Bartók Béla utca – Sport utca -
Benzinkút – Nagyvarsányi utca – Búza utca – Vörösmarty
utca – Görgey utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Egészségház – Gömöry Ferenc utca – Mártonyi Károlyné
utca – Tanítók útja – Vasút sor – Iskola utca – Kossuth
Lajos utca – Petőfi Művelődési Ház.

Megállók:
Vörösmarty utca – Petőfi Klub – Benzinkút – Görgey u. és
Eötvös u. sarok – Mártonyi Károlyné u. és Tanítók útja
sarok – Iskola u. és Kossuth Lajos u. sarok – Polgármesteri
Hivatal.

A mulatság 19 órakor kezdődik
a Petőfi Művelődési Ház udvarán, ahol a

H&H zenekar, valamint
Détár Enikő és Rékassy Károly

szórakoztatja a résztvevőket.
Belépés ingyenes!

Szervezők: 
Dunavarsány Önkormányzata,

Lányok Asszonyok Klubja.

A hagyományoknak megfelelően szentmisével kezdődött az augusztus 20‐ai ünnepség városunkban.
A katolikus szertartást református istentisztelet követte, ahonnan az ünneplő sokaság a Hősök terére
vonult át. Itt először Szabó Julianna, művelődési házunk vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd
Bóna Zoltán polgármester tartott ünnepi szónoklatot. (Teljes beszéd a 3. oldalon.)

Ezt követően Kis R. Sándor katolikus plébános, valamint Dr. Bóna Zoltán református lelkész szentelte és
áldotta meg az új kenyeret, amit a jelenlévők között osztottak szét.

A Himnusz és a Szózat eléneklése után Bajzáth
Endre önkormányzati képviselő szólt az ünnep‐
lőkhöz, végül a Szabad Ötletek Szín há zá nak két
tagja adta elő a nemzeti filmzenék darabjait.

4. VAKÁCIÓZÁRÓ CSALÁDI NAP
2009. szeptember 5., szombat.

(Részletek a 12. oldalon)
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Pályázati kiírás
Dunavarsány Város Önkormányzatának Jegyzôje

pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔI ÁLLÁS
betöltésére.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elôélet, cselekvôképesség,
- iskolai végzettség: rendészeti szakközépiskolai végzettség

vagy ezzel egyenértékû, más korábbi képzési formában
szerzett képesítés; rendôr szakközépiskolai, határrendész-
képzô szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és
rendôri szakképesítés vagy ezzel egyenértékû, más korábbi
szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel
egyenértékû más korábbi szakképesítés; középiskolai vég-
zettség és közterület-felügyelôi vizsga.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- közigazgatási alap ill. szakvizsga,
- felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
- helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: A közterület felügyeletrôl szóló 1999.
évi LXIII. törvényben, az egyéb vonatkozó jogszabályokban,
a helyi önkormányzati rendeletekben, valamint a munkaköri
leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és egyéb juttatások: a Köztisztviselôk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati
Szabályzatának elôírásai szerint.

A pályázat beadási határideje: 2009. szeptember 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidôt
követô 15 napon belül Dunavarsány Város Önkormányzat
Jegyzôje dönt.

Az állás betölthetô: 2009. október 1-jétôl.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának Jegyzôjéhez kell benyújtani az alábbi címre:
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Közterület-felügyelôi
munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklôdni lehet: Du na var sány
Város Önkormányzatának Jegyzôjénél, a 06/24 521-049-es
telefonszámon.

Ruhagyûjtô konténerek
a városban

Június végén Dunavarsány Önkormányzata együttműködési
megállapodást írt alá a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetével abból a célból, hogy a használtruha gyűjtés terü-
letén kölcsönösen együttműködjenek. Ennek értelmében 2-2
db ruhagyűjtő konténert helyezett ki a szervezet, egyiket a kis-
varsányi Petőfi Művelődési Ház udvarának hátsó részébe, a
másikat pedig a nagyvarsányi Petőfi Klub udvarába.
A kinőtt vagy már nem használt ruhákat a lakosok a konténe-
rekbe tehetik, így nemcsak, hogy egyszerűen és kényelmesen
túltehetnek a felesleges holmin, de nemes célt is szolgálnak
vele, hisz ezek a darabok minden esetben a rászoruló gyer-
mekek, felnőttek között kerülnek szétosztásra a Vöröskereszt
közreműködésével.

Portik-Cseres Éva
polgármesteri referens

Az ôszi lomtalanítás rendje
Dunavarsányban

2009. október 10., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól
balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty
utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület).
2009. október 11., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás
lakópark, Dunaparti üdülőterület, Dunakisvarsány (Halász
Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület.
2009. október 17., szombat
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca - Halász Lajosné
utca - Rákóczi utca - Árpád utca - Szabadkai utca - Hun utca
által határolt terület.

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a
lomot rendezetten, már a lomtalanítást megelőző napon
tegyék az ingatlanok elé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m³ lomot
szállítunk el díjmentesen. Az ezt meghaladó mennyiségű lom
elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének
szállítólevél alapján bruttó 3.600 Ft/m³ áron kiszámlázzuk. A
lomtalanítás reggel 5:30-kor kezdődik! Azon bejelentéseket,
hogy az utcában a lomtalanítás látható megtörténte után
elszórtan lom maradt a helyszínen, nem vesszük figyelembe. 

Ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV,
rádió, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, számológép, számító-
gép, (mobil)telefon, videó játékok), izzólámpák, fénycsövek,
festékek, hígítók, savak, lúgok, permetező szerek, olajok, por-
ladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullám-
pala, pala), használt gépjármű és kerékpárgumik, gyógyszerek,
építési törmelék.). Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el a
lerakóban. 
2009. október 3., szombat
Ép, bontható elektronikai hulladékot (TV, rádió, mikrohullámú
sütő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon,
videó játékok, akkumulátorok) a Vörösmarty út Du na nagy var -
sány felőli végén, a mézüzemnél 8 és 14 óra között díjmente-
sen átvesszük.                                                             DHRV
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Ha az ünnep napja eljön, az ünnepelni hív bennün-
ket. Nem mindig könnyű ennek eleget tenni. Most is
ez a helyzet. Állami ünnepet ünnepelni egy olyan
államban, ahol sikerről, örömről, büszkeségről,
reménységről, előrehaladásról, megoldásokról, meg-
valósulásokról állami szinten legalábbis
csak elvétve szólhatunk. Az ünnepnek
azonban az a tulajdonsága, hogy ha nem
beszélhetünk a valóról, akkor beszélünk a
kellőről. 

A nemzeti érzés és öntudat sárba tiprá-
sával, a magyarságunk megélésének
kigúnyolásával, a magyar gazdaság tönk-
retételével, fontos szavaink kiforgatásá-
val mind-mind azt az üzenetet kapjuk,
hogy az ünnep arra való, hogy új erővel
küzdjünk annak a megvalósulásáért, ami
az elmúlt években egyre inkább hiány-
cikké lett. Ilyen a reális történelemszem-
lélet, az 1000 éves kipróbált normák tisz-
telete, a nemzeti szolidaritás tudata, a
hazaszeretet igénye, s nem utolsó sorban még mindig
a hála átérzése és megélése azért, hogy helyzetünk
nem sokkal rosszabb, s lehet egyszer újra sokkal jobb

Ezért vagyunk itt ünneplő ruhában, ünnepelni akaró
konoksággal Magyarország 1000 éves múltjára emlé-
kezve, a mai kenyérért is hálát adva és tisztes jövő
szolgálatára magunkat elkötelezve. Emlékezünk az
alkotó évekre, évtizedekre, évszázadokra, emléke-
zünk azokra az időkre és emberekre, akik államot és

nemzetet teremtettek, akik szembeszálltak a hódítók-
kal, akik földet, anyaföldet szereztek és munkáltak a
magyarságnak. És kimondjuk, hogy még mindig
hiszünk abban, hogy lehet felelősen élni, lehet gyara-
pítani a helyi és nemzeti közösséget, s lehet emelke-
detten beszélni, sőt büszkén magyarnak lenni. 

Bár jogos a panaszszó is. Tiborcok kara énekelhet-
ne most ezen a téren is. A XX. század pusztító viha-
rai végigsöpörtek Dunavarsányon is és új és új formát
vesznek a XXI. század éveiben is. Sosem volt köny-
nyű. Sosem volt sokkal könnyebb, mint most, s
ugyanúgy, mint régen, most is vannak, akik az 1000
éves példára hivatkozva megragadják a napnak a fel-
adatát is, a virágját is és így simulnak bele 1000 éves
történelmünkbe.

A jogos panaszszavunk is csak akkor lesz hiteles,
ha tisztes hálával ismerjük el azt, ami megadatik, ami
hálára méltó. Ezek sorában ebben az évben is
elmondhatjuk, hogy éhezők milliói között, a napi
megélhetés gondjaival küszködő magyar honfitársa-
ink között nekünk biztonságosan van kenyerünk, s a
fejlődés jelei is reménység szerint látszanak városun-
kon. Dunavarsány nyilvánvalóan fejlődő és lehetősé-

gekkel teljes település. Ez adjon erőt, hogy a magun-
két megtegyük, hogy a lehetőségekből, az igényekből
és a vágyakból valóság legyen. Egy ezer sebből vérző
ország városaként tele tervekkel és feladatokkal
szembesülünk a jövendővel. Erre hív bennünket a
Gondviselő szeretete, Szent István király hagyatéka
és a közelmúltnak sok áldást hozó emberi igyekezete
is. Áldott Szent István ünnepét és jóízű újkenyeret
kívánok mindannyiuknak!

Tisz telt Du na var sá nyi Pol gá rok!
– Bóna Zoltán polgármester augusztus 20-ai, ünnepi beszéde a Hôsök terén –
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Megújult utcák
Dunavarsányban

Közel 4,5 kilométernyi útszakasz újult meg,
ahol martaszfaltos és bitumen-zúzalékos
megoldást alkalmaztak a szakemberek. Az

aszfaltcsík mindenhol szegélyes megerősítést nyert,
ami az utak állékonyságát hivatott javítani. A város
költségvetését csaknem bruttó 30 millió forinttal ter-
helte meg a fejlesztés, ám a szűkös források ellenére
is fontosnak tartotta Dunavarsány vezetése, hogy a
poros utakat végre kulturált környezet válthassa fel.
Már csak az autósokat kell ezúton is megkérnünk,
hogy a jobb közlekedési lehetőség ne csábítsa őket a
száguldozásra. Ennek érdekében hamarosan sebes-
ségkorlátozó táblák kihelyezésére kerül sor a Nyugati
lakóparkban, valamint a Duna parton.

Szilvay Balázs

Egyenlőtlen küzdelem
a túlsúlyos gépjárművekkel

Tájékoztatom a Tisztelt dunavarsányi Polgárokat, hogy az
elmúlt hetekben a 7,5 tonna legnagyobb össztömeget
meg nem haladó járművek forgalmára korlátozott helyi

közútjainkon – különösen az Iskola utcában – a megnöveke-
dett túlsúlyos tehergépjármű forgalom megszüntetése
érdekében Dunavarsány Város Önkormányzata minden
lehetséges eszközt igénybe vett, és a jövőben is igénybe fog
venni. Az elmúlt hetekben a Rendőrség, a Mezőőri Szolgálat,
a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, valamint az Önkor-
mányzat megbízása alapján a Triton Security különböző idő-
pontokban ellenőrizte a kritikus útszakaszokat, és számos
7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet állított
meg, fordított vissza, illetve az arra jogosultak a közlekedé-
si szabályok megszegése miatt helyszíni bírságokat szabtak
ki. Az ellenőrzésre jogosult szervek jelenlétének idejére a
korlátozás alá eső tehergépjárművek forgalma megszűnt a
kritikus útvonalakon, távozásuk után viszont a tehergépjár-
művek forgalma ismét megnövekedett. Személyi és anyagi
erőforrások hiányában sem az Önkormányzat, sem pedig a
Rendőrség nem tudja biztosítani napi 24 órában a korláto-
zott forgalmú helyi közutak folyamatos ellenőrzését a köz-
lekedési szabálysértők kiszűrésére.

A kialakult helyzet tisztázása érdekében Dunavarsány
Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel, akinek – álláspontunk szerint – komoly
felelőssége van az áldatlan állapot kialakulásában. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. az 51-es számú országos főútról a
Bugyiba és Délegyházára vezető bekötő utak egyidejű lezá-
rásával és a forgalomterelés nem megfelelő átgondolásával
komoly anyagi és erkölcsi károk előidézője lett. Du na var -
sány Város Önkormányzatát a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
sem az útépítési munkák megkezdése előtt, sem azóta nem
kereste meg – még a Forgalomterelési Terv egyeztetése
érdekében sem! –, holott a lezárások által érintett települé-
sek földrajzi elhelyezkedése világosan elővetítette a váro-
sunkra szakadó gépjármű forgalmat. Több alkalommal a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által felügyelt utak építéséhez
anyagot szállító, és a súlykorlátozási tilalmat megszegő
tehergépjárművek akadtak fenn az ellenőrzésen.

Dunavarsány Város Önkormányzata folyamatosan méri fel
a túlsúlyos járművek által okozott károkat, és készíti elő a
kártérítési pert jogos igényünk érvényesítésére.

A fent leírtakra figyelemmel tisztelettel kérem a megérté-
süket és türelmüket, a kialakult helyzetet lehetőségeink
szerint kezeljük, de megszüntetni nem tudjuk! A kárenyhítés
érdekében a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A nyár legfeljebb csak a lakosoknak volt ubor-
kaszezon városunkban, az útépítô munkások és
az önkormányzat javában dolgozott, hogy asz-
faltot kapjanak az utcák a Duna parton és a
Nyugati lakóparkban. 
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Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe a 2009-2010-es
tanévre jelentkezni lehet korlátozott számban hegedű és gordonka hang-
szerekre. A pótbeiratkozást szeptember 1-je és 8-a között tartjuk. 

Felhívjuk jelenlegi tanulóink figyelmét, hogy a beiratkozás számukra is köte-
lező, ezért kérjük növendékeinket, hogy a megadott határidőig pótolják esetle-
ges elmaradásukat.

Új tanulók esetében kérjük, előzetes telefonos egyeztetés után személyesen
jelenjenek meg az iskolában, míg régi növendékeink számára a jelentkezésre
lehetőség van telefonon is a 06/24 534-505-ös számon, illetve interneten a
www.dverkelfami.hu oldalon.

Az órabeosztásokkal kapcsolatos információkért kérjük, hogy figyeljék az
intézmény Halász Lajosné utcai frontján lévő hirdetőtáblát, illetve az iskola
honlapját.

Zezula Tibor
igazgató

Kiegészítés
A Napló júniusi számában összeállítást közöltünk azokról a tanu-

lókról, akik az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjaiként 2008-
2009-ben valamilyen tanulmányi versenyen vettek részt, és azokon
komolyabb eredményeket értek el. A felsorolásból sajnos kimaradt
Koncz Soma 6. a osztályos tanuló, aki első helyezett lett az alapmű-
veleti matematika megyei fordulójában.

Ezúton szeretnénk gratulálni neki a kitűnő eredményhez!

Szerk.

K i  a d ó
ipa ri in gat lanipa ri in gat lan

Du na var sány ha tá rá ban 12.500 m²
önál ló tel ken lé vő 2.400 m²‐es alap‐

       te rü le tű csar nok és 500 m² iro da‐
öl tö ző blokk bér beadó,
nagy te her bí rá sú ipa ri

pad ló val, fe ke tén su gár zó gáz fű tés sel.

Az in gat lan önál ló cég te lep hely üze me lé sé re ki vá ló an al kal mas.
Bér le ti díj : 12.400 EUR + ÁFA/hó.

Te le fon: 06‐30 942‐7203

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

benne Dunavarsány 19.15-kor!
Is mét lé si idôpontok:

(hét köz na pon ként) – 6.00; 14.00; 18.00
(hét vé gen ként) – 9.00; 17.00

Az adások visszanézhetôek:
www.dunavidektv.hu

ÚJ KÉP, ÚJ HANG
DUNAVARSÁNYON
Ahogy arról már korábban írtunk,

június 30-án megszûnik Dunavar sányban
a Kis-Duna Televízió adása. Ennek oka,
hogy önkormányzatunk 2008 de cem be -
ré ben új tévétársasággal, a Dunavidék
Regionális Televízióval (DVTV) kötött
mûsorszolgáltatási szerzõdést, de nyárig
még fenntartotta a Kis-Duna Televízióval
kötött megállapodást. 

Az ismert gazdasági nehézségek vis-
zont a jövõben nem teszik lehetõvé,
hogy több mûsorszolgáltatási szer zõ -
dést is fenntartson városunk, ezért július
1-jétõl kizárólag a DVTV mûsorai lát ha -
tóak a PR Telecom hálózatán. 

Jó hír ugyanakkor, hogy nemcsak
színvonalasabb, de bõvebb szolgáltatást
is kap Dunavarsány lakossága, a vá ro -
sunk ról készült produkciók ugyanis bár-
mikor visszanézhetõek interneten a
www.dunavidektv.hu honlapon (az eddig
elkészült 50 mûsorszámmal együtt). Az
alábbiakban minden lényeges in for má ci -
ót elolvashatnak az új televízió mû so rai -
val kapcsolatban.

Szilvay Balázs

A képviselô-testület
soron következô ülése várhatóan

szeptember 8-án,
kedden 17 órakor lesz

a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.

Pótbeiratkozás
a Zeneiskolában
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„Gyejó” tábor Salgóbányán

Amár jól bevált és jól ismert
táborhelyet választottuk,
idén is Salgóbányára men-

tünk. Három település gyermekeit
szedtük össze, s reggel 7 órakor
már izgatottan vártak minket a
majosházi és dunavarsányi fiata-
lok a „Gyejó” előtt. Szilveszter
Lajos buszát jól ismerve rutinosan
pakoltunk a csomagtartóba, hiszen
évek óta ő visz bennünket a tábor-
helyre és gondoskodik a hazaszál-
lításunkról.

Jól megpakoltuk a csomagtartót
gyümölccsel és játékokkal.
Szerencsénk volt a sok-sok játék-
kal, mert az időjárás nem volt
kegyes hozzánk. Sajnos a tervezett
nagy kirándulásokat nem valósít-
hattuk meg, mert az ott töltött öt
napból csak egy olyan volt, ami-
kor nem esett az eső. Ezt kihasz-
nálva nekivágtunk az erdőnek és
gyalogtúrát szerveztünk, amely-
nek során eljutottunk Sal gó bá nyá -
ról Salgótarjánba, az ottani strand-
ra. A kétórás gyaloglás után
nagyon élveztük a fürdőzést.

A többi napon – amikor éppen
nem esett az eső – meg tudtuk tar-
tani a sportnap egy részét, és a

híres „rókavadászatot”. A fiúk
minden esőmentes percet kihasz-
nálva rúgták a bőrt. A lányok
nagyon szép nyakláncokat fűztek,
bőr karkötőket készítettek, pénz-
tárcát varrtak. Volt rajzverseny,
activity vetélkedő, csapatok által
kitalált előadás. Rövid túrákat tet-
tünk, melyek után a helyi bolt
fagyi készletét kiürítettük. Utolsó
nap – mivel gyönyörű napsütésre
ébredtünk – útba ejtettük So mos -
kő új fa lut, melynek a Somoskői
vár a nevezetessége. A falu még
Magyarországon fekszik, de a vár
már Szlovákia területén van.

Ragyogó napsütés kíséretében
érkeztünk haza. Miután kipihen-
tük a salgói tábort, elkezdtük szer-
vezni az egyhetes nyári napközit,
amelyen 20 gyermek vett részt.
Akkor már az időjárás is kedvező
volt – minden nap kánikula!

A délelőttöket a „Gyejó” udva-
rán töltöttük kézműveskedéssel,
sportolással. Délben lerohantuk a
konyhás néniket, majd jól beebé-
deltünk, és irány a tópart. Délután
4–ig fürdőztünk.

Egyik nap vendégül látott min-
ket a Nautilus vizicsapat, és a gye-
rekek nagy örömére evezéssel töl-
töttük a délutánt. Még azok is bát-
ran beültek a csónakba, akik
napokig azt mondogatták, hogy
Ők bizony nem fognak csónakáz-
ni. Köszönjük a vizeseknek a lehe-

tőséget, a biztonsági szolgálatnak
és a polgárőröknek a szállításban
nyújtott segítséget, a „Robi” cuk-
rászdának pedig a fagyit.

Az utolsó napon a gyerekek
készítették az ebédet, a menü bog-
rácsban főtt paprikáskrumpli volt
kovászos uborkával. A hűsítő
dinnyéről „Doki” gondoskodott.
Köszönjük mindenkinek a segítsé-
get a gyerekek nevében. Bízunk
abban, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói a táborban és a
napköziben részt vett gyerekek
számára tartalmassá és élmények-
ben gazdaggá tudták tenni a nyári
szünidőt.

Magam és munkatársaim nevé-
ben köszönöm Polgármester Úr -
nak, a Jegyzőnek és a képviselő-
testület tagjainak, hogy az egész
évi munkánkat segítve lehetőséget
teremtettek a tábor megszervezé-
séhez, lebonyolításához.

Gyurasics Gáborné

A Dunavarsány Környéki Gyer -
mekjóléti és Családsegítô
Szol gálat idén nyáron 35 gyer-
mekkel szervezte meg a nyári
táborát a Dislexsyás Gyer me -
kekért Egye sülettel közösen.
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- Hogyan kezdődött ez a különös szere-
lem?
- Tíz évvel ezelőtt Dunaharasztin voltam
iskolaigazgató, amikor a papám annyira
lebetegedett, hogy állandó felügyeletet
kívánt. Ötvenöt évesen, egy szakmailag
lezáratlan pályával kényszerűségből
nyugdíjba kellett vonulnom, de a házi
munka, az ápolás mellett azt éreztem,
valami még hiányzik az életemből. Így
autodidakta módon elkezdtem a foltvar-
rással ismerkedni. Célt, feladatot adott, és
ez boldoggá tett.
- Ön nyugdíjasként újra iskolaigazgató
lett, immáron itt, Du na var sá nyon. Ez
különös fordulat lehetett az életében.
- Két év múlva, amikor a papám meghalt,
a dunavarsányi iskolába hívtak. Úgy
éreztem, alkotóerőm teljében vagyok
még, így örömmel fogadtam a felkérést,
de legfeljebb egy évet szerettem volna
maradni. Végül a nevelési igazgatóhe-
lyettesi pozícióban olyan sok feladatot
találtunk nekem, hogy a nyugdíj után
további öt évet tanítottam – nevet a ma
már tényleg nyugdíjas tanárnő.
- Gondolom, hogy a kézművesség szerete-
tét az iskola falai között is igyekezett
továbbadni.
- Fontosnak tartottam azt, hogy a kicsik
alkossanak, kezdjenek el kreatívan gon-
dolkodni, alakuljon a kézügyességük,
valamint, hogy élményekkel, kis tár-
gyakkal térjenek haza. Másrészt a kéz-
műves foglalkozások segítségével a
nevelésben nagyon jó kiegészítő infor-

mációkkal lehetett
ellátni a tanítókat,
hiszen a személyiség-
nek vannak olyan
bugyrai, amelyek a
matematika órán nem
derülnek ki.
- Mit jelent patch-
work-kel dolgozni?
- Nagyon sok készsé-
get lehet azzal fej-
leszteni, hogy anya-
got, színt kell össze-
párosítani, kézzel
összevarrni. Tech ni -
kailag nagyon gazdag
lehetőségeket nyújt,

emellett pedig állandó izgalomban tartja
az alkotót.
- Miután végleg búcsút intett a gyerekek
oktatásának, manapság a felnőttek között
osztja meg a foltvarrás örömeit.
- 44 évnyi munka után, 62 éves korom-
ban végleg elköszöntem az iskolától. De
elszakadni nem tudtam a közösségtől,
mert tartalmat, célt adott a mindennapja-
imnak, tervezésre késztet. Öt éve megala-
kult az Árpád Fejedelem Általános Iskola
Tűvelművelt foltvarró köre, ahova zöm-
mel a nagymama korosztály jár. Két -
hetente találkozunk és minden alkalom-
mal újabbnál újabb ötleteket próbálunk
ki, hiszen a foltvarrás tárháza kifogyha-
tatlan.
- Milyen munkák készülnek kezeik nyo-
mán?
- Főleg az unokákra gondolva varrunk
ágytakarótól elkezdve falvédőn át táskáig
még sok-sok mindent. Többek között a
ballagási tarisznyákat és naplóborítókat
is én készítem. Ennek a műfajnak csak a
kreativitás szab határt.
- Nagyon nehéz elsajátítani a foltvarrást?
- Nem nehéz megtanulni, kézzel varrásról
szól ez a munka. A nem látszó részeket
szoktam maximum varrógéppel össze-
varrni.
- Eredetileg honnan származik ez a fajta
művészet?
- Eredete több ezer évre nyúlik vissza. A
világ más-más tájain különböző céllal
használták, de végül Amerika, mint angol
gyarmat lett a foltvarrás hazája, ahol az

asszonyok közös varrásokon használták
fel a legapróbb textil maradékot is.
Mostanában már nem csak rongyokat
használunk a szebbnél-szebb munkáink
elkészítéséhez, hanem különleges, erre a
célra tervezett textíliákat is.
- Milyen ez a különleges anyag, hogyan
képzeljük el?
- Az igazi patchwork textil nem nyúlik, jó
tartású, erős vászon, apró virágmintákkal
díszített.
- Ön hogyan jut hozzá a varrnivaló anya-
gokhoz?
- Igyekszem praktikusan megoldani ezt a
kérdést; varrónőket keresek fel, akiktől
megveszem a textil hulladékot. Így mind-
ketten jól járunk. De a nagykereskedők
anyagmintáira is állandóan vadászom.
Egyébként két szobára való anyagot
gyűjtögettem már össze.
- A kész ötletek szülik az anyag iránti
igényt?
- Nem, pont fordítva szokott ez nálam
lenni: az anyag ad mindig újabb és újabb
ötleteket.
- Az elmúlt öt évben biztos volt olyan ked-
ves élménye, amelyet a foltvarró körben
élhetett meg. Megosztaná velünk is?
- Sok kedves pillanatot nyújt ez az egyéb-
ként aktív közösségformáló erővel bíró
kör számomra. A történethez tudni kell,
hogy karácsony előtt mindig van egy
közös összejövetel, ahol együtt ebéde-
lünk, és mindenki bemutatja a vizsgada-
rabját. Abban a bizonyos évben egy
fenyőfás faliképet kellett mindenkinek
megoldania. Úgy dolgoztak a lányok,
mint a kisangyalok. Az egyik tag, az isko-
latitkár, Évike például még egy nap sza-
badságot is kivett, hogy elkészüljön a
vizsgamunkája. Én ettől úgy meghatód-
tam, hogy ennyire komolyan veszik…
- Ha valaki ezek után kedvet érez, hogyan
csatlakozhat a foltvarró körhöz?
- Szeptember elején tartunk egy bemuta-
tó foglalkozást az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolában, hogy – többek között –
azok, akik a városnapok alatt megtekin-
tett kiállítást látva kedvet kaptak, és ki
szeretnék próbálni a patchwork-öt, nyu-
godtan csatlakozhassanak.
- Hogy érzi, elmúlhat ez a szerelem?
- Nem hiszem. Én csak azt szoktam kérni
a Jóistentől, hogy addig engedjen élni,
amíg a már összegyűjtött anyagokat fel
nem dolgozom.
- Akkor még sok textíliát kívánunk Önnek!

Sz.G.

Egy különleges ember különös szerelemre talált, és mindezt még
tanítja is. Sebestyén Mariann a kézmûvesség egyik legérdekesebb

fajtáját szerette meg, a foltvarrást. A Városnapok során kiállításon is
találkozhattunk az általa vezetett kör munkáival.
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Iskolai sportversenyek eredményei (2008-2009.)
Terematlétika verseny - Dömsöd

5. évfolyam Németh Nikolett 5.b I. helyezett
Leánycsapat Hajdu Enikô 5.a

Lakatos Nikolett 5.b
Száger Hanna 5.a
Ullmann Bernadett 5.b

6. évfolyam Dancs Adrienn 5.a II.helyezett

Leánycsapat Szántó Dóra 5.a
Lázár Martina 6.a
Weber Zsófia 6.b
Virizlay Anett 6.b
Ferenczi Krisztina 6.a

7. évfolyam Tóth Lili 7.b II.helyezett
Leánycsapat Gazsó Vivien 8.c

Bálint Zsuzsanna 7.b
Kollár Barbara 7.a
Gersei Regina 7.a
Skobrák Anna 7.a

7. évfolyam Guba Máté 8.a II. helyezett
Fiúcsapat Kakuk Dániel 7.c

Székely Dávid 7.b
Krautsieder Zsolt 7.a

8. évfolyam Szabó Alexandra 8.b III. helyezett
Leánycsapat Petics Enikô 8.a

Békés Tímea 8.c
Mondér Petra 7.c
Marics Klaudia 7.a

Egyéni helyezettek Dancs Adrienn 6.a I. helyezett
Tóth Lili 7.b I. helyezett
Guba Máté 8.a II. helyezett
Németh Nikolett 5.b III. helyezett
Szabó Alexandra 8.b III. helyezett
Kakuk Dániel 7.c III. helyezett

Atlétika többpróba – Kiskunlacháza

II. korcsoport
Leánycsapat Németh Nikolett II. helyezett

Horváth Ildikó
Kovács Viktória
Torma Bianka
Vas Petraa
Wittner Noémi

Egyéni Németh Nikolett IV. helyezett
Horváth Ildikó VII. helyezett
Kovács Viktória X. helyezett

Fiúcsapat Mboue László VI. helyezett
Petics Tamás
Csôgör Gábor
Botka Bence
Fazekas Márk
Kocsis Dávid

Egyéni Mboue László IV. helyezett

III. korcsoport
Leánycsapat Dancs Adrienn IV. helyezett

Lázár Martina
Nagy Tímea
Jakubek Barbara
Ullmann Bernadett
Szántó Dóra

Fiúcsapat Opra Gergô III. helyezett
Mezei Dániel
Horváth Bence
Koncz Soma
Fazekas Sándor
Józsa Tamás

IV. korcsoport
Leánycsapat Békés Tímea I. helyezett

Szabó Alexandra
Gazsó Vivien
Skobrák Anna
Csatári Éva
Marics Klaudia

Egyéni Békés Tímea V. helyezett
Szabó Alexandra VII. helyezett
Gazsó Vivien X. helyezett

Fiúcsapat Lang János IV. helyezett
Guba Máté
Blahó Zsolt
Dobronyi Csaba
Székely Dávid
Gellér István

Egyéni Lang János VIII. helyezett

Focibajnokságok
Pest megyei Diákolimpia

3. korcsoportos fiúcsapat II. helyezett

Területi bajnokságon

3. korcsoportos fiúcsapat III. helyezett
2. korcsoportos fiúcsapat I. helyezett, majd továbbjutott a
Megyei bajnokságba, ahol III. helyezést ért el.

Területi nagypályás focikupa
7.-8. osztályos fiúcsapat III. helyezett

Kosárlabda – területi versenyek
3. korcsoport III. helyezett

4. korcsoport II. helyezett

Sziget Tornászai Verseny
2., 3. évfolyam I. helyezett

5. évfolyam I. helyezett

Versenytánc
Juhász Patrik – Bálint Zsuzsanna „D” Junior II. Budapest Bajnokság I. helyezett

„D” Junior II. Országos Bajnokság IX. helyezett

Almás József – Bálint Dorottya „D” Junior II. László Vill Kupa VI. helyezett

Goldance kupa X. helyezett

FIT-KID
Rovó Virág 4.a I. helyezett

Ritmikus gimnasztika
Ötvös Bianka 3.a

Dancs Adrienn 6.a

Karate
Lenhardt Gergely 3.b        Nagy-Kun Kupa Karcag I. helyezett



EDZŐTEREM
ELSŐ EDZÉS

Délegyháza,
Általános Iskola

Szeptember 7.,
HÉTFŐ
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Ennyien még soha nem voltunk, a záró napon 80
emléklapot osztottam ki. Köszönöm a segítőknek a
nem kevés munkát. Idén is rengeteg támogatást kap‐
tam a karatés „nagyoktól”, a szülőktől valamint a kem‐
ping dolgozóitól. Bárkiről legyen is szó, egyet akartunk,
a gyerekek sport és személyiség‐fejlődését egy közös‐
ségben. 

Szeretném kiemelni a dunavarsányi táborozókat, aki
sikeres övvizsgát tettek az utolsó napon: Heritesz Péter,
Darányi Viktor, Fissi Norbert, Höchst Bertalan, Höchst
Kristóf, Kunsági Gábor, Lenhárd Csaba, Lenhárd Gergő,
Szakmáry Szabi, Szalai Zoltán, Klujber Ákos.

Pénteken véget ért a tábor, és vasárnap este egy
izgalmas bemutatót tartottunk a Délegyházi Napok zá ‐
ró estéjén. 

Június 29‐e és július 3‐a, valamint július 6‐a és 10‐e
között két óvodás tábort szerveztünk Keresztesi
Károlyné Bukovszki Ágnessel igencsak nagy sikerrel.
Szeretném megemlíteni segítőinket, Lengyel Zsókát és
Nagy Katalint, akikkel nagyon tartalmas, mozgalmas és
sok élménnyel záródó heteket tudtunk rendezni a
kicsiknek, akik zömében Dunavarsányról érkeztek. Én
magam ovis karate edzéseket tartottam a piciknek,
akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni. 

Tervezzük, hogy a jövőben óvodás karate edzést indí‐
tunk Dunavarsányban, mert értelmét látjuk a kicsikkel
is foglalkozni. Szeptemberben 6 éves kortól várunk
minden karatézni vágyót a következő helyeken és idő‐
pontban:

Nyári karate tábor
Anyár nagyon mozgalmasan és tartalma-

san telt nálunk, a Délegyházi Karate
Sport egyesület Du na var sá nyi Sza kosz tá lyá -
ban. A XIV. nyári edzôtáborunkat a délegy-
házi Nomád Kempingben tartottuk rekord
létszámmal! 

Mindenkinek kívánok jó tanévkezdést és eredményes
esztendőt!

Marossy Károly 3. dan
Klubvezető

EDZŐTEREM ELSŐ EDZÉS

Délegyháza,
Általános Iskola

GYEREK CSOPORT

Szeptember 7.,
HÉTFŐ

Dunavarsány,
Általános Iskola

GYEREK CSOPORT

Szeptember 7.,
HÉTFŐ

Dunavarsány,
Robi Cukrászda

FELNŐTT CSOPORT
Az edzés folyamatos

Kőbánya,
Fekete István Ált. Isk.

GYEREK CSOPORT

Szeptember 8.,
KEDD

Budapest,
Hermina u. 3.

ZEG‐ZUG FELNŐTT CSOPORT

Szeptember 8.,
KEDD

Budapest,
Hermina u. 3.

ZEG‐ZUG GYEREK CSOPORT

Szeptember 9.,
SZERDA

Kiskunlacháza,
Sportcsarnok

GYEREK CSOPORT

Szeptember 4.,
PÉNTEK
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A természet szépsége és ajándéka mindannyiunkat boldogít-
hat. A természet sértése, károsítása, szennyezése, kizsákmányo-
lása pedig egyetemesen jelent veszélyt az egész emberiség szá-
mára. Az örömünk közös a természet ajándékai miatt, és a fele-
lősségünk is közös a természet védelme, óvása – sajnos már
szükséges – gyógyítása okán. 

Ennek az egyetemes és egységes felelősségnek a tudatában
csatlakozik a Soli Deo Gloria Közösség az úgynevezett
Teremtés Hete programsorozathoz, amelyet a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa indított országos útjára. Úgy
gondoljuk, hogy ez egy olyan közös ügy, amelyben egyesíthet-
jük a jószándékot, a tettrekészséget és a felelős gondolatokat.
Ehhez hívjuk, várjuk mindazoknak a részvételét, akik közös,
felelős hittel tekintenek a Teremtőre és a teremtésre, vagy éppen
világnézetbeli/szemléletbeli különbözőségük ellenére a köze-
lebbi és távolabbi környezetünkért közös gondolkodásra, infor-
mációcserére és cselekvésre is készek. Weöres Sándor Ima című
verse hisszük, megérinthet, elgondolkoztathat mindannyiunkat.

Köszöntelek a folyók zúgásával,
a felhő-arcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel,

a gong-alakú csillagokkal,
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,

és végül az ámulatos nap-ragyogással:
mind a tiéd! Valamennyiben itt vagy,

akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk
váratlanul

s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken

heverőket,
egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,

miket állandó ittlétük miatt
oly könnyen, szüntelenül feledünk.

Úgy gondoljuk, hogy városunk megfelelő bizottságai, intéz-
ményei, társadalmi szervezetei, egyházai és felelős polgárai
sokat tehetnek annak érdekében, hogy szűkebb környezetünket
minél kevesebb szennyezés, sérelem érje, s minél teljesebben
tudjunk élni a természet ajándékaival.

Ennek jegyében programsorozatot tartunk a fenti címmel
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban szeptember 28-a, hétfő
és október 2-a, péntek között minden este 6 órától 8 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 

Soli Deo Gloria Közösség

A természet és környezetünk megbecsülése, féltése és
ôrzése az egyik legegyetemesebb feladata az emberi-
ségnek. Sokféleképpen gondolkodhatunk, értékrendünk
sok mindenben különbözhet, de a vízre, a levegôre, a
földre, a napfényre, az energiára, a szélre, a növényvi-
lágra, az állatvilágra mindannyiunknak szüksége van. 

ÚT RA VA LÓ
A hét nap csodája

– Ünnepeljük együtt a Teremtés Hetét –

1.)   Bakos Flóra január 3.

2.)   Prazsák Lilla Kamilla január 5.

3.)   Szabó Hunor Áron január 7.

4.)   Moldován Ákos január 10.

5.)   Pajerich Nóra január 18.

6.)   Böcsödi Laura január 23.

7.)   Venczel Vivien január 23.

8.)   Szabó Zsombor Benedek január 24.

9.)   Szabó Nikolett január 27.

10.) Debreczeni Csenge január 30.

11.) Kiszty Marcell február 1.

12.) Kenéz Ágoston Medárd február 7.

13.) Kerekes Dávid Pál február 10.

14.) Szabó Péter Bence február 11.

15.) Kovács Natali március 7.

16.) Zsibrita Lili március 9.

17.) Kovács Dávid március 17.

18.) Menyhárt Csenge

Napsugár március 30.

19.) Fodor Nóra április 13.

20.) Kiss Jázmin április 17.

21.) Veres Viktória Julianna április 18.

22.) Piller Patrik április 22.

23.) Fábri Zsolt Máté április 23.

24.) Kovács Emese Andrea április 28

25.) Veres Zsombor Balázs május 7.

26.) Bagin Rita Judit május 8.

27.) Bach Márk május 15.

28.) Zimmermann Csenge május 15.

29.) Tárnok Dániel május 18.

30.) Szuja István május 21.

31.) Kosztik Dóra május 22.

32.) Prágai Lóránd István május 22.

33.) Demeter László május 25.

34.) Sándor Orsolya május 25.

35.) Tóth Eszter május 25.

36.) Barna Zsombor rmájus 29.

37.) Seregi Zita május 29.

38.) Somlyai Anna Zsófia június 3.

39.) Gáspár László Sándor június 14.

40.) Péter Ádám június 19.

41.) Dobos Míra június 24.

42.) Merkl Laura Vivien június 26.

43.) Kovács Vince július 6.

44.) Oláh Tibor július 8.

45.) Bihari Márk július 14.

46.) Tóth István Zalán július 15.

47.) Sztaskó Gergő július 22.

48.) Vincze Gergely Áron július 26.

2009. május, június, július hónapokban
házasságot kötöttek névsora

1.) Zwick Sándor Károly - Gábor Zsuzsanna
2.)  Bodnár András Sándor - Horváth Katalin
3.)  Gáspár Kálmán - Szabó Andrea
4.)  Bugyi Péter - Németh Szilvia
5.)  Gyüge Tibor - Struhács Andrea
6.)  Kégli Gábor Imre - Sunyovszky Krisztina
7.)  Gál Sándor István - Sárközi Ágnes
8.)  Szabó Gábor - Csesznák Krisztina
9.)  Nagy Gábor - Gombár Ildikó
10.) Dr. Szilvay Balázs Ferenc - Veress Gabriella
11.) Vadász István - Beer Anikó 

2009. január és július között elhunytak
névsora

1.)  Berna Jánosné 88 évet élt
2.)  Kovácsné Rácz Edit 59 évet élt
3.)  Majszinger Péter 27 évet élt
4.)  Félix Györgyné 67 évet élt
5.)  Fejér Géza Frigyes 65 évet élt
6.)  Arany József 70 évet élt
7.)  Száger Ignác 62 évet élt
8.)  Székely Róbert 72 évet élt
9.)  Ferancz Károly 89 évet élt
10.) Kángli József 75 évet élt
11.) Farkas Gyula 84 évet élt
12.) Felkai Sándor 80 évet élt
13.) Bordás Lászlóné 82 évet élt

2009. január és július között született gyermekek névsora
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• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

• Hűtőgépjavítás garanciával.
Hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• Kedvezményes, középhaladó angol
nyelvtanfolyam indul szeptembertől
a délegyházi Kölcsey Művelődési
Központban. Heti 2x2 óra kedden és
csütörtökön. A tanfolyam díja alkal-
manként 500,- Ft.
Tel.: 06/20 886-1802 (Mihály Csilla)

• Angol nyelvtanulás hatékonyan,
gyorsan, a NASA tanulást segítő prog-
ramra épülő nyelvstúdióban.
Tel.: 06/30 924-8087

• Intenzív villám angol nyelvi tábor
indul Dunavarsányban.
Tel.: 06/30 924-8087

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

• Bölcsődés korú gyermekek részére
gyermekmegőrző, játszóház, zeneszi-
get, hangicsálás, mondókázás, ficánka
torna, zenés, játékos mozgás és képes-
ségfejlesztés családias, szeretetteljes
környezetben.

• FICÁNKA TORNA. Vidám, játékos,
önfeledt ficánkolás 1-3 éves gyermek-
eknek szerdánként 10 órától a Petőfi
Művelődési Házban, augusztus 26-
ától. A speciális gyakorlatok, eszkö-
zök, énekek és mondókák egyszerre
fejlesztik a mozgáskoordinációt,
egyensúlyérzéket, térérzékelést, rit-
musérzéket, zenei hallást.
Tel.: 06/30 924-8087

DUNAVARSÁNY AP RÓ BAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010
Dr. Kováts La jos há zi or vos

(ren de lé si idõ ben) (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 Lász ló há zi or vos

(ren de lé si idõ ben) (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 Sza bolcs háziorvos
(24) 521-125

(ren de lé si idõ ben) (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. Schäf fer Mi hály há zi or vos

(ren de lé si idõ ben) (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;
Fo gá sza ti ren de lõ

Kis var sány (24) 483-213
Nagy varsány (24) 534-576

Gyer mek or vo si ren de lõ
Dr. Czúth Il di kó (24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi Já nos (24) 473-327
Rendelés (Vörösmarty u. 45.) - H: 15-18;

K: 9-12; Sz-Cs: 15-18; P: 14-17;
Vé dõ nõi Szol gá lat

(24) 521-121
An gyal Pa ti ka Gyógy szer tár

(24) 534-450
Kincsem Gyógyszertár

(24) 534-350
Szak or vo si Ren de lõ in té zet, Gyár te lep

(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014

Weöres Sán dor Nap köziot thonos Óvo da
(24) 472-464

Ár pád Fe je de lem
Ál ta lá nos Is ko la (24) 511-150

Er kel Fe renc Mû vé sze ti Is ko la (24) 534-505
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat

(24) 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

(24) 486-023
Ok mány iro da – Du na ha rasz ti

(24) 531-480, (24) 531-481
Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház (24) 534-250
Pol gár mes te ri Hi va tal (24) 521-040
Pol gár õr ség Köz biz ton sá gi iro da (24) 483-279

Szol no ki Fe renc (30) 950-7269
Rend õr ség Kör ze ti Meg bí zott

(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 szenny víz szol gál ta tás)

(24) 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat

(24) 483-292
Gyer tya láng Ke gye le ti Kft. (30) 378-5116
Re for má tus Egy ház köz ség (24) 484-452
Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (24) 472-017
Ráckvei Föld hi va tal (24) 519-300, 519-310

Fax: (24) 519-301

Közérdekû
telefonszámok

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

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány
Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs

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

gon do zá sá ban.
Nyt sz: B/PHF 1125/P/93

Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

* * *
Kéz ira to kat nem õr zünk

meg, és nem kül dünk
vis  sza.

Csak név vel el lá tott köz -
érdekû írást te szünk köz zé!

* * *
Következõ lapzárta:
2009. szeptember 10.

Cikkeket várunk
a Pol gár mes te ri Hi va tal

Tit kár sá gán vagy a
szil vay.bal azs@freemail.hu

e-mail cí men!

* * *
A fen ti lap zár ta után ér ke zõ cik kek

meg je le né sét nem ga ran tál juk!

Ka ti-Zsu zsi Szép ség sza lon
Fod rá szat: nõi-férfi-gyermek fod rá szat, kon tyok,
haj hos  szab bí tás, bo rot vá lás.
Be je lent ke zés: Zsu zsi – 06/30 911-7771,
Ka ti – 06/20 805-4720, Ági – 06/30 891-7775.
Koz me ti ka: arc ke ze lés, ult ra hang, smink, mû szem pil la, gyan tá zás, 
fül/orr be lö vés.
Be je lent ke zés: Évi – 06/70 577-3900.
Ak ció: arc ke ze lés igény be vé te lé nél szem öl dök for má zás sal já ru lok hoz zá
szép sé gé hez.
Szo lá ri um be je lent ke zés: 06/24 484-232.
Mas  százs: gyógy és fris sí tõ test mas  százs.
Be je lent ke zés: Emike – 06/20 484-7419.

Sze re tet tel vár juk min den ked ves ré gi és új ven dé gün ket!
Mind ezt szo lid ára kon, kel le mes kör nye zet ben.

Te le fon: 06/24 484-232
Cím: Du na var sány (Nagyvarsány), Sport u. 6.

E-mail: zsuzsa.toth@citromail.hu
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4. VAKÁCIÓZÁRÓ CSALÁDI NAP
2009. SZEPTEMBER 5. (szombat)

A rendezvény fővédnöke: BÓNA ZOLTÁN Dunavarsány polgármestere
Szervező: DUnavarsáyi FIatalok Baráti Köre

(DUFI)
Helyszín: Dunavarsány, Halász Lajosné utcai Sportpálya

8.00 I. DUFI Kispályás focikupa – nevezni lehet Krasznai Istvánnál 70/450‐8130
13.00 Ingyenes gyermekprogramok
13.00 Ingyen ebéd
13.00 Egészségi állapotfelmérés

Ruha és tartós élelmiszer adománygyűjtés
a Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Szervezetének közreműködésével.

15.00 „Falu bikája” vetélkedő – selejtezők – nevezés a helyszínen

16.00–17.00 MIKOLA PÉTER műsora gyerekeknek
17.00–18.00 WILLPOWER TÁNCKLUB Hip‐Hop és Break bemutató

Art Fitness Egyesület bemutatója
EVOLUTION DANCE TEAM bemutató

18.00–19.00 B.Y.A. gyerekzenekar élő koncertje

19.00–20.00 WALL STREET zenekar ‐ élő koncert
20.00–20.30 Hastánc bemutató

WILLPOWER TÁNCKLUB Hip‐Hop és Break bemutató
20.30–20.45 „FALU BIKÁJA” vetélkedő – döntő

20.45–22.00 KOWALSKY MEG A VEGA – élő koncert

22.15–23.15 KORDA GYÖRGY‐BALÁZS KLÁRI műsora
23.00 „Holnap hajnalig” Retro buli ZUPI–val

Gyermekeknek a nap folyamán térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
• Ebéd • Gyerek büfé • Arcfestés • Henna • Kézműves sátor, Lufis Bohóc • Lovas kocsizás
• Pónilovaglás • Ugrálóvárak • Óriás trambulin • Dobáló falak • Színező sátor
• Zöldségbáb készítés a Nagyvarsányi BABA‐MAMA Klub jóvoltából
• Íjászat az ŐSEINK ÚTJÁN Hagyományőrző Íjász csoport jóvoltából.

Nagyobbaknak is ajánlott programok:
Rodeó Bika     •    Rekesz mászás     •    Kötélpályás csúszás     •    Mászófal

13.00–18.00 „Mindent a szemnek, MINDENT A KÉZNEK!”
Tűzoltó autó, rendőrmotorok, rendőrautó, fegyverek • szabad felülni, beülni, nyomkodni,
fogdosni, kézbe venni…
Mindez a Ráckevei Rendőrkapitányság
és a Szigetszentmiklósi Tűzoltóparancsnokság jóvoltából.

Veterán autó kiállítás – VIDA Autószerviz jóvoltából.

És, természetesen a már megszokott színvonalon, ízvilágban, egész nap:
BÜFÉ a bohóckocsiban, tárcsás hús, sültkolbász, lángos, palacsinta.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! DUFI


