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2009. október

A forradalom és a rendszerváltozás
ünnepe Dunavarsányban
A

Cserkészháznál vette
kezdetét az október
23-ai megemlékezés
városunkban.
Az ünnepélyes zászlófelvonás után a temetőbe vonult át az ünneplő
menet, ahol ökumenikus áldás keretében emlékeztek meg a forradalom helyi áldozatairól. A közös imádság után virágot és gyertyát
helyeztek el a sírokon az emlékezők, majd a Petőfi Művelődési Ház
felé indultak, ahol Pánczél Károly országgyűlési képviselő tartotta
meg ünnepi beszédét. Ezt követően Tököl polgármestere, Hoffman
Pál adta át a milleneumi zászlót Dunavarsány első emberének. (Mint
ismert, a zászlót Pest megye ezer éves fennállásának alkalmából mind
a 187 megyei település megkapja.)
Az általános iskolások előadása után a Hősök terén folytatódott a
megemlékezés, ahol Bóna Zoltán beszédében inkább a húsz évvel
ezelőtti rendszerváltozásra helyezte a hangsúlyt.

Ünnepi beszédek a 3. és 4. oldalakon

Jubileumi köszöntô
któber 21-én ünnepelte századik születésnapját városunk polgára, Jurás János, aki – bár Kerekegyházán
született – több mint ötven éve él Dunavarsányban.
Hat testvére, négy gyermeke, tíz unokája, tizenöt dédunokája és nyolc ükunokája van. Közülük többen is részt vettek
azon
az
ünnepségen,
Polgármesteri gratuláció
amelyet az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub szervezett a Petőfi Művelődési
Házban. Az eseményen Bóna Zoltán polgármester is
köszöntötte János bácsit, és az önkormányzat elismerése
mellett átadta a miniszterelnök írásos üdvözletét, amelyben
Bajnai Gordon a Magyar Köztársaság Kormányának nevében kívánt jó egészséget az ünnepeltnek.
A Dunavarsányi Napló ezúton szeretne csatlakozni a
köszöntők táborához, s kívánunk még nagyon sok örömöt,
János bácsi ükunokái társaságában
boldogságot szerettei körében. Isten éltesse János bácsit!
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T E S T Ü L
 E T I  H AT Á R O Z AT O K
– 2009. október 20-ai rendkívüli nyílt ülés –
1.) A testület elfogadta a kegyeleti közszolgáltatási szerződést, amely a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft.-vel kerül
megkötésre.
2.) A testület támogatta a helyi építési szabályzatról szóló 11/2001. (X. 09.) sz. rendelet
módosítására benyújtott javaslatokat.
3.) A testület úgy határozott, hogy a
Dunavarsány 52 helyrajzi számú kivett közterület besorolású ingatlan elnevezését Estike
utcáról Kálvin közre változtatja.
4.) A testület úgy döntött, hogy az Isten
Szolgálatában Református Misszió Alapítvány
kérelmének helyt ad, és hozzájárul, hogy a
kérelmező a Trianon Emlékpark területén az
általa megjelölt helyen kopjafát helyezzen el.
A kopjafa elhelyezésére a Polgármesteri
Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályának
koordinálása mellett kerülhet sor.
5.) A testület 2009. október 21-ei hatályba
lépéssel elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatát.
6.) A testület elfogadta a 2009. évi közbeszerzési terv módosítását.
7.) A testület úgy határozott, hogy a „Hitelkeret biztosítása a Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési
Hitelprogram keretében” tárgyú nyílt közbe-

szerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700
Cegléd, Csolnak u. 32.) bízza meg bruttó
500.000 Ft összegben a 2009. évi költségvetés
vásárolt közszolgáltatás költségkeret terhére.
8.) A testület úgy döntött, hogy a „HitelkeretbiztosításaaSikeresMagyarországértÖnkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramkeretében” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
9.) A testület úgy határozott, hogy a
„Dunavarsány Város iskolai-óvodai közétkeztetés meghatározott időszakra” tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
10.) A testület úgy döntött, hogy a „Dunavarsány Város közigazgatási területén levő
utak fenntartási munkáinak végzése a 2013.
évig” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
11.) A testület úgy határozott, hogy
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvoda Tevékenységközpontú Óvodai
Nevelési Programjának módosítását, valamint a
Weöres Sándor Óvoda Házirendjét jóváhagyja.
12.) A testület kijelentette, hogy a Vízügyi
és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
által összeállított „Ráckevei (Soroksári) Du-

na-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének
javítása” projekt keretében tervezett, a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság működési területén megvalósuló
és Dunavarsány Várost érintő fejlesztések,
beavatkozások illeszkednek a településrendezési tervekbe, illetve a Településrendezési
Tervek folyamatban levő felülvizsgálata és
módosítása során a tervezett beruházásokat,
annak pontos, a közigazgatási területére szóló
módosítási javaslatok ismeretében, lehetőség
szerint a Településrendezési Tervekben figyelembe veszi és megjeleníti.
A képviselő-testület a 2009. október 20-ai
ülésén megalkotta:
a temetőkről és a temetkezésekről szóló
15/2009. (X. 21.) számú rendeletét.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőkről és temetkezésről szóló
15/2002. (IX. 11.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszíti.
A következő rendes képviselő-testületi ülés
várhatóan
2009. november 19-én, csütörtökön,
17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Tudnivalók a gépjármûadóról
inek és mikortól, illetve meddig kell fizetnie az adót
tulajdonosváltás esetén? Kinek a feladata a változás
bejelentése, és hol tehetjük ezt meg dunavarsányi lakosként? Kérdések, melyekre az alábbi tájékoztató pontos
eligazítást nyújt.

K

Gépjármű adás-vétel esetén felmerülő kötelezettségek:
2004. január 1-jétől a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatással történik. A hatósági nyilvántartásba bármilyen változtatást bejegyezni,
Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának nincs hatásköre,
ezért az adásvételi szerződéseket az okmányirodának (Dunaharaszti, Báthory u.
1.) kell bemutatni. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gépjármű
tulajdonos változását illetően nem csak a vevőnek, hanem az átruházónak (eladónak) is bejelentési kötelezettsége van. Mindez személyesen, az adásvételi szerződés okmányirodánál történő bemutatásával lehetséges.
Bejelentéskor az okmányiroda az adásvételi szerződés ügyfél példányát
bélyegzővel és aláírással látja el, ezzel igazolva, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett.
Az 1991. évi LXXXII. gépjárműadóról szóló törvény 2. § (5) bekezdése értelmében gépjármű tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.”
Az (1) bekezdés értelmében az adó alanya az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban, azaz a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában év közben történik változás, úgy az
adott év teljes évi gépjárműadója még az eladót terheli. Adóalanyisága csak az
eladást követő év első napjával szűnik meg, amennyiben eleget tesz a már említett bejelentési kötelezettségének.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya
az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ebben az esetben természetesen az adóztatás
időarányosan történik.
Mozgáskorlátozotti adómentesség:
Mentes az adó alól a súlyosan mozgáskorlátozott személy, a súlyosan mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság
alatt álló súlyosan mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító,
vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is, a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem
érő személygépkocsi után, ide nem értve a taxiként üzemelő személygépkocsit.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az
adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag
egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Az adómentességet a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál nyomtatvány
kitöltésével és az I. fokú orvosi szakvélemény benyújtásával lehet kérni.
Hátralékos adózókkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
A II. féléves gépjárműadó és helyi adó befizetési határidejének lejárta után a
tartozásokat az adózás rendjéről szóló törvény alapján munkabérletiltással,
inkasszóval, nyugdíjletiltással, illetve önálló bírósági végrehajtó útján hajtjuk
be. Ez utóbbi esetben az adózónak a végrehajtási költséget is meg kell fizetnie,
amely sok esetben legalább akkora összeget tesz ki, mint az átadott hátralék.
További lakossági információk:
Fizetési nehézség esetén a lakosok méltányossági, részletfizetési kérelemmel élhetnek, amely illetékköteles. Ennek összege 2.200 Ft, melyet csekken
kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
A fentiekben említett hatósági adatszolgáltatással nyert adatbázis sajnos
tartalmazhat hibákat, eltéréseket, ezért arra kérjük tapasztal, jelezze adócsoportunk felé írásban, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben.
A hibák mielőbbi kiküszöbölése mindannyiunk közös érdeke.
Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztály
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Tisztelt Ünneplő Polgárok!

– Bóna Zoltán polgármester október 23-án, a dunavarsányi Hősök terén elmondott ünnepi beszéde –
Az 1956-os, az 1989-es és a 2009-es esztendők között legalábbis három azonosság állapítható meg. Mindhármat jellemezhetjük a válság, vállalás és változás fogalmakkal.
1956-ban belpolitikai, külpolitikai, gazdasági és emberjogi válságban élt az ország. A lakosság egy gondolkodó és bátor kisebbsége – elsősorban fiatal értelmiségiek és munkások – életük,
viszonylagos szabadságuk kockáztatását is vállalták, hogy változást hozzanak. A vágyott változást aszfaltba taposta, börtönbe
zárta, akasztófára kényszerítette és emigrációba sodorta a szovjetorosz diktatúrát kiszolgáló Kádár-rendszer. De valamilyen változást, enyhülést, liberalizációt eredményezett a bátrak vállalása és
áldozata. Ezért is méltó, hogy legalább évente egyszer megálljunk
ennél a kopjafánál és fejet hajtsunk azok előtt, akik a válságból
vállalásukkal vezettek a pozitív változások felé.
1989-ben is belpolitikai, külpolitikai, gazdasági és emberjogi
válságban élt az ország éppen azért, mert ’56 és az azt követő
évek csak részleges változást hoztak. Ekkor is volt egy bátor és
elszánt kisebbség – elsősorban szintén fiatal értelmiségiek –,
amelyik viszonylagos szabadságuk, „szocialista karrierjük” kockáztatásával vállalkoztak a változásra. Kikiáltották a
Köztársaságot, s ez a 20 éves évfordulón ünneplésre és örömre
méltó. Ugyanakkor az elmúlt 20 év tapasztalatával a vállunkon

ismét mondhatjuk, hogy az igazi változás nem jött el. A vágyott
változást elviselhetetlen kamatba, eladósodásba, munkanélküliségbe, nemzetellenességbe és létbizonytalanságba vezette a globális pénzpiacot kiszolgáló hatalom. Ebben az állapotban mégsem vágyunk vissza a ’89 előtti időkbe, hanem megnyomorítottan
is szabad polgárokként ünnepeljük a Magyar Köztársaság évfordulóját.
Ma, 2009-ben szintén belpolitikai, külpolitikai, gazdasági és
nemzetpolitikai válságban vagyunk, éppen az elmúlt 20 esztendő
tévedései és tudatos árulásai miatt. Ebben a helyzetben meg kell
kérdeznünk magunktól, hogy van-e egy olyan igazi változásra
elégséges bátor többség, amelyik áldozatot képes vállalni azért,
hogy az igazi rendszerváltozás megtörténjen, hogy újra szerethető ország és önbecsülő nemzet legyünk. A jelen urai nem kérdezik tőlünk, hogy akarjuk-e vállalni azokat a terheket és kifosztásokat, amelyeket ránk rónak. De még mindig meg kell kérdezni
magunktól, hogy hiszünk-e az igazi változásban, amelyért
nekünk még mindig érdemes és lehet nem ránk rótt, hanem
önként vállalt áldozatokat hozni.
Ennél a kopjafánál ezt a kérdést kell feltennünk, s ennek a kérdésnek a helyes megválaszolásával fejezzük ki tiszteletünket az
’56-os hősök iránt, és leszünk méltó utódaik.

A vértanúkra emlékezve
égi helyszín, megújult emlékmû. A dunavarsányi Hôsök terén az elmúlt hetekben fejezôdött be
az elsô és második világháborús emlékmû renoválása, amihez egy helyi képviselô adománya nyújtott
segítséget. A korábban megrongált, méltatlan külsejû alkotás immáron újra a város büszkesége.
Október 6-án a városi elöljárók is ezt a helyszínt,
tehát a Hôsök terét választották, hogy fejet hajtsanak
az aradi vértanúk emléke elôtt.

R

„Gondoljunk méltón nagy elôdeinkre és arra, hogy
hiába panaszkodunk a mindennapi bajokra, történelmi nagyjaink megpróbáltatásaival ezek nem mérhetôek össze. Ôk adjanak erôt és mutassanak irányt
ma is.” E szavak kíséretében helyezte el a Polgármesteri Hivatal koszorúját Bóna Zoltán, városunk
polgármestere a ’48-as emlékmûnél. Innen az Árpád
Fejedelem Általános Iskolába vonultak át az ünneplôk, ahol a diákok zenés, verses mûsorát tekinthették
meg.
Szilvay Balázs
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
– Pánczél Károly országgyûlési képviselô október 23-án, a Petôfi Mûvelôdési Házban tartott ünnepi beszéde –

E

lég volt! Elég volt, mondta ötvenhárom évvel ezelőtt egy kis nemzet. Elég
volt a rabságból, elég volt az idegen
megszállókból, szabadság kell. Elég volt a
becstelenségből – tisztaság és tisztesség kell.
Elég volt a hazugságokból – őszinteség és
igazság kell.
A forradalmunkról az egész világ tudott.
Voltak, akik nem értették. A nyugati demokráciákban élők, akiknek fogalmuk sem volt a
kelet-európai szovjet zónák nyomoráról, a
parasztok kizsigereléséről, a kötelező beadásokról, a recski táborról, a szegénységről, a
nyomorról, a véget nem érő pártgyűlésekről,
a Szabad nép félórákról, az ÁVH-ról, a fekete autóról, a letartóztatásokról, a kitelepítésről, az egy szál lódenkabátról, az aknazárakról, a sivár üzletekről, az ehetetlen ragacsos
kenyerekről és a mindent elborító hangos és
alattomos terrorról.
Nyugaton nem értették igazán. De tetszett
nekik, hogy egy ilyen kis nép, amelyik alig
látszik a térképen, fegyverrel megy neki a
világ legnagyobb hadseregével rendelkező
országának, a Szovjetuniónak. Csodálták
Magyarországot, a magyar népet, a pesti srácokat. Küldtek ide tudósítókat, tejport, finom
sajtokat, csokoládét, de aztán mégis úgy gondolták: maradjon ez az oroszok és a magyarok belügye. Maradjon úgy a megosztott
Európa, ahogyan Jaltában és Potsdamban felosztották. A Szovjetunió 1947-ben a békeszerződések aláírása után lezárta a szovjet
zóna határait, és felszámolta a ’45 után újraéledt polgári demokratikus rendszereket. A
megszállt országokra rákényszerítette a proletárdiktatúrát. Hamvas Béla így ír erről:
„1945 tabula rasa volt, a múltat a tábláról
letörölték; ám ahelyett, hogy elkezdtük volna
építeni az Isten országát, megidéztük az
Antikrisztust.”
Bejött hazánkba a másik szocializmus, a
nemzeti unokatestvére, a bolsevik.
Nemzetünk ötvenhárom évvel ezelőtt
mindezekre azt mondta, elég volt.
Számomra, aki évekkel a forradalom után
születtem, ezt jelenti az ’56-os forradalom:
szabadságot, tisztaságot, tisztességet és igazságot.
1956-ban a cél a diktatúra megdöntése volt,
ám a szabadsággal már nem volt idő élni. Ez

csak 1989 után vált lehetővé. De az addig
eltelt évek is fontosak voltak, mert a visszaállított kommunista rendszer – amelynek törvényességét a forradalom egyszer s mindenkorra elvitatta – állandó rettegésben tett
olyan engedményeket, amelyek révén életben maradhatott a polgárosodás csírája. Ám
ebből sohasem lehetett volna polgári társadalom, ha nem bukik meg a rendszer. Valamennyien érezzük, hogy ennek az örökségnek az eljátszása megbocsáthatatlan bűn
lenne. Bűn lenne az ’56-osokkal szemben,
akik a veszélyeket, következményeket nem
mérlegelve kísérletet tettek a szabadság megteremtésére, és sokan egész későbbi sorsuk
keserveit az ebben való részvételüknek
„köszönhették”. És ugyan ők sokáig abban a
kétségben éltek, hogy vajon az ő ’56-os, és
az azelőtti, utáni küszködéseik, áldozataik
jelentenek-e bátorítást, bíztatást az utódoknak, akik előtt jószerivel beszélni sem mertek a Rákosi-korszakról, a szovjet megszállásról, a megtorlás rémségeiről, kerékbetört
szakmai karrierjükről. Sikerült-e utódaikban
elültetni a dacot, hogy a szabadságunkhoz
ragaszkodnunk kell.
’89-90-ben végre érezhettük a szabadság
levegőjét, és mára csaknem elfeledtük milyen
volt, amikor a másik hirtelen azt mondta a
telefonba, hogy ez nem telefontéma, milyen
volt, amikor egyedül május elsején és november hetedikén gyűltünk össze, mert kirendeltek bennünket, és milyen volt, amikor egy
főiskolai, egyetemi felvételin kérték a jelentkezőtől szülei politikai karrierjének dokumentumait.
Megszoktuk a szabadság levegőjét és úgy
hisszük, elkészült, befejeztük a szabadság
megteremtésének művét. Ám ez koránt sincs
így. A szabadság lépésről lépésre terpeszkedik szabadossággá, és lopva, orozva fogyatkozik meg, mígnem jogainkban találjuk megkérdőjelezve magunkat.
Nekünk éles szemmel kell észrevennünk a
különbségeket, az árnyalatokat, hogy ne
legyünk újra jogainkból kiforgatva, és a szabadság kitágítása ne falja föl körülöttünk a
rendet. Azért a szabadságért, aminek értékéről ’56 hőseitől kaptunk leckét, naponta meg
kell dolgoznunk. Magunkért és egymásért.
Az ’56-os polgári forradalom a nemzeti
összefogás kivételes pillanata volt. Azokban
a napokban rendkívüli tünemény részesei és
szemtanúi lehettek a budapesti és a vidéki
utcákat benépesítő magyar emberek. Annak a
tüneménynek lehettek szemtanúi és cselekvő
részesei, hogy miként lesz egyik pillanatról a
másikra öntudatos polgár, önmagáért és
embertársaiért önzetlenül és önfeláldozó
hősiességgel is felelősséget vállaló polgár a
félénk, fegyelmezett kishivatalnokból, a
tervgazdálkodás munkaversenyeibe keseredett gyári munkásból, a téeszbe hajtott, megalázott gazdából. Láthatták, mint lesz érett

férfi a felelőtlen kamaszból, és hős az utcagyerekből. Hogyan lesz egyik pillanatról a
másikra a folyton fegyelmezett, korlátozott,
felülről irányított, önállótlan népből, az alattvalók alaktalan masszájából öntevékeny polgári társadalom, önigazgató, az életet megszervezni és kormányozni képes, lelkes nemzeti közösség. A szabadság első belélegzése
után öntevékeny csoportok azonnal hozzáfogtak a rend biztosításához, az élelmezés
megszervezéséhez, és hirdették meg a munka
újbóli felvételét a munkahelyeken.
Fejet hajtunk azok előtt, akikben volt bátorság szembeszállni a diktatúrával, és akikben
volt annyi hűség, hogy egész éltükben nem
tagadták meg a forradalom szellemét.
„Hazudtunk reggel, délben és este. Hazudtunk minden hullámhosszon”- mondta Gerő
Ernő beismerő beszédében a forradalom előtt.
A forradalom igazságkereső napjai előtt a
Rákosi korszak, majd a forradalmat követő
Kádár-rendszer lételeme volt a hazugság.
Magyarországon meghonosodott a hazugság kultúrája. „Éljen és virágozzék a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság!” Soha
nem volt szovjet-magyar barátság. A lakosság
döntő hányada egyenesen utálta a szovjet rendet. De részt vett a hazugság rituáléin, a vállalati ünnepségeken, évnyitókon, avatásokon.
„Tiéd az ország, magadnak építed! Minden
hatalom a dolgozó népé!” A dolgozó népnek
semmi hatalma sem volt, és ezt mindenki
pontosan tudta. De az emberek elmentek május elsején felvonulni, és integettek az emelvényen állóknak, akik minden hatalmat a saját kezükben összpontosítottak.
A hazugságnak az élet természetes részévé
kellett válnia. A hazugság civilizációját kellett létrehozni, ahol az emberek döntő hányadának meg sem fordult a fejében, hogy
kimondja azt, amit gondol.
A forradalmat megtorló hatalom egyik keze
véres volt, a másikban zsíros kenyeret tartott.
Egyik oldalon a szovjet tankok lánctalpai, a
rommá lőtt város, a Gulág, a kivégzések, az
összekötözött, arccal lefelé – jeltelen sírokba
– eltemetett mártírok. Egyik oldalon a félelemkeltés. A másikon szoba-konyhás biztonság, apró gyarapodás, szakszervezeti beutaló,
hűtőszekrény, Trabant kiutalás. A félelem és
hazugság megtörte a gerinceket, megalkuvásra kényszerítette a nemzetet. Nehéz felmondani ezt a mefisztói alkut.
Minden ünnep önvizsgálat is egyben. 1956
arra is kötelez bennünket, hogy megmérjük
magunkat. Megmérjük magunkat, hogy
lemondunk-e becsületünkről, üdvösségünkről, anyagi, politikai, kényelmi érdekeink
javára? Megmérjük magunkat, hogy olyan
magasztos fogalmaknak is van értelmük, mint
bátorság, merészség, tisztesség, az ideákhoz
való ragaszkodás. És akkor beteljesedhet az
író jóslata: „Angyal vidd meg a hírt az égből,
mindig új élet lesz a vérből.”
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Olvasói vélemény
a szelektív hulladékgyûjtésrôl
Szelektív szemétgyűjtés! Nem értem a gyűjtési rendszer
megváltoztatását. Elkezdtük végre európai módon szétválasztani a még hasznosíthatót a többi szeméttől, és a lakosság
is kezdte már megszokni. Ám egy-két kulturálatlan polgártársunk miatt nemrég az egészet átszervezték, viszont ez a
mostani rendszer (a háztartásokból való szelektív hulladékgyűjtés–szerk.) nem működik.
Miért büntetik a nagy többséget? Nem lenne jobb kamerákat felszerelni, és a kutyatetemet berakókat így leleplezni?
Az első kamera felállításához 20.000 forinttal hozzájárulok.
Így legalább az iskola udvaráról kiszabadulhatnának a szép
színes konténerek, és teljesíthetnék végre küldetésüket.
Nagy Sándor
Pozsonyi u. 12/A

A Polgármesteri Hivatal válasza
A szelektív hulladékgyűjtés rendszerét nem megszüntette
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
városunkban, hanem az európai gyakorlatot alapul véve
magasabb minőségi szintre emelte. A környezettudatos nevelés ma már gyermekeink oktatásának mindennapi részét
képezi, melynek egyik fontos szegmense a környezetterhelést csökkentő szelektív hulladékgyűjtés megismertetése.
Dunavarsányban arra törekszünk, hogy az idősebb lakosság
is részese és aktív alakítója legyen a települési szilárd hulladék európai uniós normáknak megfelelő szelektív gyűjtésének és kezelésének. E cél megvalósítása érdekében döntött
úgy a képviselő-testület, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megszünteti, és áttér a hatékonyabb, ingatlanokon
történő hulladékgyűjtési gyakorlatra. Az új szelektív gyűjtési
rendszer bevezetése óta eltelt időben – a közszolgáltató cég
adatai alapján – jelentősen megnőtt a háztartásokban szabályosan szelektált, környezettudatosan gyűjtött hulladék
mennyisége a korábbi időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy
az új rendszer hatékonyan működik és jogosan várhatjuk,
hogy közös erőfeszítéseink környezetünk tisztántartása érdekében eredményre vezetnek.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

FELHÍVÁS
A 2008. évi közmû hozzájárulás befizetések után járó
15%-os visszafizetés 2009. november 9–13-ig
az alábbi idôpontokban és helyszíneken lesz:
Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal:
Hétfô: 10-17.30, Kedd: 8-15.30, Szerda: 8-16,
Péntek: 8-12.45
Ebédidô: 12-13
Petôfi Klub, Nagyvarsány: csütörtök: 8-15

Afûtésiszezon
tûzvédelmielôírásai
A

z elmúlt években nem múlt el úgy fûtési szezon, hogy ne kellett
volna sajnálatos halálesetekrôl beszámolni, melyek nagy része
kellô odafigyeléssel elkerülhetô lett volna. A lakosság egyre nagyobb
hányada néhány napon belül igyekszik beüzemelni a több hónapja
kikapcsolt állapotban lévô fûtôkészülékeket. A biztonságos üzemeltetéshez azonban ilyenkor több dologra is érdemes odafigyelni.

Az elmúlt fűtési szezonban sok áldozatot követelt Magyarországon az alattomos, színtelen, szagtalan szén-monoxid, mely általában
a gázkészülékek szakszerűtlen bekötéséből, a gáz nem tökéletes égéséből, a kémények nem megfelelő állapotából, valamint az égéstermékek kéményen keresztül történő visszaáramlásából adódott.
A kémények évenkénti ellenőrzését, majd legalább négyévenkénti
műszaki felülvizsgálatát jogszabály írja elő, azonban a lakosság
eltérő véleménnyel fogadja a szakember megjelenését. Fontos, hogy
ezen előírásokat mindenki vegye tudomásul és a saját, illetve családja egészsége és vagyonbiztonsága érdekében az ellenőrzést évente
végeztesse el. A biztonságos fűtéshez időnként a gázkazánokat is át
kell vizsgáltatni. A jogszabály ugyan csak ötévenkénti felülvizsgálatot ír elő, azonban célszerű azt évente elvégeztetni.
A magas fűtési költségek rákényszerítik az embereket a minél
jobb légzárású nyílászárók beépítésére, azonban ezek egyúttal a
veszélyt is fokozzák, főleg ott, ahol a nyílt égésterű berendezések
(gázbojler, kéményes konvektor, kazán, cirkó) elszívhatják az oxigént, vagy példának okáért a bekapcsolt szagelszívó hatására lecsökken a lakásban a levegő koncentrációja. Gondoljunk csak arra, ha
kizárjuk a hideget, ezzel együtt kinn reked az éltető oxigén is. De
akkor mégis mit tehetünk?
Megoldást jelenthet a problémára a szabályozott szellőző berendezés, illetve a rendszeres szellőztetés. A szén-monoxid – elkeveredve
a levegővel – belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel
ellátott helyiségekben érdemes szén-monoxid jelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljából.
Ha a baj mégis megtörtént, jó tudni, hogy a mérgezés tünetei
jelentkezhetnek hirtelen vagy fokozatosan. A mérgezési tünetek a
következők lehetnek: szédülés, nehéz légzés, fejfájás, émelygés,
hányinger, gyengeség, súlyos esetben ájulás. Ha ezek közül valamelyiket, vagy egyszerre több tünetet tapasztalunk, joggal gyanakodhatunk szén-monoxidmérgezésre. Ilyenkor azonnal ki kell menni a
friss levegőre és haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni!
Amennyiben szén-monoxidot észlelünk, azonnal nyissuk ki az összes
ablakot és ajtót, hogy a gáz kiszellőzhessen! Ilyenkor rögtön ki kell
kapcsolni a tüzelőberendezést, ha ez lehetséges! Hagyjuk el az épületet, és addig ne is menjünk oda vissza, amíg fennáll a mérgező gáz
kritikus koncentrációjának veszélye! Az azonnali orvosi segítség
kérése mellett az is fontos, hogy addig ne használjuk újra a
tüzelő/fűtő berendezést, amíg a szükséges engedélyekkel rendelkező
szakember át nem vizsgálta, és el nem hárította a hibát!
A szén-monoxidon túl további veszélyt jelent a gázszivárgás is,
melynek könnyebb észlelhetősége végett ún. szagosító anyagot
kevernek a gázhoz, amely segít a szivárgás felismerésében. Aki ilyet
észlel, haladéktalanul zárja el a gáz főelzáró golyóscsapját, és szellőztesse át a lakást. Ilyen esetben kerüljük el minden olyan berendezés használatát, amely szikraképződéssel, gyújtási veszéllyel járhat.
Magas gázkoncentráció esetén egy villanykapcsoló felkapcsolása,
egy cigaretta meggyújtása is végzetes következményekkel járhat.
Fontos megjegyezni továbbá, hogy bárminemű fűtőberendezésről is
legyen szó, azt nem szabad letakarni, valamint a fűtőtest és a környezetében lévő éghető anyag között akkora távolságot kell tartani,
hogy azt semmilyen módon ne tudja begyújtani.
Hajas Tibor tű. alezredes
tűzoltóparancsnok
Szigetszentmiklós
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”Magyarnak lenni büszke
gyönyörűség”
Örömmel olvastam Kriszti szép gondolatait a Magyarok
Országos Gyûlésérôl az elôzôleg megjelent Dunavarsányi
Naplóban. Ez úton szeretném kiegészíteni azokat az általam megélt érzésekkel és gondolatokkal egy másik megközelítésbôl.

N

óra lányommal a kisgyermekek
játszósátrában vállaltunk szolgálatot. Egyik alkalommal akaratlanul fültanúja voltam egy édesapa telefonbeszélgetésének, amikor arról szólt a diskurzus, hogy a Sziget Fesztiválon mennyi
bejelentés érkezett sátrakból való lopásokról, zsebtolvajlásokról, kábítószer forgalomról és egyéb bűncselekményekről,
mennyien voltak a detoxikáltak, hány
tonna szemetet kellett összeszedni a
Hajógyári-szigetről a rendezvény végén.
A média véleménye szerint a Sziget
Fesztiválon történt úgynevezett események száma megegyezik a magyarországi
átlaggal. Ez az édesapa a fejem felett
büszkén mesélte a barátjának, hogy itt a
Puszta Fesztiválon Bösztörpusztán, ahol
mi is közel annyian vagyunk több ezer
sátorban napok óta, de homlokegyenest
mások a tapasztalataink. Itt átlagon felüli
a tisztesség és a becsület. Számomra is

csodálatos volt átélni azt a
régen elfelejtett érzést,
hogy több ezer ember között nem kell azon aggódnom,
hogy
meglesznek-e
az értékágyaim a sátorban.
A kosaram,
melyben hurcolásztam a
telefonomat,
pénztárcámat
és egyéb himi-humimat, hol
itt, hol ott tettem le. Teljes
volt a biztonságérzetem.
Tudomásom szerint semmiféle bűncselekmény nem
történt ezen a rendezvényen. A hangosbemondó leadott pénztárcák, napszemüve-

gek, kocsi kulcsok, és egyéb értéktárgyak
tulajdonosait kereste. Egy papírzsebkendő nem sok, de annyi sem
volt eldobva ezen a hatalmas területen. A kenyér- és
tejellátás önkiszolgálással
és becsület kasszával
működött. A közel kétezer
segítő-önkéntes ellátását
szintén országos felajánlásokból biztosították. A teljes rendezvényi helyszínek
építése, működtetése és
végül elbontása, szállítása
önkéntesek szolgálatával

történt. Ezt a csodálatos közösséget a
testvéri szeretet, az önzetlen kemény
munka és a jót tenni akarás jellemezte.
Különleges és páratlan élmény volt a va-

sárnapi ebéd, amit a különböző közösségek nagy szeretettel, gondossággal állítottak össze és a nagysátorban tálaltak fel, majd az étel
elfogyasztására tíz hellyel
arrébb ülve került sor régi,
jó magyar szokás szerint.
A Dunavarsány Naplót
tovább olvasva jó érzések
kerítenek hatalmukba Babó
Gabriella szívet melengető,
szép írásának hatására, hogy
a varsányi emberek ilyenek.
Hogy a családi napon kettőezer ember vidám kikapcsolódásához milyen hatalmas önfeláldozó,
önkéntes háttérmunkálatok történtek.
Hogy közösségi összefogással, adományokból, valamint rengeteg önkéntes
munkával és felajánlással épült közösségi
házunkban szinte folyamatosan tartalmas
és színvonalas programokon vehetünk
részt. Hogy a Dunapartról Katalin is arról
tudósít, hogy vannak, akik pénzt és fáradtságot nem kímélve teszik szebbé nem csak
saját, hanem mások környezetét is, ha kell
átvállalva az idős emberek helyett a kétkezi munka oroszlánrészét. Isten áldjon meg
minden másokért tenni akaró és, önzetlenül segítő magyar embert. Batu Emma
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Mohácsra lapátoltak evezôseink

B

ár szokatlanul kis létszámmal, de idén is
vízre szálltunk, hogy ismét eltöltsünk
együtt tíz felejthetetlen napot. Szerencsénk volt, az időjárás is nekünk kedvezett,
élveztük a ragyogó napsütést.

Dunavarsányról indultunk azzal a céllal, hogy végre eljussunk
Mohácsra, ami eddig még nem sikerült. Ráckeve és Tass után
Dunaszentbenedeken vertünk tábort egész napra, ahol egy kedves ismerősünk is meglátogatott minket, hogy a bátrabbakat
bevezesse a vízisíelés rejtelmeibe. Másnap Gemencre érkeztünk, ahol társaságunk is akadt, egy tánctábor tagjaival barátkoztunk össze. Reggel ismét vízre szálltunk. Baján kötöttünk ki,
ahol a Matróz Csárdában megebédeltünk, majd egy kis pihenés
után tovább indultunk, hogy estére megérkezzünk Új-Mohácsra,
egy csendes kis félszigetre. Másnap átkompoztunk Mohácsra és
a városban töltöttük a napot. Úgy döntöttünk, hétvégére hazajövünk, és az utolsó estét a csónakházban töltjük. A kis létszám
miatt az avatástól eltekintettünk, és hazatértünk után pedig szokásunkhoz híven a Rönkösben vacsoráztunk.

Nagyon családias volt a hangulat, mégis hiányzott a gyerekek
nyüzsgése, akik pár évvel ezelőtt beharsogták a tábort.
Reméljük, meghoztuk a kedveteket, és jövőre ti is csatlakoztok
hozzánk. Sok szeretettel várjuk régi és új tagjainkat!
1270. sz. Nautilus Vízicsapat

Kalandok nyomában...

s elfáradva vissza Nagyvarsányra. A sikeren felbuzdulva a következő héten
Délegyházára kerekeztünk,
körüljárva a település nevezetességeit. Ezen a távon
már több mint 10 km-t tettünk meg. A kánikulát
kihasználva két alkalommal
z idén is tétlenkedés nélkül telt a nyár. A már a Sirály strandra bicikliztradíciókra visszatekintô biciklitúrák színesí- tünk, ahol fürdőzéssel töltették a szünidôt, hogy a gyerekek ne feledjék: töttük az időt. Ezután
Majosházát választottuk
ép testben ép lélek!
célul, ahol a játszótéri progA programot a nagyvarsányi Kolping- rammal kötöttük egybe a kirándulást.
család szervezte, gondoskodva a válto- Dunavarsányban megtekintettük a Soli
zatos úticélokról. Bemelegítésként rö- Deo Gloria Közösségi Házat, ahol megisvidtávval kezdett a csapat, először Kis- merhettük, milyen tevékenységeknek ad
varsány ra látogattunk el a Trianon otthont az intézmény. Végül a Gesztenyés
Emlékparkba, ahonnan egy fagyizástól játszóterére vezetett utunk, ahol kellemefelfrissülve érkeztünk meg a játszótérre, sen töltöttük el a délutánt.

A

A túrákhoz nemcsak gyermekek, hanem felnőttek és autós kíséret is csatlakozott a biztonság érdekében. A legifjabb
kerékpározó 6 évesen vállalta a megpróbáltatásokat, de a legfiatalabb résztvevők
között kétéves gyermek is akadt. Általában 15-30 fő vett részt a programokon.
Evés után mindenkinek jól esett a levezető mozgás, és szurkolhattunk a fiúknak
az apák-gyermekek elleni focimeccsen. A
programsorozatot a nyár utolsó hétvégéjén szalonnasütéssel zártuk, ahol a tábortűz körül felelevenítettük a nyári közös
élményeket.
Ezúton szeretnénk a szervezőknek
megköszönni a munkájukat, hogy a gyermekeknek a szünidőben hasznos időtöltésről gondoskodtak.
Arésztvevőknevében:
Kronome Jánosné
és Kreiszné Nagy Anna
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"Lehet,hogycsakegyembervagyezenavilágon,
devalakinektejelentedmagátavilágot.."

BABA-MA MA KLUBMEGHÍV Ó
2009. október 15.,
csütörtök 10 óra:
dr. Kováts lajos,
háziorvos:
VÉDŐOLTÁSOK ÉS INFLUENZA

2009. november 26.,
csütörtök 10 óra:
la leche liga,
szoptatási tanácsadó:
SZOPTATÁSI
NEHéZSégEK
éS MEgOldÁSOK

2009. október 27., kedd 10 óra:
ŐSZI SZÜNETI JÁTSZÓHÁZ
* * *
2009. november 12., csütörtök 10 óra:
IMMUNERŐSÍTŐ RECEPTEK
* * *
2009. november 16., hétfő 10 óra:
BABA-BÖRZE
* * *
2009. december 8., kedd 10 óra:
Rozsnyai Katalin,
fejlesztőpedagógusgyermekpszichológus:
A gyERMEK NAPIRENdJéNEK
KIAlAKÍTÁSA: FÓKUSZBAN AZ AlvÁS

2009. december 17.,
csütörtök 10 óra:
KARÁCSONyI
JÁTSZÓHÁZ

Novembertől hétfőnként 10 órai kezdettel
„OKOSÍTÓ” FOglAlKOZÁS KICSIKNEK
Játékos formában, zenével, mondókával
kísért ügyesítő torna gyerekeknek. Cél a
testrészek ismerete, testhelyzet-, és mozgásérzékelés kialakítása, téri tájékozódás
fejlesztése, irányok tanulása, gyakorlása,
egyensúlygyakorlatok, hely-, helyzetváltoztatás képességének kialakítása, fejlesztése, természetes mozgások gyakorlása,

ritmus-, tempó-, ütemgyakorlatok tanulása.
Mindenekelőtt persze az, hogy a szülő és
gyermeke jól érezze magát.
A programváltozás joga fenntartva.

Az előadások helyszíne:
a nagyvarsányi Petőfi Klub (Béke u. 16.)
Mindenkit szeretettel vár:
Kreiszné Nagy Anna szervező
baba-mamaklub@freemail.hu
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Sem tétlenek,
sem terméketlenek…!
séges az élet harcának megvívásához, feladatának elvégzéséhez. A kérdés az, hogy
mit csinálunk ezzel az indíttatással, ezzel
az ajándékkal, ezzel a talentummal.
Elássuk? Eltékozoljuk? Eláruljuk? Ha
ezeket tesszük, akkor az eredmény tétlenség és terméketlenség, már ami az
Istennek tetsző dolgokat illeti. Akkor
pedig nem csodálkozhatunk, hogy a
hitünk nem boldogít és nem is bátorít
bennünket sem és másokat sem.
De nem erre a sorsra hívattunk, hanem
arra, hogy a hitünkhöz, mint a legjobb
munícióhoz és stafírunghoz
nagy „igyedélegyháza,
kezettel és törekvéssel”Általános
szerezzünk
ismeIskola
retet, önuralmat, türelmet,
kitartást
gyEREK CSOPORTés
kegyességet. Gyönyörűen olvashatunk
dunavarsány,
erről Péter apostol 2. levele
első fejezetéÁltalános
nek 5-8. verseiben. Arra hív az Iskola
apostol,
gyEREK
CSOPORT
hogy a hit ajándéka mellé
tanuljuk
meg
mindazt, amit megtanulhatunk. A tudásdunavarsány,
unkban azonban legyünk
alázatosak
Robi
belátva, hogy az élet igaziCukrászda
Titka titok
CSOPORT
marad a legnagyobbFElNŐTT
tudós számára
is,
amely előtt csak leborulni tudunk.
Kőbánya,
Legyünk türelmesek és legyünk
kitartóFeketetetteit
IstvánszembeÁlt. Isk.
ak, mert sokszor a hitünk
gyEREK
CSOPORT
szélben, sőt üldöztetések
közepette
kell
elvégezni. A keresztyénüldözésnek jelei
Budapest,vértema is megvannak. A közelünkben
Hermina
u. 3.
lenül, de gonoszul, a távolabbi országokZEg-ZUg
FElNŐTT
CSOban sokszor halálosan véresen, ráadásul
törvényesen. A kereszt, mint a fájdalom
Budapest,
és tűrés jele ma is érvényes
üzenettel bír.
Hermina
u. 3. Ezt
Továbbá gyakorolnunk kell a hitet.
ZEg-ZUg
gyEREK
jelenti a kegyesség kifejezés. GyakoCSOrolnunk templomban és templomon kívül.
Kiskunlacháza,
Erre a gyakorlatra hív a harang, erre hív a
Sportcsarnok
testvéri szó és a testvéri közösség.
gyEREK CSOPORT
Figyeljünk mindezekre és éljünk mindezekkel.
S ha ez így lesz, akkor nem leszünk
sem „tétlenek, sem terméketlenek”.
Sokkal inkább a jó cselekedetekben
igyekvőek és áldásos gyümölcsökben
gazdagok. S akkor életünk a meddőség és
gyümölcstelenség fájdalmából és lesajnáltságából a tettre készség és a gyümölcstermés örömébe s irigyeltségébe
fordul. Ez a fordulat legyen a mi személyes belső reformációnk.
A Presbitérium

EDZŐTEREM

A

Szent Péter apostol

z önmagával szemben őszinte
hívő ember maga is ráébred olykor, hogy hitének nincs látszata,
nincs eredménye, nincs haszna sem a
maga, sem a környezete számára. Nem
következik belőle sem bátor, sem áldozatos, sem rendes, sem rendkívüli tett. Csak
úgy éljük életünket hívőként, mint mások
teszik ezt krisztusi hit nélkül. S ennek
egyenes következménye nem csak az,
hogy terméketlenségünk okán sikertelenek és boldogtalanok is vagyunk, hanem
az is, hogy a világ ezt szemünkre veti.
Hol van a ti hitetek, kérdezi tőlünk a
világ, de kérdezi tőlünk Isten is. Keresi a
hitünk tetteit és hitünk termékeit a világ,
de Isten is.
Így van ez már régóta. A II. század
saját hite következménytelenségébe belefájdult keresztyén közösségének szól
Péter apostol 2. levele és ezt mondja: „az
Ő(Krisztus)istenierejemegajándékozott
minket mindazzal, ami az életre és a
kegyességre való…” Tehát nincs okunk,
sőt jogunk sem a keserűségre, mert a
megkeresztelt, Krisztus titkát ismerő és
vállaló ember birtokában van mindannak,
ami az Istennek tetsző élethez szükséges.
Isten az Ő gyermekeit ellátja azzal a
munícióval és stafírunggal, amely szük-
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2009. augusztus, szeptember
hónapokban született gyermekek
névsora:
1. Kocsis Liliána
2. Paul Zsófia
3. Mészáros Márk
4. Kovács Laura Dóra
5. Benke Hunor
6. Kovács Marcell
7. Varjasi Máté
8. Kaskó Klaudia Réka

-

aug. 27.
aug. 27.
aug. 28.
aug. 30.
aug. 31.
szept. 3.
szept.14.
szept. 25.

2009. szeptember hónapban
házasságot kötöttek névsora:
1. Hirják László Attila - Horváth Éva
2. Kis Gábor - Bálint Barbara
2009. szeptemberhónapban
elhunytak névsora:
1. Kókai Gyula
2. Salánki László
3. Kormányos István
4. Kiss Károly
5. Pamuk Mihályné
6. Farkas Ferencné
7. Domin József
8. Román Edit

25 évet élt
59 évet élt
75 évet élt
77 évet élt
77 évet élt
78 évet élt
79 évet élt
81 évet élt

„Lónyaysok”
Dunavarsányban
A 150 éves nagyhírû
Lónyay utcai Református
Gimnázium
diákjai és tanárai november 22-én
délelőtt 10 órakor a vasárnapi
istentisztelet keretében ünnepi
műsorral adnak bepillantást életükbe a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
A neves középiskola a múltban
is és a jelenben is számos dunavarsányi és környékbeli diáknak adott
egész életre szóló hiteles útravalót.
Az iskola bemutatására és népszerűsítésére vállalkozó 7/a osztály
tanulói között köszönthetjük a
dunavarsányi Karajos Tibort is.
Minden érdeklődőt szeretettel
hívésváraPresbitérium.
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„IX. NAGYKUN KUPA”
OB: 1 arany, 5 ezüst, 3 bronz!

S

zeptember 26-án Országos Bajnokságra utaztunk bérelt busszal
harmincan Karcagra a karate
egyesület versenyzőivel. Busszal vágtunk neki az útnak, ami úgy érzem,
nagyon összehozta a csapatot. (A későbbiekben ezért több ilyet tervezünk.)
A versenyre már augusztusban
elkezdtünk készülni, aminek meg is
lett az eredménye: 1 arany-, 5 ezüst- és
3 bronzéremmel tértünk haza. Igaz, az
ezüstök egy részéből születhetett volna
arany is, de sebaj, majd legközelebb.
Kétszáz fő indult a versenyen, ami
igencsak nagy létszámot jelent. Egy
ekkora megmérettetésen komoly felkészültségű ellenfelekkel találkozik mindenki, és büszkén mondhatom, nagyon
szépen dolgozott a csapat!
Puskás Dávid aranyéremmel zárta idén már nem először
a versenyt. Ez a fiú nagyon erős, és bár sokat kell még fejlődnie, egyértelműen uralta a mezőnyt. Puskás Viktória
ezüstérmét sem lehetett elvitatni. Horváth Veronika
második helyezése kellemes meglepetés ebben a mezőnyben. (Veronika egyébként meghívást kapott a nemzeti
válogatottba!) Idén Olaszországban Európa Bajnokságon
versenyezhet, ami hatalmas előrelépésnek számít. Hajrá
Veronika! Kispeti Tamás szép versenyzéssel hozta az
ezüstérmét. Tordai Attila ezüstérméért megküzdött először csapattársával, majd egy nagyon erős ellenféllel.
Kerekes András ezüstjét sokan nem felejtik el. András
nagyon keményen küzdött. Itt is lehetett volna akár aranyérem is. Wentzel Tamás és Ágoston Antal élete első versenyén vett részt. Nagyon izgultak, de ez természetes
velejárója az ilyen megmérettetésnek. Erősíteni kell a
hitüket és meg lesz egyszer az arany is. Kanizsai Fanni
bronzérme is megérdemelt volt. Nagyon profin segítette a
csapatot Sallai Orsi és Varga Ádám egyaránt.
Noha közeleg az év vége, még tartogat versenyt az idei
esztendő. November 7-én Jótékonysági karatés Retro és
Karaoke Bulit szervezünk az Erdei Vendéglőben. Egy héttel később pedig Európa Bajnokságra utazunk 7 fővel az
egyesületből Olaszországba. Várjuk 6 éves kortól a
jelentkezését annak, aki szeretné kipróbálni a kyokushin karatét Délegyházán és Dunavarsányban. Célunk
a sportos életmód által egy olyan alap lerakása, amely erős
egyéniségű és önbizalmú gyermekeket ad a jövőnek. A
karate sport alapszintű elsajátítása lehetőséget biztosít a
különböző képességek kibontakoztatására, és megalapozza az iskolai tanulást, a mozgásos és sporttevékenységet.

EDZŐTEREM

EDZÉSIDŐ

Délegyháza, Általános Iskola
GYEREK CSOPORT

HÉTFŐ 17.00-18.30
CSÜTÖRTÖK 17.00-18.00

Dunavarsány, Általános Iskola
GYEREK CSOPORT

HÉTFŐ 15.30-16.30
CSÜTÖRTÖK 15.30-16.30

Dunavarsány, Robi Cukrászda
FELNŐTT CSOPORT

HÉTFŐ 19.00-20.30
CSÜTÖRTÖK 19.00-20.30

Marossy Károly 3. dan
Klubvezető
Fáj a háta? Jól esne egy kis testmozgás?
Fogyni szeretne? Jöjjön, tornázzunk együtt!

Új, kondicionáló
és alakformáló torna
indul minden korosztálynak
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.
Idôpontok:
kedd 18.30 és péntek 18.00
Elsô óra: november 10.
Ár: 600 Ft/fô.
Mindenkit szeretettel vár
Kaltenecker Teréz gyógytestnevelô.
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
(24) 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
(70) 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
(24) 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos (70) 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
(24) 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos (70) 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
(24) 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos (20) 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
(24) 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
(24) 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
(24) 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
(24) 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
(24) 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
(24) 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
(24) 534-450
KincsemGyógyszertár
(24) 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
(24) 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola
(24) 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola (24) 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
(24) 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
(24) 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
(24) 534-250
PolgármesteriHivatal
(24) 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda (24) 483-279
SzolnokiFerenc
(30) 950-7269
RendõrségKörzetiMegbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680
Posta
(24) 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
(24) 483-292
GyertyalángKegyeletiKft.
(30) 378-5116
ReformátusEgyházközség
(24) 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
(24) 472-017
RáckveiFöldhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301
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DUNAVARSÁNY AP RÓ BAN

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
GálKároly,tel.:06/30948-0412

• Hűtőgépjavítás garanciával. Hétvégére
is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés. Tel.:06/20467-7693
• REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.:06/20364-2383
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg
ragasztását anyaggal is. Szolid árak,
garancia! Tel.:06/30354-3769
• Bölcsődés korú gyermekek részére
gyermekmegőrző, játszóház, zenesziget,
hangicsálás, mondókázás, ficánka torna,
zenés-játékos mozgás és képességfejlesztés családias, szeretetteljes környezetben. www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• FICÁNKA-TORNA. Vidám, játékos,
önfeledt ficánkolás 1-3 éves gyermekeknek augusztus 26-ától szerdánként 10
órától a Petőfi Művelődési Házban. A
speciális gyakorlatok, eszközök, énekek
és mondókák egyszerre fejlesztik a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket,
térérzékelést, ritmusérzéket, zenei hallást. Tel.:06/30924-8087

Lakossági kérés
Tisztelt Dunavarsányiak!
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolának évekkel ezelőtt egy kedves hölgy
gyönyörű datolyapálmát adományozott, ám a növény a dézsáját időközben kinőtte, és sürgősen át kellene
ültetni. Az új dézsa átmérőjének és
magasságának minimum 60 cm-nek
kellene lennie. Ha valakinek van ilyen
otthon, és már nincs szüksége rá, esetleg el tudná készíteni, nagyon megköszönném.
Agárdi Erzsi néni

DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs

• Albérlet (30 m²) kiadó két személy
részére. Tel.:06/70578-4151

• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal. Tel.:06/20558-4555
• Angol nyelvtanulás hatékonyan, gyorsan, NASA tanulás segítő programra
épülő nyelvstúdióban.
Tel.:06/30924-8087
• Eljött a kötelező biztosítás váltás ideje.
GFB legkedvezőbb áron. Hívjon!
Tel.:06/30825-6929,06/20927-6153
• Használt gépkocsit vásárolok.
Tel.:06/20994-9145
• Folyamatosan nagy szeretettel várjuk új
és régi vendégeinket a Beauty Box
Szépségszalonban. Új férfi-női fodrász,
kozmetika, álló szolárium.
Cím: Dunavarsány, Kolozsvári u. 15/1/A
(a Katolikus és Református Templom
között). Tel.:06/30341-1229
• PUCCOS KUTYKOZMETIKA.
Dunavarsányban az 51-es út mentén!
Kutyák és macskák teljes körű ellátása,
kérésre háznál is! Állateledel és felszerelés rendelhető!
Bejelentkezés:06/20386-3363.
Cím:2336Dunavarsány,Szőlőu.9.

Az ABS Autósiskola

JÁRMûVEZETôI
TANFOLYAMOT
indít

2009. november 6-án
17 órakor
A Petôfi Mûvelôdési Házban.
Jelentkezni induláskor lehet
a helyszínen, illetve
Hírják Bélánál a
06/20 326-2492-es
telefonszámon.
Mindenkit
szeretettel várunk!

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari
Bt. gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2009.november10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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A Petõfi Mûvelõdési Ház
novemberi programjai
Elérhetôségek:
Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.
Tel.: 0624-534-250
e-mail: petofimh@kevenet.hu;
hirlevel.muvhaz@gmail.com;

2009. november 21. (szombat) 18 óra

MÁTÉ PÉTER
EMLÉKEST

Dunavarsány,Vörösmartyu.51.
Tel:483-21306/2080-80-300

---------------------------------------------ÚjSZOLgÁLTATÁSOKAfOgORVOSI
REnDELõbEn:
•
•
•
•

Implantátumok-fogbeültetés
Fogszabályzásigényszerint
Fémmenteskoronák– zirkonkoronák
Fogászatiröntgen,panoramaröntgen
júniustólszombatdélelõttis!!
(Bejelentkezésreéssürgõsestekben.)

2009. november 28. (szombat) 18 óra

KATALIN BÁL
a Dunavarsányi Népdalkör
szervezésében

TEMETKEZÉSI IRODA
ELOHIM Kft.
Kegyeleti szolgálat
www.elohimkft.hu

Irodánk címe:
2336 Dunavarsány, Kossuth L. – Iskola u. sarkon lévő
szolgáltató ház.
Nyitva tartás:
8-16 óráig vagy megbeszélés alapján.
Helyi képviselőnk: Lovász Tünde
Elérhetőségeink: 06/30 678-9278, 06/30 236-4884

