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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. november

Kopjafaállítás a Trianon
Emlékparkban

Cikk a 6. oldalon

Testvérvárosi találkozó Gemmingenben

Mindenki karácsonya
Városi karácsony
Nagyvarsány: 2009. december 18. (péntek) 17 óra
Helyszín: Petőfi Klub

Kisvarsány: 2009. december 19. (szombat) 16 óra
Helyszín: a Petőfi Művelődési Ház udvara

Cikk a 8. oldalon
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TEST ÜL ET IHAT ÁR OZ AT OK
2009. november 19-ei rendes, nyílt ülés
1.) A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepciót.
2.) A testület megtárgyalta és elfogadta a
2009. évi költségvetés I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
3.) A képviselő-testület elfogadta az
Önkormányzat 2010. évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét.
4.) A testület elfogadta Dunavarsány Város
Önkormányzatának 2010. évi útburkolat-felújítási koncepcióját.
5.) A képviselő-testület elfogadta az
ELMÜ Nyrt. üzleti ajánlatát, amely szerint az ELMŰ Nyrt. Dunavarsány
Város Önkormányzata részére a 2010.
01. 01. - 2010. 12. 31. közötti időszakra
16,80 Ft/kWh áron biztosítja az elektromos áramot közvilágítás céljára.
6.) A testület jóváhagyta a Dunavarsány
Város Önkormányzat Árpád Fejedelem
Általános Iskola, a Weöres Sándor
Óvoda, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Petőfi Művelődési Ház, valamint a Városi
Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
7.) A képviselő-testület elfogadta a „Dunavarsány Árpád fejedelem Általános
Iskolaalsótagozatosépületénekfelújítása, bővítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
8.) A testület úgy határozott, hogy
a) megbízza a százszázalékos tulajdonában lévő Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t - a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A.
§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra figyelemmel - a Weöres
Sándor Óvoda nagyvarsányi épületének egy csoportszobával történő bővítésével a meglévő vezetői iroda, orvosi szoba, nevelői szoba és tornaterem
átalakítása útján.
b) az a) pont szerinti átalakítás pénzügyi
fedezetére bruttó 6.300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2010. évi költségvetésének terhére.
9.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy támogatási igényt nyújt be az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztályhoz 2 fő - közcélú foglalkoztatás hatálya alá tartozó - településőr
foglalkoztatására.
10.) A testület úgy határozott, hogy
a) a 2010. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső szúnyog-

gyérítés teljes költségére vonatkozóan
bruttó 2.000.000,- Ft összeghatárig
kötelezettséget vállal.
b) felkéri a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulást (továbbiakban: Társulás), hogy a szolgáltató
kiválasztására a közbeszerzési eljárást
haladéktalanul indítsa el.
c) felkéri a Társulás Elnökét, hogy a
költségek csökkentése érdekében
keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket.
d) felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására, valamint a
földi és légi irtásra vonatkozó területi
adatok közlésére. Az irtandó terület
nagysága: légi irtásnál 160 ha, földi
irtásnál 250 ha.
11.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a dunavarsányi 842 hrsz. alatti
ingatlan megosztására vonatkozó
2009. 06. 17. készült 45c/2009. munkaszámú változási vázrajz alapján
kialakításra kerülő 842/1 hrsz. alatti
kivett út besorolású területet Krizsán
Józseftől térítésmentesen tulajdonba
átveszi.
A képviselő-testület a 2009. november 19ei ülésén módosította az Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(II. 11.) rendeletét.

A 2009. november 19-ei rendes,
zárt ülés határozatai:
12.) A képviselő-testület megtárgyalta és
elbírálta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évre beérkezett pályázatait.
13.) A testület megerősítette a 108/2009.
(VI. 02.) számú határozatába foglalt
döntését, mely szerint a V8-as terület
fejlesztését – tekintettel a nagy létszámú beköltözésekre – továbbra is úgy
támogatja, hogy a telekértékesítés azt
követően kezdődhet meg, hogy a
lakosságszám növekedéséhez szükséges intézményi háttér (bölcsőde,
óvoda, iskola, egészségügyi intézmény stb.) megépül, vagy annak forrása bankgaranciával ill. betéti számlán
történő engedményezéssel biztosítva
van, mert az Önkormányzat a háttérintézmények létrehozásának forrását
önerőből nem tudja biztosítani.
A következő rendes képviselő-testületi
ülés időpontja:
2009. december 10-e, csütörtök 17 óra.
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I d õ s e k
t á m o g at á s a
Örömmelértesítjüka70évfeletti
dunavarsányi lakosokat, hogy önkormányzatunk képviselõ-testületének a 34/2004 (XII.01.) sz., az
idõskorúak egyszeri év végi támogatásáról szóló hatályos rendelete
alapjánezévdecemberébenisátvehetikaz5.500forintosegyszerijuttatást a Polgármesteri Hivatal épületében az arra kijelölt napokon,
melyrõlmindenkedvesérintettetlevélbenértesítenifogunk.
BónaZoltán
polgármester

Új Magyarország
Fejlesztési Terv
Nyertes Pályázat
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 18.163.392,- Ft.
A projekt célja Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és
működésének racionalizálása, a Képviselőtestület irányában és az általa felügyelt intézmények, szervezetek felé a döntésmechanizmus korszerűsítése, a költséghatékonyság javítása és a partnerség
megerősítése.
Dunavarsány Város Önkormányzata az
ÁROP-3.A.1/A-2008-0018 azonosítószámú projekt keretében az új rendszer bevezetésével, ONR szoftverek beszerzésével
és az együttműködők számára biztosított
képzésekkel kívánja elérni a folyamatok
fejlesztését. A projekt célja az ügyfélközpontúság megteremtése, a közszolgáltatások színvonalának növelése a folyamatok
egyszerűsítése és átláthatóságának biztosítása által.

Dunavarsány Város Önkormányzata,
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
www.nfu.hu , www.nfu.hu/rop_ih ,
www.vati.hu
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
É

letünket sok minden megpróbáló vagy felemelő esemény,
jelenség jellemezheti, de azt nem mondhatjuk, hogy nem
történik velünk semmi. Akik közösségi életre, színvonalas kultúrára, emberi szóra, kipróbált értékekre vágynak, azok a közelmúltban is mindezekben részesülhettek. Hogy csak néhányat
említsek, utalok az Október 23-i megemlékezésünkre, a Trianon
Parkban állított Ady kopjafára, az azt követő zenés irodalmi,
irodalomtörténeti megemlékezésre, a Kálvin évforduló megünneplésére, a Gemmingenbe tett népes látogatásunkra, a szívetlelket gyönyörködtető november 22-i koncertre.
Sajnos a szépre, az újra nem mindenki tekint örömmel. Van,
aki szabad prédának tekinti azt. A megújult MÁV állomáson és
az új utcanév táblákon, intézményi jelzéseken és a Hősök terén
is megjelentek már a vandál kezek nyomai. Helyeztünk ki ezek
okán kamerákat is, de ezúton is kérem a lakosságot, hogy „társadalmi kontrollal” is vigyázzunk a már megszerzett javainkra.
Ráncolt homlokokkal, gondterhelt arcokkal, de hiszem, bölcs
józansággal alkottuk meg a 2010-es költségvetési koncepciónkat. Joggal kérdezhetné bárki, hogy koncepció helyett nem
lehetne inkább egy kicsit több pénzről beszélni? Sajnos nem. A
helyzet fordított. A kevesebb pénzhez kell jobb koncepció annak
érdekében, hogy intézményeink, szolgáltatásaink legalábbis az
eddigi szinten tovább folytatódjanak. Sok polgármester és sok
testület álmában sem fordulhat meg ez a nagy terv. Mi azonban

még ezt legalább remélhetjük. Azt sem szeretnénk, hogy akár a
legnehezebb esztendő is szerény fejlesztés nélkül menjen el. Ezt
azonban már csak hitelből tudjuk biztosítani.
Tehát a puszta túléléssel nem kívánjuk beérni a következő
évben sem. Szeretnénk folytatni az útépítést, útfelújítást. A napközi felújításának, bővítésének tervezése a végéhez közeledik.
A kivitelező kiválasztása megkezdődött, és a tervek szerint márciusban elindul az építkezés.
Városunk tovább növekszik és fiatalodik. Az ezzel járó feladatok nem lebecsülendők. Reménységünk szerint jövő év szeptemberétől egy csoporttal több várja az óvodásokat, amelyet egy
rossz kormányzati rendelet üdvözlendő visszavonása tesz lehetővé. Ez a kormányzati rendeletmódosítás biztosítja a nagyvarsányi óvoda belső átalakításának jogi lehetőségét.
isztelt Dunavarsányi Polgárok! Mire az újságot kézbe
veszik, az első adventi gyertya lángja ad meghittséget sok
otthonnak. Jó reménységgel, optimizmussal, pozitív gondolkodással – s akik tehetjük – bátor hittel várjuk azt, ami ígéretes, és
amit csak várnunk lehet. Mindezt azonban ne tétlenül tegyük,
hanem erőnk legjobbja szerint megcselekedve mindazt, amit
meg tudunk tenni a magunk és a szűkebb világunk javára.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

T

Adventi ének
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Óh, jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.
Ő lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!
Szabolcska Mihály
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A zöldhulladék-gyűjtés
menetrendje
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A Petõfi Mûvelõdési Ház
decemberi rendezvényei:
2009.december12.(szombat)9-15óraközött

2009. december 12. (szombat):

LUCA-NAPI VÁSÁR

Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark,
Forrás lakópark, Duna-parti üdülőterület, Erőspuszta,
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső
terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca Búza utca - Határ utca által határolt terület), Nyugati lakópark.

2009.december15.(kedd)15óra
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub

ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

2009. december 13. (vasárnap):
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső
terület (Homok utca - Akácfa utca - Vasút sor - Szabadkai
utca által határolt terület).
Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a
levelet, a füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban tegyék az
ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15
cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30 órakor kezdődik!
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a gyűjtés után elszórtan zöldhulladék maradt a helyszínen, nem vesszük figyelembe.
Vigh Antal Rókus
Beruházási ügyintéző

2009.december19.(szombat)16óra

VÁROSI KARÁCSONY
Új tanfolyam:

Magyar néptánc tanfolyam
minden korosztálynak.
November6-tólkéthetentepénteken
18-21óraközött.
Díja: 1000,- Ft/hó
Telefon: 06/20 468-1908; 06/70 338-2121

III. DUNAVARSÁNYI ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG
December 26-án, szombaton 9 órától.
Nevezés 8.30-tól. Nevezési díj: 2.000,- Ft.
Helyszín: Tornacsarnok.
Nevezni Bíró Zsoltnál (20 390-1413)
és Perényi Péternél (20 386-1119) lehet.

FOCISTÁK FIGYELEM!
Óévbúcsúztató
teremlabdarúgó torna
December 27-én, vasárnap 9 órától.
Sorsolás: 8 órától. Nevezés: 6.000,- Ft/csapat.
Helyszín: Tornacsarnok.
Nevezni Krasznai Istvánnál (70 450-8130) lehet.
Az elsô 10 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
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KÉZILABDA HÍREK
A DTE női kézilabda szakosztályunk az őszi bajnokságba serdülő ifi és felnőtt korosztállyal
nevezett. Legfiatalabbjaink játéklehetőséget a kókai és a százhalombattai bajnokságokon
kapnak, ahol fejlődhetnek és összehasonlíthatják tudásukat a hasonló korosztállyal, és
ismerkedhetnek ezzel a sporttal, immár élesben is.
Az IFI csapatunk az NB II déli csoportjában versenyez, ahol
a lányok nagyon szépen állják a sarat.

A FELNŐTT csapat az őszi NB II déli csoport
bajnokságában képviseli településünket.

ŐSZI EREDMÉNYEK:
NB II DÉL, NŐI IFJÚSÁGI:

ŐSZI FORDULÓ EREDMÉNYEI:
NB II NŐI FELNŐTT

Szent István Építők ..........................................17
Dunavarsányi TE ................................................17
DANUKE SE......................................................16
Dunaújvárosi AC ..............................................13
Vecsés SE........................................................10
Kistarcsai KE ..................................................10
Gödöllői KC ......................................................9
Érdi VSE II.........................................................8
Taksony SE........................................................6
Bugyi SE II. ......................................................5
Ercsi SE ............................................................0
Euro-Novex Tápiószele ......................................0

Euro-Novex Tápiószele ....................................18
Szent István Építők..........................................18
Dunavarsányi TE................................................13
Bugyi SE II. ....................................................13
DANUKE SE ....................................................11
Dunaújvárosi AC..............................................10
Vecsés SE ........................................................9
Kistarcsai KE ....................................................8
Érdi VSE II ........................................................8
Ercsi SE ............................................................8
Taksony SE ......................................................1
Gödöllői KC ......................................................0

Csapatunk néhány játékossal bővült az idei szezonban, de
várunk minden sportszerető fiatalt egyesületünkbe.
Az idei szezonban sok hazai mérkőzést játszottunk, a tavaszi
fordulóban több utazás vár ránk.
Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, a
Bakterház Pizzériának az edzőmezeket.
Nagyon örülünk szurkolóink támogatásának, köszönjük
Vörinek, barátainak, szülőknek és szurkolóinknak a kitartó
buzdítást és a töretlen bizalmat a sportág és lányaink iránt.

A DUNAVARSÁNYI TÉLI FELKÉSZÍTŐ TORNÁT
az idén is megrendezi egyesületünk. Várunk mindenkit, aki
egy jó meccset szeretne látni.
Helyszín: Dunavarsányi Sportcsarnok
Időpontok: 2010. 01. 16.
2010. 01. 23.
2010. 02. 06.
Aki a bajnoki meccsek részleteire is kíváncsi, megtalálja a
www.worldhandball.hu honlapon.
Szakosztályunkról bővebben a www.dte.sokoldalon találnak
híreket, ahol építő hozzászólásokat is szívesen fogadunk.
Gerő Imre edző
Herczeg Mariann szakosztály elnök

IFI CSAPATUNK
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Kopjafa Ady Endre emlékére
A Trianon Emlékpark nem csak az emlékezés, de a bizakodás helye is Dunavarsányban. Nem csupán a kilenc évtizeddel ezelőtti békediktátumnak igyekszik
emléket állítani, hanem helyet ad mindazoknak, akik személyükkel a magyar
nemzet összetartozását szimbolizálják. Ezért kaphatott – Wass Albert után –
most Ady Endre, partiumi református költő is kopjafát Dunavarsányban.

H

alálának 90. évfordulója alkalmából az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány kezdeményezte az
emlékhely kialakítását, melynek ünnepélyes felavatására október 30-án, pénteken került sor a Trianon Emlékparkban.
Gergely István fafaragó művész alkotása immár Ady Endre és a
város kapcsolatára is felhívja a figyelmet, hisz talán kevesen
tudják, hogy a költő 1904-től kezdve gyakran időzött városunkban az akkori Budapesti Napló főszerkesztőjének, Vészi
Józsefnek a kúriájában. Itt írta meg provokatívnak számító versét, „A fekete hegedű”-t, ami az irodalomtörténetbe „A Fekete
zongora” címen vonult be.

A fekete zongora
Bolond hangszer: sír, nyerít és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.

vész igyekezett kedvet
teremteni Ady Endre:
Krisztus kereszt az
erdőn című versét szavalva. Faragó Károly
helytörténész pedig
részletes áttekintést
nyújtott Ady munkásságáról és dunavarsányi kötődéséről.
A kopjafa leleplezése után Bóna Zoltán polgármester köszönetet mondott a kopjafát állító Református Missziói Alapítványnak, és végül Szántó Orsolya előadásában hallgathattuk meg
Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben című versét.

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szívemnek vére
Kiömlik az ő ütemére.
Ez a fekete zongora.
Ady Endre (1907)
Ady a Vészi-kúriában egy szalvétára véste „A fekete zongora”
sorait, amit később eldobott, mert nem tetszett neki az első változat. Annyi viszont bizonyos, hogy a szalvétát valaki eltette, és
hosszú ideig féltve őrizte. Valahol tán ma is megvan. Különös
érték lenne, ha előkerülne, akkor talán jobban megértenénk,
miért mondták a századelőn, hogy polgárpukkasztó ez a vers.
Adynak tehát nemcsak pihenőhelyéül, de igazi alkotó közegként is szolgált Dunavarsány. Első ízben vonattal jött Taksonyig,
majd onnan hintó hozta át Varsányba, annak történelmi falurészébe. 1906-tól pedig már Dunakisvarsány állomásán szállhatott
le a vonatról. Akkoriban az állomás közelében volt egy kis vendéglő, ahol kimondottan Ady tiszteletére tartottak abszintet.
Miután megivott belőle egy pohárral, hintóra szállt, hogy kocsin
jusson el a Vészi-kúriába, ahol a költészet mellett műfordítással
is foglalkozott, így például Max Reinhardt (osztrák-amerikai
színész, filmrendező) kérésére fordította le német nyelvre a
Bánk Bánt, amit később be is mutattak a berlini színházban.
Az októberi kopjafaállításon Dr. Bóna Zoltán református lelkész arra kérte a hallgatóságot, hogy valahányszor a Trianon
Emlékpark előtt vezet el az útjuk, este otthon legyen egy Ady
vers a szellemi táplálék. Ehhez László György, erdélyi színmű-

Az ünnepség a
Soli Deo Gloria
Közösségi Házban
folytatódott, ahol
az Árpád Fejedelem Általános
Iskola diákjai, valamin az Erkel
Ferenc Művészeti
Iskola növendékei
és tanárai tartottak
előadást az irodalmi est keretében.
Szilvay Balázs
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Fába vésett Kálvin-emlék
nnepi istentiszteletre hívtak a harangok Dunavarsányba október 31-én a reformáció napjára. A XVI. századi nagy reformátor, Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából egy új Mózes székkel és Úrasztalával gyarapodott a helyi református templom, a kertben
pedig kopjafaállításra került sor.

Ü

Az igehirdetés
és Úrvacsoraosztás után Tőkéczki László
egyetemi tanár, a
Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka tartott
előadást az újkori Európa nagy
szellemi alakjáról.
Megtudhattuk
például, hogy a
maga korában
Kálvin 5%-ban maximálta a kamatot, amiért városában, Genfben számos kritikusa akadt. Mégsem tért le az isteni útról, és
nem engedett teret az uzsorásoknak. Ellenzője volt a hatalom
koncentrációjának, és a sokszínű Európa megteremtését támogatta.
Az előadás után a templomkertben folytatódtak az események, ahol a Népdalkör adott zenés műsort.

A Kálvin-kopjafa leleplezése előtt, a gyülekezet legfiatalabb
presbitere, Bajzáth Endre foglalata össze, mire is lesz hivatott a
faragott alkotás.
„Állítsmagadnakjelzőoszlopokat,rakjleútjelzőket–olvassukazÚrintelmétnépének.Ámazéletneknemcsakútjaivannak,detévútjaiis.Ezértfontos,hogyvilágosútjelzőksegítsenek
életutunksorán.Ilyenútjelzők:ahitneklátomásai,akultúrának
értékeiésazerkölcsnekmértékei.Ezeknekaszellemikincseknek
azonbannéhamegkelltestesülniük.Azanyagivilágbanbotladozunk lelkileg is, testileg is. A szellemi értékeknek sokszor
anyagbakellöltözniükugyanúgy,ahogyazistenikegyelemnek
ismegkelletttestesülnieJézusKrisztusban,hogyazembertigazánmegérintse.Úgytekintünkerreakopjafára,mintamelyben
Isten egy különleges emberének életművén keresztül eligazít
bennünketünnepiés hétköznapi,életeséshalálosbotladozásainkbanegyaránt” – zárta gondolatait Bajzáth Endre.

A leleplezést követően Illyés Gyula: A reformáció genfi
emlékműve előtt című versét hallhatta a gyülekezet Bóna Judit
előadásában.

A templomkert után a közeli kisutcában folytatódtak az események. A képviselő-testület döntése értelmében ugyanis új utcanévvel gyarapodott Dunavarsány. A „Kálvin köz” táblát Bóna
Zoltán polgármester tette fel végső helyére.
Szilvay Balázs
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„A barátság nem első látásra születik,
hanem felépül, ha van miből”
– A testvérvárosi kapcsolat tízéves évfordulójára –
2009-ben a németországi Gemmingennel kötött testvérvárosi
kapcsolat 10 éves évfordulóját ünnepli Dunavarsány. Néhány
nappal ezelőtt érkezett haza az a népes delegáció, amelynek tagjai voltak a város vezetői, a varsányi civil szervezetek képviselői,
a művészeti csoportok tagjai és az iskola diákjai, tanárai.

N

émet barátaink gazdag és szívélyes vendéglátással tették felejthetetlenné számunkra ezt a
néhány napot. Egy hétre is elegendő
lenne az a sok program, amit két nap alatt
végigéltünk.
November 12-én, a tizenhárom órás
fárasztó utazás után örömmel szálltunk le
az autóbuszról.

Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket az iskola új sportcsarnokában. Káprázatos látvány tárult elénk: a
gyönyörű épület magyar színekben pompázott, a magyar zászlókkal terített asztalok igazi vendégszeretetet sugároztak.
Azonnal ragyogó hangulat alakult ki a
teremben. Mindenütt mosolygó, vidám
arcokat lehetett látni. Jó néhányan már
régi ismerőskén üdvözölhették egymást.
A finom vacsora után a szervezők bemutatták a vendéglátó családokat, majd mindenki a szálláshelyére indult.
Másnap a felnőttek az Audi cég heilbronni üzemébe látogattak el, ahol megtapasztalhatták, hogy néhány óra leforgása alatt egy darabka lemezből miként lesz
autó. Az érdekfeszítő gyárlátogatás után
mindenkit ebéddel vendégeltek meg.
Ez idő alatt a gemmingeni tanárok
külön programot szerveztek a dunavarsányi gyerekeknek és tanáraiknak. Diákjaink együtt tanultak a német gyerekekkel, rendkívüli sporteszközöket próbálhattak ki a tornacsarnokban és egy lelkes
gemmingeni zenetanár vezetésével közös
énekes-zenés produkciót állítottak össze
az esti ünnepségre. Ez idő alatt a tanárok
órákat látogattak, majd szakmai beszél-

getéseket folytattak az iskola pedagógusaival. Vendéglátóink nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a tanulás, a játék és a
szórakozás harmonikusan töltse ki a varsányi diákok pénteki napját. A délutánt
mindenki kirándulással, városnézéssel,
vásárlással töltötte.

A jubileumi ünnepség estéje péntek 13án volt, ám úgy tűnt, semmi sem ronthatja el az ünneplők hangulatát. A polgármesterek köszöntötték a két város közösségét, majd nagyszerű műsor vette
kezdetét, amelyből mi, dunavarsányiak is
kivettük részünket. Fellépett a tőle megszokott magas színvonalú előadással a
Népdalkör, a mazsorettes lányok maroknyi csapata és három kiváló versenytáncos pár. Mondhatni, német barátaink-

kal kölcsönösen elkáprázattuk egymást a
fellépő tehetségekkel. A hosszú ünnepség
utolsó órái felhőtlen szórakozással teltek.
Gemmingeni barátaink fáradhatatlanok
voltak, s másnap újabb programokkal
kápráztattak el bennünket.
A felnőtteknek a sport jegyében szerveződött a nap a hoffenheimi stadion meglátogatásával. Megcsodálhatták a német
építészet és technika magas színvonalát.
Az iskolások egy fantasztikus kiállításon jártak, ahol a természettudományok
világába csöppenhettek. A néhány óra
alatt gyerekek és felnőttek egyaránt élvezettel kísérletezgettek, játszottak és szórakozva tanultak.
A szombat este is
remek szórakozást
nyújtott minden korosztály számára. Míg
a felnőttek egy helybeli bortermelő kiváló borait kóstolgathatták, addig a gyermekeknek diszkót
szerveztek a gemmingeni tanárok.
Vasárnap délelőtt
néháyan – a varsányiak képviseletében
– istentiszteleten vettek részt, míg a többiek a hazautazásra
készültek.
Az indulás előtti
utolsó percekben is
még kattogtak a
fényképezőgépek,
hogy megörökítsék a
búcsúzás minden pillanatát.
Vendéglátóinktól a
viszontlátás reményében köszöntünk el.
Emlékezetes és sok szempontból nagyon tanulságos marad ez a néhány nap.
Új barátságok alakultak ki és régiek mélyültek el.
Köszönjük a dunavarsányi Önkormányzatnak a lehetőséget, azt, hogy
részesei lehettünk e nagyszerű élménynek.
Az utazók nevében:
Vas Zoltánné
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Egészségnap Dunavarsányban
„A remény olyan valótlannak tűnik,
mintamellettünkállóangyal,pedigmind
akettőottvannekünk.”
Reménytelennek tűnő vállalkozás volt
a vasárnapi egészségnap. Reménytelen,
hiszen a szórólapok és plakátok ellenére
városunk 10%-a sem jelent meg az ingyenes rendezvényen, melyet az Árpád Fejedelem Általános Iskola egészség hetének zárásaként az iskolában szerveztünk.
Sajnálom, hogy Dunavarsány lakossága
ennyire érdektelennek bizonyult, sajnálom, hogy ennyire kevesen éltek a lehetőséggel, hogy megnézzék az igazán színvonalas bemutatókat, hogy részt vegyenek az egész délutánt felölelő sport és
egyéb szolgáltatást nyújtó programokon.
Reménytelennek tűnő – írtam pár sorral
feljebb –, de mégsem reménytelen, hiszen
akik viszont eljöttek és itt voltak, fantasztikus élmények birtokában mehettek haza.
Mit is láthattunk, tapasztalhattunk
valójában? A nap egy közös aerobic órával indult, majd a Délegyházi Karate
Sportegyesület Dunavarsányi szakosztályának bemutatóját nézhettük meg. Jó
volt látni a fegyelmet, összeszedettséget,
pontos mozgást, mellyel a srácok Karcsi
utasítását követték.
Az M&M Tánccsoport Egyesület 10
táncosa is fellépett, vidámságot, lendüle-

tet, színt varázsolva a csarnok parkettjére.
A Tököli Sportegyesület Art Fittness
szakosztályának bemutatója is fantasztikusra sikerült, megcsodálhattuk a lányok
ügyességét, lazaságát, akrobatikus tudását, nem beszélve mind a táncosok, mind
a fitnesszesek pazar ruháiról.
A sportbemutatók után a szigethalmi
AA csoport mutatkozott be, ezt követte
egy fantasztikus thai chi bemutató,
amely pillanatok alatt lecsendesítette,
harmonizálta, energiával telítette a jelenlévőket.
12.30-tól indultak, illetve indultak
volna a délutáni programok. A spinning
kerékpárok szinte egész délután üresen
várták a vállalkozó kedvű sportolni
vágyókat, Antal Brigi 2 órát vezényelt le
a bátor érdeklődőknek, akik vállalták a
kihívást. Az aerobic teremben Pál Orsi és
Szíjgyártó Gabi tartottak fantasztikus és
egyben fárasztó órákat.
A masszázs és a kineziológia viszont
nagy érdeklődésre tartott számot, sőt a
Kendi Eleonóra és édesanyja, Kőszegi
Ida által vezetett meditációk is viszonylag nagy létszámmal működtek.
Köszönjük Mártinak, Istvánnak,
Gabikának, Erikának, hogy az egész délutánjukat rááldozva, fáradságot nem
ismerve közvetítették a nyugalmat, masz-

szírozták, gyógyították az érdeklődőket!
A thai chis teaházban is nagy volt az
érdeklődés. Azok, akik tőlük kijöttek
valami nagy-nagy nyugalomról számoltak be, amely a teázás, beszélgetés után
eltöltötte őket.
A játszóházban az óvó nénik – Ági
néni, Erika néni és Mártika – türelemmel
rajzoltak, ragasztottak, sóliszt gyurmáztak egész délután a gyerekekkel.
„A szeretet az, ha elfogadjuk magunkat
és másokat. Szeretjük önmagunkat és
másokat viszonzásvárás nélkül, személyválogatás nélkül, önzetlenül, teljes odaadással. Nem tesszük mással, amit nem
szeretnénk, hogy velünk megtegyenek,
illetve azt tesszük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. A végső
eligazító pedig a lelkiismeret.”
Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónak, résztvevőnek az áldozatos segítségnyújtást, támogatást és
önzetlen SZOLGÁLATOT. Köszönöm a
fent említett egyesületeknek, sportolóknak, szakembereknek, köszönöm a
Mannheim Squash Clubnak, Bakos
Andrásnak, a Lang családnak, a saját családomnak és barátaimnak, akik segítettek
a rendezvény lebonyolításában.
Ács Loréna
testnevelő, szervező tanár

Gondolatok a Zeneiskoláról

Az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
idén kezdte meg 17. oktatási
évét önálló intézményként.
Tanszakainkra jelentkező tanulók száma
évek óta emelkedő tendenciát mutat (1997ben 98 fő vett rész az oktatásban, az aktuális
létszám 147 fő).
Ezen belül különösen nagy jelentősége van
a zeneóvodás foglalkozásra jelentkezők permanensen magas számának, ugyanis a később
hangszeres tanszakokra jelentkezők túlnyomó
többsége közülük kerül ki, ezzel is biztos utánpótlást jelentve az intézménynek.
2007-ben az iskola sikeresen teljesítette a
kötelezően előírt országos minősítési eljárás
feltételeit, és így elnyerte a „Kiválóra Minősített
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet.
Köszönhető volt ez egyrészről az intézményben folyó pedagógiai munka magas – de
folyamatosan megújuló és ezzel emelkedő –
színvonalának. Másrészről a fenntartó Önkormányzat mindig kiszámítható támogatásának,
mellyel biztos alapot és kiváló feltételeket
teremtett iskolánk működéséhez.

Az épület külső-belső felújítása nagyban
hozzájárult az oktatás feltételeinek javulásához, a megújult környezetben nyugodt, családias légkörben folyhat a szakmai munka.
Sajnos egyikünk számára sem ismeretlen az
oktatási kormányzat 2010. évre tervezett intézkedés-sorozata, melynek részeként – a többi
között – drasztikusan csökkenteni szándékozik
a művészeti oktatás normatív finanszírozását.
A hírekből hallható, hogy az ország több
részén az ilyen típusú intézményeket fenntartó önkormányzatok hol kapva az alkalmon,

hol kényszerűségből
az iskolák megszüntetésén gondolkodnak. Örömmel mondhatjuk, hogy a mi iskolánkat eddig is minden erejével és lehetőségével támogató dunavarsányi Önkormányzat
a továbbiakban is finanszírozni kívánja
intézményünk működését, ezzel is kinyilvánítva hitét a művészeti oktatás fontosságának tekintetében. Ennek megfelelően a
2010-es évben a működéshez szükséges
anyagi forrásokat biztosítja, a személyi feltételek változatlanul hagyása illetve az
iskola működési struktúrájának megtartása
mellett.
Az intézmény vezetése és a pedagógusok
érezve ennek súlyát, jelentőségét, a továbbiakban is minden erejükkel és szakmai tudásukkal dolgoznak annak érdekében, hogy a
dunavarsányi gyermekek a jövőben is részesülhessenek a művészeti oktatás - nevelés
nyújtotta előnyökben, a zene nyújtotta örömökben.
Zezula Tibor
igazgató
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Ismerjükegymást!

Rendet tartani és megőrizni szép feladat
Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy az egyre gyarapodó városunknak szüksége van még egy közterület-felügyelőre. Grajcár László október 8-ától tölti be ezt az új
pozíciót. A következőkben – a hivatali arcán túl – a civil oldalával is megismerkedhetünk.

-MiótaélDunvarsányban?
- 1997 májusában költöztünk ide a feleségemmel, két gyermekünkkel, és édesanyámmal. Így a helyismerettel már régóta
nincs gondom.
-Miértvoltvonzóezazállás?
- Egyrészt előnye volt, hogy helyben van,
másrészt egy olyan tevékenységet takar,
amellyel tenni lehet a városért. Számomra
mindig is fontos volt a törvény tisztelete, és
a törvény betartása.
-Mivelfoglalkozottkorábban?
- Húsz éve hasonló területen dolgozom. A
büntetés-végrehajtásnál tizenhárom évet
voltam, a többi között a Markó utcában is jó
pár évet dolgoztam. Majd egy biztonsági
cég alvállalkozójánál több évig a tolvajok
kiszűrésével foglalkoztam.
-Aközterület-felügyelőségnemvisszalépésezekhezképest?
- Számomra épp, hogy egy előrelépés,
hiszen követlen kapcsolatban lehetek a
helybéliekkel. Úgy vélem, rendet tartani és
megőrizni szép munka.
-Azalkatatekintélytparancsoló.Aszomszédokmitszóltak,hogyDoktorJánosmellettÖnlettamásikközterület-felügyelő?
- Mivel eddig sajnos csak késő este és hétvégén tartózkodtam otthon, olyan szoros

kapcsolat nem alakult ki a szomszédsággal,
hogy ezt megoszthattam volna velük.
Azonban az autó és tv szerelőmtől például már kaptam pozitív visszajelzéseket.
Annak mindannyian örültek, hogy ezután
ketten végezzük a feladatot a városban.
Látják az emberek, hogy épül, szépül
Dunavarsány, és tapasztalják, hogy ezt a
rendet egy közterület-felügyelővel már
nehéz megőrizni.
- Mit gondol, megváltozik-e a városhoz
való viszonya azzal, hogy ilyen felelősségteljespozícióbakerült?
- Igen, azt érzem, hogy teljesen más
szemmel megyek végig az utcán. Azt is észreveszem, ami korábban elkerülte a figyelmemet.
-Ezalattazegyhónapalattmilyenfeladatokkaltalálkozott?
- Fájdalmas azt látni, hogy ha valami új
születik, azt egyesek hamar megrongálják.
Az utcanévtáblák és a buszmegállóba telepített új kukák az öncélú rombolás leggyakoribb áldozatai, de sajnos a felújított vasútállomásról is ellopták a tujákat első éjszaka.
A rongálások ugyan a lakosság méretéhez
képest kis számban fordulnak elő, ám mivel
a fejlődés, szépülés kerékkötői nem pihennek, mi sem lazsálhatunk.

- Hogyan osztják meg a nappali és esti
járőrszolgálatot?
- A december elejéig tartó betanuló időszakomban közösen látjuk el a szolgálatot.
Decembertől azonban vélhetően osztott
műszakban dolgozunk majd; reggel 6-tól
este 8-ig valaki mindig szolgálatban lesz.
Ezen kívül is természetesen intézkedni
fogok, amennyiben bármilyen törvénysértést tapasztalok.
-APolgárőrséggeljóésrendszeresakapcsolata?
- Nagyjából megismertem a kollégákat,
és már volt közös munkánk is. Nem hiszem,
hogy gond lesz az együttműködéssel.
-Ezekbenahetekbentartacsapadékvíz
árkok felülvizsgálata. Az ingatlan-tulajdonosoknakmireérdemesfigyelniükezzelkapcsolatban?
- Arra szeretném kérni a dunavarsányi
lakosokat, hogy a vízelvezető árkokat ne
hanyagolják el, azokat rendszeresen takarítsák ki. Pályázati pénzből egyrészt azért
készültek, hogy a víz ne álljon meg az
utcákban. Télen az utak is csúszósabbak, ha
ezek nincsenek karban tartva. Másrészt, ha a
tulajdonosok nyáron engedik a gazt körbenőni az árkokban, sajnos autóval könnyedén
bele lehet hajtani.
- Az iskolák környékén van-e feladatuk,
vagyazinkábbmárarendőrséghatásköre?
- Elsősorban az Árpád utcában jelentős a
tilosban parkolás - valószínűleg ebben a
bank automatának is szerepe van. Azért fontos, hogy az emberek betartsák a rendet,
mert az óvodások és iskolások az autók
takarásában fokozott veszélynek vannak
kitéve. Ezért egy percre sem szabad megállni. Mindenki úgy induljon el otthonról,
hogy a kialakított, ingyenes parkolóban
legyen ideje letenni járművét, és 30 métert
legyalogolni.
- Ha ilyen esettel találkozik, szán majd
időtarra,hogyamiérteketiselmagyarázza,
vagycsakabírságotszabjaki?
- Nem vagyok a büntetés híve, az az utolsó eszköz. A célom az, hogy ne álljanak meg
ott az autók, ezért lesz annyi időm, hogy ezt
két mondatban elmondjam. A figyelmeztetés úgy zajlik, hogy feljegyzem a rendszámot, legközelebb pedig a pénzbírság következik. S ha netán valaki azt gondolná, hogy
túl kemény a közterület-felügyelő, akkor
kérem, arra gondoljon, ez a gyerekek és szülők érdekében történik. Nem az illetővel
szemben szankcionálok, hanem a többiekért
dolgozom.
Riporter: Szilvay
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Interneten a Kantátika

römmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a dunavarsányi
Kantátika Férfikórus weblapja - www.kantatika.hu.
Az oldalon mindig friss híreket, hang- és képanyagokat találhatnak a Kórus aktuális fellépéseiről, illetve jelezzük a következő fellépés dátumát. Látogassanak
el hozzánk! Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Kantátika Férfikórus

Ö

Csak a helyiekben bízhatunk?
S
zeptember 28-án a postaládából egy kis szórólapot vettem ki, amelyen víz-, gázés fűtésszerelést, javítást, gyorsszervizt garanciával vállalt egy ismeretlen szerelő. A szöveg kecsegtetően hangzik annak, akinek épp egy ilyen „ezermesterre” van
szüksége. A kis cetlin név nincs, de van két telefonszám (a felső áthúzva). Már hívtam is a számot, jött is a szerelő.

A fiatalember Dunaharasztiból érkezett, s még aznapuk, így nem lett egyezség, de a villany helyett egy másik gázszerelvény felszerelését azért megrendeltük. Még aznap – átvételi elismervény
ellenében – előleget kért anyagra.
Címének Dunaharasztit adta meg azzal,
hogy reggel jön a barátjával dolgozni, és
egy-két nap alatt mindennel elkészülnek.
Másnap reggel 8 órakor segítséggel
érkezett, de a társa egy kávé elfogyasztása után magára hagyta. A szerelő nagy
igyekezettel fogott neki a munkának,
csak aztán lelassult, majd – pihenésképpen – elment anyagért. Lényeg, hogy ez a
nap úgy ment el, hogy nem volt gáz, és
nem tudtunk fürdeni.
Másnap ismét jött, és nagy kínnal tovább
szerelt. Aztán újra kért pénzt anyagra. Míg
ő vásárolt, egy „idepottyant barátja” a padláson lyukat vert, hogy a füstcsőnek meglegyen a helye. Visszaérkezése után pillanatok alatt felszerelt mindent, és gyorsan
elkezdett pakolni. Odahívott és mondta:
„tessék megnézni, felszereltem mindent,

a gáz ég (hirtelen el is aludt), de a beállítást
majd a barátom fogja végezni, aki este 6kor érkezik, mert nekem ehhez már nincs
türelmem, ő két csavarhúzóval fog csak
dolgozni, addig lehet takarítani…” Amíg
csomagolt, kértem a számlát a szerelvényről, a jótállást, de semmit sem adott.
Közben egy mikrobusz a házunk előtt állt
meg, és már be is pakoltak, elmentek.
Nekiálltam takarítani, majd esete fél 7kor türelmetlenkedni kezdtem, hogy most
már jöhetne a barátja beállítani a gázt,
megint nem tudunk fürdeni. Felhívtam a
szórólapon lévő számot, de azon többszöri hívásomra sem vették fel a telefont.
Ekkor rossz előérzetem támadt, így megpróbáltam az áthúzott telefonszámot
hívni. Azt nagy nehezen felvette egy
munkatárs, akivel a szerelő együtt lakott,
és az első nap elhozta kocsival. A kollegájáról nem tudott semmit, de a hangjából más érződött. A végén ő továbbította
az üzeneteket, mert a szerelő kollegája
nem akart a telefonhoz jönni. Ugyanis azt
állította, hogy a falban levő vezetékünknél

és a gázóránál szivárog a gáz, hívjunk
szerelőt, mert neki nincs jogosultsága,
hogy hozzányúljon. A lényeg, hogy ismét
egy marék vízben tudtunk csak mosakodni, mert gáz megint nem volt.
Másnap elhívtuk a régi szerelőnket, aki
szörnyű dolgokat állapított meg; a Harasztiban lakó fiatalember kontár munkát
végzett, a gáz sem az óránál, sem a falban
lévő csőből nem szivárog, csak azokon a
helyeken, ahol szabálytalanul forrasztott.
Nem tett fel nyomáscsökkentőt, azért
nem tudta meggyújtani a gázt, azért aludt
el, a kéményt pedig ragasztószalaggal
erősítette a cseréphez, ami tűzveszélyes,
továbbá nem bélelt csövet rakott, és
hiányzott a gallér is. Ha kinyitottuk volna
a gázcsapot, akár fel is robbanhattunk
volna a szivárgó gáztól. Az összes szerelvényt leszedte, és újat rakott fel. Minderről ajánlott levélben értesítettük a fiatalembert, akit továbbra sem lehet elérni,
mert a telefonját kinyomja.
Közben megtudtuk, hogy rossz, hamis
címet adott meg. Ez idáig levelünkre nem
válaszolt. Az ügyet tovább vittük a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, de az
igazat megvallva, semmi remény sincs,
hogy megtérítse az okozott kárt.
Ebből okulva, a tanulságot leszűrve
arra jutottunk, hogy lehetőleg helyi, referenciával rendelkező és könnyen utolérhető szerelőkkel dolgoztassunk!
dr. Józsefné Babó Gabriella
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Ú T R AV A L Ó
Ne engedjük magunkat újra a szolgaság igájába…
„Nenekünk,Uram,nenekünk,hanem
a te nevednek szerezz dicsőséget” –
mondja a 115. Zsoltár írója, s szavai idegenül csengenek az őszinte fülnek. Mert
az ember éppen azt szeretné, ha neki jutna a dicsőségnek legalább valamilyen
egyszerű, hétköznapi formája. Például
nyugalma, jóléte, biztonsága, tisztelete,
elismertsége lenne. Hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent inkább magunknak akarunk, mint másnak, beleértve az Istent, egyszerűen csak azért, mert
emberek vagyunk. Ez megromlott emberi természetünknek velejárója.
Az viszont az ördög természetének
része, hogy éppen ezt az igényünket, ezt
a készségünket elégíti ki. Nagyon sokszor az az ellentmondás történik velünk,
hogy teljesülnek vágyaink, teljesül akaratunk, és éppen akkor veszítjük el szabadságunkat, méltóságunkat, emberségünket. Sokszor nem az az ember tragédiája, hogy mit nem kap meg, hanem az,
hogy mi az, amit megkap, de nagy áron.

A bűneset története nem régi mítosz,
hanem
mindennapi
jelenség.
Megkapjuk, amire vágyunk, és elveszítjük az Istent és vele együtt mindazt, ami
emberségünket jelenti. És ha nemet
mondunk Istenre, előbb-utóbb nemet
mondunk az embertársainkra is. Ez történt Ádámmal, és ez történt Káinnal. És
ez történik a legtöbb emberrel, olykor
velünk is. Ne az Istennek, ne is másnak,
hanem nekünk legyen valami fontos –
sugallja az emberi vágy. S ha beteljesül,
megkapjuk azt, ami fogva tart és megaláz.
A tékozló fiú története világosan
mutatja, hogy amikor megkapta, amit
akart, akkor a hiábavalóság rabságába
került el egészen a disznók vályújáig. S
amikor visszajött az atyai házba, akkor
lett újra szabad. Azemberhezméltószabadságnakésboldogságnaképpenaza
garanciája, ha az ember az Istennek
tudja adni a dicsőséget, és embertársánaktudjaadniaszeretetet.

Programok a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban
November 29. 15 óra

Adventikoszorúkészítés.Alapanyagotbiztosítunk,akészséget,azügyességetésajókedvet
agyerekekhozzákmagukkal.
November 29. 17 óra
Istentisztelet–esticsendesség
December 1. 16-18 óra Baba-mamaklub
December 1. 17 óra
SoliDeoGloriaközösségimegbeszélés
December 1. 18:30
Filmklub: Kirekesztve–amerikairomantikus
filmdráma
December 13. 15 óra
Családiadventikészülődés,hangolódás
December 13. 17 óra
Istentisztelet–esticsendesség–szeretetvendégség
December 15. 17 óra
SoliDeoGloriaközösségimegbeszélés
December 15. 18:30
Filmklub: Longford–amerikai-angolfilmdráma
A fenti programokra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Értesítjük a város lakosságát, hogy a Dyslexiás Gyermekekért Egyesület részére 2007-ben az adók 1%-ából befolyt összeg 89.000,- Ft
volt, míg 2008-ban 66.600,- Ft, amit ezúton köszönünk meg
a felajánlóknak. 2007-ben a Hunyadi János Általános Iskolát
támogatta Egyesületünk a Meixner könyvek vásárlásában,

Jézus Krisztus az első karácsonykor ezt a
szabadságot hozta el mindannyiunknak.
Ezt a szabadságot kell minden nap nagy
odafigyeléssel megőrizni, mert ez is, mint
minden más karácsonyi ajándék nagyon
hamar elromlik, elszakad, tönkremegy. Pál
apostol nem csak a galáciabelieknek, hanem a dunavarsányiaknak is írja a levelét
ezekkel a szavakkal: „Krisztusszabadságra
szabadítottmegminket,álljatokmegtehát
szilárdan,ésneengedjétekmagatokatújra
aszolgaságigájábafogni”. (Gal. 5.1.)
Amikor az Istennek járó dicsőséget, az
abszolutizált öntörvényűséget követeljük magunknak, akkor veszítünk el mindent. Amikor pedig az Istennek adunk
dicsőséget, akkor megnyerjük azt a szabadságot, amivel átlépjük a saját árnyékunkat, és fényt hozunk az embertársainknak is. A vasárnappal kezdődő Adventben ez a szabadság jön újra felénk,
vigyázzunk, hogy el ne veszítsük, mint
már oly sokszor.
A Presbitérium

Ruhák
nem csak rászorulóknak
Idén november végétől december
végéig zömében új férﬁ, női és gyermekruhákkal tudjuk segíteni azokat,
akik pénteki napokon délelőtt 8 és 10
óra között felkeresnek bennünket a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében (Dunavarsány, Árpád u. 14.)
Szeretnénk segíteni, hogy egy kicsit mindenkinek szebb legyen a
karácsony és az újév.
A MISA Alapítvány Kuratóriuma
nevében:
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető

2008-ban pedig az Árpád
Fejedelem
Általános
Iskolát ugyanebben a
témában. Ezen kívül a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen
szervezett nyári tábor költségeihez járultunk hozzá. A maradék összeg az Egyesület működését fedezte.
Gyurasics Gáborné

Köszönet az 1%-ért
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Tizenöt évesek
lettünk!
A Lányok Asszonyok Klubja (LAK) - közismertebb
nevén a banya klub – november 5-én tartotta meg
szokásos vezetőség-választó közgyűlését, ami
három évenként esedékes. Elöljáróban annyit, hogy
változás nem történt, mindenki maradt a helyén,
ami egyhangú szavazással nyert megerősítést.
Mindez nem jelenti azt, hogy minden a legnagyobb rendben van, és mindenben egyetértünk, de már ismerjük egymást
annyira, hogy a gondokat, problémákat közösen oldjuk meg.
Nem kis tény, hogy tizenöt évesek lettünk! Ez még egy
házasságnál is elismerésre méltó idő, hát még egy olyan
közösségben, ahol csak nők vannak. A titok nyitja az egymáshoz való alkalmazkodás és a közösségi szellem. Még ha
időnként le is teremtjük egymást, a banyák együtt tudnak
küzdeni a saját közösségükért.
Reméljük, ezután is mindenben együtt tudunk majd
működni, és valamennyi vállalt kötelezettségünknek eleget
fogunk tenni!
Kobzik Anikó

2009. szeptember, október
hónapban született gyermekek névsora
1. Szabó Zsolt
2. Németh Péter Ádám
3. Katona Adrienn
4. Vadász Botond Attila
5. Kaprinay Gergő Hunor
6. Miseta Gábor
7. Papp Mira Hajnalka
8. Dávid Zsolt Gábor
9. Czifra Patrik Márk
10. Válóczi Barnabás Attila
11. Horváth Levente Dániel
12. Jakab Zsolt
13. Papp Zsombor
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szeptember 23.
szeptember 25.
október 6.
október 15.
október 17.
október 18.
október 20.
október 22.
október 23.
október 26.
október 29.
október 29.
október 30.

2009. október, november
hónapban házasságot kötöttek névsora
1. Dávid Tamás Csaba - Hoffmann Szilvia
2. Szili Gábor
- Dudás Zsuzsanna

Búcsúbál Nagyvarsányon
Október 24-én tartotta a hagyományos Szent Vendel napi búcsút
a Kolping család. Az eseménynek a nagyvarsányi Petőfi Klub
adott otthont, ahol közel száz vendég vett részt az eseményen.
Nem tudom, ki, hogy van vele, a mindennapi gondok, bajok ellenére
fergeteges hangulatot produkáltak a nagyvarsányi lakosok. Magam
először vettem részt a Petőfi Klub rendezvényén, de ilyen kedves, közvetlen, víg kedélyű emberekkel ritkán találkozni. Szinte olvasnak egymás gondolataiban.
Le a kalappal a szervezők előtt! Időt, fáradtságot nem kímélve kitűnő rendezvényt sikerült összehozniuk. Az asszonyok kimondottan erre
az alkalomra tanulták be a táncukat munka, háztartásvezetés és gyermeknevelés mellett.
Volt süteménysütő verseny is, ahol a három legfinomabb készítményt jutalommal honorálta a zsűri. Az első Oláh Józsefné lett, őt
követte Husztafáné Tóth Katalin és Kronome Jánosné.
Feltétlenül meg kell továbbá említeni, hogy a rendezvény bevételét
olyan közösségi célokra fordítja majd a Kolping család, mint a gyermekek adventi koszorúkészítése, a nagyvarsányi karácsonyi rendezvény megszervezése, és a jövő nyáron esedékes kerékpártúra a Balaton
körül.
Itt köszönjük meg a Polgármester Úrnak és a Jegyző Úrnak, hogy
jelenlétével megtisztelte ezt a vidám, jókedvű társaságot.
Még éjjel kettőkor sem ült le a hangulat, mindenki úgy ropta a táncot, mintha kora este lett volna.
Még egyszer köszönjük a nagyvarsányiaknak a szép, hangulatos
estét. Remélem, jövőre ott és ugyanakkor találkozunk! Kobzik Anikó

2009. szeptember, október
hónapban elhunytak névsora
1. Selyem Lajos
2. Molnár Ferenc
3. Lázár Istvánné
4. Rapcsák József
5. Bratkó Károlyné
6. Junghardt Bernát
7. Kocsány Józsefné
8. Farkas Istvánné
9. Hajdú Mihály
10. id. Gyöngyösi Papp Antal
11. Végh Tibor Józsefné

56 évet élt
68 évet élt
70 évet élt
75 évet élt
76 évet élt
78 évet élt
81 évet élt
88 évet élt
88 évet élt
88 évet élt
89 évet élt

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves
ismerősnek, jó szomszédnak, aki a szeretett feleséget, édesanyát, nagyszülőt és dédnagymamát,
Mezei Gábornét utolsó útjára elkísérte.
Mezei család
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Karatés sikerek
külföldön is!
A Kisdunamenti Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület
egyik klubja 2008 októbere óta működik Dunavarsányban.
Több lelkes fiatal és idősebb tanítvány is részt vesz az edzéseken, és az utóbbi hónapokban a hazai versenyeken már
dobogós helyezéseket is elértek, amire a város méltán lehet
büszke. Még sohasem írtunk a Dunavarsányi Naplóban, de
most úgy gondoljuk, sportolóink megérdemlik, hogy a város
lakói megismerjék eredményüket.

2

009. október 24-én Belgrádban jártunk egy nemzetközi karate bajnokságon. Két dunavarsányi indulója is
volt a magyar csapatnak.
A versenyre négy ország kapott meghívást: Románia, Görögország, Magyarország és Szerbia. Magyarországot, a
magyar ashiharásokat a Kisdunamenti
Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület 5 sportolója képviselte. A dunaharaszti klubból 3, a dunavarsányiból pedig
2 lelkes versenyző vállalta a megmérettetést. A versenyre kezdő felnőtt férfi, junior fiú és serdülő lány kategóriákban lehetett nevezni. Csapatunk tagjai: 2 fő felnőtt férfi (Bíró Zoltán és Szántai Attila),
1 fő junior fiú (Piacsik András) és 2 fő
serdülő lány (Piacsik Zsófia, Ullmann
Dóra).
Belgrádban szívélyesen fogadtak bennünket, ottlétünk alatt mindent megtettek
azért, hogy jól érezzük magunkat.

Október 23-án, pénteken utaztunk ki
személyautókkal. Megérkezésünk után
elfoglaltuk a szállást, majd a mérlegelés,
orvosi vizsgálat és az országok képviselőinek megbeszélése következett. Sajnos
a mérlegelésen Szántai Attila 86 kg-mal a
nehézsúlyba került. Ez kisebb aggodalomra adott okot, hiszen ott 100 kg fölötti ellenfelei voltak.
Október24-én, szombaton 9 órakor kezdődött a verseny. Ullmann Dóra kezdte a
küzdelmeket. Kezdő karatékaként gyönyörűen helyt állt a nála sokkal tapasztaltabb zöld öves versenyzőkkel szemben, de
sajnos nem jutott be a legjobb háromba.
Piacsik Zsófia következett, aki szép
küzdelemmel kezdett, azonban egy gyönyörű, 3 pontos fejrúgását a vezető bíró
nem adott meg (annak ellenére, hogy az
oldalbírók jelezték), és ezek után Zsófi
nagyon letört. Sikerült lelket önteni belé,
következő küzdelmeit megnyerte, és

bejutott a legjobb négybe. Végül a döntőben kikapott román ellenfelétől, így
bronzérmes lett.
Piacsik András junior fiú kategóriában
határozott szép küzdelmekkel legyőzte a
román és szerb versenyzőket, s ezzel
aranyérmes lett. Jó érzés volt a magyar
Himnuszt hallgatni.
Bíró Zoltán felnőtt férfi kategóriában
indult, és mindvégig óriási szívvel
nagyon harciasan küzdött. Sajnos ellenfelei mind sokkal magasabbak voltak nála,
így több fejrúgást is kapott, és bírói döntéssel ellenfelei jutottak be a legjobb
négybe.
Szántai Attila 86 kg-os súlyával a felnőtt férfi nehézsúlyba került, ahol első
100 kg-os ellenfele azonnal eltalálta a
korábban sérült bordáját, így Attilát az
orvos nem engedte tovább küzdeni. A
helyezést elért versenyzőink nagyon szép
kupa, érem, oklevél és mobiltelefon díjazásban részesültek.
A verseny után a Dunán egy exkluzív
hajón megvendégelték az összes versenyzőt és ország-képviselőt a szerb vezetők,
akikkel arról beszélgettünk, hogy náluk
az állam, a minisztérium támogatja a küzdősportokat, így köztük az Ashihara
Karatét is.
Október 25-én, vasárnap utaztunk
haza. A versenyzőket Csurkáné Döcsakovszky Mária valamint Csurka László
készítették fel és kísérték el a versenyre.
Köszönjük a kis csapatunkkal kiutazó
szurkolóknak, szülőknek a bíztatását.
Gratulálunk továbbá minden versenyzőnek, és készülünk tovább a december 12én Rigában megrendezésre kerülő utánpótlás Európa Bajnokságra.
Edzéseinkre továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket Dunavarsányban a
Petőfi Művelődési Házban szerdán és
pénteken 17.30-tól, Dunaharasztin pedig
a Hunyadi János Általános Iskolában
kedden és csütörtökön 17.30-tól.
Csurkáné Döcsakovszky Mária
vezetőedző
és Csurka László edző
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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) 534-576
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
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
(30) 559-2566
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
NyitvatartásH: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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• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása
garanciával. Minden meglévő és leendő ügyfelemnek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet
kívánok! 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
• A Mikulás házhoz jön! Tel.:06/30924-8087
• TOVER FOTÓ! Fotózás korrekt áron, rövid
határidővel. Gyermek és családi fotók, rendezvények, esküvők, igazolványkép.
Tel.:06/20512-5099
• Karácsonyi élőhal vásár a Farmer tavon Nagy
Lajosnénál. 980,- Ft/kg. Tel.:06/20553-2113
• 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 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

• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista
vállal. Tel.:06/20558-4555
• Varrást (zipzár, felvarrás stb.) és vasalást vállalok. Tel.:06/70285-8228
• 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
• Buksi Kutyakozmetika! Minden fajtájú kutya
teljes kozmetikázása! Nem tud eljönni a kozmetikába? Akkor az Ön otthonában, ha pedig ott sem
alkalmas, háztól-házig szállítom kedvencét.
Bejelentkezés:06/30202-0651
• 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.

Várom hívását!
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók,
társaságok adóbevallását, könyvelését,
valamint költségvetési szervek belső
kontrolling rendszerének kialakítását
kedvező áron vállalom!

Tel.:06/30 422-8961
06/30 821-3273
A télapó házhoz megy!
Jelentkezésüket december 4-ig várom
a 6-70 578-4151-es telefonszámon
DunavarsányiNapló
DunavarsányÖnkormányzatánakhivataloslapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr.SzilágyiÁkosAndor
***
Fõszerkesztõ:
Dr.SzilvayBalázs

Készült:
azEx-KopNyomdaipari
Bt.gondozásában.
Nytsz:B/PHF1125/P/93
Megjelenikhavonta.
***
Ára:
ingyenesenkapják
avároslakói.
***
Kéziratokatnemõrzünk
meg,ésnemküldünk
vissza.

Csaknévvelellátottközérdekûírástteszünkközzé!
***
Következõlapzárta:
2009.december10.
Cikkeketvárunk
aPolgármesteriHivatal
Titkárságánvagya
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mailcímen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Szaküzlet és szervíz
Dunavarsány, Kossuth L. u. 3.
az élelmiszer boltban
WEB Áruház:

webshop.kminfo.hu

Ízelítő kínálatunkból:
• komplett számítógépek és kiegészítők
• tintapatronok és tonerek
• elektronikus egyenlegfeltöltés (T-mobile, Pannon, Vodafone)
• igazolványkép, fotónyomtatás helyben, faxolási lehtőség
• Internet pont
• rendszergazdai feladatok ellátása, adatmentés, vírusírtás
• web oldalak tervezése, karbantartása
• számítógép-hálózatok kiépítése, üzemeltetése
• notebookok, MP3, MP4 lejátszók
• akkumulátorok, MP3 töltő szettek
Nálunk

áruhitellel is vásárolhat!

Tel.: 06-20 466-5651, tel./fax: 06-24 483-656
WEB: webshop.kminfo.ho • e-mail: info@kminfo.hu

MEGNYITOTTUNK:

- RÖLTEX ÁRUK nagy választékban
- ÚJ és HASZNÁLT RUHÁK
- RUHATISZTÍTÁS
- Fénymásolás - nyomtatás
(fekete- fehér és színes)
- Hagyományos és digitális
FOTÓ kidolgozás, igazolványkép
készítés
- FAXOLÁS
- BIZSUK és egyéb KIEGÉSZÍTŐK
- KREATÍV - HOBBY termékek
- SION SECURITY ügyfélszolgálat
NYITVA TARTÁS
Hétfő - Péntek: 8-18 óráig,
Szombat: 8-13 óráig
Dunavarsány, Kossuth L. u. 38.
(a Kossuth L. u. és az Iskola u.
sarkán, az iskolával szemben)

Azt vegye most számba,
hogy akció van a
CENTER-SUN-ban!

20%-kal
kevesebbért
szolizhat
a Városközpontban.
Szolárium minden nap
nyitva 9-20-ig.
Dunavarsány, Kossuth L. u. 1.
Akció: 2009.12.01.-12.24.

Sodexho Pass ajándékutalványt is elfogadunk!

ÉVA-TEX

CENTER-SUN
AKCIÓ!

Békés Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!

Ka ti-Zsu zsi Szép ség sza lon
Fodrászat: nõi-férfi-gyermek fodrászat, kontyok,
hajhosszabbítás, borotválás.
Akció: december 17-én
30% kedvezmény minden hajvágásból.
Bejelentkezés:Zsuzsi–06/30911-7771,
Kati – 06/20 805-4720, Ági – 06/30 891-7775.
Kozmetika: arckezelés, ultrahang, smink,
mûszempilla, gyantázás, fül- és orrbelövés.

Újdonság: MIKRODERMABRÁSIO (arccsiszolás)
Bejelentkezés:Évi–06/70577-3900.
Akció: arckezelés igénybevételénél szemöldökformázással járulok hozzá
szépségéhez.
Szolárium bejelentkezés: 06/24 484-232.
Masszázs: gyógy- és frissítõ testmasszázs.
Bejelentkezés:Emike–06/20484-7419.

KellemesKarácsonyiÜnnepeket
ésszépítkezésbengazdagBoldogÚjÉvetkívánunk!

Telefon: 06/24 484-232
Cím: Dunavarsány (Nagyvarsány), Sport u. 6.
E-mail: zsuzsa.toth@citromail.hu

