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Boldog Karácsonyt kívánok 

Dunavarsány minden lakójának s mindazoknak, 

akik városunkban töltik az ünnepeket 

a képviselô-testület tagjai, 

a városháza dolgozói és a magam nevében!

Bóna Zoltán polgármester

(Folytatás a 3. oldalon)

Cserkészbál – egy híján húsz

Samu Margit:

Csillogó karácsony

Megszólaltak a csengettyûk,

csillog-villog az egész világ,

tiszta fehér minden út,

akár az égen a fénylô csillagok,

mert itt a Karácsony:

ma született a Megváltó.

Csak a szívek alszanak,

a félelem markolja össze,

mert nem tudni, mit hoz a holnap,

mennyi hitehagyott lélek

borul le Elôtted.

Hány összetört reményt visznek Hozzád,

ki nem mondott jajt és könnyeket,

néma könyörgéseket, vérzô szíveket.

Te vagy a hit és a remény, mert

megindult már a föld és az ég,

hogy elsodorja szeretô gyermekeidet.

Én, a kicsi porszem kérlek:

soha ne hagyd elaludni

az örökké élô Betlehem fényességét,

mert égnie kell mindörökké,

hogy hinni tudjanak Tebenned.



– 2008. december 9-ei rendes, nyílt ülés –

1.) A képviselô-testület felhatalmazta a pol-

gármestert, hogy Dunavarsány Város Önkor-

mányzata és a SZA-LAD Bt. között 2008.

március 1. napjától 2008. december 31. nap-

jáig érvényes együttmûködési megállapodást

változatlan tartalommal meghosszabbítsa

2009. február 28. napjáig.

2.) A testület úgy határozott, hogy nem kíván-

ja elidegeníteni a 034/25 hrsz.-ú helyi védett-

séget élvezô értékes vizes élôhelyek védelme

érdekében nyilvántartott ingatlan árok részét

és egyes területeit a Hunniafruct Kft. részére. 

3.) A képviselô-testület úgy határozott, hogy a

Dunavarsány, 2032 hrsz. alatti kivett közterü-

let besorolású ingatlant a továbbiakban „Vé-

szi József utcának” nevezi el. 

4.) A testület úgy határozott, hogy 

a) támogatja a Volánbusz Zrt. Szigethalom -

Délegyháza buszjáratának módosított útvo-

nalon való közlekedését, és egyben felhatal-

mazza a polgármestert a Volánbusz Zrt.-vel a

vonatkozó Szolgáltatási Szerzôdés aláírására

azzal, hogy havi 300.000 Ft+ÁFA, éves szin-

ten mindösszesen bruttó 4.320.000 Ft össze-

gû szolgáltatási díjat fizet meg a Volánbusz

Zrt.-nek. 

b) kiépíti – saját költségvetése terhére – a

buszjárat módosított útvonalon történô közle-

kedtetéséhez szükséges buszmegálló perono-

kat (4 db). 

c) biztosítja a 2009. évi költségvetésében az

a) és b) pontokban vállalt kötelezettségek

pénzügyi fedezetét 5.420.000 Ft összegben. 

5.) A képviselô-testület elfogadta Dunavar-

sány Város Önkormányzat képviselô-testü-

letének 2009. évi Munkatervét.

6.) Dunavarsány Város képviselô-testülete 

a) ismételten felszólítja Délegyháza Község

Önkormányzatát, hogy a Délegyháza rendel-

kezésére álló ivóvíz kapacitás bôvítése érde-

kében tegyenek érdemi lépéseket a gyakorlati

megvalósítás irányába legkésôbb 2009. május

31-ig, és az ehhez szükséges – az esetleges

kötelezettségvállalásokra is vonatkozó – ga-

ranciális döntéseket haladéktalanul hozzák

meg. 

b) felhívja Délegyháza Község Önkormány-

zatának figyelmét, hogy 2009. június 1-jétôl a

települések közötti gerincvezetékben – a vo-

natkozó jogszabályok keretei között – korlá-

tozni fogja az átfolyó vízkapacitást.

7.) A testület a saját részérôl felhatalmazta a

polgármestert, hogy a Dunavarsányi Város-

gazdálkodási Kft.-vel kötött, az önkormány-

zati feladatok hatékony, eredményes ellátása

érdekében létrejött Együttmûködési Megálla-

podást módosítsa.

8.) A képviselô-testület a saját részérôl elfo-

gadta a MOL Nyrt.-vel kötendô Megállapo-

dás-tervezetet, hogy a MOL Nyrt. a 036/55 és

a 4676 hrsz.-ú ingatlanokon figyelô kutakat

telepíthessen.

9.) A testület a 2009. évi költségvetése terhé-

re kötelezettséget vállalt a településre esô

szúnyoggyérítés költségére vonatkozóan,

melynek várható legmagasabb éves bekerülé-

si költsége bruttó 400.000 Ft.

10.) A képviselô-testület úgy határozott, hogy

a Dunaharaszti Ipartestülettel 2008. december

31. napjáig fennálló mûsorszolgáltatási tevé-

kenységre vonatkozó megállapodásának vég-

határidejét 2009. június 30. napjára kívánja

módosítani a saját részérôl azzal a kiegészítés-

sel, hogy az Ipartestület minden dunavarsányi

programhoz 1 fô riportert is biztosítson.

11.) A testület úgy határozott, hogy televíziós

mûsorszolgáltatási szerzôdést kíván kötni

2009. január 1. napjától 2009. március 31.

napjáig terjedô idôszakra a Sziget Produkciós

Stúdió Kft.-vel, mint a Dunavidék Regionális

Televízió üzemeltetôjével.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK

A képviselô-testület a 2008. december 9-ei ülésén megalkotta:

1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008. (II. 13.) rendeletének módosítását. 

2.) Dunavarsány Város Önkormányzat tulajdonában lévô lakás és nem lakás céljára szolgáló helyisé-

gek bérleti díjairól szóló 23/2003.(XI.18.) rendeletének módosítását.

3.) Az étkeztetési térítési díjakról szóló 1/2007. (II. 14.) rendelet módosítását az alábbiak szerint:

A képviselô-testület a fenntartása alá tartozó intézmények étkeztetési intézményi térítési díját az alábbi-

ak szerint állapítja meg:

a) Óvodai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén

- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 372 Ft/nap

b) Általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén

- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 484 Ft/nap

- kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)

7-11 év 344 Ft/nap

11-14 év 386 Ft/nap

- egyszeri étkezés (ebéd)

7-11 év 314 Ft/nap

11-14 év 366 Ft/nap

c) Felnôtt étkeztetés esetén (19 felett)

- egyszeri étkezés (ebéd) 686 Ft/nap

4.) A vízdíjról és a közkút átalánydíjról szóló 4/1996.(II.13.) számú rendelet módosítását az alábbiak

szerint:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmû által felszámítható ivóvízhasználat legmaga-

sabb díja:

a) ivóvíz szolgáltatási alapdíj 427 Ft+ÁFA/fogyasztó/hó,

b) közületi, vállalkozói és intézményi

fogyasztó esetén 330 Ft/m³+ÁFA,

c) lakossági fogyasztó esetén 255 Ft/m³+ÁFA.

(A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.)

5.) A szennyvízelvezetésrôl szóló 20/2002.(XII.13.) számú rendelet módosítását az alábbiak szerint:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamû által felszámítható csatornahasználat legmagasabb

díja 2009. évre:

a) szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj 985 Ft+ÁFA/fogyasztó/hó,

b) közületi, vállalkozói és intézményi fogyasztó esetén 867 Ft/m³+ÁFA,

c) lakossági fogyasztó esetén 345 Ft/m³+ÁFA,

d) a tengelyen szállított szennyvíz díja a lakosság részére

szennyvízcsatornával ellátott területen 1.561 Ft/m³+ÁFA,

e) a tengelyen szállított szennyvíz díja a lakosság részére

szennyvízcsatornával el nem látott területen 1.330 Ft/m³+ÁFA.

(A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.)

6.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló

27/2006. (XII. 13.) rendelet módosítását az alábbiak szerint:

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének

2009. évi díja:

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén

alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyûjtôedényre kivetített – legmagasabb havi mértéke:

a) 80 l-es ûrtartalmú hulladékgyûjtô edény esetén 1.100 Ft+ÁFA/db/hó

b) 120 l-es ûrtartalmú hulladékgyûjtô edény esetén 1.285 Ft+ÁFA/db/hó

c) 240 l-es ûrtartalmú hulladékgyûjtô edény esetén 2.635 Ft+ÁFA/db/hó 

A szabványosított mûanyagzsák díja:

a) 60 literes DHRV feliratú mûanyagzsák esetén 260 Ft+ÁFA/db

b) 120 literes DHRV feliratú mûanyagzsák esetén 475 Ft+ÁFA/db

(A mûanyagzsák díja tartalmazza az összegyûjtés, elszállítás és ártalmatlanítás (megsemmisítés)

költségét.)

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén

alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke a közületek vonatkozásában:

a) önkormányzati intézmények esetén 3.295 Ft/m³+ÁFA

b) gazdálkodó szervezetek esetén 3.460 Ft/m³+ÁFA

(A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.)



(Folytatás a címoldalról)

A boldogságot könnyebb kívánni,

mint megadni vagy elérni. A termé-

szettôl, a társadalomtól vagy önma-

gunktól várt és remélt boldogság vagy

megérkezik, vagy nem, vagy tartósan

megmarad, vagy fájdalmasan tovaszáll.

A Karácsonnyal ez talán másként van.

Ezért azt remélem, hogy a jókívánsá-

gunk sem üres szólam, hanem valami

olyan, ami éppen azért valóságos, mert

eredete nem, csak fogadása múlik az

emberen. 

A Karácsony gyökere mélyebben van,

mint az ember szándéka és képessége.

A Karácsony távlata magasabban van,

mint az ember lehetôsége és látóköre.

És éppen ez lehet a garanciája annak,

hogy tartalma a miénk lesz. Amit nem

ember ad, azt ember nem is veheti el.

Ezért remélhetjük, hogy a Karácsony-

nak ígéretét, békességét, meghittségét

magunkénak mondhatjuk majd. Ugyan-

akkor vigyázzunk rá, mert bár semmi-

lyen gazdasági, társadalmi, politikai erô

el nem veheti tôlünk, ezek szorításában

mi önként lemondhatunk róla vagy aka-

ratlanul képtelenné válunk a megélésé-

re. A Karácsony még a lövészárkokban,

hadifogolytáborokban, gulágokon, bör-

tönökben, kórházakban, árvaházakban,

öregotthonokban is a hitnek, reménynek

és szeretetnek jó ízû ajándékát szokta

hozni mindazoknak, akik ezt fogadni

képesek. S ez a jó ízû ajándék megjele-

nik jobb ételben, jobb italban, jobb szó-

ban az ajándékozás kisebb-nagyobb

gesztusaiban. Minden gondunk, nehéz-

ségünk ellenére az elôbbiek okozta jó íz

és jó érzés meghatározhatja mindannyi-

unk Karácsonyát. Azt kívánom, hogy

errôl semmiféleképpen se mondjunk le.

Sok mindent elvehet tôlünk a sokat em-

legetett gazdasági, társadalmi, közéleti

válság, esetleg magánéleti nehézség.

Karácsonyunk azonban ne legyen sem-

milyen válság vagy nehézség áldozata.

Sokkal inkább a válságos helyzetek

nyerjenek gyógyulást a Karácsonyban

megjelenô kegyelem által. 

Városunk a mögöttünk álló eszten-

dôben számos eredményt, sikert, a

fejlôdésnek különbözô formáit mond-

hatja hálásan magáénak. Az esztendô

koronájaként a sebek gyógyulásának, a

fájdalmak csillapodásának és épsé-

günk/egészségünk helyreállításának

fontos és ígéretes intézményét kapja ka-

rácsonyi ajándékul. De vannak kisebb

csomagok is, amelyekben járdaépíté-

sek, közvilágítás-fejlesztések és az

idôsebbek szerény anyagi támogatása

jelenthet örömöt. Az a reménységem,

hogy Dunavarsány polgárai között so-

kan ezeket is odaképzelik az otthoni ka-

rácsonyfájuk alá. 

Az esztendô vége felé egyéni és kö-

zösségi sorsunk akarva, akaratlanul

mérlegre kerül. Az egyenleg nyilvánva-

lóan nem egyforma. Ôszinte szívvel kí-

vánok vigasztalódást mindazoknak,

akiknek szeretteiktôl kellett földi búcsút

venniük a közelmúltban. Gyógyulást

azoknak, akik számára betegség hatá-

rozta meg a mögöttünk lévô idôt. Hálás

és felelôsségteljes jóérzést azoknak,

akiknek sikerek, a terveik megvalósulá-

sa jutott ebben az esztendôben osztály-

részül. 

Kívánom, hogy mindannyiunknak le-

gyen ideje és módja testi-lelki megbé-

kélésre, megerôsödésre és töltekezésre.

Hiszem azt, hogy az újesztendô nem

csak ködös bizonytalanságot, a bosz-

szantó és rémisztô elôrejelzések betelje-

sedését, hanem új lehetôségeket, felada-

tokat és áldásokat is fog hozni. Képvise-

lôtársaim, a Hivatal és a magam nevé-

ben ígérhetem, hogy a városunkat érintô

nehézségekkel felelôsen szembené-

zünk, a lehetôségeket bölcsen megra-

gadjuk, s minden erônkkel azon leszünk

2009-ben is, hogy városunkat áldás és

békesség övezze. Hajrá Dunavarsány! 

Bóna Zoltán

polgármester
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2009. 01. 22. Magyar Kultúra Napja

Felelôs: Mûvelôdési Ház

2009. 03. 15. Nemzeti ünnep (városi ünnepségek, koszorúzások)

Felelôs: Mûvelôdési Ház és Árpád Fejedelem Ált. Isk. 

2009. 04. 16. Költészet Napja alkalmából Irodalmi Játszóház

Felelôs: Árpád Fejedelem Ált. Isk. és Gyermekjóléti

Szolgálat

Helyszín: Mûvelôdési Ház 

2009. 05.20. Kihívás Napja

Felelôs: Árpád Fejedelem Ált. Isk. 

2009. 05. 24. Magyar Hôsök Napja

Felelôs: Dunavarsányi Nemzeti Fórum

2009. 06. Dunavarsányi Napok 

11-12-13-14 ennek keretében:

Pedagógusnap (csütörtökön)

Gemmingeni testvérvárosi kapcsolat

10. évfordulójának megünneplése

Kispályás labdarugó vándorkupa

Felelôs: OKIS bizottság

2009. 06. 26. Egészségügyi Dolgozók Napja

Felelôs: Polgármesteri Hivatal

2009. 07. 01. Köztisztviselôk Napja

Felelôs: Polgármesteri Hivatal 

2009. 08. 20. Magyar Államalapítás Ünnepe 

(dunavarsányi Hôsök Tere)

Felelôs: Mûvelôdési Ház

2009. 09. 19. Szüreti Bál

2009. 10. 06. Aradi Vértanúk Napja

Felelôs: OKIS Bizottság 

2009. 10. 23. Nemzeti ünnep

Felelôs: Árpád Fejedelem Ált. Isk. és Mûvelôdési Ház

2009. 11. 04. Gyásznap

Felelôs: Dunavarsányi Nemzeti Fórum

és a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat

2009. dec. Mindenki Karácsonya

Karácsonyi hangverseny

Felelôs: Mûvelôdési Ház

RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYTTEERRVV  22000099..
Dunavarsány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport (OKIS) Bizottsága

városunk 2009. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint határozta meg:



H
oldkóros, A csillár, és Elbocsátás. Ez

volt az a három kabaré, ami szóba jö-

hetett, a szelektálás alapjai pedig:

1. ne legyen túl hosszú, hogy munkánk, és

más elfoglaltságaink mellett meg tudjuk ta-

nulni, 2. kb. annyi szereplôs legyen, amennyi-

en mi, nagycserkészek vagyunk, 3. talán a leg-

fontosabb: legyen vicces és szórakoztató, no

meg érthetô. Ez a feltétel nem is olyan egysze-

rû, lévén, hogy volt olyan poén, aminek az ér-

telmére, így az értelmezésére csak a bál nap-

ján, az utolsó fôpróbán jöttünk rá. Fejünkhöz

kapva kiabáltuk egyszerre: Ja, tényleg!!! Vé-

gül is a három opció közül Rejtõ Jenõ:

Elbocsátás címû mûve mellett döntöttünk.

Évrôl évre nehezebb összeegyeztetni, hogy

egy héten egyszer tudjunk próbálni. Többen

már nem laknak Varsányban. Akinek nincs

munkahelye, az vagy az egyetemi padot kop-

tatja, vagy gimnáziumba jár és éppen szalag-

avatóra készült. Ráadásul a darab egyik

fôszereplôje, Bóna Balázs több napra külföldi

tanulmányútra ment Franciaországba két hét-

tel a bál elôtt. A fentieknek köszönhetôen

szombat reggel még igencsak papírból mond-

tuk a szöveget, és persze szörnyülködtünk sa-

ját tudatlanságunkon. De nem ez volt az

egyetlen teher…

„Nincsen bál éjféli meglepetés nélkül. Idén

azt hittük, megúszszuk, mondván: úgyis na-

gyon hosszú a vacsora, ráadásul ott a tombo-

la is, ami 1 óra alatt nem zajlik le, bárhogy is

igyekszünk, a vendégek pedig táncolni jönnek,

így legalább lesz idejük…” – az egyik próbán

így igazoltuk, miért nem kell készülnünk éj-

félre, néhány perccel késôbb azonban megjött

Csobolyó Eszter, a csapat parancsnoka. Rossz

hírrel érkezett: akkor a meghívókon már rajta

volt, hogy lesz éjféli meglepetés, úgyhogy

kénytelenek voltunk kitalálni valamit…

Az emberek nagyon szokták értékelni, ha a

fiúk lányoknak öltözve táncolnak. Huszon-

éves fiaink: Kun Laci, Lados Bence, Perjési

Titusz, Bóna Balázs természetesen nem iga-

zán értékelték az ötletet, hogy idén is paróká-

ba bújva riszáljanak, mint tavaly a bajor tánc-

ban. Nem beszélve Bóna Zoltánról és Bajzáth

Endrérôl, akik városunk elöljárói közé tar-

toznak. Elvetettük tehát a táncot. Gondol-

tunk arra is, hogy esetleg néhány percben

szemléltetjük a cserkészek minden együtt-

létét meghatározó tábortüzét, és játszunk,

énekelünk a közönséggel együtt. Aztán ezt

az ötletet is hanyagoltuk.

Kitaláltam, hogy mivel én mindig is szeret-

tem énekelni, talán jó lenne, ha elôadnék egy

modern popszámot, de ahhoz, hogy ez megle-

petésszerû és mulatságos legyen, elengedhe-

tetlen, hogy a fiúk nôi ruhában pompázzanak.

Ôk pedig belementek, nem volt más választá-

suk. Kiválasztottuk a zenét, Szûcs Judit: Tán-

colj! címû dalára voksoltunk. A bál elôtti pén-

tekre megszereztük a demót, már vittem a

szekrényembôl elôvadászott csilli-villi felsô-

ket, szoknyákat, hogy a srácokra adjam. Né-

melyikük át is öltözött, elindult a zene, amikor

kiderült, hogy az én mezzo-alt hangom nem

bírja Szûcs Judit szopránját, vagyis túl magas

az ének. Huszonnégy órával a bál elôtt ott áll-

tunk éjféli meglepetés nélkül. Kell egy másik

szám! Lacika mondta, hogy neki otthon van

egy karaoke lemeze, amin ének nélkül lehet

hallani a zenéket. Elhozta a Mûvházba. Csupa

olyan dalok voltak rajta, amit vagy férfi éne-

kel, vagy nem az a tipikus bulizós szám.

Egyet kivéve, Orsi: Ha lemegy a nap címû da-

la. Egyhangúlag döntöttünk, ez lesz a

megfelelô! 

Végül a fiúk nem lánynak öltöztek, hanem

férfias rappeléssel színesítették a dalt minden-

ki nagy örömére. Péntek éjfélre tehát eljutot-

tunk odáig, hogy volt színdarab, és volt meg-

lepetés is a tarsolyunkban.

Természetesen a fenti két dolog megléte

egyáltalán nem garancia arra, hogy egy bál jól

sikerüljön. Az ilyen programoknak ugyanis

meghatározója a kifogástalan vacsora. Évek

óta egy egész disznót vágunk, hogy a cser-

készbálon mindenki kedvére falatozhasson.

Nem volt ez másképp idén sem. Kiss Józsi bá-

csi vezényletével a csapat nagyjai több napot

fáradoztak azon, hogy hurka, kolbász, májas,

sült hús és toros káposzta kerüljön a tányérok-

ra. Csak néhány étek a menürôl: Frissen sült

kolbász, Szegfûborsos párja nincs westfaliai

véres hurka,

Az se rossz májas hurka, Frissen füstölt kol-

bász forró zsírban dudorosra riasztva,

Bácska-Bánát-Szerémség ízkavalkádja hideg

májasban, Fülétôl a farkáig kolbász mátrix-

ban, másszóval all inclusive disznósajt.

Természetesen a nagyok mellett a kicsik is

hozzájárultak a mûsorhoz. Az este fél nyolc-

kor tartott megnyitó a 724. Kossuth Lajos

Csekészcsapat bevonulásával kezdôdött. Cso-

bolyó Eszter parancsnok köszöntô szavai után

léptek fel a kiscserkészek, akik Janikovszky

Éva „Ha én felnôtt volnék” címû játékát adták

elô. Nagy izgalommal, hetekig készültek, és a

siker nem maradt el. Lelkesen számoltak be

arról, milyen jó a felnôtteknek, ôk ugyanis

mindig azt tehetik, amit akarnak, bezzeg ne-

kik, gyerekeknek azt kell tenniük, amit a szü-

leik akarnak. 

Az ifjoncok után következett a rover ôrs,

vagyis a nagycserkészek jelenete. Izgultunk,

de a közönség jókedvûen fogadta. Nagyon jó

érzés, amikor a nézôtérrôl érkezik visszajelzés

a színpadon állók felé. Mindig attól félünk

ugyanis, hogy profizmusunk hiányában nem

tudjuk kellôképpen átadni a történetet. Talán

ez csak a mi hibánk és felesleges félelmünk,

hiszen idén is hatalmas vastapsot kaptunk.

A vacsora alatt és után a talpalávalót a

Lucky Boys Shuffle Band fergeteges jazzes

zenéje szolgáltatta. A tombola és az éjféli

meglepetés után ez a táncmulatság is úgy

végzôdött, mint a többi. A zenekar hajnalban

hazament, páran még maradtunk, énekeltünk,

beszélgettünk, például arról, milyen jól sike-

rült az idei jótékonysági bálunk, és hogy men-

nyire fel kell kötnünk a nadrágot, hiszen

jövôre 20 éves lesz a dunavarsányi csapat,

amit méltóan kell megünnepelnünk. Köszön-

jük mindenkinek, aki jegyvásárlással, munká-

val, tombolával vagy másképp támogatta a bál

létrejöttét, sikerét. Találkozzunk 2009-ben is!

Jó munkát!

Bóna Judit
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CSERKÉSZBÁL 2008.
Gyerekek, ilyen rosszul még sohasem álltunk a bál elôtt egy héttel! – ez a

mondat minden évben elhangzik, idén többször is egymás fejéhez vágtuk. Em-

lékszem, éppen a szokásos téli vízi túránkat tartottuk novemberben Kiskunlac-

házán, amikor Bajzáth Endi megérkezett az alternatívákkal, a lehetséges szín-

darabokkal. Természetesen mindegyik Nóti Károly tollából íródott, hiszen ô az

a kabarészerzô, aki darabjaival az 1900-as évek elsô felét jeleníti meg, mi pe-

dig hûségesek vagyunk hozzá, hiszen már évek óta Nóti mûvekkel szórakoztat-

juk – jó esetben – a Csekészbálon megjelent nagyérdemût.
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A
vendégek fogadása után Komáromi István, a Klub elnö-

ke köszöntötte az Országos Kertbarátok Szövetségének

nyugalmazott fôtitkárát, Dr. Magyar Lajost, a Pest me-

gyei Kertbarátok Szövetségének vezetôségi tagjait, Borzási Ist-

vánt, a táborfalvi kertbarátok elnökét valamint Bacsa Ferencet,

a gyáli kertbarátok vezetôjét.

A meghívottak között volt Száger Gyula alpolgármester és

Bóna Zoltán, városunk elsô embere is.

Az eseményen nem maradt el a megemlékezés a nemrég el-

hunyt tagtársakról: Tamás Józsefrôl és Diószegi Károlyról sem.

Ezután került sor a borlátnokok megválasztására, köztük a bíró

személyére: Száger Gyulára.

A program tizennyolc kertbarát borának megkóstolásával

folytatódott, majd a borbíró ismertette az eredményt, mely sze-

rint valamennyi bor indulhat a februári megmérettetésen.

Ezt követôen Bóna Zoltán polgármester kért szót a vendégek

elôtt, és méltatta a kertbarátok több évtizedes munkáját, amely-

lyel erôsítették városunk összetartó erejét, s formálták közössé-

gét. Száger Gyula ugyanakkor sajnálkozva állapította meg, hogy

a klubtagok sorából hiányzik a fiatalság, ami azt jelzi, hogy a fia-

talabb korosztálynak nincs igazából ideje foglalkozni a kiskert-

tel, ráadásul az újonnan beépített telkek mérete és elhelyezkedé-

se sem ösztönöz a kertészkedésre.

A délután jó hangulata ugyanakkor már a meghívó alapján bo-

rítékolható volt. A megannyi házi bor mellett zsíros kenyér, sült

csocsó, szendvicsek és sütemények kavalkádja gazdagította

kezdetben az asztalokat, végül pedig a vendégek gyomrát. 

Szilvay Balázs

BBoorrllááttááss  hhaarrmmiinnccööttööddsszzöörr
A dunavarsányi Kertbarát Klub december 13-án ismét megrendezte

a Márton nap körüli borlátást a Cserkészházban



Í
gy történt ez nemrég a Kézimunka Szakkör-

nél is Szabó Csabáné, Erzsike jóvoltából,

aki úticélként Tata környékét jelölte meg, s

csak menet közben avatott be tervébe, hogy el-

kalauzol minket a Kô-hegyen lévô turul-szo-

borhoz. 

Ott aztán olyan látványban volt részünk, amit

egyhamar nem fogunk elfelejteni: a gyönyörû

madár fején csak úgy csillogott a korona a nap-

fényben. Hosszú percekig szótlanul álltunk

mellette, és csak néztünk fölfelé a madárra. Ha-

marosan tovább kellett folytatni utunkat, mert a

nap lefelé kezdett ereszkedni a horizonton. 

Ez a kiruccanás is jó alkalom volt arra, hogy

új ismeretségek alakuljanak ki, s a már meglévô

barátságok tovább erôsödjenek. Remélem,

jövôre mások is csatlakoznak hozzánk, hogy

legalább egy kis idôre megfeledkezzünk a hét-

köznapok nehézségeirôl, és egy kellemes napot

tölthessünk együtt.

Kobzik Anikó
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A turulmadár!
Városunkban már szokássá vált hála Istennek, hogy különbözô kiránduláso-

kat szerveznek a klubok. Ennek azért is örülünk, mert ebben a – hazánkat is

sújtó – válságos idôben legalább egy napra elfelejtjük bánatainkat. Meghívó

2009. 01. 10-én

szombaton 15 órára

a dunavarsányi Trianon Emlékparkban 

Wass Albert születésének

101. évfordulója alkalmából 

állítandó kopjafa

avatására

Minden tisztelt érdeklõdõt szeretettel vár

a Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Köre

Délegyháza - Dunavarsányi

Erdélyiek Baráti Köre

Kõbánya-Kispest – 

Dunavarsány

(hétközben)

indul         érkezik

Kõbánya-Kispest – 

Dunavarsány

(szombaton)

indul         érkezik

Kõbánya-Kispest –

Dunavarsány

(vasárnap)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(hétközben)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(szombaton)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(vasárnap)

indul         érkezik

Vasúti menetrend
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A Volánbusz menetrendjét januári lapszámunkban közöljük!
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DUNAVARSÁNYI SPORTHÍREK

FUTSAL NB II. õszi végeredmény

KÉZILABDA

NBII nôk, felnôtt - ôszi végeredmény

Helyezés Csapat M GY D V LG KG   PONT

1. Gyöngyösi Futsal & BSK 10 8 1 1 90 32 25

2. DEAC 10 7 1 2 88 30 22

3. ELTE SE 10 5 3 2 51 38 18

4. Fortuna-Dupont FC 9 5 1 3 37 47 16

5. Zemplén FC Csilu-FF 10 5 0 5 54 37 15

6. Fáklya SE 10 3 2 5 64 71 11

7. DTE-Royal FET FC 10 2 0 8 39 58 6

8. AC Villám 9 0 0 9 15 125 0

Még nem közölt eredmény: DTE-Royal FET FC - Zemplén FC 5 : 4

Fáklya SE - DTE-Royal FET FC 10 : 7

Csapatunk legközelebbi

mérkôzését (Magyar Ku-

pa meccs) az NBI-ben

remeklô Dupont FC-vel

játsza január 5-én 20 órá-

tól a Dunavarsányi Sport-

csarnokban.

A belépés ingyenes!

Hely. Csapat M GY D V Dob. Kap. PONT

1. Bugyi SE 11 11 0 0 393 276 22

2. Taksony SE 11 9 0 2 348 294 18

3. Dunavarsányi TE 11 8 0 3 322 291 16

4. Vecsés SE 11 7 1 3 328 303 15

5. XVII. ker. Lakóhelyi SE 11 6 2 3 339 312 14

6. Euro-Novex Tápiószele SE 11 7 0 4 301 277 14

7. Szent István Építôk SC 11 4 1 6 268 275 9

8. Gödöllôi KC 11 4 1 6 292 315 9

9. Szigetszentmiklósi NKSE 11 2 0 9 288 334 4

10. Kistarcsai KE 11 2 0 9 314 368 4

11. Ercsi SE 11 2 0 9 245 329 4

12. Dunaújvárosi AC 11 1 1 9 280 344 3

KÉZILABDA

NBII nôk, felnôtt - ôszi végeredmény

Hely. Csapat M GY D V Dob. Kap. PONT

1. Szent István Építôk SC 11 11 0 0 390 207 22

2. Bugyi SE 11 10 0 1 296 242 20

3. Szigetszentmiklósi NKSE 11 9 0 2 367 273 18

4. Dunavarsányi TE 11 6 0 5 256 265 12

5. Dunaújvárosi AC 11 5 1 5 299 291 11

6. Kistarcsai KE 11 6 0 5 288 297 11*

7. Gödöllôi KC 11 5 0 6 278 320 10

8. Euro-Novex Tápiószele SE 11 4 1 6 280 285 8*

9. Vecsés SE 11 3 0 8 276 345 5*

10. Ercsi SE 11 3 0 8 249 334 5*

11. XVII. ker. Lakóhelyi SE 11 2 0 9 245 307 4

12. Taksony SE 11 1 0 10 269 327 0*

Még nem közölt eredmény:

Ercsi SE - Dunavarsányi TE 21 : 24

Kézilabda csapatunk 2009. február 22-

én egy idegenbeli rangadóval kezdi a ta-

vaszi szezont, ugyanis a rivális Taksony

SE csapatához látogatunk.

A téli felkészülési tornának többek kö-

zött a Dunavarsányi Sportcsarnok ad

otthont, ide is érdemes kilátogatni min-

den sportbarátnak, hiszen nagy küzdel-

mekre és izgalmas mérkôzésekre szá-

míthatunk.

Errôl az eseményrôl – mérkôzések,

idôpontok – plakátokon és a kábelteleví-

zió képújságján adunk tájékoztatást.



A
dvent a készület ideje: a bronz, az

ezüst és aranyvasárnapoké, a

nagy felhalmozások, a nagy be-

vásárlások, az ajándékkészítés, a nagyta-

karítások és a lakás ünneplôbe öltözteté-

sének az ideje. Ám a keresztény ember

számára nem jelentheti pusztán a külsô

készületet a karácsonyt megelôzô négy

hét. Mi nem csak családi ünnepre, aján-

dékozásra készülünk. Mi az Úr eljövete-

lét várjuk, mert számunkra az advent em-

lékezés az Ószövetség már beteljesült vá-

rakozására, és készület Krisztus második

eljövetelére.

Az egyház adventje olyan lelkivilágot

teremt, amelyben Urunk fogadására ké-

szülünk fel. A liturgia visszavezet minket

az emberiség múltjába: történelmünk

kezdetén elfordultunk Istentôl, egyetlen

reményünk az Úr ígérete volt, hogy Meg-

váltót küld nekünk. Ezt az ígéretét több-

ször is megerôsítette prófétái által. Az

egész Ószövetség ennek a bizalommal

teli várakozásnak és Isten utáni vágyó-

dásnak a története. Ezt a reményteljes

várakozást és vágyódást kell nekünk is

átélnünk adventben. A vágyakozás és re-

ménykedés a keresztény ember két leg-

szebb erénye ebben az idôben. Különö-

sen fontos a mai világban ezt a két

erényt megerôsíteni magunkban, amikor

problémáinkra, vágyainkra a megoldást

a társadalomtól, a technikától, a tudo-

mánytól, az anyagi javaktól várjuk. Ne-

künk Isten országát kell keresnünk, az

Úrban kell bíznunk, mert egyedül tôle re-

mélhetjük a boldogságunkat. Az Isten

utáni vágyakozás és reménykedés erénye

teremti meg az igazi adventi várakozást,

amely istenfélelemmel párosul és meg-

szüli a bûnbánatot.

“Tartsatok bûnbánatot!” – halljuk

Keresztelô szent János szavait az evangé-

liumban. Az ôszinte bûnbánat a készület

másik fontos eleme. Ha adventben való-

ban a Megváltót várjuk, az ô eljövetelére

készülünk – értsük alatta akár a kará-

csonyt, akár a végsô eljövetelt –, elsôként

a bûntôl kell elszakadnunk és eltávolítani

szívünkbôl mindent, ami gátol bennünket

a lelki elôrehaladásban. Éppen ezért ak-

kor igazi az adventünk, ha küzdelmekkel

teli, ha sikerül megvívnunk a harcot a

rossz ellen, és megtapasztalhatjuk lel-

künkben

a bûnbá-

nat gyümöl-

cseit: az egyre

tökéletesedô Isten- és emberszeretetet.

Az Isten iránti szeretetünk megmutatko-

zik a gyakori imádságban és az igaz en-

gedelmességben, felebaráti szeretetünk

pedig mások önzetlen szolgálatában.

Szítsuk föl magunkban az Isten utáni

vágyakozást; várjuk a vele való találko-

zást olyan gyermeki bizalommal, mint

gyermekeink várják a karácsony estét.

Imádkozzuk mi is szent Anzelmmel:

“Urunk, mutasd meg nekünk magadat!

Magadat add nekünk, hogy boldogok le-

gyünk; hisz nélküled olyan rossz nekünk.

Szánj meg minket, amikor téged keresve

fáradozunk és küszködünk, mert nélküled

semmire sem megyünk. Taníts meg en-

gem, hogyan keresselek, és mutasd meg

magad, amikor téged kereslek... Kereslek

vágyammal, és óhajtalak keresésemmel;

találjalak hát meg szeretetemmel, és sze-

resselek, ha megtaláltalak.” Ámen.

Lieber Mária Katalin

A DUNAVARSÁNYI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSI

ALAPÍTVÁNYÁNAK RÉSZÉRE AZ ELMÚLT ÉVBEN

BEFIZETETT 1%-OK  VÉGSÔ ÖSSZEGE: 175.140 FT.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI, 

ÉS JÖVÔRE IS VÁRJUK TÁMOGATÁSUKAT !

MISEREND
December 24-én (Kisvarsányon) 15 órakor a gyerekek Jézus

születésére emlékeznek.

December 24-én (Nagyvarsányon) 22 órakor elô-éjféli SZENTMISE.

December 24-én (Kisvarsányon) éjfélkor ünnepi SZENTMISE.

Karácsony napján a Pásztorok miséje elmarad!
December 25-én (Kisvarsányon) 9 órakor KARÁCSONYI ÜNNEPI

SZENTMISE.

December 25-én (Nagyvarsányon) 11 órakor KARÁCSONYI ÜNNEPI

SZENTMISE.

December 26-án (Kisvarsányon) 9 órakor SZENTMISE.

December 26-án (Nagyvarsányon) 11órakor SZENTMISE.

December 28-án Szent Család Vasárnapja:

Kisvarsányon 9 órakor SZENTMISE.

Nagyvarsányon 11órakor SZENTMISE.

A SZENTMISÉK UTÁN A CSALÁDOK MEGÁLDÁSA TÖRTÉNIK!

December 31-én ÓÉVI HÁLAADÁS:

Nagyvarsányon 15.30-kor SZENTMISE.

Kisvarsányon 17 órakor SZENTMISE.

Január 1-jén, a BÉKE VILÁGNAPJÁN:

Kisvarsányon 9 órakor SZENTMISE.

Nagyvarsányon 11 órakor SZENTMISE.
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ÚTRAVALÓ
Adventi gondolatok

Ó szent Karácsony!

Nagy hatalom és édes álom!

Hatalom, mert belemarkolsz a szívünkbe.

Édes álom, mert még mindig inkább program vagy, mint megvalósulás.

Prohászka

Karácsony este – 2008.

Ma már mindenhol: csomagolópapíron,

reklámban, papírpoharakon is ott találjuk a

betlehemi képet. Mária, József és a kisded

képe hirdeti úton-útfélen: itt a karácsony!

De ez a kép csak nekünk, hívôknek hordoz

üzenetet. Hiszen egyedül a húsvéti titok

fényében nézve ismerhetjük föl a jászol-

ban fekvô gyermekben a mennyei Atya

örök Fiát, Urunkat, Megváltónkat. 

A betlehemi kép a szegénységet hirdeti,

mely az alázatból fakad. Isten emberré

lett. Kiüresítette önmagát, hogy teljesítse

az Atya akaratát. Tudok-e én is Isten irán-

ti alázattal, egyszerûségben ünnepelni, vagy az én szívem is

rabja a világ csillogó, fogyasztó, külsôségekkel teli karácso-

nyának? Az alázatból fakadó szegénység az, amely a megtes-

tesülés és a megváltás titkát egészen közel hozza egymáshoz.

Az újszülött kiszolgáltatottságával kell ráhagyatkoznunk

Atyánkra, hogy Jézussal végigjárva utunkat majdan mi is ré-

szesülhessünk abban a végtelen örömben, amelybe elôször ka-

rácsony éjszakáján pillanthatott be az emberiség.



a legjobbat kívánjuk. Persze nem baj az sem,

ha a Karácsony kellemes. Az sem baj, ha bé-

kés. Az is nagyon jó, ha szeretetteljes, ha ál-

dott. Sôt, azt is szeretjük, ha fehér és ajándé-

kokban gazdag. De mégis a Karácsony

minôsítésére a kegyelemteljesség a leghelyén-

valóbb kifejezés.

Sok minden tennivalónk van Karácsonykor

és Karácsonnyal, de a Karácsony mégsem

emberi teljesítmény eredménye. Az idôseb-

beknek még ismerôsen cseng a „szocialis-

ta/ateista karácsony”-t propagáló primitív rek-

lám: „Nincs Karácsony Corvin nélkül.” Tud-

juk, hogy van Karácsony Corvin nélkül, sôt

még békesség nélkül is van, az emberi szere-

tet sem feltétele, meg a hóesés sem. Egyedül

Isten kegyelme a feltétele annak, hogy legyen

Karácsonyunk. S ahol a Karácsonyt Isten ke-

gyelmeként fogadják, ott ünnep lesz, ott öröm

lesz, szeretet és békesség is lesz. 

Vörösmarty Mihály az emberi élet, sôt az

egész emberiség kegyetlenségét tapasztalva

így sóhajt: „Az emberiség sárkányfogvete-

mény, nincsen remény, nincsen remény.”.

Reményik Sándor ugyanezt az életérzést így

fejezi ki: „Minden, mindhiába a bûn, a beteg-

ség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyû

szürkeség tömlöcébôl nincsen, nincsen me-

nekvés”. Hányan lehetnek azok, akik ilyesmi

érzésekkel élik át a Karácsony elôtti, az ad-

venti napokat is. Ezekbôl az érzésekbôl embe-

ri erôvel nincs menekvés, de isteni erôvel van.

Szintén Reményik, amikor átélte az isteni ke-

gyelem alászállását, amikor átélte, hogy van

menekvés, akkor így verselt: „S akkor – ma-

gától – megnyílik az ég, / Mely nem tárult ki

átokra, imára, / Erô, akarat, kétségbeesés, /

Bûnbánat – hasztalanul ostromolták. / Akkor

megnyílik magától az ég, / S egy pici csillag

sétál szembe véled, / S olyan közel jön, szépen

mosolyogva, / Hogy azt hiszed: a tenyeredbe

hull.”.

Ez a „pici csillag” vezette a bölcseket a Bet-

lehemi jászolhoz, ez a „pici csillag” hívja az

ünnepre vágyókat a református templomok

tornyáról. Közel jön hozzánk az Isten kegyel-

me s nem csak ünnepen, hanem életünk min-

den idején az életerô, a reménység és az öröm

forrása lehet. Az Isten szeretetének nem csak

a hírt hozó csillaga, hanem a szeretet Krisztus-

ban való megtestesülése jön a világba. Ami-

kor attól félünk, hogy a föld megnyílik alat-

tunk a sok gond, baj, megpróbáltatás és meg-

aláztatás miatt, akkor tudhatjuk azt, hogy Ka-

rácsonykor az ég nyílik meg fölöttünk, megje-

lenik, s reánk száll a megmentô kegyelem.

Ennek teljességét kívánjuk egész városunk-

nak: kegyelemteljes Karácsonyt kívánunk

minden testvérünknek! 

A Presbitérium 

A Banya Klub az

idôsek otthonában

élôknek készített

csomagot. December 7-én, vasárnap délután

a kocsival rendelkezô banyák összeszedtek

bennünket, és öt autóval indultunk el

Erôspusztára. Persze „igazi” mikulásunk és

krampuszunk is volt vizes Rózsika és Vörös

Marika személyében. 

Látni kellett volna a lakókat, ahogy ültek

egymás mellett, mint a gyerekek, akik türel-

metlenül várnak valami szokatlan eseményre.

Ezt látva, a banyák szeme sarkában könny-

cseppek jelentek meg a meghatódottságtól.

Szívszorító látvány volt nézni az örömöt, mi-

kor osztottuk a csomagokat. Megnyugtatóan

hatott rájuk, hogy

minden csomag

egyforma volt. Klá-

ri óvó néni úgy mesélt nekik, mint a gyerekek-

nek szokott, de elcsukló hangon.

Ez után jött csak az igazi hangulat. Együtt

mindenki dalra fakadt. Felkértük táncolni a né-

niket, bácsikat. Még az is ütemesen mozgatta

ép végtagjait, aki sajnos tolószékbe kénysze-

rült.

Aztán eljött a búcsú pillanata, mert az idô

sajnos véges. Mindenki lassan készülôdött a

kicsi szobája felé.

Hisszük, hogy az otthon lakóinak szép, em-

lékezetes pillanatokat szereztünk.

Kobzik Anikó

NYUGDÍJASOK

TALÁLKOZÓJA

A Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egye-

sület immár hatodik éve rendezi meg

találkozóját. Idén november 22-én tar-

tottuk hagyományos összejövetelünket,

melyre Apajról és városunkból csak-

nem 150 nyugdíjas érkezett.

A vendéglátásról tagjaink gondoskod-

tak, így kerülhetett az ünnepi asztalra

sertéspörkölt burgonyával, savanyúság

és meganynyi finomabbnál finomabb

házi sütemény.

A meghívottak mûsorral szórakoztatták

a résztvevôket, majd következett a ze-

ne, hogy továbbra is a jókedv legyen a

„fôszereplô”. Vidáman telt ez az estébe

hajló program, melyért ezúton mondok

köszönetet nyugdíjasainknak, akik

munkájukkal, elôadásaikkal segítették

az eseményt.

Valamennyiüknek kellemes ünnepeket és

sikeres folytatást kívánok 2009-ben is!

Pillmayer Jakabné 

elnök
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2008. október, november hónapban

született gyermekek névsora

1. Puzsár Nóra okt. 17.

2. Móri Jázmin Nikolett okt. 21.

3. Berta Rebeka okt. 22.

4. Bugyi Gergely György okt. 25.

5. Kass Viktor István okt. 28.

6. Kovács Erik nov. 11.

7. Székely Mihály nov. 11.

8. Bács László nov. 15.

9. Karalyos Krisztina nov. 18.

10. Nagy Nikolett nov. 21.

11. Kunsági Ramóna nov. 22.

2008. november hónapban

elhunytak névsora

1. Vankó Tamás 54 évet élt

2. Gáspár Gyula 57 évet élt

3. Szalai Imréné 57 évet élt

4. Oláh József 79 évet élt

5. Erszény Józsefné 83 évet élt

6. Fujsz János 84 évet élt

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetet mindazok-

nak, akik együtt éreztek velem a nehéz

napokban, és elkísérték utolsó útjára

szeretett férjemet, Oláh Józsefet.

Oláh Józsefné és családja

A REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVZÁRÓ

ÉS ÉVKEZDÔ JELES ESEMÉNYEI

December 24. 17 óra Karácsonyesti istentisztelet 

December 25-26. 10 óra Karácsonyi ünnepi istentiszteletek 

December 28. 10 óra Aprószentek istentisztelet 

December 31. 18 óra Óévi hálaadás 

Január 1. 10 óra Újévi könyörgés

Január 4. 10 óra Vízkereszt istentisztelet, közgyûlés,

közebéd

Január 20-24. 18 óra Egyetemes Imahét istentiszteletei

Ha kegyelemteljes Karácsonyt kívánunk,

Mikulásünnepség Erôspusztán
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Dunavarsányi Napló

Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *

Kiadja:

Dunavarsány

Önkormányzata

* * *

Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *

Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:

az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.

Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *

Ára:

ingyenesen kapják

a város lakói.

* * *

Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk

vissza.

Csak névvel ellátott köz-

érdekû írást teszünk közzé!

* * *

Következõ lapzárta:

2009. január 10.

Cikkeket várunk

a Polgármesteri Hivatal

Titkárságán vagy a

szilvay.balazs@freemail.hu

e-mail címen!

* * *

A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

� Dunavarsányban családi ház áron alul

eladó. Sürgôs!

Tel.: 06/30 960-6294

� Dunavarsányban a Diófa utcában 670 m²-es

építési telek eladó!

Tel.: 06/20 448-7479

� TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÔ

javítása garanciával.

Tel.: Gál Károly, 06/30 948-0412

Meglévô és leendô ügyfeleimnek kellemes

ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

� Hûtôgépjavítás garanciával. Hétvégére

is nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.

Tel.: 06/20 467-7693

� Azonnali készpénzfizetéssel gépkocsit

vásárolok, akár hitellel terhelten is.

Tel.: 06/20 957-4487

� Angol nyelvoktatás gyerekeknek és

felnôtteknek Dunavarsányban.

Tel.: Pápai Nerella, 06/20 804-0360

� Többszörösen gyõztes szülõktõl ígéretes

Berni pásztor kiskutyák eladók! 

A kiskutyák januártól lesznek elvihetõk!

Csak igényes gazdik jelentkezését várjuk!

Felvásárlók kíméljenek!

www.nagyvarsanyiberni.com

Tel.: Fekete Nándor: 06/20 947-7199

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet

hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos rendelõje

(rendelési idõben) (24) 534-576

ügyelet: hétfõ +

a hónap 4. péntekje (70) 382-3664

Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs-P: 13-15;

Dr. Kun László háziorvos rendelõje

(rendelési idõben) (24) 483-124

ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje

(70) 382-3662

Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs-P: 7.30-11;

Erõspuszta (csütörtök): 13-14;

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos rendelõje

(rendelési idõben) (70) 337-3339

ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.

Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

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

Dr. Schäffer Mihály háziorvos rendelõje

(rendelési idõben) (24) 473-247

ügyelet: hétfõ +

a hónap 1. péntekje (70)382-3663

Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;

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

Fogászati rendelõ

Kisvarsány (24) 483-213

Nagyvarsány (24) 534-576

Gyermekorvosi rendelõ

Dr. Czúth Ildikó (24) 473-054

Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;

Dr. Váczi János (24) 473-327

Egészségház / Védõnõi Szolgálat

(24) 473-425

Angyal Patika Gyógyszertár

(24) 534-450

Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

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

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem

Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Okmányiroda – Dunaharaszti

(24) 531-480, (24) 531-481

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279

Szolnoki Ferenc (30) 950-7269

Rendõrség Körzeti Megbízott

(20) 489-6753, (24) 518-680

Posta (24) 511-030

Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;

DTV Rt. (24) 483-116

Dunavarsányi Vízszolgáltató Kft. (24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017

Közérdekû

telefonszámok

HHIITTEELLEEKK!!  Szabad-felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás, adós-

ságrendezés. BAR-listásoknak jelzáloghitel, végrehajtás, adósságrendezés,

APEH, közüzemi tartozások, felmondott hitelek, illetékhivatal kiváltása. Lakás-

vásárlási hitel minimális önerôvel. Korhatár nélkül, nyugdíjasoknak is, akár jöve-

delemigazolás nélkül. Díjtalan kiszállás! Elôzetes költségek megbeszélés szerint.

Tel.: 06/70 362-0926

Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Fodrászat, szolárium: nõi-férfi-gyermek mesterfodrászat.

Hajvágás, festés, melír, dauer, alkalmi konty,

HAJHOSSZABBÍTÁS, borotválás.

Bejelentkezés: Kati: 06/20 805-4720, Zsuzsi: 06/30 911-7771

Kozmetika: arckezelés, ultrahang, bôrfeszesítés, köpölyözés, smink, mûszempilla,

gyantázás. 

Bejelentkezés: Betti: 06/70 703-6862

AKCIÓ! Bármilyen kozmetikai kezelést vesz igénybe, szempillafestéssel járulok

hozzá szépségéhez.

Masszázs: frissítô testmasszázs. Bejelentkezés: Tamás: 06/70 576-2337

Lepje meg családtagjait KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÁRTYÁVAL! 

Minden kedves vendégünknek kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog újévet

kívánunk!

Szilveszter napján is várjuk a szépülni vágyókat!

Telefon: 06/24 484-232, Cím: Dunavarsány (Nagyvarsány), Sport utca 6.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Dunavarsányban az orvosi ügyelet 2009. február-

jától átköltözik a Dunavarsányi Egészségházba (Habitat u. 22-24.). Az ügyelet telefonszáma

nem változik: 24/ 472-010 Bóna Zoltán polgármester
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Adventi  hangverseny

D
ecember 14-én vasárnap kellemes zenei élményben részesülhettek

mindazok, akik elmentek a dunavarsányi Mollissima Nôi kar által

szervezett hagyományos Adventi hangversenyre.

A rendezvényt közremûködésével megtisztelte Könözsi László, Kun Ágnes

Anna, az Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola tanárai, az Árpád Fejedelem Általános

Iskola tanulói, a Népdalkör és a Kantátika Férfi Kar.

A zenei élmények mellett karácsonyi versek és prózák is színesítették a

mûsort és tették teljessé a karácsonyi ünnepre való lelki és szellemi

ráhangolódást.

A karácsonyi díszbe öltöztetett Mûvelôdési Ház méltó színtere volt a

rendezvénynek.
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