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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. január

Erdélyi bál a közösségi házban

H

a január, akkor indul a báli szezon! A
sort idén az Erdélyiek Baráti Köre nyitotta, amely egyesület immár második
éve népesíti be a Soli Deo Gloria Közösségi
házat az év első napjaiban.
A „Mikor Csíkból elindultam – Bukovina” címet viselő estre több mint százan érkeztek, és
nem csak Dunavarsányból. Sebestyén István
bukovinai székely népművész ízes mesemondó
műsorával kápráztatta el a közönséget, amely
a hentestokányból készült vacsora után hajnalig ropta a táncot a Siculus zenekar ritmusára.
A bálok sorát január utolsó szombatján a
Lányok Asszonyok Klubja folytatja a tradicionális Banyabállal, majd a cserkészek bálja zárja márciusban.
Vegyünk részt minél többen az eseményeken, hogy ne csak lakjuk Dunavarsányt, de
otthonra is leljünk benne!
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2010. december 14-ei rendes,
nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület elfogadta a 2011.
évi Költségvetési koncepciót.
2.) A testület a 2010. évi költségvetésének
I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadta.
3.) A képviselő-testület a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évre vonatkozó Munkatervét valamint Rendezvénytervét elfogadta.
4.) A testület a következő 4 éves ciklusra
szóló, Dunavarsány Város Német Kisebbségi Önkormányzatával valamint
Dunavarsány Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásokat elfogadta.
5.) A képviselő-testület a régi Posta épületet megvásárolni vagy hosszú távra bérelni kívánja a Magyar Posta Zrt.-től. A
területen közparkot, parkolót kíván kialakítani.
A képviselő-testület a 2010. december 14ei ülésén megalkotta:
1.) Dunavarsány Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.
(II.10.) számú rendeletét módosító
15/2010. (XII. 15.) Ök. rendeletét.
2.) A helyi adókról szóló 16/2010. (XII.
16.) Ök. rendeletét.
3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
17/2010. (XII. 16.) Ök. rendeletét.
4.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 18/2010. (XII. 16.) Ök. rendeletét.
5.) A vízdíjról és a közkút átalánydíjról
szóló 4/1996. (II. 13.) Ök. rendelet módosítását, tekintettel az érvényben lévő
koncessziós szerződésben vállalt díjmódosítási kötelezettségekre az alábbiak szerint:
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható ivóvízhasználat legmagasabb díja 2011-re:
a) ivóvíz szolgáltatási alapdíj
514 Ft+ÁFA/fogyasztó/ hó,
b) ivóvízhasználat díja
354 Ft/m3+ÁFA,
c) lakosság által fizetendő ivóvízhasználat díja 276 Ft/m3+ÁFA.
6.) A szennyvízelvezetésről szóló 20/2002.
(XII. 13.) rendelet módosítását – tekintettel az érvényben lévő koncessziós
szerződésben vállalt díjmódosítási kötelezettségekre – az alábbiak szerint:
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű által felszámítható csatornahasználat legmagasabb díja 2011-re:
a) szennyvízelvezetési szolgáltatási
alapdíj 1.185 Ft+ÁFA/fogyasztó/hó,

b) szennyvízelvezetés díja 932 Ft/m3
+ÁFA,
c) lakosság által fizetendő szennyvízelvezetési díj 374 Ft/m3+ÁFA,
d) a tengelyen szállított szennyvíz lakosság által fizetendő szennyvízkezelési díja szennyvízcsatornával ellátott területen 1.710 Ft/m3+ÁFA,
e) a tengelyen szállított szennyvíz díja
lakosság által fizetendő szennyvízkezelési díja szennyvízcsatornával el
nem látott területen: 1.456 Ft/m3
+ÁFA.
7.) A köztisztaságról és a települési szilárd
hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII. 13.) Ök.
rendelet módosítását az alábbiak szerint:
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételének 2011. évi díja:
A fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj havi mértékét az igénybevevő által
választott űrméretű gyűjtőedény számának,
az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési
díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére
rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai:
a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése 290 Ft+ÁFA
b) 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése 340 Ft+ÁFA
c) 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése 340 Ft+ÁFA
d) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése 680 Ft+ÁFA
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevétele esetén alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék esetében:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
15.080 Ft +ÁFA
b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
17.680 Ft +ÁFA
c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
17.680 Ft +ÁFA
d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
35.360 Ft +ÁFA
A szabványosított műanyag zsák díja:
a) 60 literes DHRV feliratú műanyag
zsák esetén 280 Ft+ÁFA/db

b) 120 literes DHRV feliratú műanyag
zsák esetén 520 Ft+ÁFA /db
A műanyag zsák díja tartalmazza az összegyűjtés, elszállítás és ártalmatlanítás, ill.
megsemmisítés költségeit.
A szelektívhulladék-gyűjtés 2011. évre vonatkozóan is önkormányzati finanszírozással valósul meg, így az a lakosság számára
továbbra is ingyenes.
8.) Az étkeztetési térítési díjakról szóló
1/2007. (II. 14.) Ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint:
A képviselő- testület a fenntartása alá tartozó intézmények élelmezési nyersanyagköltségét a következőképp állapítja meg:
a) Óvodai ellátás (gyermekétkeztetés)
esetén
– 3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) 337 Ft/nap
b) Általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
– 3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) 436 Ft/nap
– 2 szeri étkezés (ebéd, uzsonna)
• 7-11 év 304 Ft/nap
• 11-14 év 346 Ft/nap
– 1-szeri étkezés (ebéd)
• 7-11 év 282 Ft/nap
• 11-14 év 321 Ft/nap
c) Felnőtt étkeztetés esetén (19 felett)
– 1-szeri étkezés (ebéd) 344 Ft/nap
A képviselő- testület a fenntartása alá tartozó intézmények étkeztetési intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) Óvodai ellátás (gyermekétkeztetés)
esetén
– 3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) 421 Ft/nap
b) Általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
– 3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) 545 Ft/nap
– 2-szeri étkezés (ebéd, uzsonna)
• 7-11 év 380 Ft/nap
• 11-14 év 432 Ft/nap
– 1-szeri étkezés (ebéd)
• 7-11 év 353 Ft/nap
• 11-14 év 401 Ft/nap
c) Felnőtt étkeztetés esetén (19 felett)
– 1-szeri étkezés (ebéd) 755 Ft/nap
A módosítással érintett rendeletek 2011.
január 1-jén léptek hatályba.
Egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját nem
emelte meg, azt változatlanul hagyta.
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Egy nehéz év után, és egy még nehezebb előtt
sok szempontból is kihívás elé állította az önkormányzatokat. A válság immár nemcsak a pénzügyi szek2tort010
sújtotta, de mélyen a „zsebébe nyúlt” a vállalkozásoknak, helyhatóságoknak egyaránt. Voltak olyan települések,
amelyek csődöt jelentettek, mások folyamatosan „válságot
menedzseltek”, és teszik ez mind a mai napig. Városunk
azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a hétköznapi működés során vajmi kevéssé tapasztalhattuk a válság jeleit. Dunavarsányban senkit sem kellett státuszmegszüntetés
miatt elbocsájtani önkormányzati intézményből sőt, utak
épültek, és még iskolával is gazdagodtunk. Az elmúlt esztendő összefoglalása, és a 2011-es kilátások késztettek arra,
hogy – rendhagyó módon – interjúra kérjem városunk polgármesterét, Bóna Zoltánt. (Riporter: Szilvay Balázs)

• Ha 2010, akkor meg kell említenünk mind
az országos, mind az önkormányzati választást, ami országos szinten gyökeres átalakulást hozott, és helyi szinten is eredményezett
kisebb változást.
Ez valóban így van. Ezúton szeretném megköszönni a dunavarsányi polgároknak a választásokon való részvételüket, és külön köszönöm azoknak a szavazatát, akik a Fideszt,
a Fidesz helyi jelöltjeit, illetve személy szerint
engem tüntettek ki bizalmukkal. E mellett gratulálok minden képviselőtársamnak, aki mandátumot nyert a testületbe. Számomra a legnagyobb tapasztalat és érték az, hogy ezúttal is
képesek voltunk túllépni az alapvető politikai
határokon, és össze tudtunk fogni a város érdekében. Ennek köszönhető, hogy most is a
városért tenni akaró, arról felelősen gondolkodó képviselők nyertek megbízatást a következő négy évre. Ha kisebb létszámmal is, de reményeim szerint hatékonyan tud majd a képviselő-testület munkálkodni.
• Merthogy feladatuk lesz bőven, hogy mást
ne is említsek, itt a belvízhelyzet, ami térségünkben is komoly gondokat okoz…
Decemberben sajnos nálunk is el kellett
rendelni az elsőfokú belvízvédelmi készültséget. Az elmúlt évben hullott szokatlan menynyiségű csapadék miatt ma olyan pincékben
is áll a víz, ahol az évtizedekig nem volt tapasztalható.
• Sokan úgy gondolják, hogy erről nagymértékben tehet a szennyvíztelepről kiöntözött víz is.
Érthető, hiszen a múlt sokszor keserű tapasztalata elég okot ad az efféle találgatásra.
Mindazonáltal – bár keserű vigasz – meg tudok mindenkit nyugtatni arról, hogy a mostani magas talajvízszinthez legfeljebb 2-3 centiméterrel járul csak hozzá a kiönözött tisztított szennyvíz, a többi a szélsőséges időjárás
következménye. Ezt nem én, hanem szakértők mondják.
• Hogyan próbálnak segíteni a bajba jutott
családokon?
Az állami vis maior lehetőségeken felül
önkormányzatunk 1-2 millió forintot félre
fog tenni a költségvetésben a károk enyhítésére, a bajba jutottak megsegítésére. Ezen kí-

vül – amennyiben kérik –, igyekszünk szivattyúzni a talajvizet a pincékből, garázsokból, bár ezzel nem biztos, hogy jót teszünk az
épületekkel, mert tapasztalataink szerint a
szivattyúzás után több víz szivárog vissza.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy önkormányzatunk hivatalosan csak a kívülről érkező vízért felelős, a talajból felfelé szivárgóért
nem, ugyanakkor felelősséget viselünk városunk minden bajba jutott polgáráért, ezért törekszünk arra, hogy erőnkhöz mérten segítséget nyújtsunk.
• Az idei év gyanítom, nem csak a bel- és talajvíz tekintetében állítja kihívás elé az önkormányzatot…
Csakugyan nem. Célunk, hogy a városban
most tapasztalható intézményi és szolgáltatási
színvonal minimum stagnáljon, de inkább
emelkedjen. Életünket itt, helyben nagymértékben meghatározza az iparűzési adóbevétel.
Hála Istennek az ipari parkban működő japán
nagyvállalatunkról jó hírek érkeznek, és eltökélt szándékunk, hogy más településsel ellentétben, Dunavarsányban idén se kelljen plusz
adót bevezetni, mert nem kívánunk újabb terheket rakni a lakosság nyakába. Éppen ellenkezőleg, szeretnénk előre tekinteni, és a szolgáltatásaink megtartása mellett az óvodásainkat, iskolásainkat továbbra is jó helyen tudni,
a kulturális és civil életünket pedig fejleszteni.
• Tervez-e a város valamilyen kézzel fogható beruházást idén?
Igen, többet is. Az ivóvízminőség javítására közel félmilliárdos támogatást nyertünk,
amelynek köszönhetően legkésőbb jövő karácsonyra – reménység szerint mindenki által
érezhetően – jobb minőségű víz fog folyni a
csapból. Ezen kívül örömmel mondhatom,
hogy soha olyan közel nem álltunk az 51-es
úti körforgalom kialakításához, mint most.
Reméljük, hogy sikerül pályázati pénzt szereznünk, s rövidesen biztonságosan közlekedhetünk a Taksonyt Dunavarsánnyal összekötő
szakaszon. A harmadik nagy változás a DTV
Zrt. vezetésében következett be. Az új vezérigazgató munkájával bízom benne, hogy új
szemlélet fog meghonosodni a telep működtetését és a lakosság tájékoztatását illetően.
(Interjú Ács Sándor vezérigazgatóval a 6. ol-

dalon – szerk.) Mindemellett fontos az utak,
járdák és intézményeink karbantartása.
• Mi a helyzet a posta meglehetősen romos
épületével?
Az épület tekintetében vagy megvásárlásban, vagy hosszú távú bérletben gondolkodunk az állammal, a parkoló területén pedig
közparkot szeretnénk kialakítani. A Polgármesteri Hivatal épülete idén valószínűleg
nem fog megújulni, mert vannak fontosabb
feladataink is. Így például a 2004-ben realizálódott ún. V8-as ügy, ami nem volt más, mint
magántulajdonosok kivásárlása külföldi befektető pénzéből az önkormányzat közreműködésével, ami meglátásunk szerint nem volt
megalapozott. Itt lényegében arról van szó,
hogy Dunavarsány önkormányzata nem látta
jónak, hogy közel 500 telken 1000-1500 ingatlan felépültével úgy érkezzen 4-5000 ember városunkba, hogy közben nem biztosított
sem az intézményi hálózat, sem az infrastruktúra ilyen mértékű fejlesztése. Ezért a V8-as
terület befektetői a peres eljárás mellett döntöttek, amelynek végeredménye ez évben várható. Ezután egy értékes terület kerülhet viszsza városunk tulajdonába.
• A kulturális élet fejlesztése számíthat-e
önkormányzati segítségre az idén?
Igen. A nagyvarsányi Petőfi Klub felújítása, bővítése mindenképpen ezek között említendő. Reménység szerint augusztus 20-án
egy megújult épületet avathatunk az „idősebbik” településrészen. Kisvarsányban, a Petőfi
Művelődési Házban örömteli az a változás,
amit az új vezető érkezésével tapasztalhattunk az elmúlt hetekben. Tőle és munkatársaitól azt várom, hogy a művelődési ház szerves
egységet alkosson civil szervezeteinkkel, és
nyisson úgy az egyházak, mind a városunkba
frissen érkezett lakosok felé. Az adventi programok mindenképp biztató jelet adnak, hiszen
nemcsak kézműves foglalkozásokban sikerült
megtalálni a kapcsolatot a város aprajával és
nagyjával, de zenei téren is színvonalas eseményeknek adott otthont az intézmény.
Ezúton kívánok valamennyi intézményünk
munkájához, szolgálatához további sok sikert,
Dunavarsány valamennyi polgárának pedig
Istentől megáldott békés, boldog újesztendőt!
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Tájékoztató rendeletek változásáról
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-án megalkotta és elfogadta
a gyermekvédelem helyi rendszeréről,
valamint a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeleteit, melyek 2011. január 1. napján léptek hatályba.

Főbb változások:
1.) A 70 év feletti egyedül élők és
a 70 év feletti házaspárok hulladékszállítási díjkedvezmény és szennyvízdíj-kedvezmény igénylési rendje,
valamint a támogatás mértéke módosult. A támogatások megállapítása
kérelemre történik. A rendelet hatálybalépése előtti jogosultak részére
a hivatal postázta a kérelem nyomtatványokat, melyeket 2011. január
31-éig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán. A
70. életévüket a rendelet hatálybelé-

pése után betöltő helyi lakosok a hivatalban juthatnak kérelem nyomtatványhoz.
2.) Megváltozott az átmeneti segélyezés rendszere is. 2011. január 1jétől megszűnt az átmeneti segély kamatmentes formában való nyújtásának lehetősége.
3.) Új támogatási formaként került
megállapításra a GYES-kiegészítés,
amely a kisgyermeket nevelő családoknak nyújt anyagi támogatást abban az időszakban, amikor a GYED
lejártát követően jelentősen csökken
az anya jövedelme. A gyermek 2.
életévének betöltését követő hónap
első napjától a 3. életév betöltéséig
havi 4.000 Ft összegű GYES-kiegészítésre jogosult a szülő. A támogatás megállapítása kérelemre történik.
A rendeletekről bővebb információ
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán kérhető.
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Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben két
közmeghallgatást tart, melynek időpontja és helyszíne:
Kisvarsány: 2011. március 8.
Nagyvarsány: 2011. október 4.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak
azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek a képviselőtestülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Polgármesteri Hivatal

A következő rendes
képviselő-testületi ülés várhatóan
2011. február 8-án, kedden lesz
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai
Bizottsága a 2011. évi Rendezvénytervet az alábbiak szerint állapította meg:
• 2011. 01. 22.
Magyar Kultúra Napja
• 2011. 03. 15.
Nemzeti ünnep,
közösségi ünnepségek,
koszorúzások
• 2011. 04. 11.
Irodalmi Játszóház
• 2011. 05. 18.
Kihívás Napja
• 2011. 05. 28.
Kistérségi Nyugdíjas
Találkozó
• 2011. 05. 29.
Magyar Hősök Napja

• 2011. 06. 3-4-5.
Dunavarsányi Napok,
melynek keretében:
• Pedagógusnap
• Trianoni megemlékezés
• Majorette felvonulás
• Kispályás labdarugó
vándorkupa
• Helyi szervezetek
és meghívott vendégek fellépése
• Újszülöttek polgárrá
fogadása

• 2011. 09. 24.
Szüreti Bál
• 2011. 10. 06.
Aradi Vértanúk Napja
• 2011. 10. 23.
Nemzeti ünnep
• 2011. 11. 04.
Nemzeti Gyásznap

• 2011. június vége
Egészségügyi Dolgozók Napja

• 2011. 12. 17.
Mindenki Karácsonya,
Városi Karácsony
Karácsonyi hangverseny

• 2011. 08. 20.
Magyar Államalapítás Ünnepe

• 2011. december vége
Évzáró sportesemények
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Pályázati kiírás
– védõnõi állás betöltésére –
Feltételek:
• magyar állampolgárság • büntetlen előélet
• egészségügyi főiskolai karon megszerzett védőnői oklevél
vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél.
Előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat
• helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
• referenciákat.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.)
ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.
A pályázat beadási határideje: 2011. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A munkakör azonnal betölthető.
A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidővel.
Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné
és eredménytelenné nyilvánításához.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Polgármesteréhez kell benyújtani az alábbi címre:
Dunavarsány Város Polgármestere, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca. 18.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál, a 06/24 521-040/122-es telefonszámon.

Civil és sportszervezetek
támogatása
Dunavarsány Város Önkormányzata ezúton is tájékoztatja a helyi civil és sportszervezeteket, hogy pályázataik formai
megfelelõsége érdekében mielõbb nyújtsák be – a pályázati kérelemmel együtt –
szervezetük cégbíróság általi bejegyzésének dokumentumait.

ÁLLATORVOS RENDELÉSI IDEJE
Ifj. dr. Fábián Miklós 06/30 951-0507
Dr. Fábián Miklós
06/30 961-1694
Dunavarsány, Kolozsvári u. 1.
Rendelési idő:
Hétfő:
16.30
Kedd:
16.00
Szerda:
16.30
Csütörtök: 16.00
Péntek:
16.30
Szombat: 10.00

–
–
–
–
–
–

18.00
17.30
18.00
17.30
18.00
11.30

Fogorvosi Rendelő
Taksony, Alkotmány u. 13.
Rendel:
Dr. Torma Judit – fogszakorvos
Dr. Kapcsányi Veronika – fogszakorvos
és fogszabályozó szakorvos
Rendelési idő: hétfő, szerda 14 - 18 óráig
FOGSZABÁLYOZÁS: 06/30 363-5570
Teljeskörű fogászati ellátás, magas színvonalú fogtechnikai háttér
Tel.: 06/24 478-813 (rendelési időben)

Taksony, Fő úti CBA mögött, a Fő úttal párhuzamos utcában!
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Új vezetés, új szemlélet a szennyvíztelepen?

J

találjunk a működtetésre, amely a lehetőségek mellett a
legkisebb terhelést jelenti a környéken élőknek.
• Beszélnek arról a városban, hogy a mostani magas talajvízszinthez nagymértékben hozzájárul a kiöntözött, tisztított szennyvíz. Erről mi a véleménye
Szijjártó Bencének, a kiöntözésért felelős Tiszta Víz
Kft. ügyvezetőjének?
Ahogy azt a híradásokból is tudjuk, tavaly példátlan mennyiségű, több mint 1.000 milliméter csapadék hullott, aminek következtében ma már hét Balatonnyi terület, vagyis több mint 300.000 hektár
szántóföld áll víz alatt. Miután Dunavarsány is egy sík
területen fekszik, a belvíz sajnos minket sem kímél. A
kiöntözött, tisztított szennyvíz csupán 10-40 milliméter közötti mértékben járul hozzá a magas talajvízszinthez. Arról is mindenkit meg tudok nyugtatni,
hogy a kiöntözött víznek nincs szaghatása, az ugyanis megfelel minden hatósági
és környezetvédelmi értéknek. Amit az erdőterületen esetleg tapasztalhatnak az
arra közlekedők, az abból adódik, hogy vannak az erdőben olyan területek, amelyeken mezőgazdasági talajmunka az elmúlt 4-5 évben nem folyt, így ott a talaj eliszaposodott, elzsírosodott. Ennek lehet egyfajta kellemetlen szaga.
• Van-e elég öntözőerdő, ami fel tudja venni a kiöntözött vízmennyiséget?
Jelenleg 70%-on áll a fásítás; arra törekszünk, hogy megközelítsük a 100%-ot,
ami annyit jelentene, hogy közel 2.600 köbméternyi vizet tudnának elpárologtatni naponta a tenyészidőszakban. Ez megközelítené a telepre beérkező napi vízmennyiséget.
• Nem lenne-e szerencsésebb egy technológiaváltás a szennyvíztelep tekintetében, ami esetleg teljesen szagmentessé tehetné a rendszert? Ács Sándor.
Egy ilyen váltás százmilliókba esetleg milliárdokba kerülne, amihez sem hazai,
sem uniós pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre, így erről – azt gondolom –
most fölösleges beszélnünk. Van olyan – az önkormányzatok által – elfogadott eljárásunk, amellyel a szaghatást csökkenteni lehet. Ez egy olyan vegyszerezési
technika, amellyel a szagot termelő folyamatok leállnak a szállítási szakaszokon,
és amikor beérkezik a telepre a szennyvíz, akkor már oxigénes környezetben fog
megindulni a bomlás. Az önkormányzatok társulása erre az eljárásra leszerződött,
és ha finanszírozza is, akkor meglátásom szerint csökkenhet a szaghatás. Erre, és a
társulásban részt vevő önkormányzatokkal való minél hatékonyabb együttműködésre fogok törekedni.

anuár 3-ától új vezérigazgatója van a Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zártkörű Részvénytársaságnak (továbbiakban: DTV Zrt.). Ács Sándor személyében tapasztalt
cégvezető érkezett városunkba, hiszen korábban a GYSEV vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, vegyipari-gépész üzemmérnöki végzettsége pedig szintén hasznos lehet a mostani feladatkörének ellátásában. A DTV Zrt.-vel szorosan együttműködő Tiszta Víz Kft. is új irányítót köszönthet, Szijjártó Bence ügyvezető igazgató több mint öt éve
él Dunavarsányban. A következő beszélgetésből nemcsak megismerhetik a vezetőket, de választ kaphatnak néhány, a szennyvíztelep jövőjével kapcsolatos kérdésre is. (Riporter: Szilvay Balázs)
• Elsőként Ács Sándor vezérigazgatóhoz fordulok. Milyen út vezette a soproni
GYSEV-től a dunavarsányi DTV Zrt.-hez?
Több szálon is tudok kötődni ehhez a városhoz és a DTV Zrt.-hez, de talán a legkézenfekvőbb a közszolgáltatás, hiszen a GYSEV, mint közszolgáltató vállalat az
egyike azon közszolgáltató cégeknek, amelyek képesek ezt a feladatot úgy ellátni, hogy finanszírozni is képesek magukat, a szolgáltatás színvonalára pedig relatív csekély a panasz.
• Ez utóbbi most nem mondható el a szennyvíztelepről…
Tisztában vagyok vele és azzal is, hogy ezek jogos lakossági panaszok. Tudni kell
azonban, hogy egy emberek által épített rendszer néha elromlik, és ennek sajnos
mindannyiunk számára érezhető következménye van. A mi dolgunk részben az,
hogy megelőzzük a lakossági panaszok keletkezését a szolgáltatás egyenletes, jó
színvonalával, másfelől pedig kezeljük a hozzánk érkező jogos bejelentéseket.
• Ez mit jelent pontosan? Azt, hogy képesek lesznek a szennyvíztelepet szagmentesen működtetni, vagy valamekkora kellemetlenséggel ezután is számolnunk kell?
Sajnos az egy szubjektív dolog, hogy mit érzünk szaghatásnak. Ha közelről és minden nap kell éreznünk, akkor tűrhetetlen. Ha viszont csak ritkán és távolról, esetleg
csak mások elbeszéléseiből tudjuk, hogy létezik szennyvíztelep, akkor sokkal toleránsabbak tudunk lenni a szaghatás tekintetében. Ez a folyamat, amit mi működtetünk - miután egy nyíltvízi technológiáról van szó -, valamekkora szaghatással mindig együtt fog járni, annak a mértéke nem mindegy. Az a célunk, hogy olyan módszert

Önkéntes mozgalom a segítség jegyében

Bosszúság a temetőben

A televízióban nap, mint nap látni, milyen sok család került veszélybe a belvíz
miatt az országban. A magas talajvíz Dunavarsányt is érinti, ezért most talán minden eddiginél időszerűbb egy olyan széleskörű együttműködés, ha tetszik mozgalom megszervezése, amelyik önkéntes alapon működik, és amelynek célja a gyors
és hatékony segítségnyújtás.
Ez a gondolat abban a Mészáros Sándorban fogalmazódott meg a minap, aki a
kilencvenes évek elején a falunapokat (akkori nevén expo napokat) szervezte
Dunavarsányban.
„Össze kellene fogni, ahogy teszik ezt azokon a településeken, ahol már düledeznek a házak” – fogalmaz az ötletgazda.
Városunkban hála Istennek még nincs ekkora baj, és reméljük, nem is lesz.
Vannak viszont elöntött pincék, működésképtelenné vált kazánok, fűtés nélkül
maradt épületek. Ezeknél bizonyára elkélne a segítség, csak az a baj, hogy nem
tud egymásról a bajba jutott és az, akinek esetleg módjában állna segíteni.
Ezen változtatna az a civil összefogás, amelyet Mészáros Sándor indítana útjára úgy, hogy mától telefonon vagy levélben várja mindazok jelentkezését, akik
elfogadnák a segítséget, illetve akik jó szívvel vennének részt a kárenyhítésben.
De jelentkezhetnek azok is, akik a logisztika megszervezését vállalnák, és a szervezési feladatokban segítenének.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Ezúton szeretném Önnel és az Olvasókkal megosztani egy novemberi, halottak napjához kötődő élményemet.
A sírkertbe gyakran kijáró emberként örömmel tapasztalom, hogy a Polgármesteri Hivatal megfelelően gondoskodik annak állapotáról. Mindenszentek
előtt például gondosan kiürítették a konténereket, lekaszálták a füvet, az egyik
fő útvonalat pedig murvával szórták be, így most már nem kell sárban járnunk.
Az erdei kártevők ellen kerítést építettek (bár igaz, a keleti oldalon az őzek még
mindig be tudnak járni). Sajnos még ezek ellenére is a felhalmozott avar és hulladék, a sok letört faág a gazdátlanság érzetét kelti. Arról a tapasztaltról már
nem is beszélve, amikor a kamaszok az utakon biciklivel versenyeznek, vagy a
sírok között hangosan bújócskáznak.
Mindez azonban semmi ahhoz képest, ami közvetlenül halottak napja után
történt. Az egyik családnak valószínűleg későn jutott eszébe az addig nem gondozott sír rendbetétele. Nekiláttak a mészkőből készült sírkő csiszolásának,
aminek következtében a környéken lévő sírokat fehér por lepte be vastagon.
Minden koszorú és virág szinte láthatatlanná vált az üveg mécsesekkel együtt.
Mindennek áldozatául esett egy frissen elkészült fekete gránit síremlék és a kigyomlált, beültetett sírhantok is. Amíg nem esett az eső, ez a hányavetiség a
halottakhoz és hozzátartozóikhoz méltatlan helyzetet eredményezett.
Csak remélni tudom, hogy a fent leírtak felhívják mind a temetőt gondozók,
mind a látogatók figyelmét a gondos, felelős magatartásra, és a jövőben nem
fordul elő hasonló, a temető nyugalmát és méltóságát sértő esemény.
B.-né Nagy Mária
Vörösmarty utca

A következő telefonszám Mészáros Sándornál csörög: 06/70 242-1869.
Lehetőség van levélben is kapcsolatba kerülni Mészáros úrral, mégpedig oly módon,
hogy a Polgármesteri Hivatal portáján adhatja le bárki a borítékot az ő nevére címezve.
A cél az, hogy a civil összefogás hosszútávon is működjön, és minden olyan
helyzetben mozgósíthatóak legyenek az önkéntesek, amikor szükség van rájuk.
Szilvay Balázs
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Egész évben a mindennapi munkánk mellett igyekszünk a hozzánk fordulóknak a problémáikra megoldást találni, és közben mentálisan is segítséget nyújtani. Nincs mit szépíteni a dolgon, be kell
vallanunk, hogy azt utóbbi időben nagyon sok család került nagyon
nehéz anyagi helyzetbe. Az eddig jól működő családokban is mindennaposak a létért való küzdelemben a feszültség okozta zavarok.
Elvesztette munkahelye egyik vagy mindkét szülő, ha van még, ott
lebeg, hogy meddig, ha kap fizetést kérdés, hogy mire elég.
Előfordul, hogy lemondják a szülők a napközit, mert nem tudják
fizetni az ebédet gyermekük számára. Ha egyszer elmaradnak a villany vagy gázszámla kifizetésével, tapasztalataink szerint elindul
egy tartozási hullám. Következő hónapban már két számlát kellene
ugyan annak a szolgáltatónak befizetni, így kénytelen máshonnan lecsípni egy kicsit, és akkor az nincs befizetve.
Ebben a nehéz helyzetben nem szégyen kérni! Így tettünk mi is.
Konzervet gyűjtöttünk azoknak, akik az ünnepek alatt és között nem
kaptak a konyháról ebédet. A beérkező konzerveket december 23-án
kiosztottuk. Fogadtuk a felajánlásokat, és igyekeztünk továbbítani
még karácsony előtt.
Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni az iskola pedagógusainak
és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a konzervekért. Szeretném
megköszönni Novák Zoltán Dunavarsányi lakosnak, hogy eljutatta
szolgálatunkhoz egy osztrák iskolában gyerekek által gyűjtött és csomagolt ajándékok egy részét. Ez több száz cipősdoboz lett volna, de
nem találtunk olyan vállalkozót, aki autóval vállalta volna a beszállítást. Így csak egy töredéke jutott el a gyerekekhez, de biztosak vagyunk benne, hogy nagyon örültek a dobozokban rejlő apró ajándékoknak, édességnek.
Még egyszer köszönjük az önzetlen segítséget!
A Gyermékjóléti és Családsegítő Szolgálat dolgozói

A MISA Alapítvány decemberben két alkalommal szervezett adományosztást Dunavarsányban a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében. Mindkét jótékonysági akció során jelentős értékű és
mennyiségű, zömében új, részben használt férfi, női és gyermekruhák,
cipők, játékok kerültek szétosztásra. Az elvihető adományok körét a
Gyermekjóléti Szolgálat összegyűjtött anyagai tovább bővítették.

Örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan éltek a lehetőséggel (esetenként a kapuig ért a sor vége), és nagyon sok embernek tudtunk
egy kicsit segíteni abban, hogy szebb legyen a karácsonya.
Az alapítvány kuratóriuma és minden aktivistája nevében szeretetteljes és boldog újesztendőt kívánunk:
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető

A Szenior Foglalkoztatási Klub következő összejövetele január 25-én,
kedden 14 órától lesz a Petőfi Művelődési Házban!

Mozgáskorlátozottak évzáró rendezvénye

A

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesületének évzáró rendezvényét a dunavarsányi Petőfi Művelődési
Házban tartottuk 2010. december 12-én. Az eseményre
Dunaharasztiból, Taksonyból, Áporkáról, Majosházáról és
természetesen helyből is érkeztek tagjaink, vendégeink.
A művelődési házban már korán reggel nagy volt a nyüzsgés. A
karácsonyi díszbe öltöztetett termet tovább szépítgettük, és közben
érkeztek a finomabbnál finomabb házi sütemények, amelyekkel a
Református Diakónia és a Lányok Asszonyok Klubja lepett meg
bennünket. Ezúton is köszönjük szépen! A télies, havas utak ellenére szerencsére szép
számmal érkeztek tagjaink,
vendégeink,
akiket Gergőné Varga
Tünde alpolgármester
asszonyunk és Balázs
Zoltán elnökünk köszöntött.
A bevezető és a rövid beszámoló után
kezdetét vette a szórakozás. Fellépőink a
legmesszebb menőkig
gondoskodtak a jó
hangulatról. Városunk
előjárói közül többen
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megtiszteltek jelenlétükkel és/vagy támogatásukkal, amit
ezúton is köszönünk! Az ízletes, finom ebédet a Bakterház Pizzéria készítette és tálalta fel.
Ebéd után folytatódott a színvonalas
műsor. A talpalávalót Fajta József
szolgáltatta. A jelen lévők jól érezték magukat, elégedetten, szép emlékekkel tértek haza. Köszönet támogatóinknak, fellépőinknek, segítőinknek! Velük tehettük emlékezetesebbé, szebbé ezt a napot. Mindenkinek kívánunk egészségben gazdag, boldog újévet!
Balázs Zoltán elnök, Wieszner Lászlóné összekötő,
Fenyvesi Lajos összekötő
Támogatóink: Dunavarsány Önkormányzata, Petőfi Művelődési
Ház, Bóna Zoltán Polgármester úr, Gergőné Varga Tünde alpolgármester asszony, Száger Gyula, Bakos Pékség, Robi Cukrászda, Liptai
Sándor, Törtey Zsolt (CBA), Panni Bolt, Szilvi Zöldséges, Illés Ilona,
Református Diakonia és Közösségi Ház, Lányok Asszonyok Klubja.
Fellépőink: Árpád Fejedelem Általános Iskola 5. osztály (svábtánc), betanította: Lindwurmné Marika; M&M Táncsport Egyesület,
tanárok: Molnár Andrea, Schreiner Balázs; Sípos Zsuzsa (énekes);
Napsugár Anna (jeltáncos); Step&Roll Duo (kerekes táncospár);
Lakatos Györgyné (vers); Napfény Tánccsoport; Fajta József (zene).
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M&M TánCsporT EgyEsülET
2010: 10 arany-, 12 ezüst-, 9 bronzérem
többen más párral folytatják
a versenyekre való készülést.
Gratulálunk minden versenyzőpár elért eredményéhez!
Az edzéseken és a versenyzésen kívül 2 hagyományos
rendezvénye van egyesületünknek, melyeket nagy sikerrel tartunk meg minden évben.
Az egyik a nyári tánctábor,
melyen 42 táncos vett részt augusztus 2-a és 8-a között. A tábor programjában nemcsak a
latin és a standard táncórák
szerepeltek, hanem aerobik,
melyet Ács Loréna tartott a
gyerekeknek
minden második nap, valamint érdekességként állóképesség
fejlesztés miatt
ismét Kango
cipőt húzott
mindenki, és majd két órát
dolgoztak. Nem kis mennyiségű izzadtság szakadt le róluk ez idő alatt. Balett órát is
sikerült beiktatnunk a tábor
programjába, melyet Farkas
Zsuzsanna tanárnő tartott, valamint jazz balett is szerepelt a programban
többször, melyet az ország egyik legelismertebb tanára, Fodor Zoltán tartott. Természetesen maradt idő a játékra, a pihenésre is a kemény munka mellet, hiszen az iskola udvarán
újra felállítottuk a medencét, hogy az órák
közti szünetekben kicsik és nagyok egyaránt
lubickolhassanak, még úgy is, hogy nem volt
időnk strandra menni hét közben. Mindenki
megelégedésére finom, ízletes ételek kerültek
az asztalra mind a délelőtti, mind a déli, mind
pedig a délutáni étkezést tekintve. Na persze
ehhez nagyban hozzájárult Agárdi Erzsike,
aki szinte minden nap meglepte a gyerekeket
valamilyen finomsággal (fánk, gombóc sütemény több 100 db), és szülők is érkeztek kosarakkal, fagyival, dinnyével, palacsintával,
sütivel. Szóval fogyni nem fogyott senki a táborban még úgy sem, hogy a nap nagy részét
keményen végig dolgozták a táncteremben.
Hamar elérkezett az utolsó előtti nap, amikor a hagyományokhoz híven gálaestet tartottunk, melyre meghívtuk a szülőket. Mi műsorral kedveskedtünk nekik, ők meg gulyást
főztek, húst és süteményeket sütöttek. Mindenki bemutathatta új táncait, amit a tábor
alatt tanult, majd meglepetésként egy kis
könnyed műfajú Zumba is bekerült a meglepetéstáncok közé. Az est programját az egyesület tanárainak, Schreiner Balázsnak és Molnár Andreának a tánca zárta. Addigra már
majdnem éjfél is lett.

Egyesületünk ismét eredményes évet tudhat
maga mögött, hiszen versenyzőink 2010ben is kiváló eredményeket hoztak. A Magyar TáncSport Szakszövetség által szervezett versenyekből 59-en vettünk részt.

A

z elmúlt évben legeredményesebb
versenyzőink: Turcsák Dávid – Karassantes Sofia, külföldön is megmérettették magukat. Jártak Szlovákiában és
Szerbiában, ahonnan – tőlük már szinte megszokott módon – aranyéremmel tértek haza,
mivel 8 aranyérmet, 2 ezüst- és 1 bronzérmet
szereztek. A „2010 Budapest Bajnoka” címet
is elhozták. Dávid 2011-ben új táncpartnerével, Kardos Judittal folytatja a versenyzést,
mint „B” osztályos versenyző.
Juhász Patrik – Bálint Zsuzsanna 12 versenyen vettek részt, melyekről 1 arany-, 3
ezüst- és 2 bronzéremmel tértek haza. Ők is
„B” osztályban folytatják a versenyzést idén.
Dobos Richard – Krausz Judit 17 versenyen mérették meg magukat, ahol 2 ezüst- és
5 bronzérmet szereztek. Richard „C” osztályban, felnőtt kategóriában folytatja a versenyzést új táncpartnerével, Tóth Magdolnával.
Almás József – Bálint Dorottya 6 versenyen indultak, és ezzel elérték a „C” osztályt,
emiatt csak idén folytathatják tovább a versenyzést.
Kákonyi Marcel – Galambos Lilla 10 verseny résztvevői voltak, ahonnan 1 arany-, 4
ezüst- és 1 bronzérem tulajdonosaként térhettek haza. Ők is feljutottak a „C” osztályba, és
csak idén folytathatják majd a versenyzést.
Lőrincz Sándor – Jenei Tünde, mint új
versenyzőink 3 megmérettetésen vettek részt
az év végén, 2 ezüstérmet és egy 4. helyezést
sikerült bezsebelniük.
Tánciskolás versenyeken is indultak kezdő
versenyzőink, akik szintén jó eredményeket
értek el: Gál Bertalan – Balázs Szintia, Ódor
Tamás – Várhalmos Nikolett, Tógyer Dominik – Bak Lívia, Krasznai Tamás – Csízi Kinga, Lakatos György – Dér Petra. Közülük

Nagyon várta mindenki az utolsó napot, és
mindenki nagyon szurkolt, hogy jó idő is legyen, mivel Mogyoródra mentünk volna az
Aqua Parkba. A jól megérdemelt szórakozáshoz az időjárás nem kegyeskedett, de gyors átszervezés után Budapestre indultunk az Aquaworld-be, és egy szép napot töltöttünk együtt
sok szülő kíséretében. Az élménypark egyetlen csúszdája sem maradhatott ki, legyen az
kicsi vagy felnőtt, szinte még enni is elfelejtettek kijönni a vízből, annyira belefeledkezett
a kis csapat a csúszdázásba.
Miért is volt ez a tábor augusztus első hetében? Azért, mert a Zánkán megrendezendő
Diákolimpiára készültünk fel, ami augusztus
1-jétől 15-éig tartott.

A másik nagy eseményünk, melyet december 11-én rendeztünk a Petőfi Művelődési
Házban, az évzáró karácsony, ahol több mint
200 néző kísérte figyelemmel a 85 táncos
szebbnél szebb előadását, majd mindenki
ajándékot kapott a karácsonyfa alatt. Ekkor
kerültek kiosztásra az egyesület által alapított díjak is. Legtöbbet teszi a táncért: Dobos
Richard és Bálint Zsuzsanna.
Legjobb táncos: Juhász Patrik, legjobb táncosnő: Bálint Zsuzsanna. Legeredményesebb
versenyző: Turcsák Dávid. A középhaladó csoport legjobb táncosa: Győri Dominika, a taksonyi csoportunk legjobb táncosa: Dér Petra.
Meglepetéstáncok sokaságával zártuk a
műsort, melyeket a gyerekek maguk állítottak
össze, és önállóan készültek fel az előadásra.
A karácsonyi hangulat éjfél utánig tartott,
amikor is a törzsgárda csapat összepakolt és
búcsút mondott egymásnak.
Itt szeretném megköszönni egyesületünk
tanárainak, Molnár Andreának, Schreiner
Balázsnak és Guttengéber Mariettának az
éves munkáját, további sok sikert kívánva jövőbeli munkájukhoz.
Mit is kívánhatnék az idei évre? Soha roszszabb ne legyen, mint 2010-ben!
A versenyzőknek jó felkészülést – ami kemény munkát igényel –, kitartást és sok sikert,
sok jó eredményt!
Mekler Andrea
M&M TSE elnöke
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Tánckarácsony Willpower módra
A Soli Deo Gloria Közösségi Ház adott
otthont gyermekek, ifjak, szülők és
nagyszülők közös karácsonyi ünnepségének, akiket egy dolog biztosan
összeköt: a tánc!

L

assan két éve működik
Dunavarsányban egy
csoport, amely összefogja a fiatalokat és lehetőséget ad
számukra az új stílusú, modern
táncok tanulására Ez idő alatt
virágzó csapatunk olyan repertoárra tett szert a mozgás világából, amelyből már önálló estet és bemutatót tarthattunk.
Úgy döntöttünk tehát, hogy közös, karácsonyi ünnepléssel
egybekötött műsort adunk táncosaink, hozzátartozóik és barátaik részére, hogy megmutassuk annak a munkának a gyümölcsét, amelyik ezen idő alatt
folyamatosan és eredményesen
érlelődött.

Nagy meglepetésünkre és
örömünkre rengeteg családtag
érdeklődését sikerült felkeltenünk, és várakozásainkat
messze felülmúlóan érkeztek
anyukák, apukák, testvérek és
sokan mások december 22-én
a Habitat utcába, zsúfolásig
töltve a ház nagytermét, hogy
velünk együtt ünnepeljenek.
A műsort a kisgyermekek előadása nyitotta meg, akik még
csak pár hete vágtak bele a
foglalkozásokba, majd sorra
következtek a nagyobbak.
Megtekinthettük felnőtt csoportunk hip hop koreográfiáit,
erős titánjaink akrobatikus,
olykor veszélyes break mutat-

ványait, és Farkas Roland
egyedi electric boogie szólóját. Ügyelve arra, hogy az
idősebb közönség számára
olykor monotonnak tűnő
mozdulatok, és a sokszor dallamtalan „dübörgő”, csupán
ritmust szolgáltató zenék ne
tegyék unalmassá programunkat számukra, igyekeztünk minél színesebbé varázsolni azt. Így láthattunk még
a dunavarsányi Willpower
csoport bemutatásában showtáncot, és - hagyományainkhoz hűen - népi elemekkel ötvözött előadást, de hallhattunk karácsonyi verset Gersei
Reginától, és a hely adta lehetőségeket kihasználva orgonamuzsikát is. Vendégfellépőink
az M&M Táncsport Egyesület
és a kiskunlacházi Evolution
Dance Team tagjai voltak,
akiknek ezúton is köszönjük a
közreműködést! Végül közös
énekléssel zártuk az est műsoros részét, melyet a szülőkkel

MODERNTÁNC OKTATÁS!
Hip hop, break dance,
electric boogie
5-12 éves korig junior, illetve 12 év felett
ifjúsági csoportokban!

Info: 06/20 431-2873

való kötetlen beszélgetés és a
gyermekek megajándékozása
követett.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a
szervezésben, az ételek, italok
elkészítésében, a műsorban
vagy a helyszín biztosításában
segítségünkre voltak, és ezzel
járultak hozzá ünnepi perceink tartalmas eltöltéséhez!
Kiskunlacházi kolléganőmmel, Boross Nikolettel továbbra is szeretettel várjuk a
lelkes dunavarsányi és környékbeli fiatalokat, hogy
hasznosan, kemény munkával, mégis szórakozva és kikapcsolódva töltsék szabadidejüket, és tanuljanak bele a
hip hop táncok világába akár
a gyermek, akár az ifjúsági
csoport foglalkozásain belül,
az előttünk álló évre pedig
minden kedves lakosunknak
kívánunk áldott, békés újesztendőt!
Kun László
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A gyermekbántalmazásról
Mindig is ellene voltam a gyermekkel szembeni erőszaknak, de igazán sosem
mertem mélyebbre ásni a témában. Egyfajta képzeletbeli falat húztam magam
és a médiában elhangzott tragédiák közé, melyben gyermekek estek áldozatul.

N

emrégiben lettem figyelmes az IWIW
közösségi portálon egy olyan klubra –
alapítója is áldozata volt szülőanyja agressziójának – amelyik foglalkozik ezzel a hatalmas
problémával, és célja a brutális gyermekbántalmazók büntetésének súlyosbítása. A klub
neve: ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉST A GYERMEKÜKET BÁNTALMAZÓKRA KLUB, mely megtalálható a FACEBOOK-on is. A klubba már majdnem 68 ezren
regisztráltak, ahol kérdőív kitöltésével és saját
megfogalmazású ötletekkel, gondolatokkal le-

het segíteni egyfajta petíció megírását a törvény módosításához. Rengeteg szomorú történet, médiában nem teljesen leadott tragikus
eset, fénykép került napvilágra, melyekről sokan nem is tudnak, el sem hisznek. Minden elolvasott hír és megnézett kép után kicsit
„meghaltam”!
Akkor jöttem rá, hogy sokan inkább tudomást sem vesznek az ilyen esetekről, hiszen
így meg nem történtté válnak. Pedig sajnos
létezik, és egyre több gyermek esik áldozatul,
mert az ilyen bűntettek derülnek ki a legne-

hezebben, és az elkövetők nevetségesen enyhe ítéletet kapnak. Sokszor végződik a bántalmazás halállal úgy, hogy a gyámügy, gyermekvédelem nem is tudott semmiről, csak a
szomszéd, rokon, barát. Csak ők, de nem tettek semmit!
Igenis lehet és kell ellene tenni, pár kattintással regisztrálhatunk az IWIW-en vagy FACEBOOK-on alapított klubba, és járhatunk
nyitott szemmel, az észlelt vagy feltételezett
bántalmazást pedig jelenthetjük akár névtelenül, mert a gyermekeknek vannak jogaik, és
az őket ért családon belüli bántalmazás nem
magán, hanem KÖZÜGY!
Nagyné Sípos Erika
/Délegyháza/

Az óvodás gyermekek szüleihez!

Üdvözlöm kedves Olvasó, a nevem Albert
Tibor. Idén szeptembertől én látom el a helyi
óvodában a gyógypedagógiai teendőket. Fejlesztem a bizonyos képességterületeken elmaradást mutató diagnosztizált gyermekeket, különböző képességvizsgáló eljárásokkal igyekszem kiszűrni azokat, akiknek mielőbbi és
célzott fejlesztésre van szükségük, illetve tanácsokkal látom el a szülőket, miként tudják
segíteni gyermekeik egyenletes és előremutató, harmonikus személyiségfejlődését.

A 2011/12-es tanévben 9. évfolyamos
nappali tagozatos osztállyal bővül a
Hunyadi Mátyás ÁMK Gimnáziuma. A
gimnázium az új épületszárnyban kap
helyet, melyet csaknem 700 millió forintos beruházás keretében a fenntartó
Városi Önkormányzat építtetett uniós
pályázati támogatással.

Itt jegyzem meg, hogy minden tiszteletem a
szülőké, hisz munkájuk a legnemesebb, s tán
legnehezebb tett az életben. Kérésem továbbá
nem mindenkihez szól, csak azokhoz, akik
felháborodnak szavaimon…
Eddigi munkám során immár többé-kevésbé
fel tudtam mérni bizonyos kapcsolatrendszert,
kapcsolattartási minőséget a szülők és az óvodai dolgozók között. Kissé elszomorít a jelenlegi helyzet, ugyanis azt tapasztalom, hogy a
szülők illetve hozzátartozók (szerencsére kis
része), nem veszi elég komolyan az óvodai nevelők munkáját, nem veszi komolyan a nevelők észrevételeit a gyermekekkel kapcsolatban.
Nem értem azt a fajta hozzáállást, amivel
egyesek felül szeretnék bírálni a hozzáértők
munkáját azzal, hogy eleresztik fülük mellett a
szavaikat. Az óvónők éveken át tanulták a
gyermeklélektant, nem pedig csak hallottak róla. Továbbá hosszú évek tapasztalata építette ki
bennük a meglátás, az észrevétel képességét.
Mégis azzal kell szembesülniük, hogy időnkét

olyan a hangjuk, mint a pusztába kiáltott szó.
Számomra minden szempontból a gyermek
az első, a gyermek fejlődése, és ezáltal a majdani problémamentes élete az, amit mindenkor az első helyen tartok számon.
A megfelelő kommunikáció és információcsere alapfeltétele a hatékony személyiségfejlesztésnek. Pozitív irányú előrelépést jelentene tehát, ha a szülők nem várnák meg a
gyógypedagógiai véleményem, hanem az
óvodapedagógusok és munkatársaik szavára
is hallgatnának. Azon emberek hangjára, akik
szeretettel irányítják a gyermekeket a helyes
viselkedési formák irányába.
Végezetül fontos tudni, hogy az óvodában
nem gyermekmegőrzés folyik, hanem célzott
fejlesztés. Fejlesztés, ami a mindennapi életre készíti fel az apróságokat. Köszönet jár érte a nevelőknek, s nem pedig flegmatikus elutasítás.
Segítő szándékkal az együttműködés reményében, a gyermekek érdekében!

Új gimnázium Halásztel ken
zeneiskola öt tanszakkal, 90 fős koncertterem és a
Városi Könyvtár kapott helyet. Esztétikus, európai
színvonalon felszerelt, akadálymentes környezetben
tanulhatnak a középiskolások. A tanítás általános
tanterv szerint folyik, kiemelt óraszámban az idegen
nyelv és az informatika.

8. osztályos jelentkező tanulókat. A felvételi pontszámot három részből állapítják meg: az általános
iskolai 5-7. évfolyam év végi + 8. évfolyam félévi
tanulmányi eredmények (40%), központi írásbeli
vizsga (50%), felvételi elbeszélgetés (10%).
Sajátos nevelési igényű és testi fogyatékos tanulókat is fogadnak.
Az intézményben 2009/10-es tanévtől levelező tagozaton már működik a gimnázium, ahová a 18.
életévüket betöltött felnőttek jelentkezhetnek –
felső korhatár nincs.
Az érdeklődők előzetes egyeztetés után személyesen is meglátogathatják az intézményt.
Cím: Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-52.
Telefon: 06/24 474-231,
honlap: www.hunyadi.halasztelek.hu

Az új szárnyban a tantermeken kívül természettudományi előadóterem, két számítástechnika terem, a

A 2011/12-es tanévben a felvehető maximális létszám 35 fő, a környező településekről is fogadják a

Juhász Zoltánné
igazgató
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Segítség és szolgálat egész évben
„Legnagyobb eredményünk, hogy megőriztük szívünk éberségét, és helyünket a bajba jutottak mellett”
- mondta évet értékelő összegzésében Kozma Imre
atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.
A Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Csoportja a középmagyarországi régió helyi szervezeteként működik. Önkénteseink száma 17 fő, akik segítenek a
helyi adományok fogadásában és
eljuttatásában a térség rászorultjaihoz.
A csoport választás (2008) után
kinevezett vezetője: Végh Istvánné, Mártika (vegh.istvanne@maltai.hu). A csoport gazdasági vezetője: Surányi Tibor (suranyi.tibor@maltai.hu).

tött termet Könözsi Laci bácsinak és „mikro” zenekarának.
- Szerdánként nyugdíjas délutánon fogadjuk az időseket, akiknek városunk vezetői, orvosai is
egy szabad beszélgetés keretén
belül válaszolnak, beszélnek az
aktuális eseményekről.
- Anyák napja alkalmából köszöntöttünk mindenkit az erőspusztai otthonban.
- A vörös iszap katasztrófa példás
adni akarást és adományozást
indított el Dunavarsányban is.

Mint ismert, az önkormányzat
pályázat útján ad lehetőséget,
anyagi támogatást a helyi civil
szervezeteknek. 2010-ben - az
előző évekhez hasonlóan - „Karácsonyi és egész éves élelmiszertámogatás”-ra pályáztunk. Az önkormányzattól nyert támogatást
tartós élelmiszer, apró édességek,
kedvességek és gyümölcs vásárlására fordítottuk, amit a Máltai
Szeretetszolgálat központi raktárából kapott élelmiszercsomagokkal együtt adtunk át a rászorultaknak karácsony időszakában. Szerény lehetőségeinkkel
idős nyugdíjasokat és a több
gyermekes rászorulókat is segítjük. Együttműködünk városunk
szociális és egyéni csoportjaival,
akik sokat segítenek a rászorultak
kiválasztásában.
Éves tevékenységünk néhány
eseménye:
- A napközi átépítése alatt helyiséghasználati díj nélkül fél évre
átadtuk tanteremnek az épületet
az általános iskolának.
- Zenei próbákra biztosítjuk a fű-

Karácsony és szilveszter között
a Népdalkör kis csoportjával meglátogattuk az erőspusztai otthon lakóit, akiknek sok örömöt szerzett a
zenés műsor, a mesemondás, a közös éneklés és a személyes találkozás. Lehetőségeink szerint nekik is
kedveskedtünk szerény ajándékcsomagjainkkal, melyeket csillogó
szemmel köszöntek meg. Ezúton
köszönöm a Népdalkör és minden
segítő aktív részvételét az erőspusztai látogatáson.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Csoportja
csatlakozott a Katolikus Karitász
kéréséhez, akik konkrétan a Devecserben dolgozó 120 önkéntes
meleg étellel való ellátását kérték. A katolikus templomokban
hirdetett és kért adományok gyűjtését Józsa Sándorné végezte. A
főzéshez jelentkezett, eljött Devecserbe és aktívan dolgozott
Nagyvarsányról Kátai Istvánné
Kati néni, Tóth Ferencné, Kisvarsányról Józsa Sándorné, Siklódi
Alajosné, Surányi György és Surányi Tibor.
Az adományok gyűjtésében,
szervezésben Oláhné Győrfi Tündi és férje, Oláh József példás
munkát végeztek, akiknek ezúton
köszönjük az önzetlen támogatást. Külön köszönet mindazoknak, akik név nélkül adományoztak ruhát, élelmiszert, tisztítószert, pénzt, és ránk bízták annak
eljuttatását Devecserbe. A főzéshez a cserkészek és csoportunk
biztosította a sátrat és a főzőedényt. Köszönet mindenkinek a
főzéshez kapott alapanyagokért,
kenyérért és péksüteményért.

Az adományokat, a főzéshez
szükséges eszközöket, alapanyagokat és az önkéntes segítőket két
„csurig” megrakott autóval szállítottuk Devecserbe.
Tábori körülmények között
főztünk száznegyven főre ebédet,
ami kolbásszal és füstölt hússal
dúsan megrakott paprikás krumpli és babgulyás volt. Még teljesen
nem készült el a két üstben az
étel, amikor már vacsorára is kértek még hetven adag paprikás
krumplit, mert azon a hétfői napon több mint ezerkétszáz önkéntes érkezett az ország minden részéből Devecserbe! Az önkéntes
kárelhárítók vacsorájához is hozzájárultunk a harmadik hetven
adag étellel.
A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken, és ez
egyre nagyobb erőfeszítésre
késztet bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfőbb értéke
a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai
felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rendelkezésére álló források ésszerű felhasználásával fajra, nemre, nemzetiségre, vallási, politikai vagy bármely más
meggyőződésére való tekintet
nélkül - kizárólag a rászorultság
alapján és mértékéig nyújt támogatást.
BÉKÉS, SZERETETTELJES
ÉS EGÉSZSÉGBEN BŐVELKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN a Máltai Szeretetszolgálat
Dunavarsányi Csoportjának nevében:
Surányi Tibor
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KULTÚR-lapok
Életképek a művelődési házból

A

város apraját, nagyját sikerült kimozdítanunk otthonából, és az ünnepek közeledtével közösen ünnepeltünk. A Mindenki karácsonyán csodálatos hóesésben élhettük meg advent utolsó hétvégéjét. A hópihék alatt előbb az óvodások, majd a cserkészek betlehemes játékkal szolgáltak. A 724-es számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat gyújtotta
meg az óriási adventi koszorúnk 4. gyertyáját azzal a szimbolikus békelánggal, amelyet Bécsből hoztak, és amellyel a Parlamentben lévő adventi koszorú harmadik gyertyáját is meggyújtották pár nappal korábban. A kinti rendezvénnyel párhuzamosan bent a melegben a civil szervezetek finomságait kóstolhattuk körbe, és a Luca-napi vásárosokkal megtelt nagytermünkben sokan itt szerezték be szeretteiknek a Jézuska fából, gyöngyökből vagy éppen foltvarrással elkészített ajándékait. Miután
pedig már elfogyott a sok enni és innivaló, Kis R. Sándor plébános és Dr. Bóna Zoltánné lelkipásztor közreműködésével a
koszorú megáldásával és énekszóval zártuk programunkat. Másnap, december 19-én újra kinyitottuk „kapuinkat”, és délelőtt a baptista gyülekezet szervezésében hangolódhattak rá az érdeklődök a szeretet ünnepére, délután pedig a Mollissima Női Kar adventi és 10 éves jubileumi hangversenyén töltődhettünk fel szép ünnepi muzsikaszóval karácsonyra.
(A teljes adventi programjaink lebonyolításához köszönetet mondunk az étel-ital felajánlással élő civil szervezeteknek,
valamint az OTP Bank Nyrt. támogatásának.)
A művelődési ház
dolgozói

Lovas szán

Karácsonyi forgatag

Adventi műsor

Karácsonyi ünnepség Nagyvarsányon

Gyertyagyújtás

Jubileumi előadás

A város karácsonyfája

Adventi hangverseny

XXII. évfolyam 1. szám
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A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai
Állandó programok
Szakkörök, klubok
KÉZIMUNKA SZAKKÖR
Foglalkozás ideje: hétfő 15-16 óra
Vezeti: Szabó Csabáné
ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
Foglalkozás ideje:
kéthetente keddenként 15-16 óra
Vezeti: Glázer Mihályné
DUNAVARSÁNYI NÉPDALKÖR ÉS
CITERAZENEKAR
Foglalkozás ideje:
Citera: szerda 18-19 óra
Népdalkör: szerda 19-21 óra
Vezeti: Szikora Ferencné
LÁNYOK ASSZONYOK KLUBJA
Foglalkozás ideje:
kéthetente csütörtökönként 18-20 óra
Vezeti: Ullmanné Király Edit

RINGATÓ
Foglalkozás ideje: szerda 9.30-10 óra
Vezeti: Horváthné Baranyai Ágnes zenepedagógus
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
Tanfolyamok:
HASTÁNC
Foglalkozás ideje: hétfő 18.30-19.30
Vezeti: Kozma Márta
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom
NÉPTÁNC
Foglalkozás ideje: péntek 19-21 óra
BARANTA
Foglalkozás ideje: kedd 18-20 óra
BALETT
Foglalkozás ideje: hétfő 19-20 óra
VERSENYTÁNC TRÉNING
Foglalkozás ideje: csütörtök 16.30-18 óra
csütörtök 19-20 óra
Vezeti: Molnár Andrea és Schreiner Balázs

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő: 9-17 óra, kedd: 9-17 óra
szerda: 12-16 óra, csütörtök: 9-18 óra
péntek: 8-15 óra
Telefon: 06/24 534-251
Termékbemutatók, vásárok

Január 19.
9-12 óra

Február 1.
9-14 óra

Vegyes vásár

Termékbemutató

Január 21.
10-12 óra

Február 8.
9-14 óra

Termékbemutató

Termékbemutató

Január 25.
8-11 óra

Február 9.
9-17 óra

Használtruha vásár

Szemvizsgálat

Bababörze
Február 12. (szombat) 9-12 óra
Eladhatja kinőtt gyermekholmijait,
és vásárolhat is kedvező áron.
Asztalfoglalás 06/20 977-1708

Kerámia Kiállítás a művelődési házban!
Január 25-e és február 6-a között helyi lakosunk, Dr. Józsefné Babó Gabriella kerámia kiállítása látható „A világ létra, amelyen az
egyik fel, a másik lemegy” címmel a művelődési házban.
„Mivel az ember közösségben él, sok mindent
lát, hall, olvas, így némi fogalma van a világról. A megszerzett élettapasztalatok motiváltak, hogy megalkossam a körülöttem élő emberek örömét, bánatát, az elfelejtett népi
mesterségeket szobrokban kifejezve. Biztosan sok hibát fognak felfedezni a látogatók,
de ezt nézzék el nekem, a jóindulat vezérelt, a
kritikát pedig vállalni kell.” Ezekkel a személyes alkotói gondolatokkal várunk minden
kedves látogatót a kiállításra, melynek megnyitója január 25-én 14 órakor lesz.
Portré:
Dr. Józsefné Babó Gabriella bár csak két éve él közöttünk, de családja révén tősgyökeres dunavarsányi lakos. A gimnáziumi évek után kezdett el megismerkedni a szobrászattal. Kezdetben egy erdélyi
szobrászművész mellett „bojtárkodott”, és sok
hasznos dolgot megtanult, ellesett Koncz Ernőtől.
Ám megélni nem lehetett a művészetből, így főállásban a belügyminisztériumnál titkárnői beosztásban dolgozott, és mellette szabadidejében továbbra is készített kerámia tárgyakat. Majd végérvényesen, mint nyugdíjas tudott igazán a
hobbijának élni, és elkezdett kisplasztikákat, plaketteket alkotni.

Kiránduljunk Együtt! 2011. február 19-én (szombaton)
szeretettel hívunk mindenkit Miskolcra, a

KOCSONYA FESZTIVÁLRA.
A komor februári hidegben fergeteges mulatsággal, vásári hangulattal,
kulturális műsorokkal és nagy tányér kocsonyákkal múlathatja az időt az,
aki Miskolcra utazik ezen a hétvégén.
A program része a Jégszobor kiállítás, amely a város utcáin tekinthető meg.
Indulás: 7.00-kor a művelődési ház elől. Hazaérkezés: kb. 21 órakor.
Költség: busz 2.500 Ft körül (résztvevők számától függ).
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2011. február 15-éig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Ú T R AV A L Ó

Régi-új hagyomány Nagyvarsányon

D

ecember este, csillogó hóesés. Nagyvarsány utcáin egy kis csapat jár estéről estére házról házra. Kezükben apró lámpások, melyek fényétől még jobban
szikrázik a fehér hó. A külső szemlélő azt hihetné, hogy milyen buzgó sétálók ők, de valójában egy nagyon régi adventi ájtatos szokás
felelevenítőit láthatták. Ez a szokás a „Szállást
keres a Szent Család”. A hagyomány szerint
kilenc család alkot egy „bokrot”, s esténként
más és más „bokorhoz” viszik az előzetesen
megáldott Szent Család-képet és Mária szobrot. December 15-én a templomból indulnak a
családok, és december 24-én az éjféli szentmise előtt ide viszik vissza a kegytárgyakat.
Nagyvarsányon ezt a hagyományt egészen
1962-ig őrizték. Úgy tudjuk, hogy akkor
Stark József házában fejeződött be, ezért a

tavalyi (2009-es) újraindításkor ez volt az első hely, amit meglátogatott a „Szent Család”.
Józsi bácsi és felesége már nem élnek, de
unokájuk és családja szívesen látták a hagyomány újrakezdőit. Hogy minél több dologban hasonlítsunk elődeinkhez, igyekeztünk minél több tárgyi és szövegbeli emléket
felkutatni. Így kerültek elő Misek Pálné Annus néni írásából azok a szövegrészek, amelyekkel a családok a befogadó család ajtaján
kopogtatva kérnek bebocsátást. Meglett az a
Mária szobor is, amit kifejezetten ennek a
szokásnak a gyakorlására vásárolt régen
Lindwurm Józsefné Száger Anna. Száger
Gyuláék, akiknek a tulajdonában van, felújíttatták, és idén már esténként ez a szobor
járt házról házra. Külön öröm volt, hogy fiatal családok együtt jöttek ezekre az estékre,

közelmúltban 60. házassági évfordulóját ünnepelte Petróczi
Lajos és felesége, Nyesô Erzsébet.
A házaspár meghitt ünnepség keretében erôsítette meg hatvan évvel
ezelôtt tett esküjét.
Jó egészséget, szép, szeretetteljes
életet kívánunk az egész családnak!

A

„Hitünk a legszemélyesebb közügyünk”. E frappáns megállapítás
fejezi ki a hit személyes, bensőséges, privát
mélységét, ugyanakkor gyülekezeti, egyházi,
ökumenikus és társadalmi szélességét. Krisztus követőinek Egyetemes Imahete január
harmadik hetében arra hív mindannyiunkat,
hogy az Ige közös tanulmányozásával, imádsággal, bizonyságtétellel, szeretetvendégséggel, egyéni és közösségi sorsok megismerésével és mindenekfölött a krisztusi szeretet
megélésével figyeljünk egymásra, a világ keresztyéneire, és így gazdagítsuk egymást.
Ebben az esztendőben a közös figyelem
Jeruzsálem felé fordul. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv igeszakasza az ősegyház akkor harmonikus bölcsőjéhez vezet. A
napi híradások pedig a mai Jeruzsálem sokszor diszharmonikus életébe ad bepillantást.
A mai Jeruzsálem különböző felekezetű keresztyénei egy szívvel hívják őszinte imádságra a világban élő testvéreiket. Jó alkalom
ez arra is, hogy odamérjük egyházi életünket a jeruzsálemi ősgyülekezet ismérveihez,
amelyekről ezt olvassuk: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.” (ApCsel 2,42).

nem sajnálva azt az egy órát, amit így nem
vásárlással vagy tv nézéssel töltöttek. Reményeink szerint hosszú éveken keresztül lesznek majd, akik még fontosnak tartják az
ilyen régi szokások újrakezdését, gyakorlását, és egyre többen csatlakoznak majd hozzánk.
2011 a katolikus egyházban a család éve is
egyben. Nagyvarsányon a 11 órakor kezdődő
szentmise előtt külön imádság szól a családokért, mert bízunk benne, hogy Adolf Kolping
szavai valóra válnak: „Ha visszanyerhetné eredeti rendeltetését, méltóságát a család, biztosan megint lennének tisztességes emberek,
akikkel nagy dolgokat lehetne véghez vinni.”
A hagyományt újraindító Szent Vendel Kolping Család Egyesület nevében:
Schuszter Istvánné

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik férjemet, Mayer
Györgyöt elkísérték utolsó
útjára, és osztoztak a bánatban.
Mayerné Csuka Anikó
legjobb befektetésnek bizonyul,
mert ezáltal emberségünkben növekszünk, ismeretünkben gyarapodunk, emberi minőségünkben épülünk. S nem utolsó
sorban testvéreket és barátokat szerzünk ezzel. Ezen az úton az ősegyházi/jeruzsálemi
„társadalmi helyzetkép” is talán egyszer
megvalósulhat körülöttünk, amelyről így olvasunk: „… dicsérték az Istent, és kedvelte
őket az egész nép.” (ApCsel 2,47).
A modern kommunikáció világában lassan valóban az egész lakott földön mindenki kapcsolatba kerülhet mindenkivel. De bizonyosan így van már ez kontinensünkön,
amelynek intézményes kifejeződése az Európai Unió és annak folyamata, az európai
integráció. Európának a keresztyénség adott
lelket, az európai népeket pedig a keresztyén hit, remény és szeretet, az ezt kifejező
kultúra és az ebből fakadó erkölcs/jog kapcsolja látható és láthatatlan kötelékekkel
egymáshoz. Annak a fél esztendőnek a küszöbén, amelyben hazánk minősítetten felelős kontinentális szolgálatra is hivatott, közös imádságban hordozzuk e feladat áldást
hozó sikerét, és ehhez mindannyian önként
adjuk képességeink legjavát.
A Presbitérium

Egység, önkéntesség, európaiasság
A jeruzsálemi keresztyén testvéreink által
összeállított biblikus és imádságos tematika
megkérdezteti velünk, hogy mennyire vagyunk nyitottak, elkötelezettek, készek és
odaadóak mindezekben. Miben kell megerősödnünk, és miben erősíthetjük meg egymást? Bizonyára javunkra válik, ha minél
szélesebb körben akarjuk megérteni az Apostolok tanítását, az Igét, és így egyetérteni abban. Nyilván az is javunkra válik, ha a közösségünk minél szélesebb, és benne a testvériség minél mélyebb, ahol megvalósul a
„különbözőek megbékélt egysége”, ahogy
azt a modern ökumené nyelve mondja.
S minderre természetesen önként szánjuk
oda magunkat. A Krisztus kegyelmének, a
bűnbocsánatnak és az örök életnek hálás elfogadása motiválja bennünk a jócselekedetet, a testvériséget, az empátiát, a szimpátiát
és az áldozatkészséget. Az ökumenikus
együttműködésre és az önkéntességre való
készség egyaránt a határok átlépésében nyilvánul meg. Átlépjük saját önzésünk, saját
részleges igazságunk és saját szűk érdekünk
határait, ha másokra figyelünk, velük törődünk, javukat szolgáljuk. Ez legtöbbször a
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Óévbúcsúztató Teremlabdarúgó Torna

A tornagyőztes Jorkyball FC csapata

A

hagyományokhoz híven decemberben ismét megrendeztük az
óévzáró teremfoci tornát. A hely- és időhiány miatt most is csak
10 csapat nevezését tudtuk elfogadni, ami már azelőtt beérkezett, hogy
az újságban vagy plakátokon meghirdettük volna. Ezúton szeretnék elnézést kérni azoktól a csapatoktól, amelyek lemaradtak a tornáról!

A 2010. ÉVI ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
TEREMLABDARÚGÓ TORNA
VÉGEREDMÉNYE:
1. Jorkyball FC • 2. Royal FC • 3. Ismeretlen FC
Legjobb kapus: Sipos Dávid
(Ismeretlen FC)
Gólkirály:
Berta György
(Jorkyball FC)

Az együtteseket egy 5-ös és egy 4-es csoportba sorsoltuk, ahol a
körmérkőzések után a csoportok első két helyezettje jutott az elődöntőbe. (Az egyik csapat sajnos nem érkezett meg, ezért a "B" csoportba csak négy csapatot tudtunk sorsolni.) Az "A" csoportból a
Royal FC és a Jorkyball FC, a "B" csoportból pedig az Ismeretlen
FC és a Délegyháza Öregfiúk jutott tovább. Következhettek az elődöntők, melyek a következőképpen alakultak: Royal FC-Délegyháza Öregfiúk 4:1, Ismeretlen FC-Jorkyball FC 1:2. A két mérkőzés
vesztese játszhatott a harmadik helyért: Ismeretlen FC-Délegyháza
Öregfiúk 5:2. Ezután a döntő összecsapás jött, ahol a Jorkyball FC
csapata visszavághatott a csoportmérkőzésen a Royal FC-től elszenvedett 4:0-ás vereségért. A lelkesen és jól játszó Jorkyball FC két
góllal elhúzott, amit a Royal FC nehezen, de kiegyenlített. Maradt a
2:2-es döntetlen, következhettek a büntetők, amit a Jorkyball FC játékosai jobban rúgtak, és megérdemelten nyerték meg a teremlabdarúgó tornát!
Hátra volt még a díjak kiosztása; minden résztvevő csapat emléklapot kapott, az első három helyezett pedig kupával gazdagodott. Díjat kapott még a legjobb kapus és a gólkirály.
Krasznai István
szervező

ASZTALITENISZ VERSENY
A 4. alkalommal megrendezett karácsonyi
asztalitenisz versenyre sajnálattal egyre kevesebben, 12-en neveztek, de a színvonal és
a hangulat kiemelkedő volt!
4 asztalon, 5 órán át tartó küzdelem után a
kupát Leisztinger Zoltán vitte el, őt követte
másodikként Agárdi Ferenc, a bronzérmet pedig Perényi Péter szerezte meg.
Reméljük, idén többen fogják az ünnepi ebédet nálunk lemozogni.
Perényi Péter

ADÓ-BIZTOS KFT.
4-ES KAPUCSENGŐ
ADÓZÁS

minden, ami:

Könyvelés • Adótanácsadás • TB ügyintézés
Bérszámfejtés • SzJA és egyéb bevallások
Egyéni és társas vállalkozás,

BIZTOSÍTÁS

Lakás, vagyon • Kötelező, casco
Életbiztosítás, befektetések • Nyugdíjpénztárak
Hitelfedezetek • Utasbiztosítások

magánszemélyek részére!

Ügyintézés, szerződéskötés,
kárbejelentés, biztosítási tanácsok!

Herczeg Ildikó Tel.: 06/20 235-9080

Herczeg Mariann Tel.: 06/20 982-3808

Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. /Dunaház/ I. em. 4. ajtó
Tel.: 06/24 656-915 • Fax: 06/24 656-916 • e-mail: adobiztos@pr.hu • biztositaskotes@bemboz.hu
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Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési idõben
06/24 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben
06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védõnõ
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére: H: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védõnõ
Tanácsadás várandós anyukák részére: Sz: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Bulátkó Csilla védõnõ
Petõfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező
munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Cserépkályha, kandalló és kemence építése!
Cserépkályhák tisztítása, javítása és átrakása kedvező árakkal!
Tel.: 06/70 295-5473
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is.
Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041

• Válasszon minket! Mi helyben vagyunk, és
határidőre teljesítünk. Elkészítjük, felszereljük és javítjuk árnyékolástechnikai berendezéseit garanciával. Széles választék
redőnyből, reluxából, harmonikaajtóból,
napellenzőből és szalagfüggönyből.
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187,
06/20 416-0464 (Vígh Mária és társa)
• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555
• BÖLCSŐDE?!
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Ápolja kezét és lábát kényelmesen otthonában! Várja hívását Kovács Zsuzsanna kézés lábápoló, műkörömépítő.
Tel.: 06/30 567-1075
• Kedvezményes középhaladó angol nyelvtanfolyam indul februártól Délegyházán.
A tanfolyam díja alkalmanként 500 Ft.
Szintfelmérés február 3-án!
Tel.: 06/20 886-1802 (Mihályné Csilla)

felvételt hirdet
műkörmös, pedikűr-manikűr, fodrász,
masszőr, kozmetikus munkakörre.

Tel.: 06/30 836-6418 (Varga Ilona)

Meghívó

Közérdekû
telefonszámok

2011. január 29-én a dunavarsányi Sportcsarnokban
ismét Banyabált rendez
a Lányok Asszonyok Klubja.
A zenét Stark Ferenc és Nagy László szolgáltatja,
akik már sok Banyabálon húzták a talpalávalót.
Minden leányt és asszonyt szeretettel hív és vár a
Lányok Asszonyok Klubja!

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70 453-4528 vagy
06/20 515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari
Bt. gondozásában.
Nytsz:
B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõ lapzárta:
2011. február 10.
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk
közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-053

