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Feszültség, baleset, tragédia. Mindez együtt jellemzi az 51-es főút Taksony-dunavarsányi csomópont-
ját. Kopjafák és keresztek jelzik az út mentén azokat a halálos baleseteket, amelyek bizonyosan elke-

rülhetőek lettek volna, ha körforgalom lassí-
totta volna a forgalmat. Önkormányzatunk és
polgármesterünk kitartó munkáját sok év után
most végre siker koronázza, aminek vala-
mennyien nyertesei lehetünk hamarosan. Jö-
vőre ugyanis körforgalom teheti biztonságo-
sabbá az 51-es főúton autózók mindennapjait,
hiszen Önkormányzatunk megnyerte a körfor-
galom építésére kiírt pályázatot. A kivitelezés
várható összköltsége 160 millió Ft, amelyet
49%-ában a központi költségvetés 51%-ában
pedig Dunavarsány finanszíroz. A körforgalmi
csomópont építése 2012 tavaszán kezdődhet el.

Régi vágyunk válhat valóra
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2011. június 2., csütörtök
18.00 Petőfi Művelődési Ház 

A Dunavarsányi Napok rendezvény -

sorozat nyitóünnepsége

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatá-

si Intézmény Év végi Hangversenye

Finta László festőművész kiállításának

megnyitója

Közreműködnek:
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészet -

oktatási Intézmény tanárai és diákjai

Micro Musica kamara együttes

Mollissima Női Kar

Kantátika Férfi Kar

Dunavarsány Város Ifjúsági Kórusa

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

Népdalkör és Citera Együttese

2011. június 3., péntek
10.00 Petőfi Művelődési Ház Udvara –

Nagysátor

Gryllus Vilmos koncertje

17.00 Soli Deo Glogia Közösségi Ház udvara

A Soli Deo Gloria Missziói,

Oktatói és Terápiás Jószágporta

megnyitó ünnepsége

Ünnepi beszédet Szászfalvi László

államtitkár mond.

Közreműködik:
Dunavarsány Város Ifjúsági Kórusa

és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Népdalkör és Citera Együttese

18.30 Petőfi Művelődési Ház – Nagyterem
Közalkalmazottak napja alkalmából

rendezett ünnepség

Ünnepi beszédet mond Bóna Zoltán
polgármester.
A meghívottakat meglepetésvendég

és a Weöres Sándor Óvoda gyermekei

szórakoztatják.

A rendezvényen átadásra kerül a

„Dunavarsány Közszolgálatáért Díj”.

2011. június 4., szombat
Trianon Emlékpark

10.00 Emlékműsor a 91. évforduló alkalmából

Közreműködik Varga Miklós

és az Árpád Fejedelem Általános Iskola

Ünnepi beszédet mond Pánczél Károly

országgyűlési képviselő

Helytörténeti Múzeum

14.00 A múzeum ünnepélyes megnyitója

Petőfi Művelődési Ház Udvara – Nagysátor
14.45 Weöres Sándor Óvoda műsora

15.05 Árpád Fejedelem Általános Iskola –

Nemzetiségi Néptánc

15.40 Dunavarsányi Majorette és Tánc

Egyesület bemutatója

16.10 Karate bemutató – Délegyházi Karate

Sportegyesület

16.40 Dunavarsányi Népdalkör

és Citerazenekar műsora

17.10 Kantátika Férfi Kar műsora

17.45 CHERWOOD együttes koncertje

18.45 Hip-hop és Break táncbemutató –

Willpower Táncklub 

19.15 Molnár Trió műsora

20.15 Bardóczy Attila és Koós Réka musical

műsora

21.10 Hastánc bemutató – 

KHALIDA Hastánc csoport

21.30 Dunavarsányi Majorette és Tánc

Egyesület bemutatója

Tanárok tánca – Árpád Fejedelem

Általános Iskola pedagógusai

22.20 Tolvai Renáta koncertje

23.00 Utcabál a COCTAIL Tánczenekarral

2011. június 5., vasárnap

9.00 Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi

Majorette és Tánc Egyesület,

valamint a Lajta László Zeneművészeti

Szakközépiskola Fúvós zenekarának

közreműködésével

9.00 Halász Lajosné utcai Sportpálya
Kispályás Labdarúgó Vándorkupa

9.00 Katolikus Templom – Kisvarsány
Szentmise

10.00 Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Ünnepi Istentisztelet

11.00 Kisberekiek című színdarab előadása

Erdélyi színtársulat vendégszereplése

11.00 Katolikus Templom – Nagyvarsány
Szentmise

Petőfi Művelődési Ház Udvara – Nagysátor
14.00 Újszülöttek polgárrá fogadása

Közreműködik: Weöres Sándor Óvoda

és a Dunavarsányi Majorette

és Tánc Egyesület 

15.45 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Őszirózsa Nyugdíjas Klubjának

táncbemutatója

16.00 Versenytánc bemutató – 

M & M Táncsport Egyesület

16.30 Svábtánc bemutató – Dunavarsányi

Svábok Egyesülete

17.00 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Néptánc Csoportjának bemutatója

Táncház

18.00 Western táncbemutató 

18.30 Wall Street együttes koncertje

19.20 ZUMBA bemutató

19.40 „Időutazás” divatbemutató 

20.20 Vastag Csaba koncert

21.10 Versenytánc bemutató –

M & M Táncsport Egyesület 

21.45 Hip-hop és Break táncbemutató –

Willpower Táncklub

22.00 Latin show Louandával

A rendezvénysorozat minden programja

ingyenesen látogatható.

A szombati nap folyamán 

- ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés,

videofilm vetítés

- ajándékosztás gyerekeknek 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dunavarsányi Szervezete,
a Magányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány  és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Dunavarsányi
Csoportja jóvoltából.

Szombaton 1900-as évekbeli élményfotózás

„Kádár Ferkó Fotószínháza”

közreműködésével.

Szombaton és vasárnap 14.00-tól íjászat az

„Őseink Útján”

Hagyományőrző és Íjász Csoporttal.

Az újra megnyitott Helytörténeti Múzeum

a rendezvény ideje alatt szeretettel várja

a látogatókat!

„Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása,
feladata. Az ünnep a különbözés. A mély és va-
rázslatos rendhagyás. (…)
Legyen benne tánc, virág, válogatott értékek.
(…)
S mindenekfölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, a hetedik napból, a teljes kikap-
csolódásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.”

(Márai Sándor)

Szeretettel és tisztelettel

hív és vár minden kedves érdeklődőt 

Dunavarsány Város Önkormányzata!



Nem titkolom, hogy a következő
néhány sorban olyan hírt osztok
meg városunk lakosságával,

amelyet nyugodt lélekkel nevezek törté-
nelmi jelentőségűnek azért is, mert elég
sötét történeti előzménye van és azért is,
mert az elért siker nagyban meghatároz-
za városunk jövendő fejlődését. A rossz
emlékű V8-as ügyéről van szó. A lényeg
az, hogy számunkra ez a közel 50 hek-
tárnyi földterület kiszámítható és kifizet-
hető összegért újra városunk birtokába
kerül. Az önkormányzatok életében a
szükséges vagy felelőtlen vagyonvesztés
az egyik legszomorúbb esemény. Most
mi vagyonnyerésről beszélhetünk. Népi-
esen szólva mondhatom, hogy a veszett
fejsze nyelét visszaszereztük fejszéstől.
Mint köztudott, ez a terület néhány tucat
magánszemély kezébe került a „földren-
dezés” során. Aztán a korábbi önkor-
mányzati vezetés „közbejöttével” egy
nagy befektető cég megvásárolta. A tu-
lajdonosok megkapták a pénzüket, a vá-
ros pedig az elé nézett, hogy ezt a terüle-
tet úgy fogják kiparcellázni és értékesíte-

ni, hogy abból a városnak mind infra-
strukturálisan, mind kulturálisan sok-sok
gondja, terhe és gyakorlatilag semmi
haszna nem lesz. Ezt az örökséget a kép-
viselő-testület nem vállalta fel, perre
mentünk, és egy sikeres jogi folyamat
után számunkra kedvező ítélet kapcsán
most újra rendelkezésünkre áll ez a terü-
let. Városunk minden korlátozás nélkül
tervezhet, rendelkezhet e területtel. Hi-
szem, hogy ezzel a korrek ciós befekte-
téssel városunk egésze gazdagodik, és e
gazdagodásban közvetetten minden du-
navarsányi polgár osztozik.

Egy sikeresen záruló jogi folyamatról
való beszámoló után egy sikeresen lezá-
ruló pályázat tényét erősítem meg, amely
szerint lehetőségünk nyílik az 51-es főút
és a taksonyi út kereszteződésében a kör-
forgalom megépítésére. A tervek szerint
jövő ilyenkor már biztonságosabban köz-
lekedhetünk ebben a kereszteződésben. A
terheket 51%-ban mi hordozzuk, amely-
nek a feltételeit az idei és a jövő évi költ-
ségvetésünk biztosítani fogja, 49%-ban
pedig az állami költségvetés fedezi.

A jeles napoknak hasznos és élvezetes
közösségi programoknak megfelelő épü-
letre van szüksége. Ebben lépünk előre
azzal a munkával, ami a napokban indul,
és a nagyvarsányi Petőfi Klub épületét hi-
vatott felújítani. Hisszük, hogy augusztus
20-án egy impozáns, tágas, korszerű épü-
letben ünnepelhetünk Nagyvarsányban is.

Ünnepekben továbbra is bővelkedünk.
Sokunk szívében frissen él még a Népze-
nei Találkozó zenei és közösségi élménye,
az Árpád Bál mulatsága. Készülünk a kö-
zel ezer főt váró Kistérségi Nyugdíjas Ta-
lálkozóra, és hamarosan megindulnak a
Dunavarsányi Napok programjai. Az ese-
ményeknek már a felsorolása is ígéretes.
Hiszem, hogy mindenki talál kedvére va-
lót. Szükségünk van ezekre az élmények-
re, hiszen a hétköznapok sokszor kedvün-
ket szegik. Ne engedjük, hogy jogos örö-
meinket és illő hálaérzetünket bármi is
elvegye. Sokkal inkább ezekkel teljesedve
tudjunk győzni a mindennapok feladatai
között. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy egy külföldi befektetők
által alapított Ingatlanfejlesztő Korlá-

tolt Felelősségű Társaság, mint felperes által
Dunavarsány Város Önkormányzata, mint
alperes ellen benyújtott keresetére megindult
választott bírósági eljárás a V8-terület néven
ismert közel 43 hektáros, jelenleg belterületi
szántó művelési ágú, önkormányzati tulaj-
donú földterület ügyében jogerősen befeje-
ződött. Mint emlékezhetnek, a keresetében a
felperes 1 milliárd forintot meghaladó kárté-
rítést, a kártérítés kamatainak megfizetését
kérte, továbbá marasztalni kérte az alperest a
perköltségben és a jogi képviselő munkadí-
jában. A bíróság jogerős ítéletében a felperes
keresetét nagyobb részben alaptalannak ta-
lálta, a felperes által követelt kártérítést és
annak kamatait nem ítélte meg, hanem csak
kizárólag a felperes által bizonyítottan kifi-
zetett tőkeösszeg, és annak a kifizetés óta el-
telt időszakra számított törvényes kamatai-
nak, összegszerűen közel 410.000.000 Ft
megfizetésére kötelezte az alperesi pozíció-
ban lévő Önkormányzatunkat. Az ítélet sze-
rint a közel 20.000.000 Ft-ra tehető eljárási
költségekből a pervesztességük arányában
osztoznak a felek, melyből Önkormányza-
tunkat terhelő kötelezettség közel 4.200.000
Ft. Az eljárási költségekből fennmaradó kö-
zel 15.800.000 Ft megfizetése a felperest
terheli.

Bátran ki merem tehát jelenteni,
hogy Dunavarsány regnáló Önkor-
mányzata a korábbi felelőtlen dön-
tések következményeként lezajló
választott bírósági eljárás tényleges
pernyertesének tekinthető, hiszen a
felperes által a V8-terület önkormányzati tu-
lajdonba kerüléséhez bizonyítottan kifizetett
tőkeösszeget és törvényes kamatait kell csak
visszafizetnie a külföldi befektetőknek. Ezen
összeg ellenében Dunavarsány Önkormány-
zata vagyonkataszterében a V8-terület – a
2008. év végén igazságügyi ingatlanforgalmi
szakértővel készíttetett értékbecslés alapján a
mezőgazdasági művelés alóli kivonást és bel-
területbe vonást követően 900 millió – 1 mil-
liárd forint közé tehető forgalmi értéken fog
szerepelni, amely érték a terület tervszerű fej-
lesztését követően elérheti a közel 2 milliárd
forintos forgalmi értéket is.

Végezetül nem szabad elfelejteni, hogy az
ítélet alapján a felperesnek megítélt összeg
kifizetése, amely Önkormányzatunk likvid
helyzetét veszélyezteti, és az elkövetkező 10
évben pedig súlyosan meghatározza, elke-
rülhető lett volna. Elkerülhető lett volna, ha
a jogügylet alapjait előkészítő döntéshozók
annak idején nem a magán és befektetői ér-
dekek által befolyásolva, a jogi kiskapukat
keresve hozzák meg döntésüket, hanem fele-
lősen gondolkodva, a közvagyon védelmé-
ben, a település rövid és hosszú távú érdeke-
it szem előtt tartva járnak el. Ha így tettek
volna, akkor nem jött volna létre a külföldi
befektetők által alapított Ingatlanfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társasággal a V8 jog-
ügylet alapját képező, a jogerős ítélet tükré-
ben semmisnek tekinthető előszerződés,
nem lett volna választott bírósági eljárás, és
nem kellene Önkormányzatunknak erején
felül, a múltban elkövetett súlyos hiba miatt
kifizetést teljesítenie. Legyen ez az ügy ta-
nulság mindannyiunk számára!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

a Magyar Hősök napja ünnepségre
Szeretettel hívjuk és várjuk Dunavarsány lakosságát
a Magyar Hősök napja ünnepségre.
Időpont: 2011. május 29., vasárnap 11:30
Helyszín: Hősök tere, Dunavarsány
Kérjük, hozzanak magukkal egy szál virágot
a Magyar Hősök emlékére. Rendezőség

Meghívó

Pont a V8-as ügy végén
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Dunavarsány Város
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a felsőfokú oktatásban
tanulmányokat folytató fiatalok anyagi
támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.)
Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot
ír ki az alábbi feltételekkel:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesít-
hető:
• aki Dunavarsány városban bejelentett la-

kóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a
városban is lakik, 

• aki felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, addig az időpontig,
amed dig hallgatói jogviszonya fennáll,
legfeljebb azonban 25. életévének betöl-
téséig,

• aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
• akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző

tanulmányi félévben elért eredménye
legalább „jó” (3.51 feletti) volt (kivételes
esetben a képviselő-testület ettől elte-
kinthet), 

• és aki írásban megkötött tanulmányi szer-
ződésben vállalja, hogy ha a megszerzett
diplomának megfelelő foglalkoztatási le-
hetőséget az önkormányzat megteremti,

úgy a diploma megszer-
zését követően legalább

az ösztöndíj folyósításának idejével meg-
egyező időtartamra az önkormányzatnál
(intézményeinél) létesít munkaviszonyt,
közalkalmazotti, közszolgálati vagy szol-
gálati jogviszonyt.
A részletes pályázati felhívás és a pá-

lyázati adatlap beszerezhető Dunavarsány
Város Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
talának 11. sz. irodájában, valamint elektro-
nikusan letölthető a www.dunavarsany.hu
honlap pályázatok rovatából.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. május 26. (kedd)

A pályázatot Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete (2336
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére
zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra
kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban ta-
nulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj
pályázata”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni lehet: Dunavarsány Város Polgármes-
teri Hivatala Szervezési Osztályánál (2336
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) a 06/24
521-052-es telefonszámon.

ÁLLÁSBÖRZÉN JÁRTUNK
Májusban dupla összejövetelt tartott a Szenior

Foglalkoztatási Klub. 21-én Csepelen, a Királyer-
dei Művelődési Központban megrendezett régi-
ós állásbörzén voltunk. A Szilveszter Lajos, dél-
egyházi alpolgármester úr segítségével biztosí-
tott külön kisbusszal utazott a többség, de voltak
olyanok - például Majosházáról -, akik személy-
gépkocsival érkeztek. A börzén nagy örömünkre
sok munkaadó jelent meg, így többen nemcsak
az önéletrajzukat adhatták le, hanem a konkrét
felvételi interjúk időpontját is megbeszélhették.

A hónap utolsó keddjén 17 órai kezdettel rend-
hagyó foglalkozást tartottunk, amelyen az ún.
ÉLETBELÉPŐ tréningről tartott érdekes tájé-
koztatót a programtulajdonos: Dr. Sinkó Erika és
Veres Attila tréningfejlesztő, coach (ez utóbbi
magyar kiejtéssel: kócs, vagyis tanácsadó). Az
előadók felvetették, hogy elegendő számú, fize-
tőképes jelentkező esetén tanfolyamot indíta-
nak Dunavarsányban, a művelődési házban.

A következő klubfoglalkozás május 31-
én, kedden 14 órai kezdettel lesz a duna-
varsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tárban. A jó hír, hogy lesz új álláslista!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
a MISA Alapítvány nevében: 

Dr. Gligor János

Stégtulajdonosok figyelmébe!

Értesítjük Önöket, hogy megkezdődött a Ráckevei Soroksári
Dunaág vízállásainak felülvizsgálata. Amennyiben az Ön

mederhasználati szerződése lejárt, kérjük, hogy a 06/24 519-
215-ös telefonszámon szíveskedjen felkeresni irodánkat, hogy
előzetes időpont egyeztetése után intézkedhessen a mederhasz-
nálati szerződés megkötéséről.

Ösztöndíj pályázat

A mederhasználati szerződés megszűnik, ha:
- a tulajdonos vagy a Vízügyi Igazgatóság

felmondja;
- az építményre vonatkozó hatósági enge-

délyt az arra hatáskörrel rendelkező szerv
visszavonta, illetőleg a határozott időre
szóló engedély érvényességi ideje lejárt, és
annak meghosszabbítására vagy új enge-
dély kiadására három hónapon belül nem
került sor;

- díjfizetés elmulasztása esetén a Vízügyi
Igazgatóság azonnali hatállyal felmondja.

A Vízügyi Igazgatóság részéről felmondá-
si ok lehet különösen:
- a díjfizetés, illetőleg - a rendeltetésszerű

használattal összefüggő – a szerződésben,
illetve a hatósági engedélyben meghatáro-
zott egyéb kötelezettségek teljesítésének
elmulasztása;

- a szerződés megkötését követően a szerző-
déskötésnél fennálló körülmények olyan
megváltozása, amely szerint a meder, a
természetes állóvíz (összességében vizek)
rendeltetésszerű fenntartását, a vízgazdál-

kodási szakfeladatok vagy egyéb közérde-
kű munkák ellátását a mederben elhelye-
zett építmény akadályozza, illetőleg ha a
jogszabályok, a helyi településrendezési
előírások változása, módosulása következ-
tében a meder szerződés szerinti további
használatára nincs lehetőség.

A szerződés megszűnése esetén a Vízügyi
Igazgatóság felhívására a tulajdonos 2 hóna-
pon belül az építményt köteles saját költsé-
gén eltávolítani, illetőleg elszállítani azzal,
hogy a mederhasználati szerződés megszű-
nése miatt kártalanítás nem jár. Amennyiben
a tulajdonos ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, a Vízügyi Igazgatóság által vég-
zett eltávolítás költségét köteles megtéríteni.

A mederhasználati szerződés megszűné-
sét követően a tulajdonost az újabb meder-
használati szerződés megkötése során har-
madik személyekkel szemben semminemű
előny nem illeti meg. Az új mederhasznála-
ti szerződés megkötéséről a Vízügyi Igazga-
tóság szabadon dönt.

Amennyiben adásvétel folytán a tulajdonos
személyében változás történik, eladó és ve-
vő (új tulajdonos) személyesen kötelesek
felkeresni a Vízügyi Igazgatóságot az új tu-
lajdonossal történő szerződéskötés érdeké-
ben, ellenkező esetben a tulajdonosváltozás
rögzítésére nincs lehetőség, és a mederhasz-
nálati díj továbbra is az eladó (volt tulajdo-
nos) részére kerül kiszámlázásra.

Elérhetôségek:
Cím: KDV-KÖVIZIG III.

Szakaszmérnökség 2300 Ráckeve,
Kossuth L. u. 96. I. em. 105-ös szoba.

Telefon: 06/24 519-215,
fax: 06/24 519-216,

e-mail: stegrackeve@kdvvizig.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfô: 9.00-14.00,

Szerda: 9.00-14.00, Péntek: 9.00-13.00

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Stégtulajdonosok figyelmébe!



Dunavarsányi Napló 5XXII. évfolyam 5. szám

Írom mindezt azért, mert az utóbbi hetekben,
hónapokban többször tapasztaltam, hogy az óvo-
dai nevelőket teszik felelőssé, amikor egy-egy
gyermek durván, néha szó szerint minősíthetet-
len magatartással akadályozza az óvodai csoport
nyugodt játéktevékenységét. Néhányan talán el-
mosolyodnak előző mondatomon, gondolván:
ugyan mit tehet egy 5 éves kisgyerek… 

Nos, biztos vagyok benne, hogy megrökönyöd-
ve szemlélnék azokat az eseteket, amikor a gyer-
mek megrugdossa a társait, szidja s dobálja a ne-
velőit, ordít, hisztizik. Tapasztalatból mondom…
Természetesen ezek ritka, kirívó esetek, azonban
az egyszerű neveletlenség, a csoportjáték folya-

matos és tudatos megzavarása, a szabályok be
nem tartása, az öntörvényűség igen nagy terhet
ró a nevelőkre s a csoport többi tagjára, a gyer-
mekekre is. A világot rendszerek és törvények
halmaza teszi élhetővé, s ezeknek tudatosítása a
gyermek életének alapja.

Kedves Szülők, a megoldás tehát az Önök ke-
zében van! Egy gyermeket otthon kell megnevel-
ni, különben igen nehéz lesz neki a közösségi
élet minden területén. Kérem, ne takarózzanak a
mai „felvilágosult” eszmékkel, a gyermekek jogai-
ról, mert az óvodai dolgozók mozgástere így is
sajnos egyre szűkebb a nehezen kezelhető sze-
mélyek fegyelmezésére. Hiszen milyen „nagysze-
rű” gondolatok között élünk manapság. Például:
„egy gyermeknek minden körülmények között jo-
ga van részt venni a csoportfoglalkozásokon”, „a
gyermek viselkedéséért a felnőttek a felelősek”.
Ez utóbbi kijelentés tökéletesen igaz is, csak ép-
pen nem mindegy, hogy mely felnőtteket jelöljük
meg a probléma kiindulópontjaként. A szülőket
vagy a nevelőket, tanítókat?

A szülők nevelik a gyermeket, az intézményi
dolgozók ezen csak alakítanak, csiszolgatnak. És
igen, joga van ott lenni. Azonban ha a gyermek-
nek joga van óvodába járni, joga van részt venni a
csoportfoglalkozásokon, akkor a többi gyermek-
nek is joga van a nyugodt játéktevékenységekhez.
Ezt persze sokan elfelejtik… 

Én azt mondom – s ennek mindig meg is pró-
bálok érvényt szerezni –, hogy amennyiben vala-
ki durván megsérti a többiek érdekeit, akkor el-
veszíti a saját jogait a kiváltságokra – és itt a pont
a mondat végén.

Mit tehet tehát egy szülő? Amennyiben úgy ér-
zi, kérjen segítséget a megfelelő helyeken, vagy
egyszerűen csak gondolja át, és ismerje fel, mi-
lyen fontos problémáról is olvasott eme rövid kis
cikkemben. Legyen sokkal következetesebb a ne-
velésben! Ne a gyermek irányítson, hanem a segí-
tő értelem, tehát a szülő. 

És a felnőttek tisztelete. Ez talán a legfonto-
sabb. Higgyék el Kedves Szülők, a tisztelet, az
egyszerű tisztelet a felnőttek iránt nagyon sok
gondot megoldana…

Albert Tibor
gyógypedagógus

Közlekedés
Március 20-án 21.30-kor egy helyi lakos a

személygépkocsijával az 51-es főúton haladt
Budapest irányába, amikor letért az úttestről,
és kb. 100 métert haladt az útpadkán – félig
az árokban –, majd visszakormányozta jár-
művét az úttestre, de nem maradt meg a for-
galmi sávjában, hanem áttért a baloldalra,
ahol összeütközött a szemből szabályosan
közlekedő ráckevei lakos által vezetett sze-
mélygépkocsival. A balesetet okozó sofőr
nagyon súlyos, részeg állapotban vezette a
járművét, ellene folyik a büntetőeljárás.

Április 6-án a Nagyvarsányi út – Vörös-
marty utca kereszteződésben egy délegyházi
férfi a személygépkocsijával Dunavarsány irá-
nyába jobbra nagy ívben kívánt kanyarodni, és
így nekiütközött egy budapesti hölgy által ve-
zetett személygépkocsinak. Személyi sérülés
nem történt, anyagi kár viszont keletkezett. 

Április 7-én reggel 7.20-kor a Vasút so-
ron a buszmegállóból egy 14 éves fiatalem-
ber átszaladt a MÁV állomás felőli oldalra,
de közben nekifutott egy délegyházi hölgy
által vezetett személygépkocsinak, és sérü-
léseket szenvedett.

Április 20-án reggel a szennyvíztisztító
telep körül jobbról érkezett egy őz és neki-
ütközött egy helyi lakos által vezetett sze-
mélygépjárműnek, melynek következtében
anyagi kár keletkezett, és az őz elpusztult.

Dunavarsányi bűnesetek…
Március 21-ére virradóan rézkábeleket és

vasanyagokat tulajdonítottak el a beton-
üzem udvaráról. 

Március 23-án délelőtt a Duna soron egy
családi házba törtek be, és laptop számító-
gépet valamint lemezszekrényt vittek el.

A Vasút soron egy családi ház udvarán a
sziklakertből dísznövényeket vittek el március
25-én éjjel. 

A Vörösmarty úti vízmű telephelyre is be-
mentek, és vas állványzatot, vas idomokat vit-
tek el fémgyűjtők. 

Április 1-jén igazoltatásra került Dunavar-
sány területén egy szigetszentmiklósi férfi, aki
a Renault személygépkocsijára a régi Zastava
személygépkocsija rendszámát rakta fel, és
úgy közlekedett vele. Előállították, majd ki-
hallgatása során azt adta elő, hogy sikerült egy
munkát kapnia, ezért muszáj volt a lakhelyéről
Délegyházára közlekednie. 

Április 4-én reggel vették észre, hogy a
szennyvíztisztító telepen található melléképü-
letből fűrészt és kaszálógépet tulajdonítottak el. 

Április 5-én a déli órákban a Bartók Béla
úton egy telephelyen figyelmesek lettek a
szomszédok egy fémgyűjtő alakulatra, amelyik
járművére fémtárgyakat pakolt fel. Szóltak a
telephely tulajdonosának, aki a tolvajokat csak
az 51-es főúton érte utol, miután a fémgyűjtő
járművön mozgásba lendültek a vasanyagok,
és meg kellett igazítani a rakományt. A sértett
felelősségre vonta a fémgyűjtőket, akik azon-
nal megígérték, hogy visszaviszik az árut a te-
lephelyre. A sértett hívta a rendőrséget, és a
fémtolvajok elfogása megtörtént. A vasárut ad-

digra már visszavitték és lepakolták a telephe-
lyen. Vallomásukban előadták, hogy abban a
hiszemben vitték el a vasanyagot, hogy az gaz-
dátlan. Folyik a nyomozás, a vizsgálat után fel-
tehető, hogy bírósági ítélet lesz az ügyben. 

Április 7-ére virradóan vízóra aknafedőt és
vastárgyakat vittek el a Szabadkai úton egy csa -
ládi ház udvaráról. 

A Sziget soron egy víkendházból és annak pin-
céjéből réztárgyakat tulajdonítottak el. 

Április 16-án éjjel 23.30-kor megkíséreltek
betörni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodá-
jába, megrongálták az ajtót.

Körözés
Vozár József (50 éves) Dunavarsány, Gyöngy-

virág u. 790/4. hrsz. alatti személyt a Pest Megyei
Bíróság BV Csoportja körözi.

A Debreceni és a Monori Városi Bíróság kö-
rözi tartózkodási helyének megállapítása vé-
gett Horváth Krisztián (24 éves) Dunavarsány,
Árpád u. 84. sz. alatti lakost.

Lajos László (30 éves) román állampolgárt a
Bp. III. ker. Rendőrkapitányság keresi garázda-
ság bűncselekménye miatt. Dunavarsányban, a
Meder u. 3. sz. alatt tartózkodott, de Budapesten
a III. ker. Miklós u. 32. sz. alatt is tartózkodhat.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthe-
tik Bőcze László r. tzls. urat, a körözési előadót
vagy bármelyik rendőrt.

Szabó Sándor 
rendőr alezredes

A Ráckevei Rendőrkapitányság
telefonszámai:

06/24 518-680, 06/24 518-690,
06/20 444-1268

Vajon ki a felelős leginkább a
g yermek viselkedéséért? – kezdte

annak idején előadását az eg yetemi
tanárom. A szülő? A z óvoda vag y az
iskola? Határozott választ is adott rá:
A szülő…

Magatartászavaros g yermek?



Dunavarsányi Napló XXII. évfolyam 5. szám6

Akedvezőtlen időjárás ellenére kora reggel kezdetét vette a
programsorozat, mivel a nap a hajnali kenyérdagasztással
indult.

Mire a zenés ébresztő hangjai felcsendültek, addigra már jó il-
latok szálltak a kemence felől. A rendezvény az ünnepi szentmi-
sével folytatódott, ahol a sokévi hagyományokhoz híven az
Édesanyák köszöntésére is sor került. A déli harangszóra kisült a
házi kenyér, és finom ebéd várta a vendégeket a májusfa tövében.

Ezután a nagyvarsányi iskolások előadásában anyák napi mű-
sor következett, illetve svábtánc bemutatót láthattunk a gyer-
mekek és a felnőttek részvételével. A program további részében
magyar táncház sarkallta aktív részvételre a nézőket.

Közben a gyermekeket kézműves foglalkozás várta, ahol ter-
mésképet és anyák napi ajándékot készíthettek. Felhőtlen szó-
rakozás fogadta a mesekuckóba látogató kicsinyeket. Végeze-
tül játékos akadályverseny állította próba elé a bátrabbakat,
majd barátságos focimeccs zárta a napot. A felnőttek számára
egészségügyi pont működött a rendezvény folyamán. A mun-
kából nemcsak a nagyok, hanem a kisebbek is kivették részü-
ket, ízletes kenyérlángost készítettek. Bár a tervezett progra-
mok egy része az időjárás miatt nem valósulhatott meg, de mint
beszámolónk is mutatja, minden odalátogató talált érdeklődé-

sének megfelelő
elfoglaltságot.

Köszönjük a
rendezvényt tá-
mogatóknak ado-
mányaikat és fel-
ajánlásaikat, vala-
mint a szervezők
fáradozásait és a
fellépők műsora-
it. Bízunk benne,
hogy a jövőben is
sikeres rendezvé-
nyekre hívhatunk
mindenkit.

Legközelebb július 2-án, szombaton főzőversenyt szervez
a nagyvarsányi Szent Vendel Kolping Család a templom-
kertben, ahová szeretettel várjuk a főzőversenybe nevezni
kívánó csoportokat és minden érdeklődőt!

a szervezők nevében:
Kreiszné Nagy Anna

Hagyományteremtő céllal május elsején új
programra invitáltuk a varsányi lakosokat.
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A fellépők sorát a Weöres Sándor Óvoda
Méhecske csoportja nyitotta, majd az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola Német
Nemzetiségi Néptánc csoportja követke-
zett.

A nyitány után érkezett
a Dunavarsányi Népdal-
kör és Citera Együttes,
Beregszászi Ká-
roly, a Délegy-
házi Kölcsey
Művelődési Ház
Népdalkör és
Citera Együtte-
se, a dunavarsá-
nyi Binszky Já-
nos, Petrovicsné
Bárkányi Dolli,
a Hévízgyörki
Népdalkör, Fe-

kete Szijjártó Sarolta Dunavar-
sányból, a Biatorbágyi Népdal-
kör, Lenhardt Mária, a Csicsói
Népdalkör Szlovákiából, Nagy
Albinné Fábián Katalin Inárcs-

ról, majd az
Inárcsi Köz-

hasznú Ci-
t e r á s
Egyesü-
let. A
s z ü n e t
után a
Kantáti-
ka Férfi
Kar mű-
s o r á v a l

folytató-
dott a talál-

kozó, és fel-
lépett a Daba-

si Kék nefelejcs
Együttes, a Fóti
Asszonykórus, a
Cselényi Népdal-
kör, a Veresegy-
házi Asszonykó-
rus, végül pedig
a dunavarsányi
Petőfi Művelő -
dési Ház Magyar
Néptánc csoport-
ja.
A jó hangulatú,
színvonalas mű-
sor méltán tartott
számot nagy ér-
deklődésre nem-

csak a közönség, de a szép számú fellé-
pők részéről is.

Szilvay Balázs

Méhecske csoport

Német Nemzetiségi Néptánc csoport

Szikora Ferencné emléklapot ad át

Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes

Zsûri és közönség

Május 14-én minősítéssel egybekötött Népzenei Találkozónak adott otthont a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár. Az eseményre zsúfolásig megtelt Színházterembe egymás
után érkeztek a fellépők. Összesen 20 produkciót tekinthetett meg a közönség és a zsű-
ri, amelyik később döntött is a kért minősítések (országos vagy térségi) elfogadásáról.

Petrovicsné
Bárkányi Dolli
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Húsvéti Nyuszis Játéknap
Több mint 50 kisgyermeknek és szüleinek tettük ezt a szombat

délutánt feledhetetlenné. Jó volt látni a csillogó és nevető szempá-
rokat a nyuszisimogatás közben. A gazdik méltán lehettek büszkék
kedvenceikre! 2011. húsvétján „Oszkár” nyerte el a Dunavarsány
legszebb nyuszija címet. A tojáskeresés után vidám táncház zárta
programunkat.

Mirr-Murr kiállítás
Időutazáson vehetett részt,

aki ellátogatott a
művelődési ház

k iá l l í t ására .
Szülők és
g y e re k e k
e g y a r á n t
é l v e z t é k ,
hogy élő-

ben láthat-
ták Foky Ottó

grafikus meg-
álmodott kedves

figuráit, köztük a tévé-
macit. Köszönjük Ottó bácsi!

Utazás Hollókőre
Húsvét hétfőjén kirándulásra hívtuk városunk polgárait a hagyo-

mányos Palóc Húsvétra. Itthonról borongós, esős időben indultunk
el, ám a hangulatunk ezen felülkerekedett. Azt a forgatagot, ami
bennünket fogadott, egyszer mindenkinek látnia kell!

Gyöngy- és üvegkiállítás
A május 9-ei Kulturális Koffein Estünkön tartott megnyitón szép

számmal jelentek meg az érdeklődők. Megtiszteltetés számunkra,

hogy mi adhatunk
otthont ezeknek a
szépséges műalko-
tásoknak. A képző-
művészeti remekek
okozta ámulatból a
zene világába me-
rültünk el Szmatana
Andrea zenész, éne-
kes előadásában.

a művelődési ház
dolgozói

A kiállítás margójára
„Városunk színfoltja a felújított Petőfi Művelődési Ház és Könyv-

tár, ahová öröm betérni! A jól felszerelt, takaros épület kívül-belül
ragyog a tisztaságtól, az ablakokon a pasztellszínű függönyök, s a
termekben az új székek még barátságosabbá teszik a helyet.

A művelődési ház programja kiváló! Látszik, hogy nagy gonddal
és hozzáértéssel készítik elő az eseményeket, figyelnek kicsikre
és nagyokra egyaránt. 

A Kulturális Koffein Est legutóbbi, májusi programján Bartha
Imréné (Andika) gyöngyből szőtt képeiben és Koncsik Viola tiffany
technikával készült csodálatos alkotásaiban gyönyörködhettünk. A
kiállítást dr. Kun Lászlóné alpolgármester asszony nyitotta meg, aki
méltatta is az alkotásokat. A program második felében Szmatana
Andrea kuplékat, régi, fülbemászó slágereket énekelt. A kellemes
hangú énekesnőt máskor is szívesen meghallgatnánk.

Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk, az asztalokon kis-
tányérokban finom sütemény, a pultnál tea, kávé és üdítő várta a
vendégeket. A mindössze 300 Ft-os belépődíj egy ilyen nívós es-
tért igazán nem pénz! 

Én biztosan máskor is ott leszek, mert nagyon sok kedves du-
navarsányi arcot láttam, köztük sok egyedülálló embert is, akiknek
az ilyen kis összejövetelek nagyon sokat jelentenek.” 

Dr. Józsefné Babó Gabriella

KULTÚR-lapok
a művelődési házbólÉletképe
k
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A Petõfi Mûvelõdési Ház  és Könyvtár programjai

Kiránduljunk együtt! 2011. június 25-én (szombaton)
szeretettel hívunk mindenkit Szeged-Szőregre, a hagyományos

RózsaünnepRe
Ezekben a napokban 1 millió rózsaszállal díszítik fel Szeged belvárosát. A legnagyobb esemény a rózsa-
karneváli felvonulás. Az események forgatagát színesíti a reggeltől estig tartó kiállítások sora, vásárok,
rózsabörze. Különféle rózsás rendezvények hosszú kavalkádja várja a velünk együtt odalátogatókat.

Indulás: 8.00-kor a művelődési ház elől
Hazaérkezés: kb. 22 órakor. Költség (busz): 2.300 Ft/fő. 

A fesztivál ingyenesen látogatható!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban

2011. június 20-áig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Állandó programok

Szakkörök, klubok

kÉZImUnka SZakkÖr
Foglalkozás ideje: hétfő 16-17 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

magYar nÉpTÁnC
Foglalkozás ideje: péntek: 19-21 óra
Vezeti: Veres Albert

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

Május 27.  9-12 óra

Vegyes vásár

Június 6.  8-11 óra

méteráru vásár

Június 7.  9-12 óra

Vegyes vásár

Június 9.  9.30-12 óra

látásvizsgálat

Tanfolyamok

EgÉSZSÉgmEgŐrZŐ Torna
Foglalkozás ideje: hétfő és szerda 18-19 óra
Vezeti: Czibikné Marika

HaSTÁnC
Foglalkozás ideje: hétfő 18.30-19.30
Vezeti: Kozma Márta

gYErEk nÉpTÁnC
Foglalkozás ideje: szerda 16.15-17.30
Vezeti: Galambosné Schuszter Anna
és Gárdonyi Adrienn
Érdeklődni lehet: 06/20 773-7364

VErSEnYTÁnC TrÉnIng
Foglalkozás ideje: csütörtök 16.30-20 óra
Vezeti: Molnár Andrea és Schreiner Balázs

BaBa-mama Jóga
Foglalkozás ideje: csütörtök 10-11 óra

Jóga FElnŐTTEknEk
Foglalkozás ideje: kedd 10 órától
és péntek 18 órától3

WESTErn TÁnCokTaTÁS
Foglalkozás ideje: kedd 18.30-tól
Vezeti: Kovácsné Schreil Erika
Az első alkalom ingyenes!
Továbbiakban 800 Ft/alkalom

Sakk SZakkÖr
Foglalkozás ideje: kedd 16-18 óra
Vezeti: Remecz Béla
Érdeklődni lehet: 06/70 452-5443

Június 14.  9-12 óra Vegyes vásár
Június 22. 9-14 óra Vegyes vásár
Június 30.  9-12 óra Vegyes vásár

VI. kISTÉrSÉgI nYUgdÍJaS TalÁlkoZó
2011. május 28.

Program: 

8.00 Vendégvárás
9.00 Himnusz 

Bóna Zoltán polgármester köszöntője
molnár Ferencné alelnök köszöntője
nyugdíjas klubok és Idősek
„Életet az Éveknek” országos Szövetsége
pest egyei Egyesülete
glázer mihályné és pillmayer Jakabné
klubvezetők köszöntője
dr. Bóna Zoltánné és kiss r. Sándor áldása

9.30 résztvevő csoportok bemutatkozása
12.00 Ebéd
14.00 résztvevő csoportok bemutatkozása
15.30 meglepetés mûsor
16.00 Tombola
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A kezdetekhez a húszas évek Len-
gyelországába kell visszamennünk, a
Krakkó közelében fekvô kisvárosba,
Wadowicébe. 1919-ben telepedtek le
itt szülei, akik ekkor már egy fiúgyer-
meket neveltek. Mire Karol megérke-
zett a családba 1920. május 18-án,
bátyja már a 15. évét taposta. Édes-
anyja Lulusnak hívta ôt, ebbôl alakult
ki késôbb a Lolek becenév, ami még
fôpap korában is rajta maradt. Sajnos
nem élvezhette sokáig ezt a törôdést,
nem volt 9 éves, amikor édesanyja
meghalt. A család békében és hitben
élt, érthetô tehát, hogy a fiúk valláso-
sak lettek. Bátyja, Edmund orvosnak
készült, de fiatalon, 26 évesen skar-
látjárványban ô is elhunyt. Édesanyja
halála közel hozta egymáshoz apát és
fiát, aki saját kezébe vette fia nevelé-
sét. A késôbbi pápa jellemére ez a ne-
velés volt a legnagyobb hatással.

Kilenc évesen lett elsôáldozó, és 10
éves korától kezdve ministrált a helyi
templomban. Az iskola, ahová járt, a
görög és a latin nyelv oktatására he-
lyezte a hangsúlyt. Hamar kiderült,
hogy Karolnak kitûnô nyelvérzéke
van, a némettel is jól boldogult. A
nyelvek iránti érzéke vezette az isko-
lai színjátszó körbe, ahol látszott,
minden adottsága megvan a színészi
pályához. Nemsokára vezetô színész
lett, ô alakította a fôszerepeket. 1938
májusában a krakkói érsek, Sapieha

látogatott el hozzájuk, Lolek köszön-
tötte. A fôpapnak rögtön megtetszett
az üdvözlôbeszéd, és megkérdezte a fi-
útól, hogy nem szándékozik-e papnak
állni? Karol az egyetemen inkább len-
gyel irodalmat és nyelvészetet szere-
tett volna tanulni.

1938-ban kitûnô eredménnyel le is
érettségizett, és az áhított egyetemre
is felvették. Édesapja úgy döntött,
hogy a fiával tart a nagyvárosba. Nem
rajtuk múlott, hogy csak az elsô évet
végezte el. Kitört a háború, és Lolek
karrierje is más irányba fordult. Az
1939. szeptember 1-jei bombázás szét-
zúzta álmait. Hogy ne vigyék táborba,

munkára jelentkezett egy gyárba,
ahol teljesen lesoványodva, meggyö-
törten vészelte át a telet. Édesapjának
ez már nem sikerült, a sok nélkülözés-
tôl, betegségtôl szíve felmondta a szol-
gálatot, és 1941 februárjában meg-
halt. Karol egyre inkább magába, il-
letve az imádságba fordult, ekkor
kezdett el gondolkodni a papi pályán,
és 1942 nyarán szemináriumba vo-
nult. A papnevelde teljesen titkos volt,
ha kitudódott volna, koncentrációs tá-
bor jár érte. Lolek a munkaidôben a
vegyi üzemben dolgozott, de szabadi-
dejét a szemináriumban töltötte. Ka-
rolt Sapieha érsek felszentelte, de ösz-
töndíjasként azonnal Rómába küldte,
hogy ott folytassa tanulmányait. 

1947 ôszén doktori disszertációba
kezdett, amit 1948-ban teljesített, de
ezután visszatért Krakkóba. Karol
Niegowicébe kerül káplánnak. Mikor
ide végre hosszú utazás után megér-
kezett, letérdelt és megcsókolta a föl-
det. A földcsók az utazó pápa „védje-
gyévé” vált. A faluban azonnal mun-
kához látott: misézett, gyóntatott,
keresztelt. Javasolta a híveknek, hogy
építsenek új templomot, amelyet ké-
sôbb püspökként ô szentelt fel. Tanítvá-
nyaival gyakran ment a természetbe,
kajak- és sítúrákat szervezett. Pályájá-
nak elemzôi ebben látják eredményes-
ségének titkát: rendkívül jól tudott
hatni a kis közösségekre, szûkebb cso-
portokra, úgy vonta ôket az irányítása
alá, hogy nem használt zsarnoki mód-
szereket.

1958-ban XII. Piusz krakkói segéd-
püspökké nevezi ki. Ez mindenkit
meglepett még az egyházon belül is,
hiszen ekkor még csak 38 éves. A hír
egy kajaktáborban érte, ahonnan a
krakkói érsekhez, Basiakhoz utazott,
aki így vezette be ôt a bent üldögélô
papokhoz: „Habemus papam!”, vagyis:
van pápánk! Az érsek nem sejthette,
hogy tréfája 20 év múlva valósággá
válik. Amikor ez a mondat neki el-
hangzik, 1978. október 16-án Karol
Wojtyla még mindig csak 58 éves. 

Miután igent mondott a felkérésre,
beöltözhetett. Innen az „áldások erké-
lyére” kísérték, ahol áldást kellett vol-
na osztania, de ô rövid beszédet mon-
dott. Hibátlanul, olaszul beszélt, a
Szûz Anyát olasz módra Madonnának
szólította, és ezzel elnyerte a téren vá-
rakozó mintegy 200 ezer ember tetszé-
sét, akik azonnal üdvrivalgásban tör-
tek ki. 

1981. május 13-án délután negyed
hat felé a pápa éppen a Szent Péter
téren összegyûlt 20 ezer zarándokot
köszöntötte a lépésben haladó nyitott
terepjáróban állva, mikor tompa dör-
renések hallatszottak, és Ôszentsége
a mögötte álló Don Stanislau karjá-
ba zuhant. Rálôttek! Az öntudatlan
egyházfôt öt és fél órán át mûtötték.
Utolsó érthetô mondata: „Mária,
Édesanyám!” – Meggyôzôdéssel mond-
ta késôbb: „Egy kéz lôtt, egy másik ve-
zette a lövedék útját!” Utalva arra,
hogy szerinte életét Mária mentette
meg. 1983 karácsonyán felkereste a
Rebbiba börtönt, ahol megbocsátott
merénylôjének, Ali Agca-nak. Ettôl
kezdve nem beszélt az esetrôl.

II. János Pál elsôsorban utazásairól
ismert a nagyközönség elôtt. Pápasá-
gának 27 éve alatt bejárta a Földet.
Az utazásai alatt megtett mintegy
másfél millió kilométer körülbelül
annyi, mintha háromszor járta volna
be a Föld és a Hold közötti távolságot.
104 külföldi útja volt.

Ôszentségét hazánkhoz – lá to ga tá -
sa in kívül – több szál is fûzte. 1980-
ban a Szent Péter Bazilika altemplo-
mában ô szentelte fel a magyar kápol-
nát, 1993-ban véghezvitte a magyar
egyházmegyék rendezését, az ô buzdí-
tására állt fel a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem, ô nevezte ki püspökké,
majd érsekké Erdô Pétert. 2004 októ-
berében Krakkóban felavatták a ma-

Isten atlétája
2011. május 1-jén Rómában a Szent Péter téren XVI. Benedek

boldoggá avatta II. János Pál pápát – Karol Wojtyla-t, Szent Pé-
ter 264. utódját. Neve hallatán akár hívô, akár hitetlen, akár ka-
tolikus, akár más vallású embernek emlékek kavarognak a fejé-
ben. Mindenki emlékszik utazásaira, a békét hirdetô szavaira
vagy éppen hazánkban tett látogatásaira. De ki is volt ô, milyen
személyiség, akinek megválasztásával több, mint 400 év után elô-
ször fordult elô, hogy nem olasz fôpap lett Róma püspöke?
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Június 12.
9.00 Szentmise (celebráns:

Kis R. Sándor plébános)
15.00 Keresztállítás V 8-as területén
16.00 A „Plébániánk története” című

kiállítás megnyitója a Petőfi
Művelődési Házban

Június 13.
10.00 Szentmise (celebráns:

Dr. Kránitz Mihály professzor)
11.00 Dr. Kránitz Mihály professzor

előadása Boldog XXIII. János
pápáról és a II. Vatikáni Zsinat-
ról

11.00 Játszóház a gyerekeknek
11.30 „Pünkösd és Ökumené”

Dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű
úr előadása

12.00 Vági László atya emléktáblájá-
nak megszentelése

12.15 Közös ima a pápa szobornál
12.30 Közös ebéd
14.00 Cserkészavatás a cserkészott-

honban
14.30-tól Felnőtteknek kötetlen beszélge-

tés, gyerekeknek: játszóház, raj-
zok készítése a 75 éves temp-
lomról

Június 16.
Templomunk felszentelésének
75. évfordulója
18.00 Ünnepi Szentmise (celebráns:

Bagi Ferenc lakitelki plébános)

19.00 Felföldi Bertalan atya emléktáb-
lájának megszentelése, közös
beszélgetés, szeretetvendégség

Június 17.
9- 18-ig Egész napos szentségimádás

Június 18.
11.00 A tékozló fiú című zenés szín-

darab előadja a Sekrestye szín-
pad, helyszín a Petőfi Művelő-
dési Ház

18.00 Szentmise (celebráns:
Láng András c. prépost)

Június 19.
10.00 Jubileumi Hálaadó Szentmise

(celebráns: Dr. Varga Lajos
püspök atya)

11.00 Az új közösségi ház alapkő le-
tétele

12-30 Közös ebéd a püspök atyával
15.00 Elsőáldozás
16.00 Agapé
18.00 Te Deum
18.30 „Dicsérjük az Urat” zenés iro-

dalmi áhítat

gyar szentek kápolnáját, ez alkalom-
ból is üdvözletét küldte. Nagy szere-
tettel emlegette Nagy Lajos király lá-
nyát, Hedviget, akit 1997-ben, és Bol-
dog Kingát, akit 1999-ben avatott
szentté. A pápa hangoztatta, hogy az
egyházért áldozatra kész magyar
szentek sora nem szakadt meg a kö-
zépkorban. Apor Vilmos gyôri püspö-
köt 1997-ben, Batthyány-Strattmann
Lászlót 2003-ban avatta boldoggá.

1990-tôl kezdve valamennyi állam-
illetve kormányfônket fogadta: Antall
Józseftôl, Horn Gyulán, Orbán Vikto-
ron, Medgyessy Péteren át egészen
Gyurcsány Ferencig. Ez utóbbi látoga-
tása okozott némi politikai feszültsé-
get és szócsatát a hazai közéletben.
Késôbb a Magyarországi Apostoli

Nunciatúra – vagyis a vatikáni ma-
gyar nagykövetség – nyilvánosságra
hozta: miszerint a miniszterelnök fel-
vetéseire Angelo Sodano közlemény-
ben reagált, melyben kiállt a Magyar
Püspöki Kar és egyházi iskolák jogai
mellett.

II. János Pál nem csak hangoztatta,
hogy az egyház odafigyel az emberek
gondjaira, de sokat is tett azért, hogy
az általa vezetett intézmény von zóbb -

nak tûnjék az emberek számára. A
2000. év húsvétján a Szentatya a bána-
tima keretében sorra vette a katolikus
egyház híveinek történelmi vétkeit
(inkvizíció, keresztes hadjáratok), és
Isten bocsánatát kérte ezekre. 

A pápa megválasztásától kezdve fon-
tosnak tartotta a más egyházakhoz va-
ló közeledést. 1986-ban meglátogatta a
római nagyzsinagógát, ahol kijelentet-
te: „Önök… a mi idôsebb testvéreink.”
1993 végén teljes körû diplomáciai
kapcsolatot létesített Izraellel.

Az ökumenizmus jegyében kívánta
rendezni az egyház viszonyát a többi
keresztény egyházzal is.

Bár hosszú ideig fáradhatatlannak
és kikezdhetetlennek bizonyult fizikai
ereje, egyre inkább megmutatkozott
rajta is a kor, elhatalmasodtak beteg-
ségei. 75. születésnapjára a pápa igen
legyengült, ekkor már láthatóak voltak
rajta a Parkinson-kór jelei. Tavaszra
felépült, és újra zarándokútra indult.
1997 májusában hetedik lengyelorszá-
gi útján ô maga kérte a jelenlévôket,
hogy imádkozzanak érte. 2000 és 2004
között még 12 külföldi és 1 olaszorszá-
gi utat tett. Lourdes-ban végül kijelen-
tette: „Zarándokutam végére értem!”

2005 januárjának utolsó napján a pá-
pát ismét kórházba szállították, mert ôt
sem kerülte el az Olaszországban dúló
influenzajárvány. Légzési nehézségei mi-
att gégemetszést hajtottak végre rajta. 

2005. április 2-án, szombaton este
nem sokkal fél tíz elôtt vatikáni magán-
lakosztályában visszaadta lelkét Terem-
tôjének a 84 éves II. János Pál. Halálát
vese- és szívelégtelenség okozta. Utolsó
üzenetében ezt kérte: „Derûs vagyok, le-
gyetek azok ti is!”

Az apostol földi pályafutása véget ért.
Szent Pál szavaival szólva ô is elmond-
hatta magáról: „A jó harcot megharcol-
tam, a pályát végigfutottam, a hitet meg-
tartottam.” (Tim 4,7-8) 

A magyar közjogi méltóságok és egy-
házi vezetôk fájdalmuknak és részvétük-
nek adtak hangot a haláleset kapcsán.
Mádl Ferenc rámutatott: a Szentatya
Magyarországnak is útmutatást adott,
amikor látogatása során kijelentette: „A
béke neve igazságosság, szolidaritás és
szeretet. A nemzet csak akkor remélhet
jobb jövôt, ha polgárai képesek közös erô-
feszítéssel felelôsséget vállalni a közjóért.”

Szavai az idôn túl, ma is érvényesek.
Összeállította: 

Schuszter Istvánné

„Istenünk, kegyelmedre emlékezünk
templomod szentélyében.”

(Zsolt 48. 10)

75 év

Szent Kereszt Templom
Dunavarsány

szeretettel meghívjuk a Dunavarsányi szent Kereszt
Felmagasztalása plébániatemplom felszentelésének
75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatra.
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Pünkösd előtt egy hónappal aktuáli-
san buzdít a Zsoltáros, amikor arról
tesz bizonyságot, hogy lelke várja

az Urat. Az az ember, aki tisztában van
erejének, képességének, tehetségének és
idejének végességével, várja az Urat. Az
Ady Endrével együtt tudja, hogy az Úr
érkezése, jelenlétének bíztatása, szerete-
tének átérzése a legnagyobb ajándék,
amit ember egyénileg és közösségileg
megkaphat.

Ez a hitnek a nagy ajándéka, amelyre a
közösségi életünkben – beleértve a nem-
zeti közösségünket is – pont úgy szüksé-
günk van, mint egyéni életünkben. Az
emberi élet önmagában olyan nagy fel-
adat, amelyet igazi felelősséggel azok
tudnak hordozni, akik várják az Urat, és
bíznak az Ő nevében – Pünkösdkor is, a
mindennapokban is és a világ beteljese-
dését illetően is.

Ez a várakozás, ez a bizalom, ez a
transzcendens világra is szabad lélek jele-
nik meg ígéretesen az új Alaptörvényünk
soraiban, amely a Himnusz fohászával
kezdődik: „Isten áldd meg a magyart”.
Ez a fohász a tiszaháti református költő-
nek a lelkéből úgy fakad ki, mint ami ma-
gában hordja a magyar nép zivataros szá-
zadainak összes fájdalmát és minden re-
ményét. Ez most is aktuális. Hisszük,
hogy most is az a legrealisztikusabb ha-

zaszeretet, nemzetféltés és politikai neki-
veselkedés, amely így tud fohászkodni:
”Isten áldd meg a magyart”.

Ez a szenvedélyes felütés egy nemzeti
hitvallásban folytatódik, amely nyílt
büszkeséggel hivatkozik nemzetünket il-
letően is a keresztyénség meghatározó
szerepére, a megmaradásért, szabadsá-
gért és függetlenségért küzdő ősökre, a
magyar szellem nagyszerű alkotásaira,
nemzetünknek egész Európát védő és
gazdagító elkötelezettségére. Ígérettel
kötelezi el magát a történelem által szét-
zilált nemzetünk szellemi és lelki egysé-
gének megőrzésére. A közös kultúra és
nyelv ápolására. A természeti és ember
alkotta értékek megóvására. Nem fél
olyan biblikus értékeket fundamentum-
ként említeni, mint az emberi méltóság, a
másokkal együtt kivívott szabadság, a
hűség, a hit és a szeretet. Mindezeket úgy
említi, mint amelyek a családi és nemzeti
összetartozásnak alapjai. Bátran beszél
becsületről, munkáról, társadalmi, gazda-
sági csoportok és generációk közötti köl-
csönös felelősségről, kötelességről. Szel-
lemi és lelki megújulásra hívja egész
nemzetünket.

Ezek a bizonyságtételek és az ezekkel
az értékekkel kijelölt célkitűzések nem
építhetnek csupán emberi erőre. Többsé-
gi erőre sem, nagy seregre sem, lovakra

sem, csak arra, hogy: „az Úr szeme ügyel
az istenfélőkre, akik szeretetében bíz-
nak”. (Zsolt. 33,10-19) A fenti célkitűzé-
sek és az Alaptörvényben kimondott,
majd a sarkalatos törvényekben tovább
részletezendő új alkotmányos rendünk és
nemzeti együttműködésünk csak akkor
hozza meg a hozzá fűzött reményeket, ha
valljuk, hogy „Lelkünk az Urat várja, Ő
a mi segítségünk és pajzsunk”. (Zsolt.
33,20) Ha „Benne van szívünk öröme,
mert szent nevében bízunk”. (Zsolt 33,21)
S ha egy szívvel és egy szájjal tudjuk
mondani „Maradjon velünk Uram szere-
teted, mert mi is Benned reménykedünk”.
(Zsolt. 33,22)

Az új Alaptörvény a maga betűjében
nem tükrözi az egész nemzet értékrend-
jét, de hisszük, hogy a maga funkciójában
szolgálja az egész nemzet érdekét. Ehhez
pedig mindenekelőtt az kell, hogy az
egész nemzet szívvel és lélekkel tudja
mondani: Lelkünk az Urat várja. Isten
áldd meg a magyart! – és akkor talán re-
ménységgel idézhetjük az Alaptörvény és
az egész nemzet vágyát: Legyen béke,
szabadság és egyetértés!

A Presbitérium

Ezt a közösséget építő és sokakat gyönyörködtető „lelki táplálékot” kívánjuk városunkban
a lehető legnagyobb körben még elérhetőbbé tenni a gyermekek és ifjak szolgálata által.

Ezért egy széles intézményi és társadalmi összefogással – az általános iskola és a művé-
szeti iskola már ígéretesen működő kórusára építve – városunk 8-28 életév közötti, énekel-
ni szerető és azt tovább tanulni kész tagjait egy nagy gyermek- és ifjúsági kórus megalakí-
tására hívjuk.

Azt reméljük, hogy ez a kórus különböző helyszíneken és alkalmakon egész városunk örö-
mére szolgál. Sőt, más településeken is gyönyörködtet sokakat, s ezzel zenei hírnevünket is
öregbíti. Mindezeket megelőzően pedig szívet-lelket melengető, tápláló programot jelent az
abban résztvevőknek.

Az iskolai kóruspróbákon túl e cél megvalósulása érdekében próbákat tartunk a Soli Deo
Gloria Közösségi Házban minden pénteken délután 5 órától. A kórusba való felvételt meg-
hallgatás előzi meg. A felmerülő kérdések megválaszolására, tisztázására készen, e nagy terv
megvalósulása iránt elkötelezetten várjuk szeretettel a személyes jelentkezéseket.

Takács Edit
kórusvezető

Vass Zoltánné                  Csobolyó Miklósné                          Zezula Tibor
az iskola igazgatója       a SDG Közösség elnöke      a művészeti iskola igazgatója

VároSI gyermeK- éS IFjúSágI
KóruST SzerVezünK!

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Ki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal.

Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
(Kodály Zoltán)

„ÖRvENDJ EGéSz FÖlD
Az ISTENNEK”

(Zsolt. 66,1)

A Soli Deo Gloria Közösség vezetősége
és a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

kuratóriuma
tiszteletteljes szeretettel hívja és várja
városunk minden érdeklődő polgárát a

Soli Deo Gloria Missziói,
Oktatói és Terápiás Jószágporta

megnyitásának ünnepségére.

E jeles alkalomra 2011. június 3-án
17 órakor kerül sor a

Soli Deo Gloria Közösségi Ház
hátsó udvarán.

(Dunavarsány, Habitat utca 10-12.)

Ünnepi beszédet
Szászfalvi lászló államtitkár

mond.

A jószágportára a jelenlévő lelkészek
kérik Isten áldását. 

A megnyitót a Dunavarsányi Népdalkör
valamint városunk alakuló gyermek-

kórusának szolgálata gazdagítja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Lelkünk az Urat várja – Isten áldd meg a magyart”
Olvasandó Zsolt. 33
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Aslambuc (más néven öhöm vagy
öreglebbencs) pásztoreledel, a
hűtőszekrény hiányára visszave-

zethetően eredetileg nem tartalmaz húst,
csak eltartható szalonnát, hagymát, tész-
tát és a veremből elővett krumplit. Nem
így a „kisvarsányi” típus! Ínyenc város –
gazdag slambuc!

Gyomrát szerető éhenkórász vendégek-
re tekintettel készült a 2.1 (gazdagított)
verzió.

Végy elő egy bográcsot, amelyből leg-
alább tíz éhes ember jól befalatozhat. Két
zacskó világhírű „Marton”- féle (vagy
más) lebbencstészta nélkülözhetetlen.

A főúton, a hentesnél – némi készpénz
ellenében - kapsz sovány csontos oldalast
(úgy legalább 80 dekát), nem túl vastag
füstölt kenyérszalonnát, továbbá két pár
száraz Miklósit (jobb, mint a Gyulai). Az
előbbi mészárszékben (hol mellékesen bő-
rös liba-hájat is árul az ember) keríts leg-
alább 70 dekányi friss, zsenge csirkemájat.

Rakj nagy tüzet, addig leég, és bőséges
parázsod lesz, míg előkészülsz. Sercegő-
en forró libazsíron futólag kapasd meg a
csont között szeletekre vágott oldalast,
így az ízek benne maradnak. Tedd ugyan-
ezt a májjal is csak halványabban, nem
megkeményítve a burkolatot. 

Vágd fel a szalonnát 11 milliméteres
kockákra, a kolbászt 5 centis darabokra.
A vendégekkel pucoltass meg és kockáz-
tass fel négy fej hagymát és a krumplit,
jobban fog nekik ízleni a koszt.

A szakácsember kezdje egy felessel
vagy két deci tiszta veressel, most jöhet a
bogrács. Kiolvasztjuk a szalonnából a fi-
noman füstös zsírt, majd a töpörtyűt ki-
szedjük. Lebbencstésztát ezüst 5 forintos
méretűre törjük a bal tenyerünkben, bele-
szórjuk a zsírba, fakanállal kavargatva
zsemleszínűre pirítjuk. Aki szereti a gyo-
morégést, előtte üvegesre hevítheti a
hagymát.

Most jön a Fradi módszer – „mindent
bele” –, beszórunk a máj kivételével min-
dent, alaposan felkeverjük - most még le-
het. Felöntjük előmelegített édesvízzel
annyira, hogy a tetején úszó krumpli sze-
mek még éppen kapjanak levegőt. Ettől a
pillanattól a keveréssel felhagyunk, már
csak tangenciális irányú módszeres rázo-
gatás a megengedett.

Miután egyet rottyant, kóstolunk és só-
zunk, közben száraz fehér fröccs ajánlott.
A kóstolás és fröccs háromszor megis-
métlendő művelet.

Mintegy 35-40 percnyi forrás után
vizsgálat alá vesszük az úszóbajnok
krumplikat, megfőttek-e. „Igen” válasz
esetén jön a legnagyobb szakértelmet
igénylő feladat, a májakat egyenletesen,
az óramutató járásával egyező irányú,
körkörös mozdulattal az alkotás tetejére
hintjük. Tíz perc elteltével a mű árnyas
helyen, csalamádéval, kovi-ubival vagy
más savanyával (marinírozott bogyiszlói
paprika, stb.) mellékelve tálalható, nem
szokott maradék képződni.

Nem szabad megfeledkezni a hozzáva-
ló italokról sem!

Most lehet a szájban összefutott nyálat
lenyelni. Tűzugrás plakát

2011. április hónapban született
gyermekek

1. Vas Domonkos április 6.
2. molnár Petra április 26.

2011. április hónapban
elhunytak

1. juhász László élt 73 évet
2. oláh józsefné élt 76 évet
3. Dienes Lajosné élt 85 évet

A jó idő beköszöntével egyre többen merészkedünk ki a kertbe, s a
virágágyások rendbetétele után ahhoz is megjön a kedvünk, hogy
vendégeket hívjunk. De mivel is várjuk őket? A jó flekkenen kívül
ideje, hogy valami újjal is meg-
próbálkozzunk. Egyik olvasónk,
Kondákor Pál János kisvarsányi
slambucot kínál gazdagon, a ma-
ga „fűszeres” stílusában. Jó ét-
vágyat hozzá!



Dunavarsányi Napló XXII. évfolyam 5. szám14

Tordai Viktor 1 küzdelmet
nyert, a másodikat elveszítette.
Viktor már régen versenyzett,

ebbe bele kell jönnie ismét, ezért ezt
egy felhozó mérkőzésnek terveztük.
Veronika szép, taktikus versenyzéssel
3. helyezést ért el, gratulálunk! 

Május 14-én Dunaharasztiban, a X.
Ashihara Gálán versenyzünk tavas-
szal utoljára. A tavalyi megméretteté-
sen 4 aranyérem, 3 ezüstérem és 1
bronzérem volt az egyesület mérlege.
Aranyéremmel zárta a versenyt: To-
kaji Tamás, Puskás Viki, Kispeti Ta-
más, Pál Szilárd. Ezüstérmet szerzett:
Lenhárd Gergely, Höchst Kristóf,
Puskás Dávid. Bronzérmes lett: Pas-
kó Dávid. A mostani válogatottunk
egy része 1-2 versenyes kezdő, de
igyekszünk helytállni, s a júniusi
számban beszámolok majd az ese-
ményről.

A május a nyári vizsgákra való fel-
készüléssel telik, valamint a nyári ed-
zőtábor megszervezésével. Amennyi-
ben nyer az a pályázatunk, amit
nyomtatott sajtótermékre írtak ki, egy
nagy példányszámú újsággal szeret-

nénk a környező településeket megis-
mertetni. Olyan lapot szeretnénk lét-
rehozni, amelyik bemutatja a Délegy-
házi Karate Sportegyesületet, ezen
belül a karatét, mint alternatívát a fia-
taloknak, idősebbeknek egyaránt a
szabadidő hasznos eltöltésére. Példát
szeretnénk mutatni a szülőknek, hogy
miért érdemes a gyerekeket karate ed-
zésre járatni. A fiatalokat ugyanis ren-
geteg veszély fenyegeti, közülük az
egyik legnagyobb a kábítószer. Sze-
retnénk felhívni erre a szülők figyel-
mét a lapban szakorvos, rendőr szak-
ember cikkeivel, valamint elérhetősé-
gekkel. Reméljük, hogy nyerünk a
pályázaton, és saját erő segítségével
egy igényes lapot tudunk készíteni.

A nyár az edzőtáborokon kívül a
bemutatók időszaka is lesz. Szándé-
kunkban áll fellépni Dunavarsányon,
Délegyházán, Majosházán, Áporkán,
Kiskunlacházán, Pomázon és Buda-
pesten. 

Ha van olyan pici gyermeke, akinek
nem talál sportot, hozza el közénk a
Sportcsarnokba hétfőn 16-17-ig és
pénteken 17-18 óráig! Érdemes elka-
landozni kicsit a megújult honlapun-
kon, ahol számtalan felvételt találhat-
nak az edzésekről, versenyekről, hát-
ha Ön/Te is kedvet kapsz, hogy ennek
a baráti társaságnak a tagjává válj! 

Honlapunk címe:
www.senseimarossy.hu

Marossy Károly
3. dan klubvezető

Horváth Veronika bronzérmes!
Április 9-én Horváth Veronika bronzérmet szerzett a IX. J&S
Speed kupán Tarjánban. Négy versenyzőnk indult a megméret-
tetésen: Horváth Veronika, Kispeti Tamás, Mészáros Krisztián
és Tordai Viktor. A gyerekeknek nehéz dolguk volt, mert más
szabályrendszerben kellett helytállniuk, amit még nem ismer-
tek. Kipróbálták, és ügyesek voltak! 

Köszönetnyilvánítás
ezúton szeretném megköszönni Dunavarsány felnőtt
focistáinak, a szakosztályvezető papp Tibornak és a
2011. április 17-én meccset vezető bíróknak, hogy lehe-
tővé tették egy fogyatékkal élő kisfiú álmainak megva-
lósulását. alkalmat adtak, hogy a gyermek részt ve-
gyen egy futballmérkőzésen, és elvégezze a kezdőrú-
gást. Köszönöm mindkét csapat játékosainak a
lehetőséget és a kedvességet, amivel a kisfiút fogadták.

V örös a ttiláné
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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.

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 06/24 534-575
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 Óvo da

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
Közterület-felügyelõk

Doktor János: 06/70 938-2905
Grajczár László: 06/70 708-6804

Mezõõr
Schipek Sándor: 06/70 382-3660

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

Közérdekû

telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 

E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

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

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

Következõ lapzárta:
2011. június 10.  

* * *
Cikkeket várunk a

szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men.

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

• Eladó kb. 25 nm hagyományos, tölgyfa parketta.
Tel.: 06/70 387-4324

• Redőny, reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny, napellen-
zők, zsaluziák német és svájci minőségben! Újak szerelé-
se, régiek javítása. Ingyenes felmérés, garanciális szerelés.
Tel.: 06/20 971-5198

• Nagy árengedmény, ha Ön rakja fel, és mi készítjük el re-
dőnyét, reluxáját. Készítünk, szerelünk, javítunk még har-
monikaajtót, szúnyoghálót, szalagfüggönyt, napellenzőt.
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187, 06/20 416-0464

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lak-
kozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak,
garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszol-
gálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Víz-gáz-fűtés szerelvénycentrum. Öntözőrendszerek,
homlokzati díszítőelemek, barkácsléc.
A taksonyi hídnál, a régi és az új 51-es főút keresztező-
désénél lévő parkolóban.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán) 
marzoli75@gmail.com, www.kisduna-vizgazfutes.hu

• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is. Gyors és kor-
rekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041

• Bízza kertjét szakemberre! Teljes körű kertészeti mun-
kák, favágás, füvesítés.
Tel.: 06/30 440-9216

• Automata öntözőrendszerek szaküzlete Dunavarsányban!
Tervezés, tanácsadás, értékesítés: Irritrol, Toro, Irritec, Hun-
ter, Rain Bird – az öntözéstechnikai piac legjobb márkái. Az
510-es és 51-es főút kereszteződésénél lévő üzletsoron.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
www.kisduna-vizgazfutes.hu

• Helybéli, 57 éves (leinformálható) nő beteggondozást vállal.
Tel.: 06/20 569-4557

• Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúk-
szem, sarokrepedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrke-
ményedés, esetleg manikűr? Hívjon bizalommal! Várja hí-
vását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló, műköröm építő.
Tel.: 06/30 567-1075

• Puccos kutyakozmetika az 51-es út mentén. Ellátás háznál is!
Tel.: 06/20 386-3363

• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)

• Gyermekfelügyelet! 40 éves nő gyermekfelügyeletet vál-
lal délutánonként, esténként és hétvégén.
Tel.: 06/70 387-4324

• BÖLCSŐDE?! 
Tel.: 06/30 924-8087, www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Segítsen Ön is az árva kutyáknak! Kérjük, támogassa
adója 1%-ával a Futrinka Egyesület mentett kutyáinak el-
látását! Köszönjük! Adószám: 18258473-1-43 
www.futrinkautca.hu
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MOBIlTElEFON
SzAKÜzlET éS SzERvIz
• mobiltelefonok adásvétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok,

kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervizelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók

Dunavarsányban

Elérhetőség: Gyöngyösi Papp Attila
Tel.: 06/20 474-8984

2316 Tököl, Állomás u. 7. • Tel.: 06/20 474-8984
web: www.musicgsm.hu

Fény – Szépség – Sziget
Masszázs – Fodrász – Manikűr

Pedikűr – Műköröm

2315 Tököl, Piac tér 4.

Bejelentkezés:
06/30 949-8498 (Langné Kócza Ildikó) 

www.masszazstokol.fw.hu

www.opticnet.hu

KÖNNYED VISELET
BELTÉREN ÉS SZABADBAN!

Hoya fényresötétedő

szemüveglencséhez

SUNTECH INTENSE

Beltéren és éjszaka átlátszó, napsütésben
besötétedik, a fényviszonyokhoz gyorsan

alkalmazkodó lencsék.

*Az akciós ajánlat 2011. április 11 és június 15. között vagy a készlet erejéig érvényes
Hoya Suntech Intense fényresötétedô szemüveglencse vásárlása esetén. Az ajánlat nem
tartalmazza a szemüvegkészítés díját. Az ajándék titán keret értéke bruttó 24.900 Ft.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA
2330 Dunaharaszti,
Báthori u. 1. (Baktay tér)
Tel.: 06/24 370-773, 06/30 677-6637

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA
2330 Dunaharaszti, Tesco
Némedi út 69.
Tel.: 06/24 260-279, 06/30 318-3444


