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Testületi határozatok
– 2013. szeptember 10-ei ülés –

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzatának 2013. I. félé-
ves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A testület kinyilvánította csatlakozási szán-
dékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordu-
lójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Felkérte a polgármestert, hogy a Csatlakozási
nyilatkozatot az Általános Szerződési Feltéte-
lekben meghatározott időpontig küldje meg a
támogatás kezelőjének, és az „A” és „B” típu-
sú pályázati kiírást az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint az önkormány-
zat hirdetőtábláján és a helyben szokásos mó-
don határidőig közzétegye.

A képviselő-testület az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va, az államigazgatási szervek és egyéb érde-
keltek véleményének kikérésével a Dunavar-
sány város közigazgatási területére vonatko-
zó, a 114/2010. (IX. 14.) számú Kt.
határozattal jóváhagyott Dunavarsány Város
Településszerkezeti Tervét az ún. V8-as terü-
letre, a Völgy utca és a Vészy József utca ter-
vezett összekötésével érintett területre, az 51.
jelű úttól nyugatra kijelölt Gksz és Ev terület-
felhasználású területre vonatkozóan módosí-
totta. A határozat 2013. október 11. napján lép
hatályba. A hatálybalépést követően a város
közigazgatási területén készülő szabályozási
terveket, a településen folyó illetve tervezett
fejlesztési, rendezési tevékenységeket a mó-
dosított Településszerkezeti Tervvel össz-
hangban kell készíteni. 

A testület a saját részéről elfogadta a Duna-
varsány Környéki Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
„Társulási Megállapodás gyermekjóléti és
szociális alapellátást nyújtó intézmény közös
fenntartására” megnevezésű dokumentumot.
Felhatalmazta a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, és jelen határozat ha-
ladéktalan megküldésére a Dunavarsány Kör-
nyéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-
lat Intézményfenntartó Társulás Társulási Ta-
nácsa részére a további intézkedések
megtétele céljából.

A képviselő-testület megindította a Duna-
varsányi Önkormányzati Hivatal építését az
általa elfogadott „ÉPÍTÉSI PROGRAM”
alapján. A megindított és meghatározott, a be-
nyújtott tervezési árajánlat alapján az „Építési
engedélyezési terv” megnevezésű tervezési

munkák – mely többek között tartalmazza a
bemutatásra kerülő vázlatterveket vagy tanul-
mánytervet és a bontási dokumentáció készí-
tését – elvégzésére a TRISKELL Kft-vel (cí-
me: 1034 Budapest, Kecske u. 25.) köt szer-
ződést maximum 2.580.000 Ft + Áfa tervezési
árért a vásárolt közszolgáltatások előirányzat
terhére. A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a vonatkozó szerződés megkötésére irá-
nyuló tárgyalás lefolytatására, a szerződés
megkötésére és az egyéb szükséges intézkedé-
sek megtételére.

A képviselő-testület pályázatot hirdetett vé-
dőnői állás betöltésére, és felkérte a polgár-
mestert, hogy a pályázati felhívást az Egész-
ségügyi Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatá-
si Intézet (KSZK) honlapján, a Dunavarsányi
Napló jelen számában, valamint a helyben
szokásos módon jelentesse meg.

A testület az 1897/2 helyrajzi számú, 509
m2 területű, kivett beépítetlen terület besorolá-
sú ingatlan kivett közútként való átminősítése
mellett döntött, és egyben a törzsvagyon for-
galomképtelen vagyonává minősítette. Fel-
kérte a polgármestert az út művelési ágának
megváltoztatásához szükséges intézkedések
megtételére, és az átvezetéshez szükséges
egyéb intézkedések megtételére.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormány-

zati Szennyvíztársulás a 2013. évi Felújítási
és Beszerzési Tervtől eltérve, az Önkormány-
zat által biztosított forrásból a becsült 70 mil-
lió forint 34,14 %-át, azaz nettó 23.898.000
forintot a Szennyvíztisztító telep III. sz. táro-
zótavának iszapeltávolítására fordítson.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy
a létrejövő vállalkozási szerződést – amennyi-
ben az abban szereplő és az önkormányzatot
terhelő kötelezettségvállalás mértéke nem ha-
ladja meg az önkormányzat 2013. évi költség-
vetési rendeletében rögzített fedezet összegét
– aláírja.

Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésé-

ről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 14/2013. (IX.11.)
önkormányzati rendeletet,

a közösségi együttélés alapvető szabályai-
ról és ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 15/2013. (IX.11.) önkormányza-
ti rendeletet, és

a Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló
16/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők a Dunavarsá-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáb-
láján és Dunavarsány város honlapján
(www.dunavarsany.hu).

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• egészségügyi főiskolai karon védőnői ok-

levél vagy ezzel egyenértékűnek elismert
oklevél,

• magyar állampolgárság.

Előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat,
• helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vány,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

másolata,
• referenciák.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
szerint. 
Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellá-
tásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rende-
letben meghatározott védőnői feladatok.
Munkavégzés helye: Egészségház, 2336
Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: a megjele-
néstől számított 15 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: az
NKI (KSZK) honlapján való megjelenéstől
számított 30 nap, de legkésőbb az érvényes
pályázat benyújtásától számított 30 nap.
Az állás betölthető: az elbírálást követően
azonnal. 
A teljes munkaidejű közalkalmazotti kineve-
zés határozatlan időre szól 3 hónapos próba-
idővel.

Dunavarsány Város Önkormányzata szolgá-
lati lakást nem tud biztosítani. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot
a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné
nyilvánítására. 

A pályázatot zárt borítékban Bóna Zoltán-
hoz, Dunavarsány Város Polgármesteréhez
kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Duna-
varsány, Kossuth L. u. 18. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „védőnői pályázat”.

Pályázati felhívás
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

védőnői állás betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet 
Dunavarsány Város Önkormányzatánál a 06/24 521-041-es telefonszámon.



Aszeptember nálunk is az intézmények
életének felpezsdüléséről, az oktatói-
nevelői munka elindításáról szól. Sok

változáson vagyunk túl, reménység szerint
ezek rövid és hosszú távon fogják szolgálni a
felnövekvő generációk testi-lelki fejlődését a
pedagógusok és szülők örömére és megelége-
désére, a tanév végén pedig ismét büszkék le-
hetünk a mögöttünk hagyott hónapok teljesít-
ményét értékelve.

Örömteljes eseménynek lehettem a részese
a hónap első napjaiban, amikor hivatalosan is
átadásra került az Ibiden 3. és 4. üzemcsarno-
ka. Hálásak lehetünk, hogy most már közel
2000 ember munkahelyét biztosítja a 10 éve
itt működő japán cég, amely bízom benne, to-
vábbi fejlesztésekben is gondolkodik, amely
egyben garancia is településünk fejlődésére.
Az Ipari Park felé közlekedők pedig már lát-
hatják a FémAlk Zrt. építkezését is, amely cég
a jövő nyáron kezdi meg a termelést Dunavar-
sányban.

A különböző válságokkal küzdő Európában
nagyon jó hírek ezek, nemcsak Dunavarsány
közössége, hanem Magyarország és az egész
nemzet számára is.

Az elmúlt hónapokban a köztereken látvá-
nyos változások történtek. A megújult utakon,
járdákon óvatosan közlekedjünk, az új játszó-
terekre pedig vigyázzunk, hogy sokáig élvez-
hesse azt szülő és gyermek egyaránt.

A biztonságunkat is szolgáló új rendőrőrs
építése a tervezett ütemben halad. Átadása no-
vemberben várható.

Délegyháza és Dunavarsány megállapodá-
sának köszönhetően a két település határán
húzódó Akácfa utca a következő hetekben
mintegy 2 km hosszúságban martaszfalt bur-
kolatot kap. A finanszírozást 60%-ban Duna-
varsány, 40%-ban Délegyháza vállalta. A kivi-
telezést szomszédunk vezetésével hajtják vég-
re.

Kulturális, közösségi programokban gaz-
dag ősz elé nézünk. Már túl is vagyunk az or-
szágos TeSzedd szemétszedési akción és a
Szüreti Mulatságon. Köszönöm mindenkinek
az áldozatos munkáját, szolgálatát. Figyel-
mükbe ajánlom az október 1-jei közmeghall-
gatást Nagyvarsányban, és az október 23-ai
rendezvényünket, amely két dolog miatt is
rendhagyó lesz: elfogadta meghívásunkat
Wittner Mária országgyűlési képviselő asz-

szony, 56-os halálra ítélt, valamint bemutatás-
ra kerül a régóta várt település-történetünk -
könyv formájában - Faragó Károly tollából.

Szeretettel hívok és várok mindenkit ren-
dezvényeinkre.

Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

• „A” típusát felsőoktatási hallgatók
számára a 2013/2014. tanév második és
a 2014/2015. tanév első félévére vonat-
kozóan, valamint 

• „B” típusát a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.

„A” típusú pályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőokta-
tási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptem-
berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév el-
ső félévére eső ösztöndíj már nem kerül fo-
lyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogvi-
szonya a felsőoktatási intézményben a pályá-
zás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj fo-
lyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tan-
év második félévére a hallgató már
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2013/2014.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2014/2015. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás
– annak nagy terjedelme miatt - a www.duna-

varsany.hu honlapon a pályázatok menüpont
alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján és a 11. sz. irodában
tekinthető meg. 

Figyelem!
Változás a pályázás rendjében!
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályá-
zati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes és
pályázati adatok feltöltését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2013. november 15.

További felvilágosítás a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal 

06/24 521-052-es telefonszámán kérhető.

Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Olvasóink!
A Dunavarsányi Napló szerkesztősége ez-
úton tájékoztatja Önöket, hogy november-
december hónapokban újságunk összevont
lapszámmal jelentkezik, amelynek várható
megjelenése december 15-20. (Októberben
változatlanul a hónap végén vehetik kezük-
be a városi lapot, ám a novemberi beszámo-
lókat a decemberben megjelenő összevont
számban olvashatják majd.)
A lapzárta október hónapban 10-e, az
összevont lapszám esetében pedig decem-
ber 5-e.

Tisztelettel:
Dr. Szilvay Balázs

főszerkesztő
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Így halad a rendőrőrs építése
a Gyóni Géza utcában

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete
2013. október 1-jén (kedden)

17 órai kezdettel közmeghallgatást tart
a nagyvarsányi Petőfi Klubban.

Az eseményen a megjelent lakosoknak
lehetőségük lesz feltenni kérdéseiket, illetve

elmondhatják véleményüket a várossal
kapcsolatos ügyekben.

Befejező-
dött a vasút
sori járda
kivitelezése

Megújul az Akácfa utca

Az Akácfa utca most, a felújítás előtt

Délegyháza község polgármestere az-
zal a kéréssel fordult ön kor mány za -
tunkhoz, hogy a települések közös tu-

lajdonában lévő utat (Dunavarsány, Akácfa u.
/ Délegyháza, Határ u.) közös összefogásban,
teljes hosszában – a meglévő burkolt felüle-
tek kivételével – együttes finanszírozásban
újítsuk fel. A tervezett felújítás a délegyházi
bekötő úttól egészen az Iskola utcáig tart.

A közös költségviselés mértéke: 
Dunavarsány Város Önkormányzata 60%,
Délegyháza Község Önkormányzata 40%.
A beruházás az útalap – martaszfalt- stabilizá-

ciós – megerősítésén és felújításán kívül a pad-
karendezést, valamint a csa padékvíz szikkasztás-
sal történő ren  dezését is magában foglalja.

A teljes felújítási terület: 4000 m2

Szikkasztóárok hossza: 1000 fm
A beruházás nettó összköltsége:

10.167.000 Ft (műszaki ellenőri feladatokkal
együtt).

Ebből Dunavarsány Város Önkormányza-
tát terhelő költség: 6.100.200 Ft.

Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
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„Anya, ma mész dolgozni?” „Igen Ki-
csim, megyek.” „És én hova megyek ak-
kor?” „A bölcsibe drágám” - hangzott el
minap ez a rövid beszélgetés a lányom-
mal. Sok más anyukához hasonlóan két
év után engem is várt a munka világa. A
Máltai Szeretetszolgálat családi napközi-
je az önkormányzat támogatásával 2012
óta azokat a kisgyermekeket fogadja,
akiknek a szülei dolgoznak. A napközibe
reggel 7 órától délután 17 óráig gondos-
kodó szeretettel és nagy figyelemmel ve-
szik körbe már a kisdedeket is, hiszen 18
hónapos kortól várják a gyerekeket. Ezért
az egésznapos ellátásért ebben az évben
1915 forintot fizetnek a szülők napi térí-
tési díjként, amely magában foglalja a
háromszori étkezést is. A működéshez
szükséges fennmaradó költséget a Máltai
Szeretetszolgálat az önkormányzat támo-
gatásával pótolja. Így havonta, a munka-
napok függvényében átlagosan 40.000
forintba kerül a napközi a családoknak.

Ugyanakkor
az is tény, hogy
ha betegség vagy
egyéb ok miatt
hiányzik a kis-
gyermek, csak
az étkezést lehet
visszamondani,
tehát a napi sze-
mélyi térítési dí-
jat ki kell fizetni.
Természetesen,
ha a kicsik még
nem elég ügye-
sek ahhoz, hogy
egyedül étkezze-
nek, Anita, Er-
zsike és Márti

néni szívesen segítenek. Gyermekgondo-
zók és egy végzett óvodapedagógus látja
el a 14 gyermek nevelését, de jelenleg
csak 9 kicsi szaladgál körülöttük, így még
néhány kisszekrény, kisszék és kiságy
üresen várja lakóit.

Szilvay Gabriella, szülő

Miért szeret
Sárika a csalá-
di napközibe
járni?

A családi
napközi két kis
létszámú cso-
porttal műkö-
dik, de szinte
egész nap együtt
vannak a gyere-
kek. Nincs kö-
töttség, hogy ép-
pen kivel és me-
lyik teremben
érzik jól magukat

játék köz-
ben, de ét-
kezéseik és
az alvás
mindig a jól
megszokott,
biztonságot
nyújtó he-
lyükön törté-
nik. Figyel-
nek a gyere-
kek egyedi,
napi kis han-
gulatára, segí-
tik azt az óriá-
si kihívást,

hogy nekik is a hét minden napján – pont,
mint a nagyoknak – helyt kell állniuk.

Az első napoktól kezdve teljes figyel-
met kapott Sárika, hogy a meghitt, csalá-
dias környezetben jól érezze magát, mi-
nél gyorsabban be tudjon illeszkedni. Ba-
busgatták, ringatták, ha kellett ölbe
vették. Alváshoz megkapja a cumisüve-
gét, az alvó pelenkája mindig vele lehet,
és ha kell, még a hátát is simogatja vala-
ki, hogy el tudjon aludni – épp, mint ott-
hon. Látom a gyerekeken, hogy a náthás
orr mindig meg van törölve, a szomorú
kisgyerek pedig mindig vigasztalást kap.
A gyerekek egymást segítik, mindig vidá-
mak és elfogadják a felnőttek kéréseit, a
másik kisgyerek nyűgösségét, különcsé-
gét.

A családi napközit törődés, maximális
figyelem, gondoskodás, szakszerű ellátás
és meghitt, családias hangulat jellemzi. A
gyerekek itt otthon érzik magukat, a gon-
dozókkal kialakított közeli kapcsolatnak
köszönhetően segítséggel élik át az anyá-
tól való első elszakadást, 

a közösségbe történő beilleszkedés és
a közös tanulás élményét. A játékos,
mondókázós, zenés foglalkozások előse-
gítik a beszédkészség fejlesztését, a gyer-
mekek egymástól tanulva sokkal gyor-
sabban fejlődnek, mint közösség nélkül.
Sárika csak úgy sorolja otthon a már be-
gyakorolt dalokat, mondókákat. Még
nincs két éves, de felkéri táncolni az apu-
káját!

Nálunk gyorsan és igazi zökkenőktől
mentesen zajlott a „beszoktatás”. Hamar
el tudta fogadni a közösséget és a napi ru-
tint. Minden nap várja a barátaival való
találkozást, szeretettel emlegeti otthon
Márti nénit, Anitát és Erzsi nénit.

Bihari Zsuzsanna, szülő
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Anagyvarsányi kismókusok az idei
tanévet 27-en kezdték. A csoport
6 új fővel gazdagodott, akik

könnyedén megszokták az új közösséget.

Mint minden
mókus, ők is sze-
retnek a szabad-
ban játszani, ahol

az óvó nénik változatos játékokkal színe-
sítik az udvaron töltött időt.

Sokszor báboznak, mesét dramatizál-
nak, verset mondanak. Az évzáró-ballagó
ünnepségen a Vackor iskolába megy cí-
mű történetet adták elő a vendégek nagy
örömére.

A hagyományok ápolásában is aktívan
részt vesznek óvodai és városi szinten
egyaránt.

Kirándulásaikon fontos szerepet kap a
természet és az állatok szeretete, így az
állatkertbe látogattak el, ahová a mókus-
szülők is elkísérték a csoportot.

Sok szeretettel gondolnak arra a 6 mó-
kus-gyerekre, akiknek már az iskolapad-
ban kell bizonyítaniuk, hogy milyen
ügyesek és felkészültek.

Az új tanévre az óvó nénik sok újdon-
sággal készültek, amely a mókuskák min-
dennapjait játékkal, vidám mosollyal és
sok-sok mogyoróval tölti meg.

Szekeres Katalin

Bemutatkozik a „Mókuséknál nagy a lárma,
Készülnek a mókus bálra.

Ám a kicsi szedte vette 
A mogyorót mind megette.”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat családi napközijének
Bambi és Törpikék csoportjába

dunavarsányi, dolgozó szülőknek várjuk
2 év körüli gyermekét 3 éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában működő 
otthonos, gyermek-centrikus, óvodára felkészítő intézményünket.

Jelentkezés:
személyesen a hét minden munkanapján 9 és 16 óra között.

Cím: Kossuth Lajos utca - Arany János utca sarok
Tel.: 06/24 473-003, 06/30 994-8510 

Véghné Komáromi Márta

Mókus csoport
Óvó nénik:
Vargáné Janovics Katalin és
Kreiszné Duró Zsuzsanna

Dadus néni:
Rimné Tieffenbeck Gyöngyi
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Agondolat, hogy közösségi színte-
ret hozzunk létre a kisgyermekek
számára, 10 évvel ezelőtt fogal-

mazódott meg. Gondos szervezés után
2003. szeptember 8-án tartottuk ez első
Baba-Mama Klub összejövetelünket a
nagyvarsányi Petőfi Klubban. Ekkor még
álmodni sem mertük, hogy ez ilyen hosz-
szú életű lesz. Alapgondolatunkban a kis-
gyermekes édesanyák számára kívántunk
segíteni, lehetőséget biztosítani a megis-
merkedésre, tapasztalatcserére és a gyer-
mekek szocializációját elősegíteni –
megkönnyítve ezzel a közösségi életbe
való beilleszkedést. A felmerülő problé-
mákra, kérdésekre kerestük a választ,
melyhez szakembereket hívtunk meg
gyermeknevelés és egészséges életmód
témában. A találkozókon megemlékez-
tünk a gyermekkorhoz kapcsolódó ünne-
pekről, melyeknek kézműves alkotások
őrzik az emlékét. Klubjainkon a gyer-
mekek fejlesztését is szem előtt tartva
okosító tornáknak adtunk otthont, ahol
mondókával, zenével tanítottuk a piciket.
Részt vettünk a városi programokon, és
saját rendezvényt is szerveztünk (Város-
napok, Majális, Születés Hete stb.). Prog-
ramjainkkal nemcsak itthon, hanem a
környéken is barangoltunk, segítve ezzel
a gyerekek nagyvilággal való megismer-
kedését. Utaztunk busszal, hajóval, vo-
nattal, libegővel, jártunk az állatkertben,
múzeumokban, bábszínházban, cirkusz-

ban, moziban és a
Kölyökszigeten.
Az idő új kihívások

elé állította csapatunkat, hiszen gyerme-
keink eközben felcseperedtek, elkerülhe-
tetlenné vált az átalakulás, így alapítottuk
meg a KÖLYÖKKLUB-ot 2011-ben. Az
Egyesület feladatának tekinti, hogy a sza-
badidő hasznos eltöltését biztosítsa a na-
gyobb korosztály számára is. Oktatási és
kulturális programokat szervez, ismeret-
terjesztő és közösségépítési céllal kirán-
dulások lebonyolítását vállalja fel.

Fennállásunk 10. évfordulója alkalmá-
ból rendhagyó szülinapra hívtunk kicsi-
ket és nagyokat. Az alpolgármester asz-
szony megnyitója után a kutyaiskola be-
mutatója következett, majd a FIZIBUSZ
tudományos show keretében kápráztatott

el mindenkit. Ezután megtudhattuk, ho-
gyan közlekedjünk okosan és biztonságo-
san, valamint ügyességünket az akadály-
pályán mérhettük fel. Kipróbálhattuk a
rendőrautót, a tűzoltóautót és a terepjáró-
kat belülről is. Alkotóműhellyel vártuk a
rendezvény ideje alatt az érdeklődőket. A
látogatók a fényképek segítségével visz-
szautazhattak az időben, feleleveníthették
az elmúlt időszak eseményeit. 

A nap zárásaként ünnepi torta várt min-
denkit, és a zenés gyermekműsor után
táncra perdültünk.

Reméljük, változatos programjaink sok
embernek elnyerték a tetszését, s öröm-
mel gondolnak vissza a 10 év emlékeire.

Kreiszné Nagy Anna, Farkasné Bíró
Anita, Langné Winkler Anett

kolyokklubegyesulet@freemail.hu

Gyorsan telik az idő, elszállt újból 5 év
felettünk, és ismét meghívtuk körünkbe
az elmúlt évtizedben programjainkon
résztvevő családokat. 

JUBILEUMI KÖLYÖKKLUB
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Évnyitó szeptember 2-án az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Az új tanév kezdetén nem árt néhány szót ejteni a gyer-
mekközösségekben évről évre folyamatosan előforduló
fejtetvességről, és a hatékony védekezés gyakorlati

megvalósításáról.
A védekezés hatékonysága kizárólag a szülők, pedagógusok

és védőnők együttműködése révén valósítható meg, melyben el-
sődlegesen a szülői felelősséget kell hangsúlyozni. A fejtetves-
ség közegészségügyi jelentősége a vérszívásban, a közösségi
halmozódásban rejlik, járványügyi veszélyt azonban nem jelent.

A fejtetű kb. 2-4 mm nagyságú rovar, amely serkéit a hajsz-
álakra rögzíti, elsősorban halánték és tarkótájékon. A tetű általá-
ban a hajas fejbőrön tartózkodik, de alkalmilag egyes használa-
ti tárgyakon is megtalálható (pl.: fésű, sapka). Jellemző, hogy a
fejtetves személyeken csak néhány kifejlett tetű található, és
csak ritkán találkozhatunk nagymértékben fejtetves egyénekkel.

Az eredményes védekezés alapja a gondos és alapos szűrő-
vizsgálat, amely során mindig fel kell térképezni, hogy a tetves
személy kitől kaphatta meg, és ő kinek adhatta tovább. A fel
nem derített tetves személy ugyanis az egész család vagy kol-
lektíva újbóli eltetvesedésének kiinduló forrása lehet. 

A szűrővizsgálatok könnyebben végezhetők kézi nagyítóval
és sűrű fogazatú fésűvel. Kezdetben serkéket keressünk, az
könnyebben látható, mint a gyorsan mozgó, fénykerülő, kifej-
lett rovar. A serke kb. 1 mm hosszúságú, ezüstös fehéren csil-

log, mely a hajszálakra tapad. Életképességéről úgy győződhe-
tünk meg, hogy ha összenyomjuk a két körmünk között, és pat-
tanó hangot hallunk. Az elvégzett vizsgálatok alapján tetves az,
akinek fején életképes serke és/vagy élő tetű található.

A tetvesnek minősített személy köteles magát alávetni a tet-
vesség felderítése, megszüntetése és megelőzése érdekében
szükséges eljárásoknak. A védekezéshez tetűirtó és tetűriasztó
szerek állnak rendelkezésre, melyek vény nélkül kaphatók a pa-
tikában. Legfontosabb a haj kezelése, de a használati tárgyak
egyidejű kezelését is el kell végezni. A tetűirtó szereket mindig
a használati utasítás szerint kell alkalmazni. A kezelést követő-
en különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról
történő eltávolítására, mely sűrű fogazatú fésűvel aprólékosan
megoldható. A haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gon-
dosan végezték el.

Fontos kiemelni, hogy a fejtetű megfelelő kezeléssel rövid
időn belül elpusztítható, és a serkék is eltávolíthatók, ezért a
gyermek közösségből történő kitiltásának sem közegészségügyi,
sem jogi alapja nincs. Amennyiben a szülő irtási kötelezettségét
nem teljesíti, vagy a kezelés eredménytelen, a közösségben kell
a kezelést elvégezni, melyről a szülőt tájékoztatni kell.

Forrás: Epinfo 19. évfolyam 2. különszám
PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

A fejtetvesség elleni védekezésről

1.a osztály: Pittnauerné Nagy Edina
és Pittnauer Vencel,

2.a osztály: Káposztás Edina és Ma-
rosi Renáta,

2.c osztály: Schleer Ferenc és gyer-
mekei,

3.b osztály: Kiss Tímea és Udvarev
Katalin,

5.b osztály: Bársony Péterné, Fejes
Ilona Éva, Pál Orsolya, Pálfi
Irén, Surányi Veronika, Séra
Szilvia és Szmodits Ildikó,

5.c osztály: Botos István, aki a festék
egy részét megvásárolta, Juhász
Nikoletta, Paróczai Andrea és
Váradi Szilvia,

6.c osztály: Juhászné Kaszap Gabri-
ella és Tóth Julianna.

A festést osztálypénzbôl fizették ki a
mesternek, a falburkolást Király
László, Megyeri Barna és Székely
József készítette el.

A Dunavarsányi Árpád Fejedelem
Általános Iskola közössége

KÖSZÖNJÜK!
E zúton szeretnénk köszönetet mondani azon Kedves

Szülôknek és Segítôknek, akiknek jóvoltából meg-
szépültek az osztálytermek.

XXIV. évfolyam 9. szám
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Utcahossznyi kocsisor a szüreti menetben

A Teremtésvédelem ünnepei
Dunavarsányban

Református Templom
szeptember 29. (vasárnap) 10 óra

„Vizünket pénzért isszuk…” Jer.Sír.5,4.

Igét hirdet: dr. Bóna Zoltán református lelkész

Soli Deo Gloria Közösségi Ház
szeptember 30. (hétfô) 18 óra

„Nézd, itt a víz!”
Elôadást tart: dr. Ács Sándor vezérigazgató

Fellép a Népdalkör.

Soli Deo Gloria Közösségi Ház
október 3. (csütörtök) 16 óra

„Egy cseppnyi ôszinte szeretet
nemesebb tengernyi tudománynál”

(Assisi Szent Ferenc)

Az Állatok Világnapjának elôestéjén
a Jószágporta régi és új lakóit bemutatja

Csobolyó Miklósné
Mûsort adnak:

az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

A
z önkormányzat, a Lányok Asszo-
nyok Klubja, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat valamint a Petőfi

Művelődési Ház és Könyvtár közös szerve-
zésében került megrendezésre szeptem-
ber 21-én a szüreti felvonulás és mulatság.
Az egész várost bejáró menet idén minden
korábbit meghaladó hosszúságban kígyó-
zott az utcákon. A számos megállóval tar-
kított eseményen látványos zenés-táncos
produkciókat láthattak a varsányiak. A fel-
vonulást ezúttal is Máté János és zenekara
kísérte, az esti mulatságnak pedig a nagy-
varsányi Petőfi Klub adott otthont.
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A biciklis tábor egy igazán remek „ta-
lálmány”, hiszen a hozzánk hasonló, el-
foglalt szülők nem tudnak annyi aktív
szabadidőt tölteni csemetéikkel a nyár fo-
lyamán, mint amennyi az ő szükségletük.
Főleg az én fiamhoz hasonló, nagy moz-
gásigényű gyerekeknek nyújt nagyszerű
lehetőséget arra, hogy az iskolai szünet
alatt felgyűlt rengeteg szabadidőt ne ott-
hon a televízió és a számítógép képer-
nyőjére tapadva töltsék el. A tábor egy re-
mekül megszervezett, nem csak erőnléti
kihívás a gyermekek számára, de mellet-
te lehetőséget nyújt az intellektuális kész-
ségek fejlesztésére is a sokrétű foglalko-
zások és programok megvalósításával. És
nem utolsósorban fontosnak tartom, hogy
a kortársak között akár mélyebb barátsá-
gok kialakulására is lehetőség van a hét
folyamán, mivel a közösségépítő progra-
mok erre minden lehetőséget megadnak.

Portik-Cseres Éva

Nehéz választani, mit is írjunk ked-
vencként, hiszen minden nap jó progra-
mok várták a gyerekeket. Nagyon tetszett
a Nap-szigeti és a Bazsa-tavi kirándulás,
az Oázisban való egész napos strandolás,
a finom ételek (pizza, gyros, müzli, pala-

csinta, langalló), a jó társaság, a sok-sok
biciklizés. Egy valamit bántak csak, hogy
a Velencei-tavi túra elmaradt, de remél-
jük, jövőre ennek is részesei lehetnek.
Köszönünk mindent: a színes programo-
kat, a jókedvet, a hozzáállást, és nem
utolsó sorban az alacsony árat. 

Valasik ikrek szülei

Köszönetemet szeretném kifejezni a
nyári biciklis táborért. Nagy fiam amióta
abba a korba került, hogy a nyári táboro-
zásokban részt vehet, tagja ennek a kis
közösségnek. Mindig jó kedvvel, élmé-
nyekkel gazdagon tért haza. A nyár folya-

mán több táborban is
nyaralt, mind közül
ez tetszett neki a leg-
jobban. Szülőként
nekem az a legfonto-
sabb, hogy ő jól
érezze magát, biz-
tonságban legyen és
élményekkel gazda-

godjon, lehetőleg megfi-
zethető áron.

Ezt Önök mindig
biztosították számá-
ra! Remélem, a jö-
vőben is megma-
rad ez a nyári tábor, le-
hetőséget nyújtva azoknak is,
akik kevés pénzből szeretnének szí-
nes, gazdag programokkal teli pihenést
biztosítani a gyermekeik számára!

Patóházi Katalin

Gyermekeink idén már harmadszor
vettek részt a dunavarsányi biciklis tábor-
ban. Mindhárman nagyon várták, mert a
két nagyobb gyerekünk már előre lelke-
sen mesélte a kicsinek, hogy mi vár majd

rájuk. Most is rengeteg él-
ménnyel gyarapodtak. Talán az
egyik legfontosabb a 20 km-es
túra volt, amit mindenkinek si-
került végigtekerni. Felejthe-
tetlen élmény volt az OÁZIS
fürdőben töltött nap is. A tábor-
ra a koronát azonban egyértel-
műen a tűzoltók bemutatója és
a tűzoltófecskendő vizének ki-
próbálása tette fel. Teljesen el-
ázva, de csodálatos emlékek-
kel tértek haza a tábor végén a
gyerekek.

Eiben Péter

K ö szönet a támogatásért és a segítsé-
gért, mert nélkülük nem lett volna

ilyen sikeres a tábor: Dunavarsányi Polgá-
rőr Egyesület (autókíséret), Majosházi
Polgárőrség (autókíséret), Agárdi Erzsike
(szilva és sütemény), Szabó Lajos bácsi
(diótörő), Halmai Edina (palacsinta),
Délegyházi tűzoltók, Facsar szülők (em-
léklapok), 1270. sz. Nautilus Vizicsapat
(evezés), Robi Cukrászda, Máltai Szere-
tetszolgálat (keksz), Delta Mentőszolgá-
lat (elsősegély oktatás), Ráckevei Rend-
őrkapitányság Dunavarsányi Rendőrőrs,
Farmer Horgásztó.

Augusztus első két hetében Biciklis táborra került sor a
művelődési ház szervezésében. Ezúttal a szervezők

élménybeszámolója helyett a résztvevő gyerekek szülei
mondják el véleményüket a táborról.

Biciklis Tábort szerveztünk – 10 napon át tekertünk
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Vásárok a művelődési házban:
Szeptember 30. 14.00-16.00-ig Vegyes vásár
Október 2. 16.00-18.00-ig Látásvizsgálat
Október 15. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
Október 18. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
Október 21. 14.00-16.00-ig Vegyes vásár
Október 25. 9.00-15.00-ig Vegyes vásár
Október 28. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Meghívó
A Tiszta Energiával Magyarországért Párt
előadást tart „Apostoli Királysággal a tisz-
ta közéletért” a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Előadó: Borbély József,
az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója.

Időpont: 2013. október 4. 18 óra

Elköszön a Czibik-torna
Ezúttal szeretném megköszönni Nektek, a duna-
varsányi egészségmegőrző tornáimat lelkesen
látogató nőknek, hogy együtt mozoghattunk az
elmúlt években. Most elköszönök, mert vissza-
költöztem Egerbe, de kívánok mindannyiótoknak
jó egészséget és remélem, hogy megtaláljátok
azt az embert, aki segíteni tud az egészségetek
megtartásában. Szeretettel gondolok Rátok:

Czibik Marika

ANGOL TANFOLYAM
DUNAVARSÁNYON

Az EURO ENGLISH Nyelviskola a hamarosan induló tanfo-
lyamok előtt ingyenes szintfelmérést, nyílt napot és
nyelvtanulási tanácsadást tart a PETŐFI
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN
2013. október 3-án este 6 órai kezdettel.
Jöjjön el és nézze meg, hogy mit jelent az
önfeledt és kommunikációorientált tanulás!

www.euroenglish.hu  •  http://muvhazdv.5mp.eu

Gyerekek és felnőttek 
jelentkezését egyaránt
várjuk!
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Kreativitást fejlesztő FOTÓKLUB Dunavarsányban

• Szeretnél kicsit tudatosabban fotózni?
• Szeretnél egy kicsit mélyebben betekinteni a fotózás rejtelmeibe?
• Szeretnél jó képeket készíteni?
• Szeretnél 1-1 kreatív feladatot megoldani a saját látásmódoddal?
• Vagy egyszerűen szeretnél egy jó kis csapat tagja lenni, miközben

fotózhatsz?

Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, gyere el!
A művelődési ház szervezésében Fotóklubot indítok Dunavarsányban, havi
egy alkalommal.

Várok gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, bárkit, akit érdekel a fotográfia.
Azokat is szeretettel várom, akik önbizalom hiányában kihagynák. Biztosít-
hatom őket, hogy kellemesen fogják eltölteni szabadidejüket. 

Első alkalom: 2013. október 1. 17 óra

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Szükséges technikai felszerelés: tükörreflexes (cserélhető objektíves) digitá-
lis fényképezőgép, vagy manuálisan állítható digitális kompakt vagy bridge
kamera.
Amennyiben kérdésed lenne a fényképezőgéppel kapcsolatban, hívj nyu-
godtan!

A részvétel mindenki számára ingyenes!

Ígérem, jól szórakozunk!

Nagy Szabina fényképész 06/70 326-2692

Kedves Kismama Társunk!
Szeretettel várunk
a Babás-Mamás Klub
ŐSZI programjaira
a Petőfi Művelődési Házban

Október 2. (szerda) 10.00 - 10.30

Játsszunk és énekeljünk együtt!
Várjuk mindazokat, akik gyerekdalokat és gyerekjátékokat szeretnének tanulni.

Vendégünk: Horváthné Baranyai Ágnes, a Ringató foglalkozásvezetője

Október 15. (kedd) 10.00 – 11.30

Egészséges és finom táplálkozás – ételkóstolóval egybekötve
A táplálkozás fontosságáról, a hozzátáplálás jelentőségéről, a régi és új beteg-
ségekről, az alternatív köretlehetőségekről, főzési praktikákról beszélgetünk.

Vendégünk: Somlai Hédi - Lile Családi Gazdaság 

Október 29. (kedd) 10.00 – 11.30

Családtámogatások, családi adózás, kismama kedvezmények
Mennyi a TGYÁS, GYED, GYES összege, mik a jogosultság feltételei? 

Mit kell figyelembe venni többedik gyermeknél? Melyek a családi adózás
szabályai, milyen adó- vagy egyéb kedvezmények járnak a gyermekek után?

Hogyan kell kiszámolni a szabadságot GYES utáni munkába álláskor? 
A kedvezményekről, támogatásokról és az adózási tudnivalókról

kapunk tájékoztatást.
Vendégünk: Herczeg Ildikó, könyvelő – Adó-Biztos Kft.

Miközben az anyukák beszélgetnek, a gyerekek önfeledten játszhatnak.
A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!

Gyertek el, mindenkit szeretettel várunk!

Időpont: Október 5. (szombat) 8.00-12.00 

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Várjuk a gyerekek kinőtt, de még jó állapotban lévő ruháit
és játékait eladni szándékozó magánszemélyek,

családok jelentkezését az árusításra. 

Részvételi díj: 1.500 Ft/nagy asztal
750 Ft/kis asztal

A Babás-Mamás Klub tagjainak ingyenes!

Jelentkezni lehet: munkanapokon 9-16 óra között a műve-
lődési házban, illetve a 06/24 534-250-es telefonszámon.

2013. október 4. (péntek) 17 óra

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com
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Me g h í v ó
Dunavarsány Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2013. október 23-án, szerdán
az 1956-os forradalom és szabadságharc

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Program:

16.00 Zászlófelvonás a Cserkészház udvarán
ezt követően séta a temetőbe a cserkészek vezetésével

17.30 Csendes ima a Varsányi ’56-osok terén
A résztvevőket Bóna Zoltán polgármester köszönti.
Fáklyás séta a parkból a művelődési házhoz

18.00 Ünnepi műsor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak
műsora után Ünnepi beszédet mond

Wittner Mária
országgyűlési képviselő, ’56-os halálraítélt

Faragó Károly
Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében
című könyvét Dr. Kun Lászlóné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke
bemutatja be.
Ezt követően lehetőség lesz a könyv megvásárlására,
dedikálásra, illetve beszélgetésre a szerzővel. 

Mindenkit szeretettel várunk!

KIRÁNDuLjuNK EGYüTT!
2013. október 5-én (szombaton)
szeretettel hívunk mindenkit

Szilvásváradra,
a Szalajka-völgybe
a hagyományos

XVI. SZARVASGOMBA VADÁSZATRA
Az események forgatagát színesíti:

Szarvasgomba kereső kutyák országos versenye,
valamint Szarvasgomba és szarvasgombás

termékek bemutatója és vására

A felújított erdei kisvasúttal felkereshetjük:
Arceopark – ősember barlangja, Vadbemutató Kert,
Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum, Sziklaforrás,
Pisztrángos tavak, Szabadtéri Erdei Múzeum
Fátyol vízesés

Indulás: 7.00-kor a művelődési ház elől
Hazaérkezés: esti órákban
Költségek: Busz 3.400,- Ft / fő

Erdei kisvasút 800,- Ft/ felnőtt
460,- Ft/ diák, nyugdíjas

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2013. szeptember 30-ig 

személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

BOLHA- és
TERMELŐI PIAC

Szeretettel hívunk mindenkit 
2013. október 12-én

(szombaton) 8.00 – 12.00 között a művelődési házba.

Sok a lim-lom? Sok a kacat? Tele a padlás vagy a garázs?
Nem tudod hová tenni a régi, megunt dolgokat, de sajnálod kidobni?

A műszaki cikkektől, az antik bútorig
minden hozható: könyv, ruha, dísztárgy, újság,
játék, … lehet, hogy ami nekünk már felesleges,
másnak épp a legszükségesebb lenne!
Szabadulj meg a dolgaidtól úgy, hogy azzal
másnak örömet szerzel!

Szívesen árulnál saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, saját készítésű
lekvárt, mézet, befőttet, tejterméket?

Cserebere, árusítás, alkudozás, igazi bolhapiaci
hangulat vár a művelődési házban.

Gyere nézelődni vagy vásárolni, kíváncsiskodni!

Előzetes regisztráció szükséges!
Elsősorban dunavarsányi magánszemélyek
jelentkezését várjuk!

Asztaldíj: kicsi – 750 Ft; nagy – 1.500 Ft

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2013. október 10-ig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Dobjuk fel a szürke hétköznapokat kávéval, teával, azaz koffeinnel! 
Tegyünk mellé kultúrát is a zene, az irodalom és a képzőművészet különféle 

műfajából – és máris kész a 

„Két, megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka.
A kicsorduló szeretet: szóban és énekben.

A szeretet Istentől árad és az emberi Én kelyhe fogadja magába.
Töltekezzünk belőle, és osszuk meg a szomjazókkal.”

Jókai Anna
Belépőjegy ára: 500 Ft / fő

Mindenkit szeretettel várunk!

„Kulturális Koffein Est”
Lemezbemutató

2013. október 12. (szombat) 18 óra
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KÉZILABDA NYÁRI TÁBOR
A Dunavarsányi TE Női Kézilabda Szakosztálya edzőtábort szervezett szivacs,

serdülő és ifi korosztályban augusztus 12-e és 17-e között.

Táborhelyünk az 1270. sz. Nautilus
Vizicsapat csónakházában, a Do-
mariba szigeten volt, edzéseinket

pedig a Dunavarsányi tornacsarnok-
ban tartottuk.

Minden reggel bemelegítő futás-
sal indult a nap az erdőben, majd
reggeli után biciklizés fel a csar-
nokba, ahol sportolóink minden
nap 4-5 edzésen vettek részt.

A tízórait, ebédet és uzsonnát
az általános iskola konyhája biz-
tosította számunkra. Ebéd után
egy kis csendes pihenő, majd
folytatódtak az edzések. 

Este biciklizés a táborhelyre,
ahol minden napra várta a gye-
rekeket valami kikapcsolódás
és program (fürdés, evezés,
szalonnasütés, rajzverseny,
játékok, diszkó, tábortűz, közös éneklés).
No, és hétvégére megszületett a tábor él-
ményekkel teli beszámolója, dala, amit a
gyerekek közösen készítettek el.

A hét közepén meglátogatta az ifjú
sportolókat Farkas Andrea olimpiai
ezüst és bronzérmes, a válogatott női ké-
zilabda csapat sportolója. A gyerekek el-

beszélgettek vele és meg-
foghatták,

láthatták az
érmeket, személyes élménye-
ket, benyomásokat gyűjtöttek, mi min-

denre jó a sport,
hová vezethet a
kitartó munka.
Andrea közvet-
len élményeket
osztott meg a
g y e r e k e k k e l
sportolói élet-
éből, és a mi kis
sportolóink is na-
gyon sok kérdést
intéztek Andihoz.

A tábor lakói
egy finom vacso-
rával várták pén-

tek délután az érkező szülőket, családta-
gokat, ahol az egyesület elnöke, Gergőné
Varga Tünde és városunk polgármestere,
Bóna Zoltán is meglátogatott minket.

Nagyon jó tábori hangulatban telt el a
hét, amiért itt is szeretnék köszönetet

mondani Ivancsics Judit és Paulné Si-
mon Brigitta edzőknek. Kö-
szönjük a Vizicsapatnak a
szállást, a konyhás néniknek a
finom ebédet.

Reméljük, a gyerekek na-
gyon sok élménnyel tértek haza
a sporttáborból.

A csapatok azóta is folytatják
az edzéseket, készülve az idei
versenyszezonra. A mérkőzések
pontos időpontjáról az újság kö-
vetkező számában adunk értesítést,
a sorsolások folyamatban vannak.
Gyere Te is, tartozz egy jó közös-
séghez, mert ép testben ép a lélek.

Herczeg Mariann
szakosztályvezető



Dunavarsányi Napló 15XXIV. évfolyam 9. szám

1 nyár - 4 edzôtábor1 nyár - 4 edzôtábor

Az edzőtáborunk Szentendrén és Dél-
egyházán, valamint a két ovis karate
tábor is nagyon eredményesen zajlott.

A szentendrei tábort az árvíz miatt csak jú-
lius 11-étől tudtuk megrendezni. Ez sorban a
18. nyári edzőtábor volt. A kempinget teljesen
elöntötte a Duna, aminek maradt porzó ma-
radványa a fűben, de szépen kitakarították a
kempinget. A szúnyogokkal folyt a küzdelem
napközben, ám karatésaink felvették velük a

harcot. A táborba 70 karatés érkezett minden
korosztályból. Köszönöm a segítőinknek, a
szülőknek a támogatást! A tábort Lengyel Ár-
pád, Tordai Viktor és Horgos Dániel vezette

az irányításommal. A három edző nem kis
munkával, lelkiismeretesen vezette a tábort,
ahol napi 4 edzés volt, elegendő pihenővel az

edzések között. Az esti munka 10 körül ért vé-
get, ahol Viktor és Dani keményen megdol-
goztatott mindenkit. A tábort övvizsga zárta,
amin 6 évestől 53 évesig vettek részt. Az ered-
ményes vizsgázóknak gratulálok! A vizsgázó-
ink közül a kék övre vizsgázók teljesítettek a
legjobban, úgy a gyerekek, mint a felnőttek.

Az ovis tábort Viktor egyedül, de sok segí-
tővel vezette. Nagyon jó tábor volt, amit a tá-
borvégi ovis vizsga is bizonyított. Vendégünk
volt a táborban Olof Dahlstett ju jitsu 5. danos

mester Svédországból, aki 14 éve járt utoljára
nálunk. A kis ovisok is levizsgáztak, akik kö-
zül több picit is kiemelhetnék, de talán Eiben
Vilmos volt a legátszellemültebb közöttük.

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy jó
látni a 20 év munkáját, amit beletettünk, bele-
tettem a karate oktatásba Délegyházán, mert
ott kezdődött. Jó érzés volt látni ezt a csapatot
így együttműködve, mert ez egy igazi közös-
ség, igazi vezetőkkel, igazi célokkal. Én min-
dig egy ilyen egyesületet képzeltem el. Albert
Einstein mondta azt, hogy „A képzelet fonto-
sabb, mint a tudás.” Ha van egy célunk, amit
szeretnénk elérni, elképzeljük az eredményt,
hogy megvalósult, és teszünk is érte, akkor azt
el fogjuk érni. Csak hinni kell benne és hagy-
ni, hogy megtörténjenek a dolgok.

Miskolcon augusztusban zajlott le a Nem-
zetközi Edzőtábor, ahol 7 fő képviselte az
egyesületet. A tábort Shihan Borza József 6.
danos mester vezette. A táborban sikeres öv-
vizsgát tett barna övre Joósz Andrea és Blahó
Zsolt. Második barna övre sikeresen vizsgá-
zott Tordai Viktor. A következő vizsgája Vik-
tornak a fekete övért lesz, ha felkészül és el-
jön az idő. Gratulálok a sikeres vizsgázóknak!

Az edzések mindenhol szeptember 2-án,
hétfőn kezdődtek. Ősszel sok dolgunk lesz,
edzések beindítása, bemutató Nyáregyházán,
Zuglóban a rendőr napon, Európa Bajnokság
Ukrajnában, Karcagon országos bajnokság,
évzáró vacsorák, téli edzőtábor.

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

Várjuk az új karatésok
jelentkezését!

A dunavarsányi iskolai csoportunk edzéseinek
helye és időpontja megváltozott!

Az iskola sportcsarnokában elfoglaltság
miatt csak hétfőn tudunk edzeni, a másik

nap a művelődési házban lesz.

Edzéseink: hétfő: Árpád Fejedelem Általános Iskola
Sportcsarnoka 16.30-17.30-ig, csütörtök: Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár 15.00-16.00-ig. 
Edző: Marossy Károly 4. dan (06/20 775-1659)
Ismét felnőtt edzés Délegyházán 99 éves korig!
Edző: Marossy Károly 4. dan.
Edzésidőpontok: hétfő 17:00-18:30; csütörtök
17:00-18:00). 
Ovis karate edzés Tordai Viktor 1. kyu vezetésével 4
éves kortól Délegyházán, pénteken 18:00-19:00-
ig, Dunavarsányban, az általános iskolában kedden
17:00-18:00-ig (06/20 423-2804). Női önvédelem
edzés Délegyházán, pénteken 19.00-20.00-ig.

Érdemes elkalandozni kicsit a honlapunkon:
www.senseimarossy.hu,

hátha Ön/Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti
társaságnak a tagjává válj!

Az edzőtáborunk Szentendrén és Délegyházán, valamint
a két ovis karate tábor is nagyon eredményesen zajlott.
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Erőspusztán: 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 időben 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
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-575
Rendelés: H: 16-18; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12;
K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi jános
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-10;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17

VéDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovácsné Zelenka Ágnes
védőnő I. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
védőnő II. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőn
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

FOGORVOSI RENDELŐK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYóGYSZERTÁR
06/24 534-350
SZAKORVOSI
RENDELŐ INTéZET,
GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEöRES SÁNDOR
NAPKöZI OTTHONOS óVO DA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEjEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENC MűVéSZETI
ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKjóLéTI éS 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
06/24 483-352
MAGÁNYOS IDŐSEKET
SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
06/24 486-023
OKMÁNYIRODA-
DuNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
öNKéNTES TűZOLTó
EGYESüLET
06/30 987-2850
PETŐFI MűVELŐDéSI HÁZ
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRŐRSéG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDŐRSéG
KöRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DuNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
Árpád u. 9.
06/24 472-125
KöZTERüLET-FELüGYELŐ
Doktor jános
06/70 938-2905
MEZŐŐR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GYEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
SZIGETSZENTMIKLóSI jÁRÁSI
HIVATAL DuNAVARSÁNYI
KIRENDELTSéGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114
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

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának

hivatalos lapja.
Kiadja:

Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor.
Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs.

06/70 453-4528, 06/20 515-0582

• Dunavarsány központjában 37m2-es helység irodának vagy
más üzleti célra kiadó!
Tel.: 06/20 852-3444

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

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

• Redőnyjavítás rövid határidőre garanciával.
(Egyhez is kimegyek!)
Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968; Dunavarsány, Görgey u. 6/a.

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly) www.galservice.hu

• Gázszervíz! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

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

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk, talpmasszázs otthonában!
Tyúkszem, gombás köröm, sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)
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