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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. január

Teltház a Magyar Kultúra Napján
Január 21-én hatalmas érdeklődés kísérte Nemcsák Károly színművész és
Tolcsvay Béla énekművész előadását a Petőfi Művelődési Házban. A „Szép
szerelmem Magyarország” címet viselő pódiumestre kétszáznál is többen voltak
kíváncsiak a helyszínen. A hazaszeretetről szóló versek és dalok igazi lelki táplálékul szolgáltak, amit a közönség felállva, vastapssal köszönt
meg a művészeknek.

Jótékonysági
cserkész farsangi bál
várja Dunavarsány népét
február 13-án 19 órai kezdettel
a soli Deo gloria
közösségi Házban.
a műsorban a cserkészek seregszemléje, fergeteges tánca és
– közkívánatra – Nóti Károly Antennabetyár című vidám jelenete
biztosítja az emelkedett színvonalat és hangulatot.
a vacsora ízeit egy áldozatkész disznó és szakavatott kezek
garantálják.
az értő fülek és a fürge lábak nem fognak csalódni
Máté Jancsi és Nagy Karcsi muzsikájában.
a műsor megtekintése 600 forint.
asztalfoglalás vacsorával 3.000 forint.
Jegyek a cserkészparancsnoknál (+36 30 287-0283) valamint
az sDg közösségi Házban működő boltban vásárolhatók.
a bál bevételét a csapat vízitelepének építésére fordítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tombolaajándékot szívesen fogadunk.

A CIVIL

AKADÉMIA
Ismeretterjesztő előadás-sorozat
1. vendége:
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
a „Szívvel, lélekkel” című előadásával.
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház.
Időpont:
február 2-a, kedd 18 óra.
A belépés díjtalan!
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TEST ÜL ET IHAT ÁR OZ AT OK
–2010.január20-airendkívüli,zártülés–

Okmányirodai változások januártól

A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány Város Árpád
Fejedelem Általános Iskola alsó tagozatos épületének felújítása,
bővítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményét, amely
szerint az eljárás nyertese a KINAMÉ Kft.
A testület Dunavarsány Város Árpád Fejedelem Általános Iskola felújításának, bővítésének ellenőrzésével a HÁZPLUSZ Kft.-t bízta meg.
A műszaki ellenőrzés ideje alatt folyamatos, utólagos ellenőrzésre alkalmas fotódokumentációval kell a munkáját végeznie, különös tekintettel az eltakart szerkezetekre, valamint tájékoztatnia kell a képviselő-testületet a munkák állásáról és a határidők betartásáról.

az egyéni vállalkozói tevékenyég megkezdésének
bejelentése személyesen, illetve elektronikus úton intézhető. Az adatváltozás, a szüneteltetés és a megszüntetés bejelentése kizárólag online eljárásban, az
ügyfélkapu alkalmazásával kezdeményezhető.
Az eljárásban felhasználható nyomtatványok a
KEKKH honlapján az egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthető iratminták felhasználásával történhet
(www.magyarorszag.hu).

A következő testületi ülés várhatóan
2010. február 9-én (kedden) 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Az okmányirodai ügyintézésben a közúti járművek
átírása és az üzembentartói bejegyzés során 2010.
január 1-jétől csak a 304/2009. (XII.22.) kormányrendeletben megfogalmazott adattartalommal kitöltött bizonyító erejű magánokiratoknak a közlekedésigazgatási eljárásokban történő felhasználására van
lehetőség.
Iratminták a www.dunaharaszti.hu oldalról elérhetőek.

A 2010. évi országgyűlési választás
szavazóköreivel kapcsolatos tájékoztatás
Az idei országgyűlési választásra való felkészülés során a szavazókörök területi beosztásának felülvizsgálata 2009. december
4-éig megtörtént. Ennek folyamán arra törekedtünk, hogy az
egyes szavazókörökben az utcák hovatartozása egységes legyen,
és a szavazókörökhöz tartozó választópolgárok száma ne lépje túl
a maximális létszámkeretet.
A fentiek figyelembe vételével hat szavazókör került kialakításra.
A 2010. évi országgyűlési választásra megállapított szavazókörök
helye és címe:
1. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Zeneiskola), Halász Lajosné utca 3.
2. Petőfi Művelődési Ház, Kossuth Lajos utca 2.
3. Soli Deo Gloria Közösségi Ház, Habitat utca 10-12.
4. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Árpád utca 12.
5. Nagyvarsányi Petőfi Klub, Béke utca 16.
6. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat, Árpád utca 13.
Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcákról részletes tájékoztatást kapnak majd az országgyűlési választások kitűzését követően.
dr. Szilágyi Ákos
A Helyi Választási Iroda vezetője

a járművek előzetes eredetvizsgálatának elvégzését és annak eredményét a Hivatal által kiadott Hatósági Bizonyítvány igazolja. Az okmányirodai informatikai rendszerből a Hatósági Bizonyítvány kinyomtatott példányát az ügyfél átveszi kivéve, ha az már
korábban nem került kézbesítésre. Az első ilyen iratért
illeték vagy szolgáltatási díj nem számolható fel.
a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felvételi
eljárás ügyintézése online változatban a www.felvi.hu
honlapon keresztül történik. Ez az egyszerűbb és gyorsabb jelentkezés csak az ügyfélkapuval rendelkezők részére biztosított (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu).
Az e-felvételi legnagyobb előnye, hogy nem engedi az űrlap hibás kitöltését.
Amennyiben a felvételiző a jelentkezési határidőig
még nem töltötte be a 18. életévét, és az e-felvételi
során ügyfélkapu segítségével szeretne hitelesíteni,
akkor a szülőnek (törvényes képviselőnek) is szükséges
az okmányirodai regisztrációban részt venni.

kÖ z M e g H a l lg aT á s
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 2010. február 16-án, kedden
17 órakor a kisvarsányi Petőfi Művelődési Házban, valamint március 9-én – ugyancsak kedden – 17 órakor a nagyvarsányi Petőfi Klubban közmeghallgatást tart.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket!
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
E

zzel a címmel szokott kezdődni bóna zoltán polgármester írása a napló hasábjain. az év első újságja viszont rendhagyó abból a szempontból is, hogy
beszámoló helyett ezúttal beszélgetésre invitáltam városunk első emberét.

Riporter: Szilvay Balázs
• Nehéz évet zárt nemcsak az ország, de Dunavarsány is, hisz a gazdasági válság egyik fő
vesztesei maguk az önkormányzatok lettek.
Polgármester úr milyen érzésekkel ült le székébe az újév első munkanapján?
– Őszintén szólva felemás érzésekkel, hisz ismerve a múltat, kicsit félve a jövőtől tudom,
hogy nem lesz sokkal könnyebb a 2010-es
esztendő sem. Mindazonáltal bizakodva tekintek a jövőbe, és várom a következő hónap
kihívásait.
• Mi ad okot az optimizmusra, amikor minden
helyhatóság panaszkodik az adóbevételek
csökkenése miatt?
– Ez sajnos Dunavarsány esetében sincs másként, az állami normatívák csökkenése és az
iparűzési adóbevételek elmaradása okán csaknem a felére esett vissza városunk költségvetése 2009-ben. Ám ennek ellenére is könyvelhet
el sikereket településünk: az önkormányzati
fenntartású intézményekből – létszámleépítés okán – senkit sem kellett elbocsátani, és –
ha kisebb mértékben is, de – történtek fejlesztések.
• Nagyvonalakban melyek ezek?
– Nagy sikerként könyvelem el, hogy a MÁVval megszületett a megállapodás a vasútállomás
épületének felújításáról, amit végül az önkormányzat költségvetéséből valósítottunk meg.
• Tehát az önkormányzat végezte el azt a munkát, ami az állam feladata lett volna…
– Ez pontosan így van. Évekig ment a levelezgetés a vasúttársasággal, hogy hozza végre
rendbe a saját tulajdonát, de semmilyen előrelépés nem történt. Végül úgy döntöttünk,
hogy ha az államnak nem is számít épületének
állapota, megjelenése, mi nem gondolkodhatunk így.
• Vannak, akik viszont ezt másképp gondolják.
Hiszen még el sem készültek az új utcanévtáblák, vandál kezek máris tönkretettek közülük
néhányat.
– Ez sajnos tényleg így van. Éppen ezért haladéktalanul gondoskodtunk a megrongált táblák pótlásáról. Ezúton szeretném minden kedves polgártársamat arra kérni, hogy vigyázzon
az együtt létrehozott közös értékeinkre, hisz
egy-egy városi fejlesztésben mindannyiunk
adóforintja ott van.
• Amit ugyancsak megrongáltak az elmúlt
években, az a Hősök terei emlékmű…
– Igen, ezért is volt nagy öröm számomra,
amikor egyik képviselőtársam jelezte, hogy
magánadományával hozzájárul az emlékmű
helyreállításához, amely meg is történt.
Ugyancsak előrelépésként értékelhetjük, hogy
friss aszfaltburkolatot kaptak a Duna parti utcák, és a Nyugati lakópark.
• Mire számíthatunk 2010-ben?
– Mindenkit biztosíthatok arról, hogy idén is

lesznek útfelújítások, és – ha némi hitelfelvétellel is, de – lesznek intézményfejlesztések. Az
Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik épületének, az úgynevezett napközinek a felújítása,
pontosabban teljes átépítése a soron következő
feladat. Reményeim szerint március elsején elkezdődhetnek a munkálatok, és augusztus 31én már át is adhatunk egy teljesen új épületet.
• Milyen helyiségekből áll majd az új napközi?
– A többi között kilenc tanteremből, konyhából és a hozzá tartozó felújított étteremből.
• Az átépítés ideje alatt hol helyezik el a gyerekeket?
– Előre is szeretném kérni a kisiskolások, a
pedagógusok és a szülők megértését, türelmét,
mivel az építkezés ideje alatt bizonyos kellemetlenségekkel számolniuk kell. Több épületben biztosítjuk majd az oktatás, nevelés feltételeit, így például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat épületében (a régi Gabi óvodában),
az Erkel Ferenc Zeneiskola nagytermében, illetve az elemi iskolában (öreg iskolában) a
Kossuth Lajos utca és az Iskola utca sarkán,
valamint három osztály kap helyet a Soli Deo
Gloria Közösségi Házban. (További részletek
a 4. oldalon – szerk.)
• A Petőfi Művelődési Házban pedig ha jól tudom, átmeneti étkezde nyílik?
– Igen, az étkeztetést – a diákok részére – a
művelődési házban fogjunk megoldani, kivéve a Közösségi Házban tanulókét, akiket helyben étkeztetünk, az óvodai szolgáltatások pedig változatlanok maradnak. Két másik örömteli dolgot is szeretnék elmondani a jövővel
kapcsolatban: az egyik, hogy az új szolgáltatóházba, a Duna Házba reményeink szerint
késő tavasszal átköltözik a postahivatal. Azt
hiszem, egy régi, nagy problémánk fog ezzel
a döntéssel megoldódni, hiszen a jelenlegi
postánk igencsak szűkös és elavult egy közel
8000 lakosú kisvároshoz mérten.
• Korábban említette, hogy idén is várható útfelújítás. Lehet-e már tudni, hogy mely útszakaszok újulnak meg?
– Két főútban egyértelműen gondolkodunk,
amelyek nagy forgalmat bonyolítanak és helyenként már balesetveszélyesek: a Vörösmarty és a Kossuth Lajos utca bizonyos szakaszai újulhatnak meg. Az erre vonatkozó
döntés a februári, márciusi testületi ülésen
születhet meg.
• Milyen fejlesztések történtek, történnek a
nagyvarsányi településrészen?
– Március 31-ére reménység szerint befejeződik a nagyvarsányi óvodaépületünk bővítése,
ami egy visszavont kormányrendeletnek köszönhetően valósulhat meg. Nagyon sajnálom, hogy emiatt 2007-ben nem épülhetett
meg három csoportszobával az épület, de április 1-jével három csoportszobára bővül az
intézmény, és ezzel Dunavarsányban tizen-

egyre emelkedik az óvodai csoportok száma,
valamint itt is várható némi útfelújítás.
• Városunk eddig nem büszkélkedhetett túl sok
nyertes pályázattal, de most úgy tűnik, ebben
is fordulóponthoz érkeztünk…
– Sajnos a fontos fejlesztéseink és a pályázati
kiírások nem nagyon találkoztak az elmúlt
években, a településnek nem arra volt szüksége, amire pályázatot írt ki az állam, valamint
néhányszor forráshiány miatt kaptunk elutasítást, de reméljük, hogy a mostani beadványunk már célegyenesben van. Sokszor, sok
helyütt beszéltünk már arról, hogy Dunavarsányban az ivóvíz minősége lehetne jobb is.
Remélem, hogy ezen a téren 2010-ben változás lesz, hiszen ha minden jól megy, akkor
két, három hónapon belül hivatalos döntés
várható a pályázat ügyében. Ezt a tendert Szigetszentmártonnal együtt nyújtottuk be, és
több mint ötszáz millió forintos fejlesztést
hozhat magával ebben az évben, valamint a
2011-es esztendő első felében.
• Az infrastruktúra fejlődése mellett fontos a
kommunikációs csatornák bővítése is, hogy a
polgárok gyorsan, naprakészen tájékozódhassanak az őket érintő eseményekről.
– Ezzel teljesen egyetértek. Ezért is öröm számomra, hogy január elsejétől városunk
együttműködik a Lakihegy Rádióval (FM
107), így a hírekből akár percre pontosan értesíthetjük a lakosságot a döntésekről, városi
programokról, de hangot kapnak intézményeink, civil szervezeteink is a műsorokban.
• Dunavarsányban tavaly is hihetetlenül pezsgő volt a kulturális élet, amely nemcsak településünkről, de városhatárainkon túlról is
vonzott érdeklődőket…
– Bizony ez így van! Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 2009-es év kulturális
rendezvényeiért, valamint minden közös
munkánkért és eredményünkért – amelyek
egyszerre voltak örömteljesek, felemelőek és
meghatóak – köszönetemet fejezzem ki a
Képviselő-testület tagjainak, a Hivatalban
dolgozó kollégáimnak, az intézmények vezetőinek és a közalkalmazottaknak, a Városgazdálkodási Kft. valamennyi munkatársának,
valamint a tevékenyen működő civil szervezeteknek. Ugyanígy említést és köszönetet érdemel sportszervezeteink tevékenysége, munkája, amellyel öregbítették városunk hírnevét.
Nos, ami a kulturális rendezvényeket illeti, a
korábbról már megszokott programok idén
sem maradnak el: előttünk van nemzeti ünnepünk, március 15-e, azt követi a júniusi Dunavarsányi Napok programsorozata, a szüreti
felvonulás és mulatság, október 23-a és még
sorolhatnám. Mindez jó alkalmat kínál a szórakozásra, az emlékezésre és a közösségi öszszetartás erősítésére. A gazdasági, társadalmi
nehézségek ellenére mi itt saját környezetünkben szeretnénk magunknak a legjobb, legkényelmesebb és a legörömteljesebb programokat nyújtani. Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, tenni akarást és összefogást a
2010-es esztendőre. Hajrá Dunavarsány!
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Hírlevél az iskolából
Tisztelt Szülők, Kedves Varsányiak!
Mint ismert, az általános iskola napközis épülete ebben az évben átépítésre kerül. Ez a munka március 1-jén veszi kezdetét,
ezért az ott zajló oktatás és a konyha működése átmenetileg szünetelni fog.
2010. március 1. és 2010. június 15. (a tanév utolsó napja) között az 1–2. évfolyam a következő helyszíneken fog tanulni:
Délelőtti tanórák:
1. a, b, c osztály – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
(Dunavarsány, Habitat u. 10–12.)
2. a osztály – Speciális tagozat épülete
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 35.)
2. b osztály – Máltai Szeretetszolgálat
épülete
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 19.)
2. c osztály – Zeneiskola épülete
(Dunavarsány, Halász L-né u. 3.)
Délutáni napközis foglalkozások:
1. a, b, c osztály – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
(Dunavarsány, Habitat u. 10–12.)
2. a, b, c osztály – az iskola főépülete
(Dunavarsány, Árpád u. 12.)
A többi évfolyamon lévő osztályok tanulási rendjében nem történik változás.

A gyermekek étkeztetését külső szolgáltató fogja biztosítani. A
tízórait és az uzsonnát minden osztály abban az épületben kapja
meg, ahol a foglakozásai lesznek.
Az ebédeltetés rendje, helyszíne változik s ez minden, az iskolában étkező gyermeket érint az alábbiak szerint:
1. a, b, c osztály – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
(Dunavarsány, Habitat u. 10–12.)
2 – 8. évfolyam – Petőfi Művelődési Ház
(Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.)
A művelődési házban étkező diákok és napközis csoportok az
eddig megszokott időbeosztásban fognak ebédelni.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy március 1. és augusztus 31. között nem lesz lehetőség a felnőtt étkezők kiszolgálására. Ebédet csak a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat munkatársai által ellátott szociális étkezőknek tudunk biztosítani.
Ez az időszak minden érintettől türelmet, áldozatot követel. Sok, a rendkívüli helyzetből adódó
szervezési gondot kell a fenntartó önkormányzat
munkatársainak és az iskola közösségének megoldania annak érdekében, hogy 2010. szeptember 1jén egy szép, korszerű épületben kezdődhessen el
az új tanév.
Ezért az esetleges kényelmetlenségért, átmeneti nehézségekért megértésüket és türelmüket kérem.
Köszönettel:
Vas Zoltánné igazgató

Új technika a szemétszállításban
A

Napló decemberi számában már
írtunk a szemétszállítási díjak
emelkedéséről, de nem ez az egyetlen
változás a DHRV háza táján. A matricás azonosítást rövidesen felváltja a
chippes rendszer, ami az országban
egyedülálló fejlesztést jelent.
Ki ne bosszankodott volna már azon,
hogy a szemétgyűjtő edényre ragasztott
matrica idővel elszíneződött, vagy a víz,
a pára hatására lepergett. Arról nem is beszélve, hogy sokan át sem tudták venni az
aktuális évre vonatkozó vinyettát, mert
épp akkor nem tartózkodott otthon, amikor a szolgáltató kihozta. Így aztán csak
találgathattuk, miért nem ürítette a kapu
elé kihúzott kukát a DHRV.
Nos, annyi bizonyos, hogy azonosításra ezután is szükség lesz, mivel Dunavarsányban nagyon magas a nemfizető lakosok száma, akik nem jelentkeznek szemétszállítási szerződésért Dunaharasztin,
de hétről hétre kipakolják a hulladékot,
hogy vigye el a szolgáltató. Az ő általuk

„termelt” veszteséget eddig nem építette
be a tisztességesen fizető lakosok tarifájába, azt saját veszteségeként kezelte a
cég. A növekvő költségek miatt viszont
egyre inkább érdekelt a fokozott ellenőrzésben a DHRV, ezért a jövőben szorosabb lesz az együttműködés az önkormányzattal, hogy pontos képet kaphasson
a szolgáltató, kik azok az állandó lakcímre bejelentett lakosok, akik eddig nem fizettek a hulladékszállításért.

Dunavarsányban hamarosan új technikát vezet be a szolgáltató a regisztrációra.
Ahogy azt Módis Viktortól, a DHRV
Hulladékszállítási
ágazatvezetőjétől
megtudtam, 2010-ben ún. rádiófrekvenciás chippet erősítenek majd a kukákra,
ami egy azonosító számot fog tartalmazni. A hulladékszállító járműveken lesz

egy ipari számítógép, ami a cég központjából WIFI-n kapja meg az adott fogyasztói hellyel kapcsolatos adatokat, így akár
napra pontosan nyomon lehet követni, fizetett-e a lakos szemétszállítási díjat,
van-e elmaradása stb.
A chippet a DHRV fényképes igazolvánnyal ellátott munkatársai ingyenesen
fogják kiszállítani a háztartásokba, és
előreláthatólag tíz évig nem kell majd
cserélni azt.
A későbbiekben arra is lehetőséget adhat az új technika, hogy kilóra pontosan
történjen az elszámolás a fogyasztóval.
Ez utóbbi komoly előrelépés lenne, hiszen így nem fordulhatna elő, hogy a kuka mellé kihelyezett szemeteszsákot nem
viszi el a szolgáltató, miközben az előző
héten csak félig megrakott edényt ürített
ugyanazért a díjért.
A chippek kiosztása várhatóan egy
hónapon belül megkezdődik, de erről
külön, szórólap formájában értesíteni
fogja a lakosságot a DHRV Kft.
Szilvay Balázs
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Mindenki karácsonya
December 19-én – immár hagyományosan – a Petőfi Művelődési Ház udvarán került megrendezésre a városi karácsony.
egy nappal korábban, december 18-án pedig a nagyvarsányi
Petőfi klub adott otthont a rendezvénynek, ahol a Weöres sándor Óvoda nebulói mellett az árpád fejedelem általános iskola diákjai adtak műsort szüleiknek és az érdeklődőknek.

mi jót tett a másiknak, vagy segített tanárának.
A készülődés
időszakában persze a hittannak is kiemelt szerep jut
az iskolákban. Sajnos ma már nem minden családban
van jelen az ünnep igazi lényege, azaz Krisztus születésének gondolata, ám a hitoktatók és a pedagógusok évről évre komoly energiát fektetnek a gyerekeken keresztül abba, hogy az otthoni karácsonyfa alá
ne csak ajándék, de némi lelkiség is kerüljön.
Szilvay Balázs

V

olt mondóka, karácsonyi ének, és természetesen
a pásztorjáték sem maradhatott ki a programból.
Nagy-nagy izgalommal készültek a gyermekek a
műsorra, már hetekkel korábban nekiálltak, hogy asztali díszekkel és dekorációval lepjék meg az ünnepi
műsorra érkező szüleiket. Volt vattából hópihe, gipszből kiöntött, kézzel festett angyalka, karácsonyfadísz,
ablakra ragasztható minta és koszorú.
Advent időszakában a nagyvarsányi iskolásoknál is
szokás, hogy kicsiny ajándékokkal lepik meg egymást. Minden napra jut egy jókívánság annak, akit a
kalapból kihúznak, az osztály karácsonyfájára pedig
annak a diáknak az angyalkája kerülhet fel, aki vala-

Cézár feleséget keres, Kleopátrák jelentkezzetek!
2010. január 30-án este 7-kor a sportcsarnokban
a banyatűz újra felloban!
Bálunk fővédnöke Bóna Zoltán polgármester úr,
Védnökünk és erénycsőszünk a nőgyógyász Kun László doktor úr.
Ölts jelmezt és gyere közénk, bulizzunk egy jót!
Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni- és innivalót!
A híres-neves Madarak zenekar húzza majd a talpalávalót.
A belépőjegy ára: 1500 Ft
Ne sajnáld rá a pénzt, jótékony cél a tét!
Aranylánc banyamedállal a tombolánk fődíja!
Szeretettel vár a Lányok-Asszonyok Klubja!
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Eredményes évet zárt az M&M Táncsport Egyesület
A 2006 októberében alakult egyesületünknek a 2009-es év
sok változást hozott. Míg az első félévben a szokásos órarend szerint mindhárom csoportnak heti 2x1,5 óra edzése
volt, a második félévtől a versenyzőknek duplájára nőtt az
óraszáma, hiszen a 2x1,5 óra latin edzésen kívül másfél óra
standardedzés, 1 órában balett és 2 órában úgynevezett
hajtós edzéssel lett bővebb a tréningek palettája. Tehát
szinte minden nap táncolhatnak a versenyzők, tökéletesíthetik tudásukat és készülhetnek a versenyekre. Az edzésmennyiség növelése meg is hozta sikerét, mivel nagyszerű
eredményeket szerezetek táncosaink.
2009-es év eredményei a Magyar
TáncSport Szakszövetség által rendezett versenyeken:
Almás József – Bálint Dorottya junior
II. „D” osztályos páros eredményei:
13 versenyen indultak, ebből 1-szer
1. helyezést, 1-szer 6., 1-szer 7., 2-szer
9., 3-szor 10., 1-szer 11., 1-szer 12., 1szer 17., 1-szer 22. és 1-szer 30. helyezést értek el.
Juhász Szabolcs – Balázs Alexandra junior II. „D” osztályos páros eredményei:
6 versenyen indultak, ebből 2-szer 5.
helyezést, 1-szer 11., 1-szer 16., 1szer 18., 1-szer 23. helyezést értek el.
Dobos Richard – Monsbontner Vivien
Junior II. „D” osztályos páros áprilisig táncolt együtt, eredményeik:
6 versenyen indultak, ebből 1-szer 7. helyezést, 1-szer 9., 1-szer 11., 2-szer
12., 1-szer 18. helyezést értek el.
Ricsi szeptembertől Krausz Judittal folytatta a versenyekre való felkészülést,
majd november végén kezdték meg a versenyzést. 3 versenyen indultak már, ebből 1-szer 1. helyezést, 1-szer
7., 1-szer 8. helyezést értek el.
Kákonyi Marcell – Galambos
Lilla gyermek II „D” osztályos
páros eredményei:
13 latin versenyen indultak,
ebből 1-szer 2. helyezést, 3szor 3., 3-szor 4., 4-szer 5., 2szer 7. helyezést értek el. Ők az
egyetlen párosunk, amelyik a
latin táncokon kívül standard
versenyeken is indultak már.
Eredményeik: a 6 versenyből
2-szer 2. helyezést, 3-szor 3.,
1-szer 4. helyezést értek el.
Indultak a 8 tánc Országos Bajnokságon is ahol 5. helyezést
értek el.
Juhász Patrik – Bálint Zsuzsanna Junior II. „D” osztályban
versenyzett márciusig, 4 versenyből 1-szer 1. helyezést, 2-szer 2., 1-szer 9. helyezést értek el. Augusztustól „C”
osztályban folytatták a versenyzést nagyon jó eredményekkel: 10 versenyből 4szer 1. helyezést, 2-szer 2., 1-szer 3., 1-szer 4., 1-szer 5., 1-szer 10. helyezést értek el.
Turcsák Dávid – Marinyák Alexandra márciusig versenyzett együtt ifjúsági „D”
osztályban, 3 versenyen indultak, abból 1-szer 1. helyezést, 1-szer 2., 1-szer 3. helyezést értek el, majd szeptembertől Karassantes Sofiával folytatta Dávid a versenyzést ifjúsági „C” osztályban, ahol 10 versenyből 7-szer 1. helyezést, 2-szer 2.
és 1-szer 3. helyezést értek el.

A

A versenykönyvvel nem rendelkező
kezdő versenyzők – Guba Máté-Száger
Magdolna, Gál Bertalan-Balázs Szintia,
Dán Róbert-Simoncsik Anetta – tánciskolás versenyeken indultak többször is az
év folyamán, ahol arany minősítést szereztek, illetve aranyéremmel, vagy
egyéb jó eredménnyel tértek haza.
A jó eredmények hírünket vitték, és
sok új egyesületi tagunk is lett ebben az
évben, akiknek nagyon örülünk.
Nemcsak a tanítványok büszkélkedhetnek jó eredményekkel, hanem az
egyesület tanárai – Schreiner Balász és
Molnár Andrea – is, hiszen aktív versenyzők, és szintén eredményekben gazdag
évet zártak. Csak néhányat említve: Budapest Bajnokság 1. helyezés, ”A” osztályos Országos Bajnokság 2. helyezés, Magyar Bajnokság 5. helyezés. Magyar
Ranglista 5. helyezettjei. Nemzetközi
versenyek eredményei a teljesség igénye nélkül: IDSF Open Athén 11. helyezés,
IDSF International Open Latin Bourgas 15. helyezés, IDSF Open Latin Belgrad 16.
helyezés, IDSF Open Latin Spanyolország 18. helyezés.
Hagyományainkhoz híven, nyáron tánctábort szerveztünk, amely ismét nagyon
jól sikerült. Programokban gazdag hét volt, hiszen a nap minden órája szinte a
táncról szólt. A latin és standard órákon kívül, volt aerobic, kangó és balett is. Na,
de azért a szórakozásra és a pihenésre is jutott idő, hiszen az iskola udvarán felállított medencében hűsíthette magát mindenki, amikor éppen nem táncolt, majd a
Mogyoródi Aquaparkban zárult a hét, ahová sok szülő is elkísért minket. (Erről a
hétről már bővebben beszámoltunk a szeptemberi lapszámban.)
Az Egyesületet 3 pár (Turcsák Dávid – Karassantes Sofia, Juhász Patrik – Bálint
Zsuzsanna, Almás József – Bálint Dorottya) képviselte a 10 éves testvérvárosi ünnepségeken Gemmingenben, nagy sikert aratva fellépésükkel.
Szintén hagyományainkhoz tartozik már a Karácsonyi Évzáró rendezvény, melyet idén a nagy érdeklődére tekintettel a Petőfi Művelődési Házban tartottunk.
Aki ott volt, mint néző (kb. 250 fő) és a táncosok, mind jól érezték magukat, hiszen
3 órán keresztül szebbnél szebb bemutatók, majd meglepetéstáncok követték
egymást. (Erről a rendezvényről rövid összefoglalót közvetített a DVTV is, amely
jelenleg is megtekinthető az interneten.) Majd hajnal 2 óráig tartott a mulatozás
annak, aki bírt táncolni még akkor is.

Összegezve: jó éve volt ez Egyesületünknek még úgy is, hogy felmerültek problémák. Magam és tanáraink nevében köszönetet mondok a gyerekeknek kitartásukért, szorgalmukért, és az elért eredményekért. Köszönet a szülőknek, hogy meghozzák azt a nem kis áldozatot, amivel ez a sport jár, és biztosítják azt a hátteret
gyermekeiknek, amely nélkül nem tud jó táncossá válni egy táncos sem.
Mindenkinek nagyon jó, eredményekben gazdag 2010-es évet kívánok!
Mekler Andrea
A DMTE elnöke
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Erdélyi bál a Közösségi Házban

2

004. december 5-e. A nap, amikor
az anyaországi magyarok többsége
úgy döntött, nem akar állampolgársági közösséget vállalni határon túli nemzettársaival. A gyászos nap, és az ebből
fakadó tehetetlenség dühe hívta életre a
Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Körét,
amely térségi szinten arra törekszik, hogy
összefogja a lelkeket, közösséget építsen
és a programok szervezésén keresztül
erősítse az összetartozás érzését szülőföldjüktől távol is.

még Szigetszentmiklósról is elszármazott
erdélyiek – utóbbiak a
Lakihegy Rádióból értesültek az eseményről.
A vendégvárás után
László György és
László Lilla kalotaszegi művészek előadását
hallgathattuk
meg,
majd a vacsora után –
ami az est témájának
megfelelően
kalota-

A legutóbbi rendezvényük igazi megmérettetés volt. Az első bál, amire több
mint száz főt vártak a szervezők. A „Cifra” Kalotaszeg nevet viselő estnek a Közösségi Ház adott otthont január 9-én. Érkeztek ide Délegyházáról, Ócsáról, de

szegi borsos tokány volt
puliszkával – kezdetét
vette a hajnalig tartó táncház.
A talpalávalót Máté János zenekara húzta,
amelynek során lehetőségünk volt belekóstolni a
hagyományos székely
táncokba. Köszönet a szerezőknek ezért a felemelő
estért, s reméljük, január
9-én hagyományt teremtettek Dunavarsányban.
Szilvay Balázs

Ökumenikus imahét
„Misszió és egység”. ez volt a 2010-es ökumenikus imahét központi témája, amelynek
jegyében idén arra buzdítják a hívőket, hogy
emelkedjenek felül az evangélium hirdetése
és az ökumenikus párbeszéd között fennálló
múltbéli ellentéten.

A

z imahét alkalmából szerte az országban tartottak ökumenikus istentiszteletet, így a többi között városunkban is,
ahol a Soli Deo Gloria Közösségi Ház adott otthont a közös
imádságnak.
Beer Miklós váci megyéspüspök igehirdetésében a megélt,
megtapasztalt istenhitről beszélt, de szólt a példaadásról is, amit
felekezeti hovatartozástól függetlenül mindannyiunknak gyakorolnunk kell, hogy erőt adhassunk azoknak, akik nem hisznek
már a becsületességben, a tisztességben, a mások iránti segítő
szeretetben. „Mutassuk meg a mi hitünk erejével, hogy lehet ma
is tisztán, emberségesen élni!” – zárta prédikációját a püspök.
Szilvay Balázs

8

Dunavarsányi Napló

XXI. évfolyam 1. szám

KULTÚR-lapok
Új rovatunk a kulturális tartalmú írásoknak, a kultúra lapjainak kíván
helyet adni a jövőben. Elsőként kezdjük egy kis múltidézéssel!

Régmúlt idők kulturális élete Dunavarsányban
bizonyára mindannyian szoktunk nosztalgiázni, visszapillantani a múltba, képzeletben leporolni a régi emlékeket s engedni, hogy lelkünket átjárják a régi érzések, illatok, színek és fények. könözsi lászló zenetanár
és faragó károly helytörténész segítségével a régi varsányi kulturális élet hangulatára emlékezünk.
- Az 1900-as évek elején, ahogy az iskolai oktatás fejlődött,
a felnőtt lakosság körében is jelentkeztek a kulturális igények. Az emberek önszerveződő kis csoportokat hoztak létre, ilyen volt az amatőr színjátszó kör vagy az Aranylant férfikar is – kezdi a visszaemlékezést Könözsi Laci bácsi. – Később, a ’30-as évek végén a Móri-féle nagy vendéglőben az
általános szórakoztatáson kívül, mint például a bálok szervezése, már más említésre méltó közművelődést célzó rendezvényekre is sor került – folytatja az emlékező. A mai Petőfi
Sándor Művelődési Ház helyén álló vendéglő a közművelődés egyik legfontosabb színterévé vált, hiszen színpadával,
tánctermével, klub-, kártya- és biliárdszobájával segítette a
régi varsányiakat művelődési igényeik kielégítésében, fejlesztésében, mi több: a kulturális értékek közvetítésében.

A művelődési ház (1963) nem mindig volt olyan szép, mint manapság

Csóválhatjuk a fejünket, vajon milyen kulturális élet lehetett egy vendéglátó egységben, mely az államosítást követően Közösségi Kultúrotthonná avanzsálódott.
AMATőR szíNHázAsDi HElybEN
- Anno Dunakisvarsány szerencsés helyzetben volt, két helyiségben is bemutathattak színi előadásokat. Az egyik volt a
nagy vendéglő (korábban Nuofer vendéglő), a másik, átellenben a Hangya Szövetkezet nagyterme. 1945 után a különböző
egyesületeknek - mint például a cserkészek, KALOT, Magyar
Demokratikus Nők Szövetsége, Magyar Ifjúsági Demokratikus Szövetség - mindnek külön színjátszó csoportja volt!!! Ez
azt is jelenti, hogy rengeteg tehetséges amatőr színésze volt a
községnek. Emlékszem, volt olyan darab, amiben egy 60-65
éves csősz bácsi, de egy 12 éves gyerek is szerepelt – meséli
Faragó Károly. – Korábban óriási élményt jelentett a vidéki
embereknek, ha színházba mehettek, így az előadásokat mindig telt házzal játszották. Emlékszem, milyen élmény volt a
színházi találkozók alkalmával egyfelvonásos darabjainkkal a
környező falvakban fellépnünk. Olyan községekben is volt

előadásunk, ahol abban az időben még nem is volt villany. Az
is kedves emlék számomra, amikor egyik alkalommal a nézőtér sírva tapsolta meg az amatőr produkciónkat. Mindez persze bennünket is feltöltött energiával, élveztük a színházasdit.
Borbélyunk, Zoltán Antal lelkesen segítette az előkészületeinket: bajuszt ragasztott, szakállt varázsolt, még sminket is kaptunk. Szerettünk ezekhez az amatőr csoportokhoz tartozni,
mert színesítette a mindennapjainkat, barátságok szövődtek,
miközben észrevétlenül művelődtünk is. Úgy érzem, sokkal
többet megértettem a világból, mintha csak elolvastam volna
a műveket – emlékezik az arcán nosztalgiával az egykori
amatőr színész, Karcsi bácsi. A régi amatőr produkciók között
a népszínműtől kezdve, a vígjátékon át, a drámát is megtalálhatjuk a repertoárban. – 1947-ben például egy zenés darabot
is előadtunk, Könözsi László Pilleország című két felvonásos
mesejátékát – teszi hozzá a helytörténész.
- Olyan szerencsésen alakult Dunavarsány kulturális élete,
hogy mindig jöttek olyan közösségért tenni akaró emberek,
akik adni tudtak a városnak. Ilyen volt Könözsi László is, aki
már 18 éves korában kórust vezetett a katolikus templomban
– folytatja Karcsi bácsi.
„zENEszAKos” MűvElőDési Ház
A ma már nyugdíjas zenetanár évtizedes áldozatos munkájának köszönhető, hogy a korabeli újságok „Zenélő falu”-ként
írtak Dunavarsányról. Nem csoda, hiszen az 1964-ban megalakult Pro Musica felnőtt kamaraegyüttes mellett két ifjúsági
kamarazenekar (Mikrokozmosz és Ifjú Zenebarát) is, valamint
egy 16 tagú tánccsoport is működött, amelyek folyamatos igényes programokkal örvendeztették meg a lakosságot.
→

Mikrokozmosz kamaraegyüttes. Ők voltak az utánpótlás Dunavarsányban
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→

- 1964-ben egy feltétellel vállaltam el a művelődési ház vezetését, ha megszervezhetem a zeneiskolát, hiszen én zenepedagógusnak születtem, nem intézményvezetőnek. Nagy
öröm volt számomra, hogy anno, a három és fél ezer lakosú
községben évente 40-50 diák tanult zenét: hegedűt, gordonkát, zongorát – mondja Könözsi Laci bácsi.
A zenepedagógus tíz évig volt a Petőfi Művelődési Ház vezetője, ez idő alatt a legtöbb kritikát azért kapta a rendszertől, mert aktívan működött a zenére nevelés.
- Az én időmben zengett a ház a zenétől. Persze ez sokaknak szemet szúrt, és azzal kifogásolták munkámat, hogy túl
sok a cincogás – mondja elmosolyodva, de közben büszkén
az egykori intézményvezető. A művelődési házban persze
nem csak zeneoktatás zajlott, programkínálatában minden
korosztály megtalálhatta érdeklődését. Volt nyelvtanfolyam,
bélyeggyűjtő-, sakk-, és irodalmi szakkör, diákoknak játékklub, hétvégenként pedig az öt órai tea keretében az ifjúság
kör összejövetelei kaptak helyet. S, hogy mégis mivel telhettek ezek a délutánok a ’60-as, ’70-es években? – Lemezeket
hallgattak, táncoltak és hűsítőt ittak – mondja Laci bácsi.
Az újságok rendszeresen beszámoltak a
varsányi koncertekről,
zenei napokról, találkozókról, miközben azt is
megírták, hogy „sok
minden hiányzik itt, de
ami van, azt a zenei nevelés színvonala határozza meg.” (Népművelés c. folyóirat, 1974/2.)
– Miért volt sikeres a
Könözsi László tanít
zeneoktatás? Mert a
gyerekek nemcsak egyedül játszottak hangszereiken, hanem
az együttzenélések alkalmával közösségi élményt is kaptak,
ez emelte a kedvüket, és szívesebben köteleződtek el a zenetanulás mellett – mondja a született zenepedagógus, az egykori hegedűtanár.

Karcsi bácsi. – Sajnos ma már az ún. tábori miséknek sem
maradt fent a hagyománya, pedig emlékszem, az egykori
Kertész-ház (mai zeneiskola) udvarán húsvétkor oltárt emeltek, és ott zajlott a katolikus szertartás. Eltűntek a vidám közösségi sport rendezvények is. Még csak gyerek voltam, de
emlékszem azokra a sportrendezvényekre, ahol a kövérek a
soványak ellen, a nőtlen férfiak a nős férfiakkal mérkőztek
meg. Nem is olyan régen pedig, a ’90-es évek elején még a
felnőttek is részt vettek a Kihívás napi ún. Challange Day
eseményen. Ugyancsak itt kívánkozik megemlítenem, hogy
pár évtizede a búcsúk sem a sátoros kirakodó-vásárról szóltak, de a varsányiak természettel való kapcsolata is megszűnt. Tovább él viszont az áprilisi termőföld megáldásának
szokása, mint ahogy a báloknak régen is nagy hagyománya
volt; szinte minden egyesület külön ünnepelt. Emlékszem, a
Katalin-bálon kívül volt itt vasutas-, cserkész-, futballisták
bálja is. Ilyenkor mindig volt valamilyen kis műsor, egy-egy
szavalat vagy egy kis színdarab, pont mint a tavalyi cserkész
bálon is – mondja Karcsi bácsi. – Sok minden átalakult Dunavarsányban az elmúlt 40-50 évben. A mai varsányiaknak a
lelke már másra vágyódik, talán ki is nevetnének, ha azt
mondanám, hogy rendezzük meg a Légy jó mindhalálig című
színdarabot... – zárja a visszaemlékezést Karcsi bácsi.
Szerintem nem nevetnék ki, lehet, kedvet kapnának.
Szilvay Gabriella

A Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház
2010. februári programjai
2010. február 2-án, kedden 18 órakor – CIVIL AKADÉMIA
Az ismeretterjesztő előadás-sorozat 1. vendége:
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
Szívvel, lélekkel c. előadásával
„Beszédein át elénk áll egy kép, egy ember képe, kinek a kezében maga elé tartva az emberek szíve, mélyen a szemükbe néz, és azt mondja:
így kell élni, a szeretet túszaként, küzdve mindannyiunk becsületéért,
hűségéért, a szeretetért.” (Makovecz Imre)
Eddig megjelent könyvei a helyszínen megvásárolhatók, és igény szerint dedikálja is a Professzor Úr. A belépés díjtalan!

Február 9-én, kedden 18 órakor – CIVIL-FÓRUM
A dunavarsányi civil szervezetek találkozója

Február 20-án, szombaton 10-14 óráig – BOLHAPIAC
Megunt játékok csere-beréje

Hangverseny a régi kultúrban

ElTűNT és Tovább élő fAlusi HAgyoMáNyoK
A kulturális élet a művelődési ház falain kívül is pezsgő
volt. – A hagyományos régi szüreti felvonulások igazi falusi
hangulatot teremtettek. Jó, hogy megőriztük ezt a hagyományt a városban, de ma már hol vannak a szekerekről a beöltözött csősz fiúk és leányok? – teszi fel a kérdést Faragó

Február 20-án, szombaton 18 órakor
A SZIGET SZÍNHÁZ művészeinek vendégszereplésével
OPERETT EST
A belépés díjtalan!

Február 26-án, pénteken 14 órától – NÉPI JÁTSZÓHÁZ
Farsangi népszokások, Jégbontó hava

Február 27-én, szombaton 16 órától – MAGYAR TÁNCHÁZ
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Az első hónap a lakihegy Rádióval

A

decemberi Napló már beszámolt arról, hogy január 1-jével
bővült városunk kommunikációs csatornája, az újság és a
televízió mellet immár a térség vezető rádiója is rendszeresen
foglalkozik híreiben Dunavarsánnyal.
Az elmúlt hetek bizonyították, hogy érdemes volt csatlakozni
a Lakihegy Rádióhoz, hisz a könnyed szórakozás mellett a naprakész tájékoztatás szinte egyedüli eszköze. Nemcsak a térség
közlekedési helyzetről kaphatunk percre pontos információkat,
de a rádióból értesülhettünk arról, hogy miért nem gyűjtötte be
a szelektíven válogatott szemetet a háztartásokból a DHRV az
újév első hetében. A városban tervezett fejlesztésekről, a hóhelyzetről vagy a sajnálatosan megtörtént betörésekről ugyancsak a Lakihegy Rádió számolt be először.
Érdemes tehát minden órában figyelni a híreket, a 19 órakor kezdődő Sziget Krónikában, valamint a 19.30-kor indu-

ló Sportszigetben pedig összefoglalva hallgathatjuk meg a
Dunavarsányt is érintő információkat, sporteredményeket.
Vasárnap 14 órakor kezdődik a Mozaik, benne a térség közérdekű témáival. (Ismétlés hétfőn 18 órakor.) A szombaton
és vasárnap délben jelentkező Slágeremlékek című műsor
pedig a ’60-as, ’70-es évek zenéit kedvelő hallgatóknak kíván kikapcsolódást.
A rádió internetes oldalán, a www.lakihegyradio.hu-n valamennyi hír írott formában is megtalálható.
Március elsején megújult arculattal jelentkezik a Lakihegy
Rádió, melynek felvezetője egy izgalmas, egyedülálló produkció lesz. Februárban minden reggel 6 és 10 óra között egy műsorvezető-jelölt próbálhatja ki tehetségét a mikrofonok előtt,
majd a tucatnyi próbálkozó közül a hallgatók, vagyis mi dönthetjük el, kire szeretnénk ébredni márciustól, az új rádióban.

Dunavarsányi riportok a DvTv műsorán
Január elsejétől letisztultabb formában nézhetjük a városunkról készült televíziós produkciókat a DVTV programján. Korábban sokan kérdezték, milyen időpontban érdemes a készülék elé ülni, ha valaki nem utólag az internetről szeretné megnézni a műsorokat. A következő tájékoztató minden felmerült kérdésre igyekszik választ adni.

E

lőször is fontos tudni, hogy azokban
a háztartásokban van lehetőség a
DVTV adásait megtekinteni, ahol a PR
Telecom, a Fibernet vagy az Invitel InviTV (IP TV) szolgáltatására fizettek elő.
Jelenleg ugyanis ezeken a kábelhálózatokon lehet hozzáférni a csatornához. Aki
esetleg még nem találta meg saját kábelrendszerén a DVTV-t, annak célszerű egy
újrahangolást végeznie a készülékén,
hogy frissíteni tudja a programskálát.
Ha sikeresen behangoltuk a DVTV-t,
akkor nem marad más dolgunk, mint csütörtökönként 19 órától figyelni az adást,
mert 19.00 és 19.30 között lesz látható a
Dunavarsányról készült legfrissebb be-

számoló. A következő adásváltásig – ami
a következő hét keddjén történik – többször ismétlik a műsorokat: pénteken és
hétfőn reggel 7.00 és 7.30 között, 15.00 és
15.30 között, valamint 19 órától kezdődően tekinthetőek meg a dunavarsányi riportok ismételten. Szombaton és vasárnap
10.00 és 10.30, valamint 18.00 és 18.30
között látható a dunavarsányi bejátszó.
Ha valaki lemarad a műsorokról, vagy
már hozzászokott az internetes visszanézéshez, az a www.dunavidektv.hu honlapon az „Itt nézhet minket” rovatban találja meg a felvételeket riportokra bontva.
További kellemes szórakozást!
Szilvay Balázs
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MosolyogvA, A víz AlATT

Dunavarsányban, az igazgyöngy babauszodában szerda és vasárnap délelőttönként szakképzett oktató irányításával babaúszás zajlik. a foglalkozásokon természetesen a büszke szülők is aktívan
részt vesznek.

M

ár az uszoda bejáratánál
babakocsisor és nézők
serege fogadja az úszásra érkező családokat. A nagy érdeklődés egyik oka, hogy hasonló
programra eddig csak a fővárosba
lehetett vinni a babákat. Az uszoda
vezetője, Álló Zsuzsa (+3620 3778690, www.babauszas.atw.hu) viszont úgy döntött, változtat a helyzeten, s Viczkó Andrea úszóoktató
segítségével elindította az egyre
népszerűbb foglalkozásokat.

Déván jártunk
2009. októberében Déván jártunk az
árvaházban. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a MISA alapítványnak, a
Máltai Szeretetszolgálatnak, Kunsági
Gáboréknak, Erben Zsuzsiéknak, Lakatos Erzsikének és családjának, valamint Kis Gábor majosházi polgármesternek az adományokért.
Szeretnénk a közeljövőben ismét ellátogatni Erdélybe, a dévai árvaházba.
Amennyiben adományával segítené
utunkat, kérem, jelezze nálam - a gyermekeknek elsősorban tartós élelmiszerekre, tisztító és tisztálkodási szerekre,
gyógyszerekre és vitaminokra, valamint iskolaszerekre lenne szükségük.
Segítségét előre is köszönöm!
Darvas Alexandra
Tel.: +3620 586-2479

- Már a három hónapos apróságokat is várjuk – mondta Viczkó
Andrea, gyógyúszás foglalkoztató, az oktatás vezetője. – Azért jó
ilyen korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a korban még működik az anyaméhben megszerzett
búvárreflexük (ha az orrukat és
szájukat víz éri, akkor pár másodpercig nem vesznek levegőt), ami
általában 7-8 hónapos korukra eltűnik. Erre alapozva hamar meg lehet velük
szerettetni a vizet, s utána
tudatosan és könnyen merülnek.
A babák először speciális
gyakorlatokkal melegítenek be a medence közepén
anyuval vagy apuval, majd
a vízbe csobbanva élvezhetik a pancsolás minden örö-

mét. Az úszásoktatások során fejlődik az apróságok ellenálló képessége a betegségekkel szemben,
fejleszti a gyerekek immunrendszerét, izomzatát és növeli a tüdő
levegő-kapacitását. Sőt, a vízben
számos olyan mozgásra képesek,
amit a szárazföldön nem tudnának
elvégezni.
Az aktív programot egyébként
a legkisebbek is rendkívül jól bírják: gyakran még a víz alatt is
mosolyognak, Dunavarsányban
(www.babauszas.atw.hu) szerdán és vasárnap.

Megtalált teli pénztárca
a minap becsengetett hozzám Wágner lajosné (ny. számlabeszedő), dunavarsányi lakos, hogy szeretné, ha megjelenne
a Dunavarsányi naplóban a következő történet.
A napokban a Vankó boltban vásárolt, és ahogy kijött a boltból,
valahol az utcán a pénztárcáját
iratokkal együtt elvesztette. A tárcában nagyobb összeg volt, mondhatjuk úgy is, egy félhavi fizetésnek megfelelő. Nem kell külön
ecsetelni a problémát, mit is jelent ez; még végiggondolni is rémes: a személyi okmányok újbóli
beszerzése, az utánajárás milyen
keserves és hosszadalmas, hogy a
pénzről már ne is beszéljünk ebben a szűkös időben.

Nagy kétségbeesésében egyszer csak megjelent egy kedves fiatalember KALMÁR úr (a keresztnevét nem értette, csak annyit
tudott meg, hogy a Kossuth Lajos
utcában lakik), és a megtalált tárcát elhozta az iratokkal és a pénzzel együtt!
KALMÁR ÚR BECSÜLETESSÉGE
ÉS EMBERSÉGE MINDENKÉPPEN
PÉLDAÉRTÉKŰ, TISZTELENDŐ!
Tisztelettel:
dr. Józsefné Babó Gabriella
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Ú T R AV A L Ó

Ti vagytok erre a tanúk
ondta Jézus tanítványainak, amikor azok rémülettel, csodálkozással és csodálattal vették tudomásul, hogy
a megfeszített Jézus él, és megszólítja
őket. Ez az Evangélium lényege. Ez a keresztyén hit lényege. Nevezetesen, hogy
beteljesedtek az Írások, Jézusnak szenvednie kellett, meghalt, de harmadnapon
feltámadt, megjelent a tanítványainak, s
azokat azzal bízta meg, hogy az embereknek hirdessék a bűnbocsánatot, a megtérést, s így az örök élet valóságát.
Nem más és nem kevesebb Krisztus
népének, minden keresztyén hívőnek a
feladata. Megcsodálni a feltámadás valóságát, és hirdetni annak elérhetőségét. A
harang, az istentisztelet, az igehirdetés, a
szentségek kiszolgáltatása, a keresztelők,
esküvők, temetések, konfirmációk, bérmálkozások, pásztori beszélgetések, a
hitoktatás mind ezt az egy célt szolgálják.
Sajnos sokszor pont ezt a fontos célt tévesztjük el. Nem leszünk tanúkká. Minden másról inkább beszélünk, mint a hit
csodájáról, minden másnak jobban örü-

A vallás, a hit és a Biblia
kérdései és jelenségei közvetve vagy közvetlenül érintenek minden gondolkodó embert.
Ez a felismerés, meggyőződés indított bennünket arra, hogy ezekkel a kérdésekkel rendszeresen, módszeresen és nyilvánosan foglalkozzunk az előttünk lévő téli-tavaszi estéken
minden második szerdán,
18.00 és 19.30 között
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban
február 10-ei kezdettel.
Nincs tabu, nincs formalitás, nincs részvételi
díj, de lesz helye a gondolatok, ismeretek, elképzelések megosztásának és az őszinte, baráti hangvételnek.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár
az SDG Közösség vezetősége!

2009. december hónapban
született gyermekek névsora
1. Remeter Domonik
2. Kreisz Máté
3. Kiss-Szilágyi Zsigmond
4. Juhai Hanga
5. Kovács Krisztina Alexa
6. Lőcsey Amina
7. Báthori Dóra

december 6.
december 15.
december 16.
december 17.
december 17.
december 21.
december 22.

lünk, mint az örök élet ajándéknak, és nagyobb bennünk a halál miatti félelem,
mint az Isten iránti bizalom.
Ebben az állapotban kellemes téli estéken szólt Dunavarsány krisztusi buzgó
népéhez is a húsvéti Evangélium estéről
estére a templomokban, a cserkészházban és az SDG Közösségi Házban az ezévi Ökumenikus Imahét istentiszteletein. Szép számmal voltunk jelen minden
este, ami örvendetes. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták hallottuk a megszólítást és a felszólítást. Ti
vagytok erre a tanúk. Más szóval kulcspozícióban vagytok. Sok múlik rajtatok.
Mint ahogy sorsok, életek és igazságok
dőlnek el, dőlnek meg egy-egy tanúvallomás kapcsán. Nem könnyű tanúnak
lenni. Sok felelősséggel és sok kényelmetlenséggel jár, de aki magát keresztyénnek vallja, az ezt a küldetést, ezt a
hivatást kapja. Ha erről lemond, krisztusi emberségéről mond le. Ehhez a nagy
küldetéshez a tanúk egymást kapják segítségül, hogy rendszeresen jöjjenek

össze s imádkozzanak azért a Lélekért,
Amely bölccsé és bátorrá teszi őket,
hogy a tanúságtételnek eleget tudjanak
tenni.
Meg kell kérdezni magunktól, hogy vajon a mi jó bizonyságtételünk, a mi szeretetteljes szavaink, a mi bátorításunk, a mi
reményteljes életszemléletünk és életvitelünk érintett-e meg már valakit. Voltunk-e már Krisztus feltámadásának, a
bűnbocsánatnak és az örök életnek engedelmes és hatékony tanúi? Talán igen, talán nem. Ki-ki maga válaszolja meg e
kérdést.
S akármi is lesz a válasz, azt tudnunk
kell, hogy a bírói székbe nem ülhetünk,
embertársaink fölött nem ítélkezhetünk,
mert ez az Isten feladata. A vádlottak padjáról is fölállhatunk, hiszen a megbocsátás szava jut el hozzánk. A vádlottak padján maga a Sátán ül. A tanúk széke a mienk. Töltsük be ezt a szerepet megtérésre,
a bűnbocsánat békességére és az örök élet
reménységére hívva embertársainkat.
A Presbitérium

A Soli Deo Gloria Közösségi Ház programjai
Január 26.
Január 26.

16:00
17:30

Baba-Mama Klub
Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés
Január 26. 19:00 Filmklub
Február 9. 16:00 Baba-Mama Klub
Február 9. 17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés
Február 9. 19:00 Filmklub
Február 10. 18:00
Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések felnőtteknek
Február 13. 19:00 Szezonzáró jótékonysági cserkészbál

Február 14.
Február 20.
Február 23.
Február 23.

17:00
6:00
16:00
17:30

Hétkezdő istentisztelet
Disznóvágás
Baba-Mama Klub
Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés
Február 23. 19:00 Filmklub
Február 24. 18:00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések felnőtteknek
Február 28. 17:00 Hétkezdő istentisztelet
Március 5. 18:00 Ökumenikus Női
Világimanap estje

A fenti programokra minden érdeklődőt szeretettel hív és vár
az SDG Közösség vezetősége!

2009. december hónapban
házasságot kötöttek névsora
1. Szamonek Géza
- Bodzsár Etelka
2. Juhász László
- Böősi Tünde

2009. december hónapban
elhunytak névsora
1. Klein Milán
2. Horváth Attila
3. Papp István
4. Fenyvesi Lajosné
5. Belme Istvánné
6. Székely Antalné
7. Kulik Jánosné

5 évet élt
36 évet élt
60 évet élt
61 évet élt
77 évet élt
77 évet élt
79 évet élt
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A Máltai szeretetszolgálattal Csepelen
Karácsony előtt a dunavarsányi máltaisok csoportja is kapott egy gyűjtői napot a
volt Csepel Áruház előterében. Nagy plakáton és kis felhívólapokon kértek az aktivisták tartós élelmiszereket a vásárlóktól
segélyezés céljából.
Kicsit tartottam ugyan egy-egy indulatos,
elkeseredett megjegyzéstől, de szerencsére
alaptalanul. Rosszul esik, amikor levegőnek
nézik a kérőlapot nyújtó kezet, vagy amikor a
„telhetetlen bőrünket” emlegetik félhangosan. Ám a többség, a családosok is – le a kalappal - szívesen adakoztak. Olyat is mondtak, hogy „inkább maguknak adok, mert így
tudom, hogy jó helyre kerül”. Délután ketten
is voltak, akik a teli bevásárlókocsijukat odaadták.
Minden ajándékozó köszönőlapot kapott,
és szóban is hálásan megköszöntünk minden
adományt. Voltak, akik megálltak beszélgetni. Jó érzés volt köszönetet mondani és áldott
ünnepeket kívánni a kedves adakozóknak. Az

a tapasztalatom, hogy az egyszerűbb öltözetűek és az idősebbek együttérzőbbek, nyitottabbak.
Végül essék néhány szó a máltaisok helytállásáról. A hidegben, fagyban panasz és nyafogás nélkül állva végezték a munkát. Csomagoltak, rakodtak, cipekedtek és örültek a kapottaknak. Volt, aki vitt és hozott bennünket,
árut szállított. A többiek a pályázati pénzen
vett élelmiszercsomagokat 75 családnak osztották szét és kihordták a házakhoz. Mások
osztják a ruhákat. Van, aki a bejáró idősekkel

foglalkozik: tornáztat és agyagozni tanít, vagy
egészségügyi tanácsokkal látja el őket.
Szívesen járnak közénk: beszélgetnek, szavalnak, énekelnek, megnyílnak. Hangulatosak
az összejöveteleink is. Ha kedve van ellátogatni hozzánk, szerda délután, a téli időszakban
14 órától szeretettel várjuk közösségünkben.
(Férfiakat is várunk!) Cím: Máltai Ház, Kossuth L. utca 19.
Tátrai János – önkéntes segítő
A Máltai Szeretetszolgálat
dunavarsányi csoportja

A nagyvarsányi SZENT VENDEL ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2007. és 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapítvány részére ajánlották fel.
A számlára az Önök adójából 2008-ban 76.003,- Ft, 2009-ben 45.332,- Ft érkezett, amit templomunk karbantartására fordítunk. Tisztelettel kérjük Önöket, ha tehetik, segítsék idén is templomunk renoválását a 2009.évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával!

ADÓSZÁM: 18703234-1-13

NÉV: SZENT VENDEL ALAPÍTVÁNY

Köszönettel a kuratórium nevében: Hegedűs Lajosné

bEszáMolÓ A MAgáNyos iDősEKET sEgíTő AlAPiTváNy (MisA)
2009-bEN végzETT MuNKáJáRÓl
TANÁCSADÓ, SEGÍTŐ MUNKA
A központi és a kihelyezett irodáinkat több
mint 150-en kereték fel személyesen, telefonon vagy levélben 2009-ben. Konkrét tanácsadási ügyben közel két tucat megkeresésünk volt, jellemzően anyagi, szociális és jogi problémák megoldásához kértek és kaptak
támogatást a hozzánk fordulók.
Jelentős számban, több mint 100 esetben
állás ügyben kértek segítséget az emberek. Az
álláskeresőket az általunk készített és havonta
frissített állás-listákkal segítettük. Örömünkre
szolgál, hogy az elmúlt évben már a munkaadók, a környékbeli cégek is kérték közreműködésünket a munkát keresők ajánlásában.
ADOMÁNYOSZTÁS, PROGRAMOK,
TERVEK
Dunavarsányban 2009 januárjában a várost
képviselő kurátorunk: Gergőné Varga Tünde
segítségével adományoztunk. Az elmúlt év
legjelentősebb programját, a Kovács Kati estet a Petőfi Művelődési Házban tartottuk. A
nagysikerű Anyák napi műsor után jelentős
értékű adomány (új ruhák, cipők, játékok,
élelmiszer stb.) elvitelére volt lehetőség. A
rendezvényen majosházi, délegyházi és taksonyi lakosok is részt vettek. Az eseményt –
többek között – Pánczél Károly országgyűlési képviselő, valamint Kis Gábor Majosháza
polgármestere is támogatta.
A nyár folyamán autóbuszos kirándulást
szerveztünk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, amelyen varsányi, majosházi nyugdíjasok
és nagycsaládosok vettek részt. Utóbbiak a
MISA által megszervezett NOE Dunavarsány
és környéke Csoport tagjai voltak. Mind a két

dunavarsányi nyugdíjas klub évzáró rendezvényét ajándékokkal segítettük. A klubokkal
együttműködési megállapodást kötöttünk
2010-re, melyeket Glázer Mihályné és Pillmayer Jakabné írtak alá. Decemberben a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében több héten keresztül év végi adományozást szerveztünk.
TERVEINK
A jószolgálati segítő munka folytatása, a
személyes félfogadás beindítása Taksonyban,
egy Szenior Foglalkoztatási Klub indítása a
dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban
minden hónap utolsó keddjén délután. Cél: a
munkanélküliek álláskeresésének segítése,
továbbá alapítványunk besorolását kiemelten
közhasznúra emelni.
A MISA PÉNZÜGYI HELYZETE
Alapítványunk a dunavarsányi valamint a
majosházi önkormányzattól, illetve civil felajánlásból 405.000,- Ft támogatást kapott
2009-ben. Az iroda működtetése, adományok
beszerzése, rendezvények szervezése ennek
az összegnek több mint a kétszeresébe került.

A különbözetet egyrészt munkaügyi bértámogatásból, másrészt az alapítói támogatásból sikerült biztosítani. Az egész évben általunk kiosztott adományok összértéke több
millió forint volt. Ennek jelentős részét a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetétől
kaptuk.
KÖSZÖNET
Az Alapító és a Kuratórium a MISA 2009.
évi munkájának támogatásáért köszönetet
mond a négy település polgármesterének,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrnak, a támogató vállalkozóknak (pl. Délegyházán Szilveszter Lajosnak, Dunavarsányban
Városi Istvánnak, Majosházán: Solti Péternek,
Molnár Jánosnak és Molnár Károlynak), a
nyugdíjas klubok és a többi civil szervezet
vezetőjének, a Petőfi Művelődési Ház vezetőjének, a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat vezetőjének, a Kuratórium Elnökének, és végül valamennyi aktivistának.
Mindannyiunk nevében eredményekben
gazdag, békés, boldog újesztendőt kíván:
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető

A Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klub (KSZFK)
alapító rendezvénye
február 23-án, kedden 14 órakor lesz
a Petőfi Művelődési Házban
(Dunavarsány, Kossuth Lajos. u. 2. sz.)
A rendezvényünkre nemcsak a munkát keresőket, hanem a munkaadókat,
az érdekképviseleteket, valamint minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Délegyházi Karate Klub tavalyi eredményei
– Mérleg: 17 arany-, 17 ezüst- és 23 bronzérem –
Minden év elején számot szokás adni az elmúlt időszakról és az előttünk
álló feladatokról. ez alapján elmondhatjuk, hogy a 2009-es esztendő igen
sikeres volt karate szempontból. egyesületünk 2009-ben 17 arany, 17
ezüst és 23 bronzérmet szerzett országos kupákon.

A

z elmúlt 16 évben még nem volt ilyen
sok versenyzőnk és ilyen eredményes
évünk. Gratulálok mindenkinek! Tavaly 7 országos versenyen vettünk részt és egy
nemzetközi megmérettetésen, az Európa Bajnokságon Olaszországban. Ami elmondható az
egyesületről, hogy komoly kis versenyzőgárdával rendelkezünk. Komoly munka folyik
minden szinten. A sikerek nem jönnek maguktól, sok idő, pénz és lemondás kell a versenyzéshez. Az idei évtől még jobban összefogjuk
a versenyzőinket, edzéstervek alapján készülünk a feladatokra. A versenyeken egyre jobban felkészült karatésok vesznek részt. Ahhoz,
hogy eséllyel szálljunk ringbe, még komolyabb edzői és versenyzői munka szükséges.
Úgy gondolom, hogy bennem, az egyesület
tagjaiban, versenyzőinkben megvan ehhez a
munkához a kellő tűz!
Szeretném megemlíteni a pályázatokat,
amelyeket az egyesület évek óta ír, és rendre
meg is nyer. Az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) tenderein sikerrel vettünk részt idén
is. A nyári tábort a pályázaton elnyert összeggel tudtuk egy élményekben gazdag, szakmailag magas szintű eseménnyé tenni. Úgy építettük fel a korosztályok szerinti feladatokat, a tábor életét, hogy mindenki megtalálja benne a
neki való kihívást, nagyobb teljesítményre sarkalljon, erősítse a társak iránti elkötelezettséget, gondosabb odafigyelésre, egymás támogatására ösztönözzön, a lelki egyensúly kialakulásához, a szociális készségek és az
önbecsülés fejlődéséhez vezessen. A táborban
meg tudtuk valósítani az együttműködést kicsik és nagyok között. A karate, mint sport kellőképpen aktivizálja a fiatalokat, ami már önmagában is hasznos. E haszonhoz kapcsoltuk
az elméleti és gyakorlati prevenciót. Az olyan
gyakorlatokból tanulnak a legtöbbet a fiatalok,
amelyek során új élményekkel, problémákkal
és lehetőségekkel találkoznak, amelyekből ké-

pesek tanulni. Tapasztalataink szerint a
nem formális tanulás eredményesebben épül be a megtanulandó viselkedésmintákba. Ilyen gyakorlatok a
játékok, mert szórakoztatóak,
és az emberek lelkesen vesznek bennük részt. Ugyanakkor
nem szabad elfelejtenünk,
hogy a gyakorlatok vagy játékok nem magát a szórakoztatást szolgálják, hanem meghatározott képzési célok elérésének az átgondolt eszközei. A
gyakorlatok részvételt és bekapcsolódást igényelnek, hogy a résztvevők olyan élményre
tegyenek szert, amelynek segítségével nem
csak az eszükkel, hanem egész lényükkel sajátítanak el dolgokat.
A tábor után egy nappal a Délegyházi napokon való bemutatóra került sor a kibővített,

megtanult tudással. A karatés csoportfeladatok
olyan keretet és környezetet kínálnak a tapasztalatszerzéséhez, amely lehetővé teszi a középiskolás számára, hogy a saját, illetve a fiatalok
élményeinek és képességeinek határai között
dolgozzon. A megbízott csoportvezetők szembesültek a közösség tagjaival, mint egyéniségekkel, akiknek más-más igényeik vannak.
(Ez utóbbi a sportban fokozottan igaz.) Ezzel
a fiatalok felnőtté válásához szükséges kompetenciákat, beállítódásaikat és értékrendjüket kívánjuk fejleszteni, azaz elősegíteni,
hogy olyan állampolgárokká váljanak, akik
tevékenyen részt tudnak venni közösségük
életében. A résztvevők száma összhangban
van a program típusával, mert a tábor körülbe-

lül 60 fő. A programokban csapatjáték, csapatvetélkedő, csapat általi szemétgyűjtés történik.
A gyakorlatok, feladatok azt az üzenetet
közvetítik, hogy mindenki képes megváltozni,
vagy megváltoztatni másokkal való kapcsolatát. Úgy érezzük, hogy a programunknak van
fejlődési lehetősége.
Öröm számunkra a mögöttünk álló évek
eredményeit összegezni, mert mára a hajdani
kis gyermek karatésaink huszonéves meglett
emberek, akiknek pozitív viselkedése, az élethez való hozzáállása erőt ad törekvéseink folytatásához. Ma már tudjuk, hogy folytatni kell a
munkát, mert a sikerek minket igazolnak. Kell
folytatni, mert a fiataloknak cél kell, és mindig
lesznek fiatalok, akikért érdemes dolgozni.
A Téli edzőtábort Dunavarsányban tartottuk
a gyerekeknek a Nautilus Vízicsapat Csónakházában a tél eddigi leghidegebb napján. Este 20 fok volt, de odabent munka folyt. 17 lelkes
karatés tréningezett, és másnap vizsgázott.
A téli edzőtábort haladóinknak Budapesten
tartottuk, egészen pontosan Csillebércen a régi
úttörő központ helyén lévő ifjúsági táborban
40 fővel. Mindkét tábor jól sikerült, és eredményesen vizsgáztak tanítványaink.
Az évet hagyományosan Dunavarsányban a
Robi Cukrászdában zártuk december 21-én
este. Robi pizzát sütött, ettünk, ünnepeltünk.
Az egyesület tagjainak az est INGYENES
volt ismét.
Körülbelül
40 fő vett
részt a szintén jól sikerült záró bulin.
Január 4-én
ünnepelte a
Délegyházi
Karate Klub
16. születésnapját! Ez idő
alatt sokan
megfordultak
nálunk, és bízom benne,
hogy
még
többen leszünk az elkövetkezendőkben.
Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
oldalunkon, hátha Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagja légy!
www.senseimarossy.hu Várjuk 6 éves kortól a
jelentkezését annak, aki szeretné kipróbálni
a kyokushin karatét Délegyházán és Dunavarsányban. Gyere karatézni! Délegyháza,
Általános Iskola GYEREK CSOPORT Hétfő
17.00-18.30, Csütörtök 17.00-18.00, Dunavarsány Általános Iskola GYEREK CSOPORT
Hétfő 15.30-16.30, Csütörtök 15.30-16.30.
Mindenkinek Békés, Boldog Újesztendőt
kívánok az egész egyesület nevében!
Marossy Károly 3. dan
Klubvezető
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
(24) 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
(70) 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
(24) 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos (70) 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
(24) 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos (70) 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
(24) 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos (20) 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
(24) 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
(24) 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. a45.
rendelési időben
(24) 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
(24) 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
(30) 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
(24) 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
(24) 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
(24) 534-450
KincsemGyógyszertár
(24) 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
(24) 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola
(24) 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola (24) 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
(24) 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
(24) 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
(24) 534-250
PolgármesteriHivatal
(24) 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda (24) 483-279
SzolnokiFerenc
(30) 950-7269
RendõrségKörzetiMegbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680
Posta
(24) 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
(24) 483-292
GyertyalángKegyeletiKft.
(30) 378-5116
ReformátusEgyházközség
(24) 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
(24) 472-017
RáckveiFöldhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301
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D U N AVA R S Á N Y A P R Ó B A N

• ALBÉRLET!

• Parkettás

28 nm-es komfortos, különálló lakrész
kiadó.Tel.: +3670 578-4151
• REDŐNY, RELUXA,
NAPELLENZŐ stb. Készítés, javítás
garanciával.
Tel.: +3620 364-2383
• Üveges képkeretező.
Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: +3620 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Matematika, fizika korrepetálást
egyetemista vállal.
Tel.: +3620 558-4555

mester vállal:
lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is,
Szolid árak, garancia!
Tel.: +3630 354-3769
• Matematika korrepetálást vállalok
középiskolástól főiskolásig.
Tel.: +3620 967-9275
• Használt gépkocsit vásárolok.
Tel.: +3620 994-9145
• 34 éves szakképzett csecsemő és
kisgyermek gondozó gyermekfelügyeletet vállal Dunavarsányban.
Tel.: +3670 265-6901

Az ABS Autósiskola

JÁRMûVEZETôI TANFOLYAMOT
indít

2010. február 5-én 17 órakor
A Petôfi Mûvelôdési Házban.
Jelentkezni induláskor lehet a helyszínen, illetve
Hírják Bélánál
a 06/20 326-2492-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2010.február10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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TORKOS CSÜTÖRTÖK
MÁR A BAKTERHÁZBAN IS!
Idén mi is csatlakoztunk
a „TORKOS CSÜTÖRTÖK” rendezvényhez.

2010. február 18-án

Asztalfoglalás szükséges:
+36-30/270-8594

egész nap 50%-os kedvezményt adunk
minden étel és ital árából a Bakterház Pizzériában,
helyszíni fogyasztás esetén.
Jöjjön, hozza el családját
Dunavarsány, Szent István tér 1.
vagy csapjon egy „torkos” napot barátaival! www.bakterhazpizzeria.hu

