
XXIII. évfolyam 5. szám 2012. májusDUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJAIlyen most. És milyen lesz?
Az őszi tanévkezdésre kiderül.
Addigra ugyanis megújul az
Árpád Fejedelem Általános
Iskola tornacsarnokának
teljes padlózata
és környéke.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
június 22-én az ünnepélyes tanévzáróval
befejeződik a tanév. Ezt követően június
25-étől a tornacsarnok felújítási munkák
miatt a nyár folyamán átmenetileg 
zárva lesz.

Új külsőt kapa Polgármesteri HivatalHa új épületbe belátható időn belül nem is
költözik a Hivatal, egy külső 
csinosításra azért futja az
idei költségvetésből.
Lapunk megjelenésével
egyidőben készül el
a Városháza új 
homlokzata
a Kossuth Lajos
utcában.
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– 2012. április 23-ai rendkívüli ülés –
A testület meghatározta a sporttal kap-

csolatos feladatokat és kötelezettségeket,
valamint a sporttal kapcsolatos tevékeny-
ségek támogatására a 2012. évi költség-
vetésben működési célú támogatás értékű
kiadások között előirányzott 8.500.000 Ft
összeget, beruházási kiadások között
(tornacsarnok padozatának felújítására,
vállalt önerő) 25.530.000 Ft összeget.

A testület a fogorvosi területi ellátási
kötelezettség vállalása tárgyában módosí-
totta a „Dr. Toldi Dentál” Fogászati Szol-
gáltató és Kereskedelmi Bt-vel megkötött
megbízási szerződést, és felhatalmazta a
Polgármestert a szerződés aláírására.
– 2012. május 15-ei rendkívüli ülés –
A testület megalkotta a talajterhelési

díjról szóló 10/2012. (V. 16.) önkormány-
zati rendeletét.
A testület megalkotta az egyes önkor-

mányzati rendeletek szabálysértési ren-
delkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
szóló 11/2012. (V. 16.) önkormányzati ren -
deletét.

A testület kezdeményezte a Soli Deo
Gloria Közösségi Ház udvarán (2336 Du-
navarsány, Habitat utca 11. hrsz: 986/2)
280 m2 nagyságú területen új játszótér ki-
alakítását. Felhatalmazta a Polgármestert a
Dunavarsány-Délegyházi Református
Egyházközséggel az együttműködési meg-
állapodás megkötésére. Megbízza a Min-
digfa Bt.-t (2500 Esztergom, Erzsébet ki-
rályné út 41/1; II/7.) - a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglal-
takra figyelemmel - a Soli Deo Gloria Kö-
zösségi Ház udvarán építendő játszótér ki-
vitelezési munkálataival bruttó 10.153.923
Ft értékben az egyéb építmények költség-
hely terhére. A testület felhatalmazza a Pol-
gármestert a Mindigfa Bt.-vel (2500 Esz-
tergom, Erzsébet királyné út 41/1; II/7.) a
vonatkozó szerződés megkötésére.

A képviselő-testület kezdeményezte a
034/24 helyrajzi számú erőspusztai ingat-
lanon meglévő buszforduló felújítását.
Megbízta a Sziget-Szilárd Kft-t. – a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltakra figyelemmel – a
buszforduló felújítási munkálataival brut-
tó 1.249.521 Ft értékben a felhalmozási
célú pénzeszközök átadás költséghely
terhére. A testület felhatalmazta a Polgár-
mestert a Sziget-Szilárd Kft.-vel a vonat-
kozó szerződés megkötésére.

A testület a Dunavarsány 324/1 és
324/2 helyrajzi számú ingatlant „Varsá-

nyi 56-osok terének” nevezte el, és fel-
kérte a Polgármestert a névváltozás ingat-
lan-nyilvántartáson való átvezetésére, és
a további szükséges intézkedések megté-
telére.

A képviselő-testület jóváhagyta a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Ok-
iratának módosítását, és felhatalmazta a
Polgármestert a dokumentum aláírására,
valamint a Magyar Államkincstárnál a
törzskönyvi bejegyzés módosítása érdeké-
ben szükséges intézkedések megtételére.

A testület jóváhagyta a Petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtár módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Ok-
iratát, és felhatalmazta a Polgármestert a
dokumentum aláírására, valamint a Ma-
gyar Államkincstárnál a törzskönyvi be-
jegyzés módosítása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola Tornacsarnokából
felbontott, 1035 m2 felületű használt, ér-
ték nélküli hulladék parkettát felajánlotta
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In-
tézete (2315 Tököl, Ráckevei út 6.) szá-
mára azzal a feltétellel, hogy az elszállí-
tást és a helyszínen történő lerakást az In-
tézet vállalja.

A testület az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynél a költ-
ségvetési létszámkeretet 1 fő 6 órás gond-
noki státusszal, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolánál a költségvetési létszám-
keretet 1 fő gyógypedagógusi státusszal
megemelte. Egyúttal felhatalmazta a Pol-
gármestert az egyéb szükséges intézkedé-
sek megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a Duna-
varsányi Városgazdálkodási Kft. mérle-
gét, eredmény kimutatását és könyvvizs-
gálói jelentését.

A testület elfogadta a négyoldalú meg-
állapodást, amely Délegyháza Község
Önkormányzatával, a Dunavarsány Ipari
Park Kft.-vel, valamint a DTV Zrt.-vel
kerül megkötésre ivóvíz-szolgáltatás tár-
gyában, és felhatalmazta a Polgármestert
a megállapodás aláírására.

A képviselő-testület kezdeményezte a
III. számú vízműkút felújítását, és megbíz-
ta a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.-t – a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltakra figyelemmel – a
felújítás kivitelezési munkálataival bruttó
3.644.087 Ft értékben, és a DTV Zrt.-t a
vízműkút nyomócsövének átalakítási
munkálataival bruttó 254.000 Ft értékben
a felhalmozási célú pénzeszköz átadás

költséghely terhére. Egyúttal felhatalmaz-
ta a Polgármestert a VIKUV Vízkutató és
Fúró Zrt.-vel a vonatkozó szerződés meg-
kötésére, és az egyéb szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Zárt ülés
A képviselő-testület kezdeményezte a

Polgármesteri Hivatal főépület homlokza-
tának teljes felújítását. Megbízta a Zsi-Li
Golden Kft.-t (2336 Dunavarsány, Pozso-
nyi u. 77.) – a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra
figyelemmel – a felújítási munkálatokkal
bruttó 3.632.200 Ft értékben, a felhalmo-
zási célú pénzeszköz átadás költséghely
terhére. A testület felhatalmazta a Pol-
gármestert a szerződés megkötésére, és
az egyéb szükséges intézkedések megté-
telére.

A képviselő-testület a „Dunavarsány
Árpád Fejedelem Általános Iskola torna-
csarnok felújítás és járulékos munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét
az alábbiak szerint állapította meg:

A Kinamé Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út
28.) által megajánlott ajánlati ár a Kbt.
68. §-a alapján, a számítási hiba javításá-
val nettó 43.699.570 Ft.

A Szlov-Ép Bt. (2351 Alsónémedi, Má-
tyás Király u. 16.) által megajánlatott
ajánlati ár a Kbt. 68. §-a alapján, a számí-
tási hiba javításával nettó 45.144.640 Ft.

A Hidi Top Kft. (2360 Gyál, Madách
utca 2.) által megajánlott ajánlati ár a
Kbt. 68. §-a alapján, a számítási hiba ja-
vításával nettó 45.554.806 Ft.

A Kinamé Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út
28.) ajánlata érvényes.

A Szlov-Ép Bt. (2351 Alsónémedi, Má-
tyás Király u. 16.) ajánlata érvénytelen.

A Hidi Top Kft. (2360 Gyál, Madách
utca 2.) ajánlata érvénytelen.

A legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
Kinamé Kft. tette.

Az eljárás eredményes volt.
Az eljárás nyertese a Kinamé Kft.
A testület felhatalmazta a Polgármes-

tert a vállalkozási szerződés aláírására.
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy 2012. június 29-én, pénteken
a Polgármesteri Hivatal technikai
okok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

TESTÜLETI HATÁROZATOK
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!Május közepén rendkívüli képvi-
selő testületi ülésünkön Duna-
varsány számos fejlesztéséről,

szépítéséről döntöttünk.
A nyár folyamán történő legnagyobb

beruházásunk a tornacsarnok padlózatá-
nak és környékének teljes felújítása lesz,
amely eredményeként az őszi iskolakez-
désre egy teljesen átalakult objektumot
vehetnek birtokba a gyermekek, tanárok
és külső használók.

Június végére új játszótérrel gazdago-
dik városunk a Nyugati lakópark külső
szélén található SDG Közösségi Ház
kertjében, amely kerítés által lezárt, így a
gyermekek és szüleik nyugodtan és biz-
tonságosan élvezhetik a kikapcsolódást.
A zárt udvar talán az esetleges rongálá-
sokkal szemben is védelmet jelent. A te-
rületet a Soli Deo Gloria Közösség díj-
mentesen bocsájtja rendelkezésre. 

Az új közparkunk építése a várt ütem-
ben halad, amelynek neve a Testület dön-
tésének értelmében Varsányi 56-osok tere
lesz, s az átadóra június 16-án 10 órai kez-
dettel kerül sor.

A vendégek sorában köszönthetjük Kö-
vér László Házelnök urat is.

A Városháza homlokzatának állapota las-
san már a település szégyenfoltjának mond-
ható, ezért legalább a külső rekonstrukciót
szükségesnek érezzük elvégezni.

A közelmúltban biztosan sokan tapasztal-
ták a víznyomás csökkenését otthonukban.
Ennek oka az egyik kutunk meghibásodása
volt, amelynek kijavítása reménység szerint
az újság megjelenésére már el is készül.

Közösségi élmények és programok
vannak mögöttünk és előttünk. Köszö-
nöm a testvérvárosi látogatás megszerve-
zését, a Születés Hete programsorozat le-
bonyolítását, az Erdélyiek Baráti Köré-
nek estjét és az Árpád Bált. 

Várunk mindenkit szeretettel a Hősökről
való megemlékezésre, a Trianoni évfordu-
lóra, a Dunavarsányi Napokra és a téráta-
dásra. Fontosak ezek az események, meg-
emlékezések, találkozások. Becsüljük meg,
és éljünk az általuk nyújtott épüléssel, kö-
zösségi élménnyel. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

a Magyar Hősök Napja
ünnepségre

Szeretettel hívjuk és várjuk
a város lakosságát

a Magyar Hősök Napja ünnepségre

2012. május 27-én 11.45-kor

Dunavarsányban, a Hősök terére.

Ünnepi beszédet mond:
Bóna Zoltán polgármester

Kérjük, hozzanak magukkal

egy szál virágot

a Magyar Hősök emlékére!

Meghívó

Dunavarsány Város Önkormányzata és a  Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár szeretettel várja Önt és Kedves családját

2012. június 4-én, hétfőn 18 órakor a

Trianon Békediktátum
aláírásának 92. évfordulója alkalmából

tartandó megemlékezésre a Trianon Emlékparkba.

Beszédet mond:
Veres Enikő,

a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesületének elnöke

A műsorban közreműködnek:
„Szülőföldemnek bús határa”

műsor az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak előadásában

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanárai és tanulói

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesületének tagjai

Mindenkit szeretettel várunk!
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2012. június 6. szerda

18.00    Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége,
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye és a „RégiMódi” kiállítás megnyitója.

10.00 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme
Multitalent Musical Iskola előadása az iskolásoknak

17.00 Helytörténeti Múzeum
„A kesztyűvarrás története Dunavarsányban”
című kiállítás megnyitója

18.00 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár – nagyterem

Közalkalmazottak Napja alkalmából rendezett ünnepség

A rendezvényen átadásra kerül a

„Dunavarsány Közszolgálatáért Díj”.

10.45 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara – Nagysátor
Bóbita Együttes koncertje az óvodásoknak

18.00 Petőfi Klub – Nagyvarsány
Jubileumi Sváb délután – a 20 éves Svábtánc csoport rendezvénye

2012. június 7. csütörtök

2012. június 8. péntek

2012. június 9. szombat

10.00 Halász Lajosné utcai Sportpálya
TORNAÜNNEPÉLY 

19.00 Katolikus Templom – Kisvarsány
Kantátika Férfikar 15 éves jubileumi hangversenye
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara – Nagysátor

14.00 ÚJSZÜLÖTTEK POLGÁRRÁ FOGADÁSA
15.35 Weöres Sándor Óvoda műsora
16.00 Dunavarsányi Csujjogató Néptánc Együttes bemutatója
16.20 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Népdalkör és Citerazenekarának

műsora
16.45 Szlama László és a Kéknefelejcs zenekar
17.20 Versenytánc és Majorette bemutató
17.55 Magyar néptánc bemutató a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

KALAMAJKA Néptánc csoportja

18.15 Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület bemutatója
18.35 Tanárok tánca – Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusai
18.50 M&M Táncsport Egyesület versenytánc bemutatója
19.30 Latin Show LOUANDAVAL
20.15 Lakihegy Rádió „A TÉRSÉG HANGJAI” című műsora

Közreműködnek:
Sziget Színház, Annamary, 
Zámbó Krisztián, Sas Sándor,
Ladányi Patrícia, Dabi Tibor Edison Band,
Balogh Brothers és a Willpower Tánccsoport
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület

23.00 Irigy Hónalj Mirigy Show
23.40 Rerto Disco Dj Mohared-del

Vasárnap
14.00 Zenés műsor – Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
14.25 Karate bemutató – Délegyházi Karate Sportegyesület 
14.50 Nemzetiségi Néptánc bemutató – Árpád Fejedelem Általános Iskola
15.40 Svábtánc bemutató – Dunavarsányi Svábok Egyesülete
16.15 Csikós Zsuzsi és Ócsai Juli operett és musical műsora
16.40 Hastánc bemutató – YARAMATA és a 1001 éjszaka asszonyai
17.00 Hip-hop és Break táncbemutató – Willpower Táncklub
18.00 CHERWOOD együttes koncertje
18.30 Baranta bemutató – Magyarok Szövetsége Dunavarsányi csoportja
19.00 Zumba és Salsa bemutató – M&M Táncsport Egyesület

20.00 BIKINI Koncert
Szombaton és vasárnap

• RINGATÓ® foglalkozás a Polgárrá fogadás után Horváthné Baranyai Ágnes
ének-zene és szolfézs tanár vezetésével

• ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dunavarsányi Szervezete jóvoltából

• ajándékosztás gyerekeknek a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány
és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Dunavarsányi Csoportja jóvoltából

• ruhabörze a Katolikus Karitász szervezésében
• kézműves foglalkozást tart a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat

• 1900-as évekbeli élményfotózás „Kádár Ferkó Fotószínháza” közreműködésével
• rekeszmászást a Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre biztosítja
• póni lovaglás a Panderosa Panzió lovain
• ugrálóvár a Greznár Vidámpark jóvoltából
• íjászat az „Őseink Útján” Hagyományőrző és Íjász Csoporttal

A Helytörténeti Múzeumban
• „A kesztyűvarrás története Dunavarsányon” című kiállítás,

illetve a A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
• „RégiMódi” kiállítás
• az Árpád Fejedelem Általános Iskola „Magyarok az Olimpián” című tárlata
• „Zöldülj! Fordulj!” Környezetvédelmi vándorkiállítás

a rendezvénysorozat ideje alatt szeretettel várja a látogatókat!

Dunavarsányi Napok
2012. június 6-10.

9.00 órától Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi Majorette és Tánc
Egyesület és a Lajta László Zeneművészeti Szakközépiskola
Fúvós zenekarának közreműködésével

9.00 órától Halász Lajosné utcai Sportpálya
Kispályás Labdarúgó Vándorkupa

9.00 órától Katolikus Templom – Kisvarsány Szentmise

10.00 órától Református Templom
Ünnepi Istentisztelet

11.00 órától Katolikus Templom – Nagyvarsány
Szentmise Úrnapi körmenettel

14.00 órától Cserkészház
Cserkész fogadalomtétel

2012. június 10. vasárnap

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvara – Nagysátor

A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogatható!

Szeretettel és tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt Dunavarsány Város Önkormányzata!
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A „térség hangjai”
Dunavarsányban

Idén igazi különlegességgel bővül a Városnapok prog-
ramja. Június 9-én, szombaton este 8 órától a Lakihegy
Rádió könnyűzenei kavalkádja lesz látható a művelődé-

si ház melletti nagysátorban.
Olyan előadókat gyűjtött össze a térségi rádió, akik hely-

ben (a Csepel-szigeten és környékén) élnek, s innen indul-
tak el az országos ismertség felé.

Ezen az estén egy külön erre az alkalomra összeállított
műsorral örvendezteti meg a közönséget a Sziget Színház
csapata, s lép színpadra a szigetszentmiklósi Ladányi Patrí-
cia, a Dabi Tibor Edison Band, és a latin dallamok bájos
képviselője: Annamary. Dunavarsányból a Balogh Brothers,
Zámbó Krisztián és a Willpower Táncsport Egyesület
produkcióját láthatják. Ellátogat hozzánk Sas Sándor
Csepelről, aki erőemelőként szerzett kvótát idén a londo-
ni Paralimpiára, s szabadidejében popzenészként vállal
fellépéseket. A háromórás műsor alatt lesz kvízjáték is ér-
tékes nyereményekért. 

A rendezvényen megismerkedhetnek a Lakihegy Rádió
munkatársaival, akik közül a rádió zenei szerkesztője, Dj
Mohared felel majd a hajnalig tartó hangulatért az éjfélkor
kezdődő retro disco keretében.

Látogasson ki Ön is a Dunavarsányi Napok programjaira,
és kóstoljon bele a helyi értékek forgatagába.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. június 11-én 8-16 óráig a gázszolgáltatás
karbantartási munkálatok miatt

szünetelni fog Dunavarsány területén.
A gázszünet kezdése előtt kérjük, szíveskedjen a gázvezetékbe

épített fogyasztói főelzárót és a gázmérőnél felszerelt elzárót elzárt
állapotba fordítani!

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézésüket kérjük.  Az
üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítsé-
güket köszönjük.

Magyar Gázszolgáltató Kft.
Takács Tamás 
üzemvezető

Tavaszi megújulás
a Lakihegy Rádióban

Május 9-étől megújult honlappal és még
izgalmasabb hírstruktúrával jelentkezik
a Lakihegy Rádió (FM 107).

A www.lakihegyradio.hu oldalon mostantól a legtöbb helyi hírhez
kapcsolódóan meg is hallgatható a témában elhangzott riport vagy in-
terjú. A városunk neve melletti „magazin” fülre kattintva pedig elol-
vashatják a Dunavarsányi Napló legfrissebb, még megjelenés előtti
számát. Honlapunkon keresztül közvetlenül is üzenhetnek a rádió
munkatársainak, és a megszokott módon dalt is kérhetnek az adásban.
Újdonság, hogy a rádióban elhangzott reklámok legfőbb adatai meg-
találhatóak a honlapon is, így ha felkeltette érdeklődését valamely he-
lyi vállalkozó szolgáltatása, de lemaradt az elérhetőségekről, akkor
gond nélkül visszakeresheti azokat a www.lakihegyradio.hu címen.
A Lakihegy Rádió műsoraiban – különösen a hírekben – néhány fon-
tos újdonsággal is találkozhatnak. Helyi hírösszefoglalót már napi
három alkalommal: 6.00-kor, 12.00-kor és 19.00-kor is hallhatnak.
Az ország és a nagyvilág híreit pedig minden este egyben meghall-
gathatják a 21.00-kor kezdődő hírösszefoglalóban. A legfrissebb
tőzsdei és gazdasági hírekkel 10.30-kor és 17.30-kor jelentkezünk.
Korbuly Péter mellett a rádió hangja lett Ábel Anita színművésznő is,
akitől a dalok közötti átkötő szignálokat hallhatják.
Megújult térségi sportműsorunk is, ami ezentúl csütörtökönként, 19
óra után jelentkezik Célegyenes címmel. Az élő adásban Bobek And-
rás, Manases István és Kulcsár András fogadja a hallgatók telefonhí-
vásait, s látják vendégül a legnagyobb magyar sportolókat. (Eddigi
műsorainkban Cseh László úszó, Mihelisz Norbert autóversenyző,
Dragóner Attila és Kovács Zoltán labdarúgók voltak a vendégek.)
A csütörtökönként jelentkező Hullámtér című térségi magazinműsor
mostantól keddenként, a szokott időben (19 óra után) hallható.
Színes, izgalmas, élő magazin várja Önt is hétvégén délelőtt. Szom-
baton Petró Károly és vendégei, köztük a Sziget Színház művészei
szórakoztatják a hallgatókat, vasárnap pedig az életmód, a család, az
egészség és a háztartás praktikái kapják a főszerepet Mayer Nóra mű-
sorában. A hét utolsó napján 12 óra után hangzik el a hét üzenete, me-
lyet valamely történelmi egyház helyi képviselőjétől hallhatnak.
Minden héten értékes nyereményekkel igyekszünk megajándékozni
a játékos kedvű hallgatókat.
Kellemes kikapcsolódást és tartalmas szórakozást kíván a nap 24
órájában a Lakihegy Rádió.

Szilvay Balázs
ügyvezető

Lakihegy Rádió

Megújult a Gyermekjóléti Szolgálat udvaraRégóta vártuk, hogy a Szolgálat épületét körülvevő
udvar méltó legyen a felújított épülethez. Idén ta-
vasszal ez megvalósult, térkő került ugyanis az ud-

varra. Helyi mester volt a kivitelező, gyors és szép munkát
végzett, amit ez úton is köszönünk.

A Dyslexiás Gyermekekért Alapítvány jóvoltából virágpa-
lánták kerültek az ágyásokba, a Szolgálat dolgozói évelő
növényeket, cserjéket hoztak kertjeikből. Egy napfényes
délutánon elültettük a növényeket, így már nyári színekben
pompázik az udvar. Így sokkal barátságosabb, rendezett
kép fogadja a Szolgálathoz forduló gyermekeket és felnőt-
teket. 

Solymosi Erika
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A„rutinos csetfalvi látogatók” már a buszon me-
sélni kezdték élményeiket nekünk, az először
utazóknak. Emlegették a rég nem látott cset-

falvi barátokat, felidézték a korábbi élményeiket, a
határátlépés izgalmait. Ez utóbbit hamarosan ma-
gunk is megtapasztalhattuk: az utóbbi évek határok
nélküli Európájához szokott utazóként régi – nem
túl kellemes – emlékeket ébresztett az akkurátus út-
levél ellenőrzés, vámvizsgálat. A jó órányi határad-
minisztráció után átléphettük a féltve őrzött határt,
s kátyúkat, gödröket óvatosan kerülgetve buszunk
elindulhatott a Tisza-parti Csetfalvára.

A faluba érkezve azonnal érezhető volt az a ven-
dégszeretet, ami a három napon végig elkísért ben-
nünket. A szállást adó családok a régi és új vendége-
ket ugyanazzal a kedvességgel fogadták, s mindent
elkövettek azért, hogy jól érezzük magunkat. Igyeke-
zetük nem is volt hiábavaló, mindannyian csak hálá-
val szólhatunk vendéglátóink figyelmességéről.
Ugyancsak köszönettel tartozunk csoportunk azon
tagjainak, akik adományokat hoztak a rászoruló cset-
falvi családoknak.

Hosszasan lehetne mesélni a régi ismerősök talál-
kozásának öröméről, az új barátságok születéséről, a
hajnalig tartó táncmulatságról (ami csak a zenészek
kifáradása miatt maradt abba), a közös bográcsozás-
ról, a falubeli sétákról… Ezek helyett mégis inkább
néhány személyes érzésünket, benyomásunkat oszt-
juk meg az olvasókkal.

Elutazás előtt érdeklődve nézegettük a térképet, s
örömmel láttuk, hogy Csetfalva közvetlenül a Tisza-
partján fekszik, szemben a mostani Magyarország is-
merős falvaival. Elképzeltük, hogy majd lesétálunk a
folyópartra, s onnan nézünk át Tiszacsécsére (Móricz
szülőhelyére), Milotára, Tiszabecsre. Csalódnunk kel-
lett... A Tisza Csetfalván elérhetetlen, a gát tövében ka-
tonák járőrőznek s védik a schengeni határt… Sem a
helyiek, sem a látogatók nem közelíthetik meg a folyó-

partot. Beszélgettünk egy nyolcvan körüli asszonnyal,
aki nosztalgiázva mesélte, hogy „puja korában” még
fürdött a Tiszában, de többé már nem fogja látni… 

Ezek után talán érthető, hogy egy Wass Albert pa-
rafrázis fogalmazódott meg bennünk: „Urak, akik a
világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a folyóimat!”

Bizonyára mindenki hallott már a legendák öreg-
emberéről, aki négy ország polgára is volt, de sosem
hagyta el szülőfaluját. Nos, mi találkoztunk is vele…
A szombat délutáni sétánk során idős bácsi szólított
meg bennünket: „Hogy tetszik Csetfalva?” Szóba ele-
gyedtünk, s megtudtuk, hogy a bácsi a „csehszlovák
rendszerben” született, volt „magyar” is, de a „dicső”
Szovjetunió polgára is, az utóbbi években pedig „uk-
ránnak” mondják… Apját Szibériába hurcolták,
gyermekét a Távol-keleti (ennél távolabb valóban
nem volt a „birodalomban”) Vlagyivosztokba vitték
katonának, át-és túlélt minden rezsimet, s most bölcs
derűvel mesél az őt meghallgatni hajlandóknak. S
szerencsére van, aki még meghallgatja, mert itt nem
csak köszönnek, de beszélgetnek is egymással az em-
berek. Esténként kiülnek a ház előtti padokra és on-
nan nézik az úton menőket és a hat óra körül a falu-
ba visszatérő csordát. Persze a fiatalokat már itt is
utolérték a 21. század „áldásai”. Ugyanazokat a ma-
gyar kereskedelmi csatornákat nézik, amelyeket az
anyaországi magyarok, s nem csoda, hogy házigaz-
dánk 4 éves unokája „pókembernek” képzeli magát,
ifjú anyukája pedig büszkén meséli, hogy már a
szomszédnak is a „fészbukon” üzen…

1998-ban, majd 2001-ben Csetfalván hatalmas ár-
víz pusztított. Az utóbbi katasztrófa idején minden
otthont tönkretett a víz. Házigazdáink azon kevesek
közé tartoztak, akiknek megmaradt a háza. Lakásuk-
ban 80 cm magasan állt a víz, hónapokig tartott a
helyreállítás, s a mai napig álmodnak a szörnyűséges
éjszakáról. De a pusztítás nem megtörte, hanem
megerősítette őket és hitüket. 

A hazafelé tartó úton Beregszászig elkísért ben-
nünket néhány csetfalvi barátunk. Egyikük megemlí-
tette, hogy nemrég egy katonai megemlékezésen vett
itt részt. Érdeklődve kérdeztük, miféle megemléke-
zés volt ez, ő pedig a legnagyobb természetességgel
mesélte, hogy az afganisztáni hősi halottakra emlé-
keztek… És újabb borzalmas – s az akkori Magyar-
országon „agyonhallgatott” – történetet ismertünk
meg: amikor az 1970-es években a Szovjetunió irá-
nyítói úgy döntöttek, hogy „internacionalista segítsé-
get nyújtanak” Afganisztánnak, elsőként a Kárpátaljai
fiatalokat sorozták be. 2500 magyar nemzetiségű fia-
talt küldtek az értelmetlen háborúba. Több tízezer
„szovjet” katona vesztette életét, köztük több tucat
magyar. Barátunk súlyos, lőtt sérülést szenvedett, de
túlélte, s visszatért Csetfalvára. Az afganisztáni hábo-
rús veterán, a „hős szovjet katona”, nem más, mint
Gergely István fafaragó művész, aki állhatatosan őrzi
magyarságát, telefonján nemzeti rock a csengő hang,
övén tarsolyt hord, s ünnepnapon süveget visel. (Vá-
rosunkban Gergely István fafaragó keze nyomát vise-
li több kopjafa is.) 

Csetfalvát száz év alatt csatolhatták négy különbö-
ző országhoz, pusztíthatott árvíz, fiait hurcolhatták
gyilkos háborúkba, lágerekbe, de a falu túlélt min-
den megpróbáltatást. 

Remélhetően látogatásunk, s városunk polgár-
mesterének magyar állampolgársággal kapcsolatos
biztatása is újabb erőt adott magyar testvéreinknek,
megerősítve összetartozásunkat. Csak egy karnyújtá-
si a távolság…

Dr. Csizmadia Zoltán & Tóth Zsuzsanna

Karnyújtásnyira Csetfalvától

A Lányok-asszonyok klubja immáron ötödik alkalommal
szervezett látogatást kárpátaljai testvértelepülésünkre,
Csetfalvára. A szervező, Ulmanné Király Edit nem csak a
„banyákat”, hanem minden érdeklődőt hívott az útra, így
május 11-én reggel közel negyvenen vágtunk neki a majd’
400 kilométeres útnak.

Azt beszélik, hogy az esti csendben Csetfalvára áthallik a Magyarországon járó

fagylaltos autók jellegzetes kürtdallama. Csak egy karnyújtási a távolság…

A Nautilus Vízicsa-

pat és a Mekler

László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egyesület képvise-

letében ötödik alkalommal vettünk részt a Rába Parti

Fórum Egyesület évente megrendezett szemétszedő

programján. Pénteken reggel érkezett a 9 fős társaság

Szentgotthárdra. Első nap Magyarlakig eveztünk le.

Idén is rengeteg szemetet halásztunk ki a vízből. Este

Csákánydoroszlón vacsorával és élőzenével vártak

minket a szervezők. Szom-

bat reggel Rábagyarmaton

szálltunk vízre, útközben megálltunk vízicsapatunk

testvértelepülésén, Iváncon, ahol megtekintettük a

tavaly állított táblánkat, ami információs pontként

szolgál a vízitúrázóknak. Nagyon jól éreztük magun-

kat, jövőre még több fővel szeretnénk részt venni az

eseményen. 

Nautilus Vízicsapat

Varsányi Rábatakarítók
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Jubileumi hangversennyel ünnepel a
Kantátika Férfikar

1997. április havában Csehák Izolda
(aki akkor még az ELTE énekzene-kar-
nagy szakos hallgatója volt) karnagy ve-
zetésével tizenkét – talán kissé kalandvá-
gyó, mindenesetre nagyon zeneszerető –
férfiú szent elhatározással megfogadta,
hogy – több mint 70 évvel a legendás
Aranylant Dalárda után – ismét létrehoz-
nak Dunavarsányban egy férfikórust. Az
elhatározást tett követte, és két hónap
múlva, a Falunapokon már három szám-
mal lépett fel az énekkar.

A nagy siker megacélozta a Kantátika
tagjainak elszántságát, és elindultak azon
az úton, amely immár 15 éve tart. Ez alatt

az időszak alatt még to-
vábbi tizenhárman léptek
be a kórusba – igaz, jó páran el is távoz-
tak (sajnos három alapító tag, Papp An-
tal, Mártonyi László és Mekler László
azóta már az égi kórusban énekelnek…).
Csehák Izolda után Csonó Ildikó, Czifra
Orsolya és Takács Edit is irányította egy-
egy időszakban a férfikart, amelyet napja-
inkban – csaknem két éve – Langer Dóra,
a Zeneművészeti Egyetem harmadéves
hallgatója vezényel.

A kórus a jubileumi hangversenyt nem
saját maga ünneplésére szervezi, hanem
ezzel Dunavarsány zeneszerető publiku-

mának és zenei együtteseinek kíván biz-
tosítani egy – remélhetően nagyszerű –
eseményt. A hangversenyen – természe-
tesen a Kantátika Férfikaron kívül – fel-
lép a Könözsi László tanár úr vezette
Micro Musica vonósnégyes, a Mollissi-
ma Női Kar Takács Edit karnaggyal, és
elfogadta meghívásunkat a dunavarsányi
Népdalkör is, Szikoráné Marika vezeté-
sével.

Szeretettel hívunk mindenkit a Kantá-
tika Férfikar jubileumi hangversenyére!

Papp Tibor

Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli a
Kantátika Férfikar. A jubileum alkalmából
ünnepi hangversenyt rendeznek a duna-

varsányi római katolikus templomban 2012. június
9-én, szombaton 19 órai kezdettel.

A capella koncert
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban

AKórus, idén ünnepli fennállásának 10 évfordulóját, és ez
alkalomból ünnepi koncertsorozatot tartanak, melynek a
harmadik állomása Dunavarsány. Hogy miért éppen a

mi városunk? Tulajdonképpen a szerencsének köszönhető, mert
ezt a koncertet, eredetileg április végén, Budapesten tartotta vol-
na az együttes, de egy nemzetközi meghívás miatt le kellett
mondaniuk a fellépést. Ekkor jött az ötlet, hogy az egyébként is
tervezett dunavarsányi koncertre egy az egyben a már kész áp-
rilisi programot hozzák el. Eredetileg teljesen más repertoárt
énekeltek volna Dunavarsányban, így viszont – ígérik – a kon-
certsorozatuk „legszebbjét” hozzák az SDG Közösségi Házba.
A koncertre a belépés ingyenes!

A koncert támogatói:

A rendezvény biztonságáról a TRITON SECURITY gondoskodik.

2012. június 16-án 19 órakor „Válogatás az
a capella legszebb műveiből” címmel kon-
certet ad Dunavarsányban a budapesti Vass
Lajos Kamarakórus.

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium
• Területi Művelődési Intézmények
Egyesülete
• Vasas Szakszervezeti Szövetség
• Nemzeti Kulturális Alap
• Hunnia Fruct Kft.
• Gammavox Kft.

• V.B. Fox Kft.
• Energy-Zol Kft.
• Pappínó Bt.
• Tilla Virág Bt.
• Liptai Húsüzem
• Bakos Pékség
• Soli Deo Gloria Kht.



1.
Mely Olimpiákon nyert aranyérmet
Darnyi Tamás a 400 méteres vegyes
úszásban?
2.
A 6852 szigetből álló ország egyik, úgy-
nevezett „FŐSZIGETÉN” – amely egy
2011-ben készült rangsor szerint a világ
18. legélhetőbb városa – melyik évben
rendeztek Olimpiát?
3.
Hány gólt lőtt az „ÖREG” becenevű
sportoló az Évszázad Mérkőzésének is
nevezett Wembley-stadionbeli labdarugó
viadalon?
4.
Öttusázó, olimpiai bajnok. Szöulban –
ahol szövetségi kapitányként vett részt
– tanítványai egyéniben és csapatban is
bajnoki címet szereztek. Ki ő?
5. 
Várpalota és Tés között az erdőben búvik
meg ez a vár, mely a XIII.-XIV. század
környékén keletkezhetett, megelőzve a
mai, Várpalota központjában található

várat. Megkülönböztetésül ezt a várat Ó-
palotának, a későbbi várat Új-palotának
nevezték el. Ópalota, amit ?? várának is
neveznek, ismeretlen körülmények kö-
zött semmisült meg a török időben. Pusz-
tulása után Pusztapalota néven is emlege-
tik. A mai Várpalota kialakulása sokak
szerint ?? várával indult meg. Mi az egy-
kori vár neve?
6. 
Híres építész. Nevezetes épületei – a tel-
jesség igénye nélkül: Almássy-palota
(Szép u. 6.), Horváth–ház (Kossuth La-
jos u. 3.), Wurm-ház (Dorottya u. 6.) és a
Festetics-palota (Zrínyi u. 10. – ma a Du-
napalota). Festetics Antal kastélya Dé-
gen, a Staffenberger-család háza (Rum-
bach S. u. 9.), a nagylángi volt Zichy-
kastély, a tengelici volt Csapó-kúria és
valószínűleg a Füvészkert Festetics Vil-
lája is. De az ő műve a Ludovika Akadé-
mia is. Ki ő?
7. 
A várost 972-ben alapította Géza fejede-
lem a Gaja-patak és a Sárvíz által táplált
mocsarakból kiemelkedő négy szigeten.
Ezek egyike a mai belváros. Géza kicsiny
kővárat épített, benne a fejedelmi palotá-
val és egy templommal. Mi a város kö-
zépkori latin, valamint a mai neve?
8. 1752. körül született Dióskálon a ma-
gyar ódaköltészet első mestere, a „Ma-
gyar Horatius”. Mi a polgári neve?
9. Melyik városunkba kell utaznunk ah-
hoz, hogy megtekinthessük a „BALA-
TON MÚZEUM” tárlóit, tárgyait?
10. A 12. századi adó-összeírásokban már
nemesi faluként szerepelt az a helység,
ahol ez a kastélyrom látható. Első okle-
veles említésének éve 1365. Ekkoriban
még Pilis vármegyéhez tartozott. Az

1820-as években az uradalom akkori tu-
lajdonosa kezdett a völgybe különleges
növényfajokat telepíteni, ezzel megte-
remtve a mai arborétum alapjait.
Mi a tulajdonos és a település neve?

11.
„Odabenn a mély vadonban,
A csalános iharosban
Félreeső völgy ölében
Sűrű árnyak enyhejében
Óh milyen jó volna ottan
Abban a kis házikóban
Élni, éldegélni szépen
Békességben, csöndességben.”

Ki írta a verset és mi a címe?
12.
Magyarország legmagasabban elterülő
festői fekvésű kisvárosa. Nevének erede-
tére több magyarázat létezik: lehetséges,
hogy a szürc = szív szóból származik,
mint a várost körbevevő hegy szíve, de
sokan a szürec = makkoltatás szóból ere-
deztetik. Mi a város neve?

KULTÚR-lapok
„12 AZ EGY TUCAT” 5. forduló

Továbbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk ötödik fordulójának
kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket június 10-éig kérjük megkül-

deni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban a
művelődési ház irodájába.

8 Dunavarsányi Napló XXIII. évfolyam 5. szám
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Amagyar nép hála Istennek di-
csekedhet hagyományaival,
amit ősidők óta őriz. Ez most is

bebizonyosodott, hiszen személye-
sen is meggyőződhettünk róla ápri-
lis 28-án. A kultúros lányok jóvoltá-
ból megnéztük Hortobágyon a Szent
György napi kihajtási ünnepséget.

Ezzel kapcsolatban elmondhatom,
hogy még sem gyerekként, sem fel-
nőttként nem láttam. Azt hiszem, ezzel
nem voltam egyedül. Ezen a kihajtási
ünnepségen nagy szerepe van a Ki-
lenclyukú hídnak. Ezen vonulnak át a
lovak (amelyek gyönyörűek) dobper-
gés kíséretében, és persze a szép, csi-
kós öltözékűek, a karikás ostor látha-
tó-hallható csattogtatásával. Ezt látni
kell, mert csodaszép!

Vonulás után a gyerekek nagy örö-
mükre felülhettek a lovakra a csikósok
felügyeletével.

Rövid pihenésüket arra használta fel
a város vezetése, hogy a megérdemelt
jutalmakat átadják.

Ezzel véget is ért a kihajtási ünnep,
délután 5 órakor pedig ugyanilyan lát-
vány kíséretében vonultak vissza a he-
lyükre.

Száz szónak is egy a vége, szép na-
pot szerzett nekünk ennek az útnak a
megszervezésével Orsika és Kató,
mert ebben a két lányban az ambíció
határtalan. És ezt mind szabadidejük-
ben végzik. Reméljük, még sok szép
hasonló nap vár ránk. Mi, akik ott vol-
tunk, kívánunk nekik további jó mun-
kát, egészséget.

Kobzik Anikó
05.31. Látásvizsgálat 8-11h

06.11. Vegyes vásár 9-12h

06.13. Méteráru vásár 8-11h

06.13. Látásvizsgálat 15-18h

06.14. Vegyes vásár 13-17h

06.18. Vegyes vásár 9-12h

06.20. Vegyes vásár 9-12h

06.25. Vegyes vásár 9-12h

06.26. Turi 8-11h

Hortobágyi élmények

Vásárok a művelődési házban

Kiránduljuk Együtt!

2012. június 23-án (szombaton)

szeretettel hívunk mindenkit

EGERBE.
Kirándulásunk során felkeressük az egri vá-

rat, a Dobó István Emlékmúzeumot, az Egri

Minaretet, majd egy rövid belvárosi séta után

elmegyünk Szilvásváradra, és kisvasúttal a

Szalajka-völgybe, a Fátyol–vízeséshez.

Indulás: 7.00-kor a művelődési ház elől

Hazaérkezés: kb. 21.00-kor

Költségek: busz 3.150 Ft/fő

Egyéb költség: 

Egri vár belépő 1.400 Ft/felnőtt

700 Ft/gyerek, nyugdíjas

Egri Minaret 250 Ft/fő

Kisvasút 800 Ft/felnőtt

460 Ft/gyerek, nyugdíjas

Jelentkezni és érdeklődni lehet a

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 

2012. június 15-éig személyesen,

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

Mindenkit szeretettel várunk!

• Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt, aki
szeretne hatékony módszerrel fiatalodni, fáradt tes-
tét, lelkét felfrissíteni, vagy csak egy kis mozgásra
vágyik.

• A gyakorlatok könnyűek, ezért nagyon hamar elsa-
játíthatóak. A jógagyakorlatok úgy épülnek fel, hogy
a kezdőknek is rögtön sikerélményt jelentsenek, hi-
szen nem okoz nagyobb nehézséget az elvégzésük.

• A Kaya Kalp jóga célja a test méregtelenítése. Jelen-
tős súlyfeleslegtől is megszabadulhatunk, persze
mindez a kitartásunktól függ.

• A fizikai kondíció és egészség megerősítésével egy-
időben megszabadítja az elmét a stressztől és a fá-
radtságtól, mindennapos gyakorlása jó közérzetet
teremt.

Heti két alkalommal,
kedd reggelenként 8.00-9.30-ig
és csütörtökön 18.00-19.30-ig
vannak órák.
Az első óra ingyenes.
Teljes ár: 1500 Ft/alkalom
Nyugdíjasoknak: 700 Ft/alkalom
Bérlet: 15.000 Ft/12 alkalom

Érdeklődni: Orbán Vera 06/70 329-0095

Testf
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Acímet olvasva felötlik a kérdés, mi az a tehetség, ki a te-
hetség? A tehetségek mindenképpen eltérnek az átlagostól,
eltérnek a viselkedésükben, értékrendjükben, a gondolko-

dásmódjukban, a világgal való kapcsolatukban. Jellemzi őket az
átlagon felüli képesség, amely különleges teljesítményekben
nyilvánul meg. A jó képesség rendszerint kreativitással, eredeti,
könnyed gondolkodással, a külvilággal szembeni nyitottsággal
párosul. Ezen kívül ezekre a gyerekekre jellemző a feladat irán-
ti elkötelezettség, a kíváncsiság, az érdeklődés, a tudásvágy, a
szorgalom, a kitartás.

Mint minden gyermek esetében, így a tehetségeknél is a csa-
lád játssza a legnagyobb szerepet, hiszen az egészséges nyugodt
fejlődés biztosítása nélkülözhetetlen. Az iskola szerepe az alko-
táshoz, a kibontakozáshoz szükséges légkör biztosításával szin-
tén jelentős. Harmadsorban a társakról sem feledkezhetünk
meg. A tehetséges, ösztönző társak komolyan segíthetik a tehet-
séges gyermekek fejlődését. 

Iskolánkban az itt leírtakat szem előtt tartva igyekszünk olyan
támogató környezetet megvalósítani, amely a tanulóink fejlődé-
sét szolgálja. A tehetségnevelést tanórán és tanórán kívül végzik
tanártársaim. S mindig öröm számukra, ha olyan diákokkal ta-
lálkoznak, akik a megtanultakat, az ismereteket, a szabályokat
újszerűen tudják alkalmazni, problémamegoldásra tudják hasz-
nálni. S ha mindehhez még versenyszellem is társul, akkor ver-
senyeken mérettetik meg tanítványaikat. 

Álljon itt most mindennek igazolásaként a sok szép eredmény.
Simonyi Zsigmond kistérségi helyesírási verseny
Lengyel Csenge 6. b I. helyezett
Mihály Bernadett 8. a II. helyezett
Megyei idegen nyelvi vers és prózamondó verseny – angol nyelv
Leéb Tamás 3. b III. helyezett
Bélteczky Bence 3. b Különdíj
Berkes Dorottya 8. c I. helyezett
Kistérségi felső tagozatos komplex tanulmányi és kör-

nyezetvédelmi verseny a „Körzet legügyesebb csapata” cím
elnyeréséért.

A Dávid Fruzsina 5. a – Gémesi Szabolcs 6. a – Gergely Gerda
5. a – Homoródi Lilla 6. a osztályos tanulók alkotta csapat nyerte
el a „Körzet legügyesebb csapata” címet.

„Szövegértés - szövegalkotás és matematika a kompetencia
tükrében” kistérségi verseny

A Burián Andrea 7. a – Gál Bertalan 7. a – Mihály Bernadett
8. a – Sturovics Dóra 8. a osztályos tanulók alkotta csapat I. he-
lyezett lett.

Rendhagyó felsorolásként Koncz Bendegúz 6. a osztályos ta-
nuló eredményei következnek:

Kenguru nemzetkö-
zi matematika teszt-
verseny – megyei for-
duló IX. helyezett
Mozaik országos

matematika verseny
II. helyezett
Alapműveleti mate-

matikaverseny – me-
gyei forduló I. helye-
zett
Országos logikaver-

seny III. helyezett
Országos alapműve-

leti matematikaver-
seny II. helyezett

Kollégáimmal együtt
őszintén hisszük, a te-
hetség hatalmas kincs.

A tehetséges emberek viszik vállukon a kultúrát, a művészetet,
a tudományt, a társadalmat és a gazdaságot. 

Rajtuk áll egy ország fejlődése, felemelkedése. Ezért úgy gon-
doljuk, fontos, hogy mi, pedagógusok felismerjük a kreatív, jó
problémamegoldó képességgel rendelkező tehetséges gyermek-
eket, és mindent megtegyünk fejlődésük érdekében. 

Az iskolai közösségtől pedig elvárjuk, hogy felkarolja, érté-
kelje és megbecsülje őket.

Vas Zoltánné
igazgató

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A tehetségekre figyelnünk kell!
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Tartalmas program a Madarakés fák napja alkalmából
A110 éves múlttal rendelkező szép

hagyománynak ma nagyobb jelentő-
sége van, mint valaha. A természet

védelme iránti töretlen elkötelezettségün-
ket ebben az évben két programmal is ki-
fejezhettük. A délelőtt folyamán a műve-
lődési házban Komáromi Pista bácsi jó-
voltából kiállítást nézhettek meg a
tanulók. Délután pedig kerékpárra pattant
mintegy hatvan gyermek – túrázni indul-
tak a Duna-partra. Biztonságos közleke-
désüket öt pedagógus és három szülő ke-
rékpáron, Mekler Andrea kolléganőmmel
én pedig autóval biztosítottam. 

Úti célunk a csónakház volt. A csapatot
már várta a Mekler László Ifjúsági Tu-

risztikai és Sportegyesület, valamint az
1270. sz. Nautilus Vízicsapat vezetője,

Dávid Mihály és társai. Az eligazítás után
a gyerekek felnőtt segítőkkel vízre száll-
tak, és közvetlen közelről csodálhatták
meg a varsányi természeti ritkaságot, az
úszólápot. Késő délután indult vissza a
vidám csapat. 

Oly sikeres volt a túra, hogy a gyerekek
között még másnap is erről folyt a szó.

Köszönjük a szervezőknek, vendéglá-
tóknak a tartalmas emléknapot.

Vas Zoltánné
igazgató

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A Baktay Ervin Gimnázium (Dunaharaszti)

jubileumi találkozót hirdet

Iskolánkat 1962-
ben alapították.
Ennek a fél év-

századnak a tisztele-
tére jubileumi talál-
kozót szervezünk
2012. szeptember
21-én és 22-én. A

pénteki napon ünnepélyes megemléke-
zés lesz a József Attila Művelődési Ház-

ban, a szombati napon pedig találkozó
az iskola épületében (Dunaharaszti,
Baktay tér 1.) 

Amennyiben Ön a Baktay Ervin Gim-
náziumban (1973-ig Dunaharaszti Álta-
lános Gimnázium, 1975-2011 között
Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola) szerezte meg végzett-
ségét, és a programmal felkeltettük ér-
deklődését, szívesen látjuk a találkozón!

Kérjük, regisztráljon az eseményre
levélben a fenti postacímen, vagy a
baktaytalalkozo@dhbeg.hu e-mail címen!
Kérjük, jelentkezéskor jelölje meg, hogy
mindkét rendezvényünkre el tud-e jönni!

Várjuk Önt szeretettel, hogy méltó
módon ünnepelhessük középiskolánk 50.
születésnapját!

Sziráki György
igazgató



Dunavarsányi Napló XXIII. évfolyam 5. szám12 ÚT RA VA LÓ
Információáradatban és médiás hang-

zavarban él korunk embere. A nagy-
városi járműveken füldugós emberek

réveteg tekintettel néznek a semmibe és
nem hallanak semmit, ami körülöttük zaj-
lik. Távoli világba menekülnek saját jele-
nük elől. Nagy a zűrzavar, sok a beszéd.
Olykor azt érezzük, hogy kínaiul szólunk
egymáshoz, hiszen olyan idegenül hang-
zanak a gondolataink. Sok mindent ér-
tünk, de mégsem igazán. A régen egysze-
rű és világos értékeket, komplikált, zava-
ros ötletek váltják fel. Eluralkodik lassan
az az őskáosz, amit bábeli zűrzavarnak
nevezünk. Lehet, hogy az ok is ugyanaz,
mint akkor. Az Isten nem hagyja, hogy
gőgös mindentudással Őt a trónjától meg-
fosszuk. Összezavarodott a kommuniká-
ciónk. Szinte tolmács kell a beszélgetése-
inkhez. 

Pünkösdkor viszont éppen az ellenkezője
történt. A tanítványok azt is megértették a
szél zúgásából, amit szavakkal olyan nehéz
kifejezni. Beszédük pedig még azok számá-
ra is érthetővé vált, akik nyelvüket nem ért-
hették. Megérezték a Szentlélek jelenlétét,
és ettől úgy tudtak megszólalni, hogy anya-
nyelvükön hallották őket azok, akik egyéb-
ként nem érthették volna őket. Ez a csoda
abban áll, hogy az engedelmes lelkű Krisz-
tust hívő embereknek van egy közös „any-
juk”, az Anyaszentegyház, s annak titokza-
tos közössége, amelybe a Szentlélek hív és
tart meg bennünket. Akik az Atyaisten és az
Anyaszentegyház gyermekei, azok félsza-
vakból is, sőt idegenül hangzó szavakból is
értik egymást. Így vagyunk ezzel? S ha
nem, vajon miért nem?

A válasz ugyan az, mint az emberi csalá-
dok esetében. Azok a gyermekek, akik iga-

zán nem tisztelik, és nem szeretik apjukat,
anyjukat azok előbb utóbb egymással is
konfliktusba kerülnek. Hiába beszélik
ugyanazt a nyelvet, nem tudják megérteni
egymást. Megbékélés és megértés csak ak-
kor lesz közöttük, ha megbékélnek szüleik-
kel. Ez jó esetben a szülők életében meg-
történik, de történhet azután is, vagy örökre
elmaradhat. Az emberek között pedig nem
attól lesz megértés, ha nyelveket tanulnak,
vagy ha újabb és újabb modern technikával
gyűjtenek újabb és újabb ismereteket, ha-
nem akkor, ha Atyjuknak ismerik el az Is-
tent és Anyjuknak az Anyaszentegyházat. 

Ez a titokzatos közösség született meg az
első Pünkösd alkalmával. A mai Pünkösd
ebbe a közösségbe hív azért, hogy értsük
Krisztus áldozatát és azért, hogy az embe-
rek között igaz, éltető megértés legyen. 

Presbitérium

„… hogy az emberek között igaz, éltető megértés legyen.”

Aszigetszentmártoni Monarchia Zeneművé-
szeti Egyesület 2011-ben pályázatot nyúj-
tott be az Európai Unióhoz „Muzsikával a

civil Európáért” címmel. Hiszünk abban, hogy a
civil szervezetek tevékenysége – különösen az
általunk képviselt zenei világ – összekötőkapocs
az Európai Unió 27 országában élő polgárok kö-
zött. Az utak, folyók összekötik az országokat és
a városokat, a zene pedig az embereket. A pro-
jekt célkitűzése, hogy megmutassa az összefo-
gás erejét, erősítse a kultúrák közötti párbeszé-
det, a civil világ jelentőségét. 

Négy alkalommal 3 napos zenei kurzust és
öt koncert megvalósítását vállalták. 2012. ápri-

lis 27. és május 9. között a zene beköltözött
kistérségünkbe: Kiskunlacházán a Petőfi Műve-
lődési központ adott helyet két kurzusnak. A
zenészek Szlovákiából, Romániából, Franciaor-
szágból, Olaszországból érkeztek. A fafúvósok-
kal dr. Szabó András klarinét művésztanár, a
rézfúvósokkal Petz Pál Liszt-díjas trombitamű-
vész foglalkozott. A jó zenei hangulathoz kö-
zösségi ismerkedés is járult: a részt vevők be-
barangolták a kistérséget. Taksonyban a Német
Nemzetiségi Tájházat, Szigetújfalun Nemes
Ferenc faragóművész csodálatos műveit tekin-
tették meg, természetesen a mester tárlatveze-
tése mellett, út közben ismerkedve a Kis-Duna

csodálatos vidékével. Két kurzust Soroksáron a
Galambos János Zeneiskolában tartottunk. A
zongoristákat Isebelle Oecmichen zongoramű-
vésznő (Franciaország), a vonósokat Schuster
Andrea hegedűművész oktatta. A kurzusokat
koncert zárta. Ráckevén a Savoyai kastélyban
klarinét hangverseny volt (szóló, trió, kvintett),
de a legnagyobb eseményt a 12 klarinétos fel-
lépése jelentette. Dunaharasztin, a Laffert kúriá-
ban a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett adott
fantasztikus koncertet a teraszon. A projekt zá-
rókoncertje Budapesten, a Stefánia palotában
volt. A projektet az Európai Bizottság támogatta
(EACEA).

Herendi Péter

www.monarchiamusicart.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel és hálával tartozom

mindazoknak, akik Édesanyámat el-
kísérték utolsó útján nyugvóhelyére.
Hidegföldi Gabriella
A gyászoló család köszönetét fejezi

ki mindazoknak, akik a 86. életévé-
ben elhunyt Zupka Istvánné temeté-
sén személyes jelenlétükkel, vagy más
módon fejezték ki együttérzésüket a
gyászolókkal. Lánya, Liptai Sándorné
Hálás szívvel köszönetet mondok

mindazoknak, akik Szomráky Győző-
nét, Etát elkísérték utolsó útjára, és
osztoztak mély fájdalmamban. Lánya

2012. március-április
hónapban születettek névsora

1. Nagy Tiborné élt 51 évet
2. Molnár Károly élt 60 évet
3. Szomráky Győző Gyuláné élt 61 évet
4. Berdó József élt 68 évet
5. Joború László élt 73 évet
6. Nagy Józsefné élt 90 évet

2012. március-április
hónapban elhunytak névsora

2012. április hónapban
házasságot kötött

Grabarics Ádám és Sudár Katalin

Muzsikával a civil Európáért

1. Török Dániel március 30.
2. Bodnár Laura Rozália április 6.
3. Gayerhosz József

Konstantin április 7.
4. Ágoston Adrián Zsolt április 7.
5. Teleki Réka április 8.
6. Baski Fanni április 18.
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Nagy izgalommal álltunk az
első nap előtt, mely a Polgár-
mester úr megnyitójával kez-
dődött, és ezt követően a
nagyvarsányi iskolások elő-
adásában az Édesanyák és
Nagymamák köszöntésére
került sor, akik a műsor után
meghatódottan vettek át egy-
egy szál virágot. Utána meg-
kezdtük a SZÜLŐK ISKOLÁ-
JA sorozat előadásait, mely-
nek keretében felkeresett
minket pszichopedagógus;
fejlesztőpedagógus, mozgás-
terapeuta. Ezután kezdetét
vették a rendezvényhez kap-
csolódó szakmai fórumok, így
meghallgathatták a szülész-
nő, szoptatási tanácsadó, il-
letve nőgyógyász tanácsait.
Felhívtuk a figyelmet a méh-
nyakrák rendszeres szűrő-
vizsgálatára, mellyel meg-
előzésre van mód. Amíg a
mentősök tájékoztatták a je-
lenlévőket, addig a gyermek-
ek nagy örömére, lehetőség
nyílt a mentőautó kipróbálá-
sára.

Nagy sikert aratott a jóga,
melyre ellátogattak a nagy-
varsányi ovisok. Népszerű
programnak bizonyult a me-
sekuckó és a mozi, melyet
aszfaltrajz váltott fel. A gyer-
mekek örömére ismét eljött
közénk az arcfestő. 

A rendezvény keretében
zajlott a Zeneovisok évzáró
bemutatója is, melyet Louan-
da dallamai zártak az est fo-
lyamán. A családoknak vidám
perceket szerzett a bohóc ne-
vetésterápiája, majd az izgal-
mat a rajzpályázat eredmény-
hirdetésével fokoztuk, mely-
nek képei színesítették a
helyszínünket. Az előadások
tematikus csoportokban je-
lentek meg, így a rajz kapcsán
gyermekrajz grafológus láto-
gatott el hozzánk, előtte a
mozgás és a mese mottója
szőtte át a programkínálatot. 

A rendezvénysorozat ideje
alatt kézműves foglalkozá-
sokra is lehetőség nyílt, mely-

ben a gyerekek megmutat-
hatták kreativitásukat, teret
kapott fantáziájuk a zsenília
figurák megalkotása során,
kézügyességüket dicsérték az
Édesanyáknak szánt papírvi-
rágok, és kipróbálhatták ma-
gukat az üvegfestésben. Vé-
gül magyar táncházzal zártuk
a programot.

EZÚTON IS SZERET-
NÉNK KÖSZÖNETET
MONDANI MINDEN SE-
GÍTSÉGÉRT,  MELLYEL
HOZZÁJÁRULTAK A REN-
DEZVÉNY SIKERÉHEZ!

Bízunk benne, hogy minden
résztvevő talált érdeklődésé-
nek megfelelő témát a széles
kínálatból, és hasznos infor-
mációval gazdagodva tért
haza.

S hogy a tevékenységünk ne
múljon el nyom nélkül, Szüle-
tésfa ültetésével hagytunk
emléket a jövő számára.

Kreiszné Nagy Anna,
Farkasné Bíró Anita,

Langné Winkler Anett

kolyokklubegyesulet@
freemail.hu

KÖLYÖKKLUBKÖLYÖKKLUB
HÍRMONDÓHÍRMONDÓ
Dunavarsányon első alkalommal került megszervezésre a Születés HeteSzületés Hete
országos rendezvénysorozat, melyet egységesen
az anyák napját követő héten bonyolítottak le a
szervezők. Az idén jubilált rendezvény mottója
a „Család születik” nevet viselte.
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M árcius 18-án rendezték meg immá-
ron második alkalommal a Csikó
Baranta Viadalt Kispesten, melyre

ismét számos jelentkező érkezett, összesen
82 fő. A Varsány Baranta csapatból 14
gyermek indult: Mohácsi Norbert, Mohácsi
Dorottya, Facsar Gergely, Majorán Patrik,
Horvát Levente, Poroszlay Richárd, Poroszlay
Veronika, Debreczeni Bence, Vári Szabina,
Heritesz Péter, Bodó Levente, Bodó Attila,
Zimmermann Dávid, Zimmermann Sára, akik
az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói,
illetve a Weöres Sándor Óvoda nebulói.

A „laza” bemelegítés után megkezdődtek a
küzdelmek. Külön pontoztak pl. a bevonulás,
az egység (ütemtartás, lépés, fordulás, egysé-
ges megjelenés) és látványosság (öltözék,
forma, zászlók) szerint is.

Csak olyan feladatok kerültek bele, ame-
lyek nem köthetőek a barantás technikai
felkészültséghez. Ilyenek például a futás
pajzzsal és karddal, egyensúlyozás, dobás
teniszlabdával, kúszás, mászás.

6 év alatt a birkózás helyett egy öves
moldvai táncot lehetett táncolni, de óvodása-
ink a „nagyok” között akarták megmérettetni
magukat, nem kis meglepetést szerezve ez-
zel. A versenyszámok után az egyes csapatok
előadhatták 3 percben saját bemutatójukat,
amelyek szintén pontozásra kerültek (ebben
a számban csapatunk kapta a legtöbb pontot).
A lányok népdalt énekeltek, majd dunántúli
ugróst táncoltak, amelyből kakaskodás után
egy kis csetepaté kerekedett ki…

Előkerültek az íjak, ostorok, fokosok, botok,
táncos lábak, amelyekkel még színesítették a
versenyzők a napot, de egyben megnehezítet-
ték a bírói pontozást.

Fáradtan,
de eredmé-
nyesen zár-
ták a gyere-
kek a napot:
m i n d e n k i
éremmel tér-

hetett haza, sőt, nem kis meglepetést szerez-
ve Zimmermann Sára kupát is emelhetett,
mivel összesítésben a legtöbb pontot szerezte.

Ha valaki szeretne hozzánk csatlakozni,
várunk mindenkit szeretettel a Baranta ed-
zésekre, ahol közelebbről is megismerked-
hetnek a magyar kultúrával, a hagyományos
magyar harcművészettel. Célunk egy tuda-
tos, múltját, hagyományait ismerő és elsajá-
tító közösség építése. A foglalkozásokon
megismerkedhetnek több eszköz használa-
tával (bot, szablya, karikás ostor, kelevéz,
íj, fokos), népi játékokkal, néptánccal, nép-
dalokkal.
Hétfő: 18.00-19.30 Dunavarsány, Árpád

Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka. 
Szombat: 10.00-12.00 Dunavarsány, Nyu-

gati Lakópark melletti füves terület (íj, kele-
véz, csatakereszt).

További info: 06/30 420-8754,
ujhelyi.andi6@gmail.com 

„Valóban olyan életforma ez, melyben a
közösség az első és a legfőbb személy, s lel-
kében változatlan, csupán az atyák és a fiak
cserélik egymást…” (Tamási Áron)

Ujhelyi Andrea

II. Csikó Baranta Viadal – kupát is hoztunk!

ADunavarsányi TE felnőtt csapata
1999 óta – amikor megnyertük a rác-
kevei körzeti bajnokságot – megyei

II. osztályú bajnokságban játszik, hol több,
hol kevesebb sikerrel. Mindenesetre 2010-
től kezdve aktuális eredményeink alapján
mindig az első öt helyezett csapat közé ke-
rültünk, amellyel összességében elégedettek
lehetünk.

A Herling Erik vezette gárda az őszi
idényben egy ponttal végzett az éllovas
Kakucs mögött, szoros versenyben Albert-
irsával és Vasaddal. A tavaszi szezonnak az
elmúlt évekhez képest szokatlanul nagy
fluktuációval vágtunk neki: Vörös Attila és
Agócs súlyos sérülést szenvedett, Takács D.
és Röszler pedig eligazolt; ezzel szemben
visszajött Vörös Z. és Dávid (Délegyháza),
valamint Reibl (Dömsöd). Új szerzemény-
ként két labdarúgó a rivális Kakucstól jött:
Taskovics és Csontos. A csapat egy nem
várt vereséggel indított (a Monori-erdő el-
leni 0-1 során helyzetek sokaságát hagytuk
ki). Az azóta elért győzelmek: Inárcs: 5-0,
Farmos: 2-1, Vasad: 1-0, Albertirsa 1-0. A
két utóbbi azért értékes, mert talán ők a leg-
nagyobb ellenfeleink. A Táborfalván elért

döntetlent (3-3) nem szabad lebecsülni,
mert ott bizony már sok csapat elvérzett.
Nagyon érdekes és szó szerint vérzivataros
meccset vívtunk Péteriben, ahol a mérkő-
zés a 28. percben félbeszakadt, miután
egyik játékosunkat egy helyi játékos a ren-
dezők segítségével (!) súlyosan bántalma-
zott (e mérkőzés a szövetség zöld asztala
mellett folytatódott; az illetékesek döntése
lapzárta után várható).

Az ifjúsági csapatunkkal az elmúlt évek-
ben több-kevesebb gond volt, aminek oka
nem közvetlenül a játékosokban keresendő:
egyrészt nem sikerült hosszabb távra megol-
dani az edzőkérdést (haláleset, más egyesü-
lethez való távozás, munkahelyi elfoglalt-
ság), másrészt az elmúlt 2 évben 10 játékos
ment el más egyesületbe különböző okok
miatt (itt az iskolai tanulmányoktól az egy-
szerű elcsábításig sok ok merült fel). Azt
mindenesetre megnyugtatónak tartjuk, hogy
Balázs Béla – mintegy 20 éves felnőtt csa-
patbeli munka után – elfogadta hívásunkat,
és áprilistól átvette csapatunkat. Sajnos a
csapat létszáma mindössze 14 fő, ami jelen-
leg gondot okoz, de szeretnénk a jövőben a
létszámot fiatalokkal feltölteni.

A még fiatalabbak (6 évestől 16 évesig) az
idén komoly munkát végeztek. Ebben a „ré-
gi” szakvezetők (Pirisi Sándor és Prazsák
Gábor) közreműködése mellett nagy segítsé-
get jelentett, hogy az országos társasági adó-
kedvezményes programba (TAO-program)
bekapcsolódva a különböző cégektől kapott
pénzösszegnek köszönhetően mintegy
másfél millió forintot költöttünk az után-
pótlás-nevelésre (pl. 100 garnitúra gyer-
mek-sportruházati termék és 50 kis méretű
labda egyszeri beszerzése, új speciális szek-
rény a fentiek tárolására, állandó busz bizto-
sítása az utánpótlás-versenyekre). Utánpót-
lás edzők (Balázs B., Pirisi D. és Juhász R.)
képzésére is fordítottunk anyagiakat, mert
hosszútávon a saját, helyben lakó edzők által
tanított gyerekek képzésében látjuk a jövőt.

Ami a 2012/13-as évet illeti: az elkezdett
munka folytatása mellett szeretnénk kihasz-
nálni az országos TAO-program előnyeit,
ahol 70%-os támogatással (azaz nekünk
csak 30% saját erőt kell biztosítanunk) a lé-
tesítménygondjainkat megoldhatnánk: teljes
gyepcsere, új kispadok, klubépület, műfü-
ves kispálya, stb. Ebbe a nagyszabású prog-
ramba az önkormányzattal együttműködve
tudunk bekapcsolódni. Hajrá Varsány!

Papp Tibor

ÉLÉNK SPORTÉLET A DUNAVARSÁNYI TE LABDARÚGÓINÁLÉLÉNK SPORTÉLET A DUNAVARSÁNYI TE LABDARÚGÓINÁL
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ORVOSI ÜGYELETDelta Országos MentõszolgálatEgészségház fsz. 36. 06/24 472-010Hétköznap: 18.00-7.00Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.FELNÕTT HÁZIORVOSOKDr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662Egészségház fsz. 32.rendelési idõben 06/24 483-124Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;Cs, P: 7.30-11Erõspusztán: Cs: 13-14Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663Egészségház I. em. 54.Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339Egészségház I. em. 51.rendelési idõben 06/24 521-125 Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;Cs: 9-13; P: 11-15Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860Petõfi lakótelep 4.rendelési idõben 06/24 534-575Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;Cs, P: 13-15GYERMEKORVOSOKDr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.rendelési idõben 06/24 473-054Rendelés:   H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.rendelési idõben 06/24 473-327Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;P: 14-17VÉDÕNÕI SZOLGÁLATVízhányó Anita védőnőEgészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12Kovácsné Zelenka Ágnes védőnőEgészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12Fonyóné Tóth Cecília védőnőPetőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnőÁrpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11FOGORVOSI RENDELŐKVörösmarty u. 51. 06/24 483-213Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes ZsuzsannaFogszabályzás: Dr. Róth József Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576Dr. Fejes ZsuzsannaAngyal Patika Gyógyszertár 06/24 534-450Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da06/24 472-464Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat06/24 483-352Magányos Idôseket Segítô Alapítvány06/24 486-023Okmányiroda-Dunaharaszti06/24 531-480, 06/24 531-481Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279Rendõrség Körzeti Megbízott06/20 489-6753, 06/24 518-680Közterület-felügyelõkDoktor János: 06/70 938-2905Grajczár László: 06/70 708-6804Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660Posta 06/24 620-994Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)06/24 483-116Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292Közvilágítás hibabejelentés 06/40 980-030Gyertyaláng Kegyeleti Kft. 06/30 378-5116Református Egyházközség 06/24 484-452Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017Ráckvei Földhivatal 06/24 519-300, 519-310Fax: 06/24 519-301

Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

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

tá nak hi va ta los lap ja
* * *Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta
* * *Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor
* * *Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs06/70 453-4528
vagy 06/20 515-0582

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

gon do zá sá ban.
* * *Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93
* * *Meg je le nik ha von ta.
* * *Ára:

in gye ne sen kap ják
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Következõ lapzárta:2012. június 10.
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szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men.

* * *Csak név vel el lá tott,
köz érdekû írást te szünk köz zé.

* * *Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán06/24 521-066

• Gyermekfelügyelet bölcsődei jelleggel –
Mesekuckó Családi Napközi.
Tel.: 06/20 364-2530

• Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző.
Újak szerelése, régiek javítása.
Tel.: 06/20 971-5198 (Murányi István)

• TV, monitor, DVD, CD, mikrosütő javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

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

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

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

• 6-12 ha földet vennénk, vagy bérelnénk
Dunavarsány, Taksony, Délegyháza
térségében!
Tel.: 06/70 290-2720

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

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

• Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés,
javítás garanciával!
(Gurtni csere 2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Matematika, fizika korrepetálás
és pótvizsga felkészítés!
Tel.: 06/20 558-4555

• Utánfutó eladó! Friss műszakival!
Tel: 06/30 354-3769

• Eladó TZ4K kistraktor pótkocsival,
tartozékokkal, érvényes műszakival.
Tel.: 06/30 954-6543
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PEST MEGYEI VERSENY RÁCKEVEI KISTÉRSÉGI VERSENY 
Legyen Ön is részese versenyzőként, nézőként a

8. Dunavarsány-Délegyháza
Félmaraton futóverseny és futónapnak

+ GÖRKORI 500 m, 1000 m, 2000 m • ÚJ VERSENYSZÁM: 30 km 
2012. május 28. hétfő

Versenyközpont: Dunavarsány, Tornacsarnok, Arany János utca • 500 m családi futásRajt: 14 órakor • Görkori verseny500 - 1000 - 2000 mRajt: 14 óra 15 perckor• 4 km Rajt: 14 óra 30 perckor

• 30 km futás egyéniRajt: 14 óra 30 perckor • 21,095km FélmaratonRajt: 15 óraegyéni és párban3 fõs csapat (3x7 km)
Nevezés írásban, e-mailben, telefonon:2336 Dunavarsány, Béke utca 12. Herendi Péter+36/20/9382-774 e-mail: peter54@indamail.huwww.dunavarsanyifutonap.inf.hu

On-line nevezés:www.hunrun.comwww.tavfutomuvek.extra.huwww.pestmegye.hu

Versenys
zámok: 4 fõs csapat (4x5 km)7 fõs csapat (7x3 km) ISKOLÁKNAK KÜLÖN KUPAKISTÉRSÉGEKNEK KÜLÖN KUPA Várjuk a kistérségek csapatait, egyéni futóit!Nevezz a kistérségedért!A versenypályán 2 km-ként víz, 4 km-ként frissítõ, kilométerek jelölve!
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