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Bóna Zoltán polgármester
ünnepi beszéde a 3. oldalon

Ünnepi
megemlékezések

Dunavarsányban

M

árcius 14-én Nagyvarsányban emlékeztünk

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

eseményeire. Bóna Zoltán polgármester 

ünnepi beszéde után az Árpád Fejedelem 

Általános Iskola nagyvarsányi csoportja 

adott lélekemelő műsort a Petőfi Klubban. 

Másnap Kisvarsányban, a művelődési 

házban folytatódott a program, ahol a 

Színházteremben előbb Gergőné Varga Tünde 

alpolgármester asszony mondott ünnepi 

beszédet, majd Múlt és jövő 1848 tükrében

címmel az általános iskola 6. osztályos 

tanulóinak színvonalas műsorát tekinthettük

meg. Az ünneplők ezután a Hősök terére 

indultak, hogy elhelyezzék az emlékezés 

koszorúit.



Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 3. szám2

§

TESTÜLETI HATÁROZATOK
–  2013. február 28-ai rendkívüli ülés  –

A képviselőtestület javasolta a Csepel-

sziget és Környéke Többcélú Önkor-

mányzati Társulás Társulási Tanácsának

az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében,

valamint az államháztartás működési

rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kor-

mányrendelet 14. §-ában foglaltak alapján

a költségvetési szervként működő Csepel-

sziget és Környéke Többcélú Önkor-

mányzati Társulás jogutód nélküli meg-

szűntetését. Felhatalmazza a polgármes-

tert, hogy kössön megállapodást

Dunavarsány közigazgatási területére ki-

terjedő hatállyal a 2013. évi szúnyoggyé-

rítési feladatok ellátására Szigetszentmik-

lós Város Önkormányzata Polgármesteri

Hivatalával, mely feladat ellátásához a

2013. évi költségvetése „egyéb üzemelte-

tés” előirányzata terhére 1.000.000 Ft

összegű fedezetet biztosított.

A testület a Dunavarsány Város Önkor-

mányzat Petőfi Művelődési Ház és

Könyvtár intézményvezetői (magasabb

vezetői) beosztása ellátására kiírt pályázat

ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízottjának PEB-030-419-

1/2013. számú, 2013. február 14. napján

kelt. törvényességi felhívását elfogadta,

és annak alapján a 160/2012. (XII. 11.)

számú határozatát visszavonta, és az arra

beérkezett pályázatot érvénytelennek

nyilvánította, valamint törvényességi fel-

hívás alapján új pályázatot írt ki. Felkérte

a polgármestert, hogy a pályázati felhívást

a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közszol-

gálati Állásportálján, valamint a helyben

szokásos módon tegye közzé.

Dunavarsány Város Önkormányzat

Képviselőtestülete, mint a Dunavarsány

és Térsége Önkormányzati Szennyvíztár-

sulás gesztor önkormányzata megrendelte

a KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű

Társaságtól 3.700.000 Ft+Áfa megbízási

díjért a Dunavarsány és Térsége Víziköz-

műveit Üzemeltető Koncessziós Zrt.-ben

lévő koncessziós jog indikatív értékének

megállapítását, valamint a zártkörűen mű-

ködő részvénytársaság 100 %-os üzletrész

értékelését. 

Rendelet: 
A testület megalkotta az önkormányzat

2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.

(II. 15.) önkormányzati rendeletének mó-

dosításáról szóló 3/2013. (III. 1.) önkor-

mányzati rendeletét. 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket,

hogy a Polgármesteri Hivatal

2013. április 5-én (péntek)

technikai okok miatt zárva tart.

Kérjük szíves megértésüket.

Polgármesteri Hivatal

T

ájékoztatom Önöket, hogy a V8-as

néven ismert dunavarsányi földte-

rületek adás-vételi előszerződései

kapcsán korábban feljelentést tettem a Btk.

319. § (1) bekezdésébe ütköző, és a (3) be-

kezdés c) pontja szerint minősülő különö-

sen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen

kezelés bűntettének gyanúja miatt ismeret-

len tettes ellen. A Pest Megyei Rendőr-fő-

kapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazda-

ságvédelmi Osztály 13000-396/2011.bü.

számú, 2013. január 9-én kelt. határozatá-

ban tájékoztatott a nyomozás megszűnteté-

séről – a Be. 190. § (1) bekezdés a) pontja

alapján, figyelemmel a 190. § (2) bekezdés

első mondatára –, mivel a feljelentés tár-

gyát képező cselekmény megítélésük sze-

rint nem bűncselekmény. A nyomozóható-

ság a határozat indokolásában – értékelve

a nyomozás során feltárt körülményeket –

megállapította, hogy legfeljebb a hűtlen

kezelés bűntett előkészülete lehetne meg-

állapítható, azonban e bűncselekmény elő-

készületét a törvény nem rendeli büntetni.

A feltárt körülmények alapján a bűncse-

lekmény elkövetésének vagy kísérletének

megalapozott gyanúja nem állapítható

meg. Az indokolás leszögezte továbbá,

hogy a nyomozás során olyan adatok, in-

formációk nem merültek fel, amelyek

egyértelműen és kétséget kizáróan meg-

alapozták volna a hűtlen kezelés bűntett,

vagy bármilyen más, különös tekintettel a

vesztegetés bűncselekmény elkövetésé-

nek gyanúját. A határozat ellen a Be. 195.

§ (1) bekezdése alapján nem éltem pa-

nasszal.

Dunavarsány Város Önkormányza-

ta a V8-as ügy néven elhíresült jog-

ügyletet a polgári jogi és büntetőjogi

eljárások befejeztével jogi értelemben

lezártnak tekinti. 

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2013. március 18-ától április 3-

áig tüdőszűrést tartunk városunk-

ban, a Petőfi Művelődési Ház és

Könyvtárban (Dunavarsány, Kossuth

L. u. 2.).

A szûrés idôpontja naponta:
hétfô, szerda  11.45-17.45-ig,

kedd, csütörtök, péntek
7.45-13.45-ig.

Szűrés utolsó napja: 2013. április 3.
Személyi igazolványt, TAJ kártyát, va-

lamint az előző évben kapott tüdőszűrő

igazolást hozzák magukkal.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek

időbeni felismerésére. Ne feledje, pa-

nasz nélkül is lehet beteg!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját

érdekében jelenjen meg a szűrésen. 

Polgármesteri Hivatal

A SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL ELÉRHETÔSÉGE ÉS NYITVA TARTÁSA
ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

(Szigetszentmiklós - Gyártelep, a volt Csepel Autógyár területe)  •  Tel.: 06/24 887-440
Ügyfélfogadási idô: hétfô 13.00-18.00, szerda 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

A DUNAVARSÁNYI KIRENDELTSÉG ELÉRHETÔSÉGE ÉS NYITVA TARTÁSA
Dunavarsány, Árpád utca 7.  •  Tel.: 06/24 521-040

Ügyfélfogadási idô: hétfô 13.00-17.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Pont a V8-as ügy végén
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165 esztendővel ezelőtt ezen a napon

kitört forradalom és szabadságharc

nemcsak történelmi tény, hanem a ma-

gyar kultúra és az emberek mindennapjainak

olyan szerves és elválaszthatatlan része, amely

– függetlenül attól, hogy az tudatosul-e ben-

nünk vagy sem – végigkíséri egész életünket.

Kijelenthető, hogy a magyar emberek túlnyo-

mó többsége esetében nem telik el úgy nap –

legyen az egyszerű hétköznap vagy jeles ünnep

-, hogy valami ne utaljon vagy emlékeztessen

arra, hogy 1848. március 15-én és az azt köve-

tő közel másfél esztendőben Magyarország és a

magyarság szempontjából kiemelkedő jelentő-

ségű események történtek. S ezek mögött olyan

meghatározó és példás személyiségek álltak,

akik közül sokak számára életük feláldozása

sem volt túl drága ár a magyar nép szabadságá-

ért és függetlenségéért.

Nem véletlen, hogy a magyar történelem

ezen eseményének motívumai és alakjai rend-

szeresen megjelennek életünkben. Az állami és

helyi vezetők számára fontos, hogy a közterü-

letek, épületek, közintézmények, szervezetek

és névvel illethető intézmények olyan esemé-

nyek, helyek és személyiségek nevét viseljék,

amelyekre történelemi jelentőségük, tetteik,

szellemiségük és értékrendjük miatt érdemes és

illő dolog emlékezni a ma emberének nap, mint

nap. Ezt az igényt valóban tükrözik utcák és te-

rek, intézmények és események elnevezései or-

szágszerte és városunkban is. 

De vajon tudnak-e még ránk hatást gyako-

rolni az 1848-as esztendő eseményeire, szelle-

miségére és értékrendjére rendszeresen és fo-

lyamatosan emlékeztető motívumok? Vajon az

aradi vértanúk nevét viselő utcanevek hallatára

hányan asszociálunk hazaszeretetre és a feltét-

len önfeláldozásra? Talán érdemes lenne meg-

vizsgálni, hogy reggelente, a Kossuth téri met-

rómegállóban hömpölygő emberek ezrei közül

hányan gondolkoznak el azon, hogy mit üzen-

ne a mai napra nekünk Kossuth Lajos vagy,

hogy a Széchenyi terv keretében meghirdetett

pályázatok elkészítése és az elnyert támogatás

felhasználása során hány pályázó törekszik vál-

lalkozását úgy szervezni és vezetni, hogy azzal

Széchenyihez hasonló módon a magyar közér-

deket is tudja szolgálni. Napjaink kötetlen be-

szélgetéseiből és megnyilvánulásaiból sajnos

sokszor arra kell következtetnünk, hogy immu-

nissá vált társadalmunk jelentős része a múlt

eseményeinek és meghatározó személyeinek

példájára. Sokak számára érthetetlen és értel-

metlen bürokrácia például a közterületek átne-

vezése, és nem érzik annak jelentőségét, hogy

utcáink és tereink ne egy sötét és ártatlan em-

berek milliónak életét követelő, és még többek

életét tönkretevő rendszerhez és ideológiához

kapcsolódó neveket viseljenek. Sokan még

büszkén hangot is adnak ennek mondván: „…

nekem már megmarad, ami volt”. 

Számunkra azonban nem lehet mindegy,

hogy a magunk és gyermekeink mindennapjait

milyen nevek és elnevezések kísérik. Mi azért

gyűltünk össze ezen a napon, hogy a Hazáért

harcolók iránti hála és tisztelet kimutatása mel-

lett a nemzeti összetartozás jóérzésével tudjunk

erőt és reménységet meríteni a múlt eme dicső

és példaértékű mozzanatának felidézése által. 

Ahhoz, hogy hétköznapjainkban ki-ki a ma-

ga hivatásában úgy tudjon tevékenykedni,

hogy munkája ne hiábavaló fáradozás, hanem

értékteremtő hasznos tevékenység legyen –

amely nemcsak saját maga és családja megél-

hetését, hanem közvetve vagy közvetlenül a

Haza felemelkedését szolgálja –, minden nap

emlékeznünk kell 1848-ra. Annak érdekében,

hogy Magyarország ismét abba az irányba tud-

jon mozdulni, amerre ’48 március idusán in-

dult, a mindennapok küzdelmében Széchenyi

áldozatkészségére, Petőfi lánglelkűségére és

Kossuth ellentmondást nem tűrő eltökéltségére

van szükségünk. A mai nap kiemelkedik a töb-

bi közül. A törvényhozás azért tette e napot a

Nemzet Ünnepévé, hogy annak múltja iránt

tiszteletet, jövője iránt reménységet és elkötele-

zettséget érző polgárok az összetartozás meg-

élésével emlékezzenek. Továbbá, hogy ezáltal

erőt és reménységet merítsenek a hétköznapok

küzdelmeihez. Harcolnunk kell a hamis vádak-

ban, hazugságokban, félremagyarázásokban,

lázításokban, manipulációkban és spekulációk-

ban megnyilvánuló támadások ellen, amelye-

ket a rosszindulatú, és Hazánk felemelkedését

megakadályozni szándékozó erők és érdekek

indítanak ellenünk. Ki kell szabadulnunk az

egyéni és közös adóscsapdákból, és ki kell vív-

nunk politikai és gazdasági függetlenségünket

és szabadságunkat, hogy ne a hitelezőink által

számunkra kijelölt kényszerpályán legyünk

kénytelenek adósrabszolgaként élni. Ellenke-

zőleg, szabad, felelős polgárként, és független

államként tudjunk az egyéni és közösségi sike-

rekhez vezető úton haladni.

Megtapasztalhattuk az elmúlt években,

hogy ezek a harcok nem kevés áldozatot kí-

vánnak, de a múlt sikerei megerősíthetnek

bennünket abban, hogy érdemes céljaink érde-

kében fáradozni még akkor is, ha győzelmeink

gyümölcse nem azonnal élvezhető. Nem sza-

bad feladni a harcot még akkor sem, ha rossz-

indulatú hazai és nemzetközi érdekek azt su-

gallják, hogy az irány rossz, és a győzelem re-

ménytelen. Amikor elbizonytalanodnánk,

jusson eszünkbe Kossuth Lajos figyelmezteté-

se: „Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyil-
kos nemzetnek nincs feltámadás.” Sokan pró-

báltak és próbálnak minket napjainkban is elti-

porni, mindazonáltal a nemzetünknek még

ennél is jobban fenyegető veszélye a nemzeti

öngyilkosságban rejlik, ami nem más, mint a

remény, a tenni akarás, a kitartás és a hit fel-

adása, valamint történelmünk, kultúránk és

nemzeti identitástudatunk gondatlan elfeledé-

se és szándékos rombolása.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

1848. március 15-e dicsőséges, örömteli nap

volt, mert nyilvánvalóvá vált a magyarság és a

világ számára, hogy van remény a független-

ségre, szabadságra. Gondoljunk a mai ünnepen

és a hétköznapok teendői között azokra, akik

abban az időben aktuális önös gondjaikat és ér-

dekeiket félretéve egy szebb jövő reménységé-

ben szolgálták a Hazát és a jövő nemzedékének

javát. Hősiességük adjon erőt ahhoz, hogy napi

terheinket hordozni, és kisebb nagyobb küzdel-

meinket sikerrel megvívni tudjuk. Kívánom

mindnyájunk számára, hogy 1848. március 15-

e dicsősége és öröme járja át életünket és érzé-

seinket a mai napon és a jövőben egyaránt. Vé-

gezetül a legnagyobb magyar szavaival kívá-

nok Önöknek örömmel, hittel és reménnyel teli

ünneplést: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a

jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Tisztelt Ünneplő Dunavarsányi Polgárok!

Bóna Zoltán polgármester ünnepi beszéde március 14-én

a nagyvarsányi Petőfi Klubban

Általános iskolás tanulók műsora Nagyvarsányban
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Az elmúlt esztendő fejlesztései között

említette a polgármester a közvilágítás

bővítését, a Habitat utcai játszótér építé-

sét, a Varsányi ’56-osok terének létreho-

zását, a tornacsarnok megújítását vala-

mint, hogy a közelmúltban rendőrőrs

nyílt városunkban. Elindult az ivóvízmi-

nőség-javító pályázat is, amelynek ered-

ményeként ősztől érezhető változásokra

lehet számítani. Örömteli hír, hogy az

Ipari Parkban működő japán cég, az IBI-

DEN növeli kapacitását. A Fémalk üzem-

nyitásával pedig további munkahelyek

létesülhetnek Dunavarsányban.

A közigazgatási átszervezések között

pozitív fejlemény, hogy a szigetszent-

miklósi járáson belül Dunavarsányban

járási kirendeltség kezdte meg működé-

sét, így remélhetőleg helyben el lehet in-

tézni a járási hivatalhoz tartozó ügyek

többségét.

Március 1-jével Dunavarsány és Ma-

josháza közös önkormányzatot működ-

tet Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal néven. Ennek oka, hogy a tör-

vény úgy rendelkezett, hogy a 2000 lé-

lekszám alatti települések (Majosháza is

ide tartozik) más, nagyobb önkormány-

zattal együtt kell, hogy hivatalt működ-

tessenek. 

Az „egyesülés” Majosházával a gya-

korlatban nem hoz érdemi változást, to-

vábbra is megmarad a majosházi hivatal

az ottani, helyi ügyintézésre, és a képvi-

selőtestületek is külön-külön döntenek a

saját településeik ügyeit illetően. A válto-

zás leginkább abban áll, hogy Dunavar-

sány jegyzője látja el a majosházi hivatal

törvényességi felügyeletét is.

A közmeghallgatás második felében a

megjelent lakosok kérdezhettek, és hoz-

zászólásaik nyomán vázolta fel Bóna

Zoltán az idei várható fejlesztéseket. En-

nek értelmében megépülhet a járda a Vas-

út soron, megváltoztatják a Duna-parti le-

járó dőlésszögét, a Gyöngyvirág utca

mart aszfaltot kap, bővíteni és rendezni

kívánja az önkormányzat az Egészségház

körüli parkolási lehetőségeket, folytatni

szeretnék a játszótérépítést (várhatóan a

Hősök tere egy szegletében kapna helyet

az új létesítmény), teljes egészében meg-

újul a Halász Lajosné utcai sporttelep, s

ennek első részeként már idén megépül-

het az új, műfüves pálya. Tervezi még a

város a kis vasúti átjáró sorompóval tör-

ténő ellátását, valamint a Búza utca és az

51-es út közötti aszfaltos út (de legalább

a Sport utca) felújítását.

Összefoglalva elmondható, hogy a jö-

vőre nézve reményt adó, a lakosság ész-

revételeire konstruktívan reagáló város-

vezetés elképzeléseit ismerhettük meg

Dunavarsány jelenlegi helyzetéről és fej-

lesztési lehetőségeiről.

Szilvay Balázs

K

özmeghallgatást tartott váro-

sunk önkormányzatának kép-

viselőtestülete március 5-én a

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár-

ban. Az esemény első felében Bóna

Zoltán polgármester foglalta össze

az elmúlt időszak legfontosabb vál-

tozásait és fejleményeit. Első helyen

említette a város kiegyensúlyozott

költségvetését, melyre további ked-

vező hatást gyakorol az a tény, hogy

az állam Dunavarsány adósságállo-

mányának 50%-át veszi át hónapokon belül. Mint ismert, az 5000 lakosúnál kisebb települések

esetében teljesen eltörölték az adósságot, az ennél nagyobbaknál pedig 40-70% közötti lehet

az átvállalás a helyi iparűzési adóbevételek függvényében. Dunavarsánynak ebből adódóan a

40%-os adósság konszolidációra volt a legnagyobb esélye, ám sikerült elérni, hogy 10%-kal

nagyobb – összesen 50%-os – mértékben tehermentesítse városunkat a központi költségvetés.

Hatalmas
siker:

Dunavarsány
felét konszol

adósságának
idálja az állam

Egyesült testületi ülés Majosházán, ahol a polgármesterek aláírták
a közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló dokumentumot
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Hírek a labdarúgó pályáról

Mint már korábban megírtuk,

a felnőtt csapat visszalépett eb-

ben a bajnoki szezonban, mert

többen elmentek az Egyesület-

ből. Bízunk benne, hogy a kö-

vetkező idényben újra lesz fel-

nőtt labdarúgó csapata a Duna-

varsányi TE-nek. Természetesen

a csapatok már több hete edze-

nek, kemény alapozó edzéseket

tartottak az edzők. Reméljük,

látjuk majd az eredményeket a

meccseken. 

A kisebbek a Tornacsarnok-

ban töltötték a telet Pirisi Sán-

dor edzővel. Több korosztállyal

is nevezett az Árpád Fejedelem

Iskola a Kiskunlacházán lebo-

nyolított foci Diákolimpiára,

ahol szép sikereket értek el a

gyerekek. Dicséretet érdemel a

felkészítő edző, aki évek óta

szívvel-lélekkel tanítja focizni

az óvodásokat, iskolásokat.

Ezekből a gyerekekből lesznek

az utánpótlás csapatok, és re-

mélhetőleg kitart lelkesedésük

a felnőtt korig, és mindezt a

megszerzett tudást itt fogják

kamatoztatni a DTE színeiben. 

A pályán a futballozáson kí-

vül egyéb események is fognak

történni a közeljövőben. Hete-

ken belül elkezdődik a meglévő

élőfüves pálya keleti végében a

műfüves pálya építése, vala-

mint a kerítés teljes rekonstruk-

ciója, és új parkolók kiépítése.

Várunk játszani mindenkit to-

vábbra is, akik szeretik a spor-

tot, a focit, és szívesen ölti ma-

gára a Dunavarsányi Torna

Egylet mezét.

Gergőné Varga Tünde
DTE elnökű

Lassan vége a hosszú, eseménytelen télnek, és
elkezdődnek a tavaszi forduló mérkőzései.
Folytatják az ősszel elkezdett bajnokságot az

U15-ös, az U17-es és az U19-es ifi csapatok. 
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kek, akik  2013. december 31-e

után töltik be 3. életévüket, óvo-

dai felvételi szándékukat jelez-

hetik az intézményben, és óvo-

dai felvételükről a 2013/2014.

nevelési évben a jogszabályban

megfogalmazott, a folyamatos

felvételre vonatkozó előírások-

nak megfelelően dönt az óvoda

vezetője.

A közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. törvény 24. § (3)

bekezdése alapján a gyermek ab-

ban az évben, amelyben az ötödik

életévét betölti, a nevelési év kezdő

napjától napi négy órát köteles óvodai

nevelésben részt venni.

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvo-

dában:

2013. április 15-én: 8-17 óráig,

2013. április 16-án: 8-16 óráig,

2013. április 17-én: 8-16 óráig,

2013. április 18-án: 8-16 óráig,

2013. április 19-én: 8-12 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges doku-

mentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonata, vagy annak másolata,

• a gyermek TAJ kártyája,

• a gyermek lakcímkártyája,

• a szülő (gondviselő) személyazono-

sító igazolványa és lakcímkártyája.

Kérjük, hogy a beíratni kívánt gyer-

mekkel együtt szíveskedjen a beirat-

kozáson megjelenni.

Az 5. életévét betöltött gyermek beíra-

tásának elmulasztása szabálysértés,

amely törvényes következményekkel jár.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

É

rtesítem a város lakosságát, hogy

óvodai felvételre jelentkezhet

minden bejelentett dunavarsá-

nyi lakcímmel rendelkező kisgyer-

mek, aki 2013. december 31-éig betöl-

ti harmadik életévét. Azon gyerme-

FELHÍVÁS

– óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre –

ÓVODA
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Bemutatkozik a

K

i ne emlékezne a régmúlt idők

vasárnap délutánjaira, amikor

összeült a család apraja-nagyja,

és izgatottan vártuk, hogy mikor kezdő-

dik a mesedélután. A felnőttek a filmeket

szerették, de a gyerekek a Csipet-csapat

kalandjaira voltak a leginkább kíváncsi-

ak, melyben a főhősök: a két mókus

(Chip és Dale), a két egér (Sziporka és

Kvarg Lipi) és Zümmzümm kezdi meg a

rejtélyes kalandjait a bajkeverőkkel

szemben. Ezek a kis rágcsálók a tudásuk-

kal, leleményességükkel, együttműködé-

sükkel igazi csapattá kovácsolódtak a

mesében. 

Így van ez a dunavarsányi óvoda I. szá-

mú épületében is, ahová 29 középső cso-

portos korú gyermek jár, óvó nénik és da-

dus néni nagy örömére. Ebből 15 kisfiú

és 14 kislány. 

Mi is teszi ezt a csoportot különlegessé

és egyedivé? A szeretetteljes összetarto-

zás és a jó együttműködés. Az óvó nénik

beszámoltak arról, hogy a szülők milyen

nagy odafigyeléssel és szeretettel nevelik

a gyermekeket. A szülői értekezleten

mindig teljes létszámmal jelennek meg,

érdeklődőek és nyitottak. Igyekeznek

megfogadni nevelési kérdésekben az óvó

nénik tanácsait. Ha bármilyen problémá-

juk van, őszintén és bizalommal fordul-

nak hozzájuk. Kérésükre fogadóóra kere-

tében vagy családlátogatás során beszélik

meg az esetleges problémákat.

Ebben a csoportban a csipetkék szere-

tettel bánnak társaikkal, és figyelmesek

egymás iránt. Néhanapján, ha itt is össze-

zördülés támad a csapattagok

között, tudnak őszinte szívvel

bocsánatot kérni, ami boldog

ölelésbe és vidám kacagásba

csap át. Átérzik, hogy milyen

jó szeretni a másikat.

A nevelési cél itt is az olyan

gyermekek nevelése, akik jól

eligazodnak a világban, tájé-

kozódnak minden téren,

könnyen alkalmazkodnak, el-

fogadják a másságot és tole-

rálják azt. A csipetkék sokol-

dalúan és harmonikusan fej-

lettek, felveszik a versenyt a

tanulás terén is társaikkal,

kellően kitartóak

és küzdőképesek. 

Ősszel papírt

gyűjtött a szorgal-

mas Csipet-csapat

saját kezdeménye-

zés alapján, és ter-

mészetesen lelkes

szülői együttmű-

ködéssel. Decem-

berben a Luca-na-

pi vásárra apró

ajándéktárgyakat

kaptak, karácsony-

kor pedig egy

anyuka bábműsor-

ral kedveskedett a

gyermekeknek. A karácsonyi játszóház-

nak is nagy sikere volt, melyet a Csipet-

csapat és a Bóbita csoport szervezett.

Majd jött a vidám farsang, és állt a bál.

Év végén a csipetkék egy közös kirándu-

lásra készültek a szülőkkel közösen, hogy

vidáman zárhassák az évet, és még job-

ban megismerhessék egymást.

Óvó nénik, dadus néni üzenete: „Ked-
ves Csipet-csapatos Szülők és gyerme-
kek! Öröm veletek minden nap, hálásak
vagyunk értetek!„

Balogh Hajnalka

Óvó nénik:
Röszler Éva (Éva néni)
Vásárhelyi Judit (Judit néni)

Dadus néni:
Nagy Imréné (Kati néni)
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2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a „Daganatos betegségek
elleni küzdelem” napjává nyilvánította. Az idei központi vezérgon-
dolat: számoljunk le a tévhitekkel!

Tévhit: A rák kialakulása sorsszerű, semmit nem tehetünk ellene.
Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelőzhető.
• a dohányzás mellőzésével,
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozással,
• rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces tempós

gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelőzésével/megszüntetésével,
• az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy mértékletes alkoholfo-

gyasztással.

Tévhit: A rák diagnózisa egyet jelent a közeli és elkerülhetetlen halállal.
Az igazság: Számos daganatféleség gyógyítható vagy jól kezelhető,
de ennek feltétele a korai észlelésük.
• a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételével
- emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente meghívólevéllel
- méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább háromévente meghívóle-

véllel
- vastagbélszűrés: háziorvos segítségével
• testünk jelzéseinek észlelésével, szükség esetén orvoshoz fordulással
- az emlő, here, bőr önvizsgálatával,
- a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával

(vérzés, váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének meg-
változása)

• a háziorvos felkeresésével legalább kétévente még panaszok és tü-
netek híján is.

Egészségünk legalább felerészben saját döntéseinken múlik!
PMKH Ráckevei Járási Hivatal

Járási Népegészségügyi Intézete

TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!A népegészségügyi intézet
akcióellenôrzése a nemdohányzók védelmében

A Katolikus Karitász felhívása

Bármilyen hasznos adományt szívesen elfogadunk és továb-
bítunk azoknak, akiknek szükségük van rá. Sokan nem is

gondolják, hogy milyen nagy igény van a segítségre. Meggyő-
ződhetnek róla, ha szombatonként 9 órától eljönnek az Arany
János utcai Karitász helyiségünkbe. Tehát bármilyen ado-
mányt szívesen fogadunk. Segítségüket előre is köszönjük. 

Üdvözlettel: Katolikus Karitász
Szász Lászlóné (06/20 989-4698)

Köszönetnyilvánítás
Fájdalommal értesítem mindazokat, akik ismerték és

szerették, hogy Nagybátyám, Géczy György február 20-án

68 éves korában zuglói otthonában váratlanul elhunyt.

Emlékét örökké megőrizzük, nyugodjék békében.

Hidegföldi Gabriella Györgyi
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak

Deák Ferencné Manyika elhunyta alkalmából kinyilvání-

tott együttérzésükért, és feledhetetlen halottunk utolsó út-

ján való személyes részvétükért.             

A gyászoló család

A

dohányzás visszaszorításának egyik kiemelt területe a

nemdohányzókat érintő dohányfüst expozíció (passzív

dohányzás) kiküszöbölése. Ennek fontos eleme a la-

kosság tájékoztatása és véleményformálása mellett a törvényi

szabályozás betartásának ellenőrzése.

2012. január 1-jén lépett hatályba a Nemdohányzók Védel-

méről Szóló Törvény (Nvt.) módosítása, amely többek között

megtiltotta a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt

tereiben a dohányzást. Ez év január 1-jétől több olyan módosí-

tás lépett életbe, amelyek a jogszabály gyakorlati alkalmazá-

sát, az élet adta helyzetekhez való igazodást segítik. Ilyen mó-

dosítás volt például, hogy már nemcsak a szórakoztató, ven-

déglátóipari egységek, hanem bármely közforgalmú intézmény

előtt nyitva áll az a lehetőség, hogy nemdohányzóvá nyilvánít-

sa a létesítményt. Ez esetben nyílt térben sem kell kijelölni do-

hányzóhelyet. 

Az Nvt. előírásainak alkalmazása során felmerült gyakorlati

kérdések és válaszok az ÁNTSZ honlapján „Gyakran Ismételt
Kérdések” címmel megtalálhatók. 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által koordinált, február

18. és március 3. között zajló akció keretében Intézetünk a

Ráckevei és a Szigetszentmiklósi Járás illetékességi területén

összesen 176 ellenőrzést végzett. Az ellenőrzött egységekben

jogszabálysértést 3 esetben tapasztaltunk, mely ügyekben eljá-

rás indult.

Az ellenőrzések során felügyelőink a dohányzást tiltó táblák

szabályszerű kihelyezését, a dohányzóhelyek kijelölésének

megfelelőségét, valamint a dohányzási korlátozást megsértő

személyeket ellenőrzik, jogszabálysértés esetén egészségvédel-

mi bírság kiszabását kezdeményezik. Fontos azonban, hogy a

törvényi rendelkezések betartását nem csak az akcióellenőrzé-

sek alkalmával, hanem azon kívül is, folyamatosan vizsgálják.

Intézetünk tapasztalatai azt mutatják, hogy a közforgalmú

intézmények tulajdonosai, üzemeltetői és az állampolgárok is

megértették a nemdohányzók védelméről szóló szabályozás

fontosságát, támogatják azt, és alapvetően jogkövető magatar-

tást tanúsítanak.

Nem árt minél többször hangsúlyozni azt a tényt, hogy a do-

hányzás a legjelentősebb megelőzhető halálok a fejlett orszá-

gokban, így Magyarországon is. A dohányzás felelős a rák

okozta halálozások mintegy negyedéért, illetve a bekövetkező

halálesetek 15%-áért. 

Ezért fontos a dohányzás visszaszorítása, és ennek érdeké-

ben a lakosság további támogatása a törvény rendelkezéseinek

betartásában és betartatásában.

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
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Nagyhéti és Húsvéti
Szertartások

Kisvarsány

Nagycsütörtök 18 óra

Nagypéntek 18 óra

Nagyszombat 19 óra

Szentmise + körmenet

Délegyháza

Nagypéntek 14.30 Keresztút

A „Józan tanya” előtti

keresztútnál

Nagyvarsány

Nagycsütörtök 16 óra

Nagypéntek 15.45

Nagyszombat 16 óra

Szentségimádás

Kisvarsány 9-18-ig

Nagyszombat – Nagyvarsány

12-16-ig

Húsvétvasárnap

Délegyháza 7.30 Szentmise

Kisvarsány 9 óra Szentmise

Nagyvarsány 11 óra Szentmise

Húsvéthétfő

Nagyvarsány 8 óra

Kisvarsány 9 óra

Március 24. 10:00 Zenés virágvasárnapi istentisztelet Református Templom
szolgálattevők: Kun Ágnes Anna
és Denk Viktória

Március 24. 16:00 Családi nap az Evangélium körül Soli Deo Gloria Közösségi Ház
tojásfestéssel, énektanulással,

szeretetvendégséggel
Március 28. 18:00 Nagycsütörtöki eucharisztikus

istentisztelet Református Templom

Március 29. 10:00 Nagypénteki ünnepi istentisztelet Református Templom

Március 29. 18:00 Nagypénteki bűnbánati istentisztelet Református Templom

Március 30. 18:00 Nagyszombati bűnbánati istentisztelet Református Templom

Március 31. 05:30 Hajnali feltámadási istentisztelet Soli Deo Gloria Közösségi Ház
irodalommal, ételáldással,
szeretetvendégséggel 

Március 31. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet Református Templom

Április 1. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet Református Templom

Április 2. 18:00 Húsvéti Soli Deo Gloria Soli Deo Gloria Közösségi Ház
szeretetvendégség 

Április 6. 18:00 Húsvét utáni húsvéti lélekkel… Soli Deo Gloria Közösségi Ház
az Octovoice Énekegyüttes koncertje

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
A Presbitérium nevében: Az SDG Közösség nevében:

Fenyvesi Lajos Csobolyó Miklósné
világi elnök elnök

Gazdag spirituális, kulturális és közösségi programokkal készülünk
a húsvéti ünnepkör megünneplésére

A

böjtölés függetlenül

attól, hogy kötjük bi-

zonyos ételektől va-

ló tartózkodáshoz vagy bár-

mifajta önmegtartóztatáshoz, hitünk ön-

vizsgálatát is jelenti. Aki pedig őszintén

megvizsgálja hitét, az rájön arra, hogy

nem könnyű keresztyénnek lenni. Nem

könnyű az ösztöneink, az indulatunk, a

hangulatunk, más szóval a totálisan bűnös

természetünk ellenére, azzal folyamatos

harcban állva élni. Márpedig ez volna a

keresztyén élet lényege. 

Ennek alapján arra kell gondolnunk,

hogy az a sok-sok embertársunk, akit nem

érdekel a saját megkeresztelt volta, a saját

valamikori bérmálkozó, konfirmáló,

templomba járó gyermek vagy ifjú kora,

akit lehet, hogy még a harang szava is za-

var lehet, hogy nem azért lett olyanná,

amilyenné, mert nem veszi komolyan a

keresztyén létet, hanem éppen azért, mert

komolyan veszi, és ennek súlyát fölvállal-

ni nem tudja. Nem tud vagy/és nem akar

olyan változáson átmenni, ami tiszta, ma-

kulátlan keresztyénné tenné. Olyan fele-

más keresztyénné pedig, mint amilyenek-

nek azokat látja, akik még kötődnek temp-

lomhoz, egyházi szokásokhoz, nem akar

lenni. Mi az a változás tehát, aminek vég-

be kell menni az életünkben? Nem lehe-

tünk pont olyanok böjt után, mint böjt

előtt, gyónás, áldozás után, mint gyónás,

áldozás előtt, bűnbánat és úrvacsoravétel

után, mint úrvacsora vétel előtt. Ha nem

történik semmi, akkor tényleg hiteltelen-

nek és értelmetlennek tűnik mindaz, amit

mi hitgyakorlatnak nevezünk. Ugyanak-

kor szentekké és angyalokká sem tudunk

lenni. Bár tisztelettel nézünk azokra, aki-

ket a Szentlélek úgy érint meg, hogy pa-

pok, szerzetesek, misszionáriusok, diako-

nisszák, távoli vidékek leprásainak, nincs-

telenjeinek jótevői lesznek, mindenki nem

lehet azzá sem.

Pál apostol a már Korinthusban, az I.

században is felmerülő kérdésre azt a vá-

laszt adja, hogy formálisan maradjunk ab-

ban a hivatásban, abban a családi állapot-

ban, amiben vagyunk. Krisztus evangéliu-

mára minden élethelyzetben szükség van.

A lényeg az, hogy felszabaduljunk az em-

berinek és az ördöginek az igájából, és be-

lehajtsuk fejünket, szívünket Krisztus sze-

retetének igájába: „Mert az
Úrba elhívott rabszolga az
Úr felszabadítottja hasonló-
an a szabadként elhívott

Krisztus rabszolgája”. (1Kor 7,22) Sok

mindentől nem tudunk szabadulni, amitől

meg kell és Krisztusban meg lehetne: bű-

nös gondolatoktól, bántó érzésektől, sérté-

sektől és sértődésektől, haragtól és bosszú-

vágytól, bálványimádástól, amely a pénz-

nek, a hatalomnak és a vágyaknak tesz

rabszolgájává. Mindezektől a bilincsektől

azonban csak úgy szabadulunk meg, ha

Krisztushoz kötődő kapcsolatunkat szo-

rosra fűzzük. Más szóval az ördögi és em-

beri erőktől való felszabadulás feltétele a

krisztusi kegyelem rabságának elfogadása. 

A böjt erre a nagy élményre segíthet

bennünket. A böjtben tehát biztos az sem

baj, ha néhány kilót elveszítünk, de az iga-

zi áldás abban áll, ha elveszítjük azokat a

láncainkat, amelyek a hiábavalósághoz, a

gyarlósághoz és a kárhozathoz kötnek, és

megnyerjük azokat a láncokat, amelyek

Krisztushoz kötözve a szabadságot és az

örök életet adják a számunkra. Ha ezt tud-

juk kiböjtölni, boldog és boldogító Húsvé-

tunk lesz.

A Presbitérium

Ú T R A V A L Ó

A krisztusi rabság az örök élet szabadsága
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Ünnepélyes köszöntéssel emlékeztünk meg Vásárhelyi Emôke 30 éves
munkaviszonyáról. Emôke az évek hosszú sora alatt a kezdetektôl a
mai napig 7 felettest „fogyasztott el”, a látogatók és a kikölcsönzött

kötetek számát megnégyszerezte (statisztikánk szerint elôbbi 6054 fô,
utóbbi 18.415 db volt a tavalyi évben.) A könyvállományt 10.700 darabról
16.000 kötetre gyarapította. Nagyjából 300 foglalkozást vezetett a gyere-
keknek, ezek közt volt könyvtárismereti óra és kézmûves foglalkozás is. A
statisztikánál maradva, Kollégánk eddig 8.160.000 lépést tett meg otthona
és a mûvelôdési ház között.

Köszönjük Emôke áldozatkész, türelmes, sze re tet tel jes lényét, amellyel a
mûvelôdési ház és könyvtár szín vo  nalas munkáját segíti. 

A mûvelôdési ház dolgozói
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Színházbusz
2013. április 13-án, 18.00-kor

szeretettel hívunk mindenkit a

Kiskunlacháza, Petőfi Művelődési
Központ és Könyvtárba

EZ A HELY
Kulka János estje

Közreműködik:
Demkó Gergely – zongora

Sipeki Zoltán - gitár

Költség: belépőjegy 1.800 Ft / fő
busz: 600 Ft / fő

Indulás: 17.15-kor a dunavarsányi
művelődési ház elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tárban 2013. április 10-éig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es te-
lefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

KULTÚR
A MI KÖNYVTÁROSUNK „30 éves” lett!

Az Orsi Angol Klub be-
szédcentrikus angol
nyelvtanfolyamokat
indít a Petôfi Mûvelôdési
Ház és Könyvtárban (Duna-
varsány, Kossuth L. u. 2.) 
2013. április/májusi
kezdéssel. 

A csoportfoglalkozások 6-8 fôs csoportokban Orsi „puzz-
le” módszere szerint zajlanak, ami azért sikeres 18 éve:

• mert fel sem merülhet Benned a megszólalástól való fé-
lelem

• mert már az órán megjegyzed az új szavakat
• mert a beszélgetés által tanulod meg a nyelvtant 
• mert a siker nem függ a korodtól és a nyelvérzékedtôl
• mert rövid idô alatt sokat tudsz haladni
• mert az anyag nagy részét már az órán elsajátítod, be-

leértve a nyelvtant és a szókincset 
Facebook: Orsi Angol Klub

Jelentkezni a muvhaz@postafiok.hu vagy az

engel.orsi@gmail.com e-mail címen lehet
2013. április 8-áig. 

A szintfelmérô és az induló megbeszélés várható
idôpontja: 2013. április 15-19. Bemutató óra:

2013. április 12.

Versvilágok találkozása címmel a

Költészet napja alkalmából

szeretettel várunk mindenkit a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
programjára
2013. április 11-én,
(csütörtökön) 18.00-kor.
Közreműködnek:
Portik-Cseres Éva
Szécsényi György
Sebestyén Attila
Veres Albert
…és még sokan mások.

„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek!”  címmel várjuk
a szavaló kedvű dunavarsányi lakosokat, hogy a rendezvényen felol-
vassák vagy elszavalják kedvenc versüket a közönségnek.

Az előzetes jelentkezéseket 2013. április 9-éig várjuk
a művelődési ház irodájában!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A programon való részvétel ingyenes!
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04.03. 16-18-ig Látásvizsgálat
04.08. 9-15-ig Vegyes vásár
04.08. 10-16-ig Ingyenes látásvizsgálat
04.10. 14-16-ig Vegyes vásár

04.10. 16-18-ig Látásvizsgálat
04.16. 9-12-ig Vegyes vásár
04.23. 9-12-ig Vegyes vásár
04.24. 16-18-ig Látásvizsgálat

Babás-Mamás Klu-
bunk 2011 szeptem-
berében azzal a

nem titkolt szándékkal jött létre, hogy a dunavarsá-
nyi anyukákat összefogja, ismerkedési lehetőséget
biztosítson számukra és gyermekeiknek. Programja-
inkat igyekszünk változatosan összeállítani az anyu-
kák igényei alapján. Idén például már voltunk csalá-
di napközi látogatáson, de megyünk babaúszásra,
lesz meseszínház és kézműves foglalkozás is. Össze-
jöveteleinken az anyukák kikapcsolódhatnak, míg a
gyermekek önfeledten játszhatnak. Célunk: kiépíte-
ni egy olyan közösséget, ahol az anyukák érezhetik,
nincsenek egyedül, számíthatnak egymásra. A rész-
vétel semmilyen anyagi hozzájárulást nem igényel.
Alkalmainkat kéthetente, kedden 10 órától tartjuk a
művelődési házban.
Programjaink: 
Április 2. 10.00 – 12.00
Téma: Húsvét utáni kötetlen beszélgetés és já-
ték a gyerekekkel

Április 16. 10.00 – 12.00
Téma: Fogas kérdések kisgyermekkorban
Vendégünk: Barabás Krisztina, dentálhigiénikus
Április 30. 10.00 – 12.00
Téma: Anyák és babák – Anyák napja nálunk
Gyertek el, nagy szeretettel várunk mindenkit!

Szilvay Gabriella
a művelődési ház nevében

R-lapok
Karácsonyfát díszítettünk, és ajándékokat adomá-

nyoztunk egy rászoruló 5 gyermekes családnak

Vendégünk egy meseterapeuta volt
Kézműves foglalkozásunkon játékbabát készítettünk

gyerekeink nagy örömére

Ellátogatott hozzánk a mikulás is

Egy hely, ahol a babák és
mamák is jól érzik magukat

Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtár – Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • 06/24 534-250 • muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Húsvéti Nyuszis Játéknap

Húsvétvárós, játékos családi délután lesz

2013. március 23-án (szombaton).

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket,
hogy együtt készüljünk a húsvéti ünnepekre!

15.00 Plüss nyuszi kiállítás megnyitó

15.15 Bábelőadás 

16.00 Kézműves foglalkozást tart a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

17.00 Játékos vetélkedő (Tojásgurítás, tojáskeresés, tojásválogatás,

tojáslóbálás és egyéb ügyességi feladatok várják a bátor jelentkezőket!)

A program ideje alatt lesz

Nyuszi futtatás  és  Nyuszi szépségverseny,

melyekre nevezni a helyszínen lehet!

A belépés díjtalan! Minden játékos kedvű családot szeretettel várunk!
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1. „A hegyek, a természet szeretete ma is

megmaradt művésznőnknél, s bizonyára

ott, Máramaros szép vidé-kén, a zsenge

gyermeki kedély fogékonyságában leljük

későbbi üde, képzelmes világát, melyen

művészete alapszik.” – írta az 1826. júni-

us 1-jén, „piros pünkösd” hajnalán szüle-

tett híres színésznőről egykori kortársa.

A MÁRAMAROSSZIGETEN SZÜ-

LETETT HÍRES SZÍNÉSZNŐ NE-

VE?

2. A képen látható vár I. Apafi Mihály fe-

jedelem idején a fejedelemség tényleges

székhelye volt. A fejedelem itt hunyt el

1690. április 15-én. A vár a XVII. század-

ban erődítmény és híres/hírhedt börtön

volt. A település református templomát

1715 és 1740 között Árva Bethlen Kata

építtette, akinek sírja a templom előtt ta-

lálható. 

MELYIK ERDÉLYI MEGYÉBEN

TALÁLHATÓ A TELEPÜLÉS, ÉS MI

A NEVE?

3. A fenti kérdésben szereplő Bethlen Ka-

ta 1700. november 30-án az erdélyi

Bonyhán született. Édesanyja először ti-

zenhét éves korában, majd férje halála

után, 22 éves korában másodszor is férj-

hez adta. Második férje halála után

(1732) nevezte magát Árvának. Két férjé-

től összesen 13 gyermeke született. „Ár-

vává” válása után a „köznek” élt. Támo-

gatta az erdélyi magyar református egy-

házközségeket és iskolákat, jelentős saját

könyvtára volt, amelyet végrendeletében

a híres erdélyi kollégiumra hagyományo-

zott. Tehetséges diákokat – köztük a híres

református lekészt, irodalomtörténészt és

amatőr szőlészt, későbbi udvari lelkészét

– a saját költségén taníttatta. 

AZ UDVARI LELKÉSZ NEVE, A HÍ-

RES KOLLÉGIUM NEVE? (HELYE)

4. A híressé vált közterületet 1585. május

11-én hozta létre együttes ülésén a ko-

lozsvári közgyűlés, azaz a százférfiak és

a tizenkét esküdt. A szakirodalom a terü-

let nevét német eredetűnek tartja, de az

nem tisztázott, hogy a Haselgarten (mo-

gyoróskert) vagy Hasengarten (nyúlkert)

erdélyi szász változatából származik. Az

is felmerült, hogy az egyik nagyobb bir-

tok gazdájáról, Hasinschart kolozsvári

szász polgárról nevezték el. Herepei Já-

nos művelődéstörténész szerint a név

összetett szó, ami szász nyelven gyümöl-

csöskertet jelent. VALÓJÁBAN HOL

TALÁLHATÓ EZ A KÖZTERÜLET,

MI CÉLT SZOLGÁL, MI A NEVE?

5. A helyet 1808-ban említik először az

oklevelek Bucsa néven. Mai nevét az ak-

kor még trónörökösként itt járt II. József-

hez kapcsolják. Más magyarázat szerint

erre húzódott a királyi tulajdonban levő

gyepűelve. A ? alatti településen 1791-

ben épült ortodox fatemplom található.

1851-ben Fényes Elek írta a településről:

„Kicsiny falu, 158 óhitű lakossal, anya-

templommal. Sovány kősziklás határ.

Sok erdő. Bírják Eördög és Bagossy csa-

ládok.” A trianoni békeszerződésig Bihar

vármegye az élesdi járásához tartozott,

ekkor Magyarország és Erdély kapujának

tekintették. 

A „TERÜLET” NEVE?

6. In memoriam Sz. L. (Szabédi László)

Mint álmomban, ha síneken / játszottam

és jött a vonat, / dermedten állok, enge-

dem, / hogy elgázoljanak. / Sikoltanék,

de csak hangtalan ráng a szám. / Látom a

fejem legurulni / a töltés oldalán.

Ezzel a rövid – az egykori kortársra em-

lékező – verssel idézzük a Kolozsvárott

élő költőt, drámaírót, műfordítót, az erdé-

lyi líra élő klasszikusát. Magyar szakos

tanári oklevelét a kolozsvári egyetem

bölcsész karán szerezte 1954-ben. Egy

ideig a városban megjelenő Utunk, a Dol-

gozó Nő, végül a Napsugár c. gyermek-

lap szerkesztője. Szívósan járja a vidéket,

az iskolákat, hogy a gyermektársadalom-

mal saját és más költők verseinek elmon-

dásával megszerettesse a verseket. 

AZ ISMERT ERDÉLYI KÖLTŐ NEVE?

7. Az Olt két partján fekvő, 93%-ban szé-

kely magyarok lakta felcsíki falu neve

mára egybeforrt a „SICVLICIDIVM” ki-

fejezéssel. Ez arra az eseményre utal,

amikor az adott év január 7-éjének hajna-

lán 1300 osztrák császári katona vette kö-

rül a falut, ahol a kényszerbesorozás ellen

tiltakozó csíki és háromszéki székelyek

gyűltek össze. A támadásnak, mészárlás-

nak 186 halottja és 34 sebesültje volt. 

A TELEPÜLÉS NEVE, AZ ESEMÉNY

IDŐPONTJA. ENNEK A „VÉRES”

ESEMÉNYNEK KI ÁLLÍTOTT EGY

REGÉNYÉBEN EMLÉKET?

8. Segesvár, Gyulafehérvár, Tusnádfürdő,

Marosszék, Déva, Szováta, Kovászna,

Nagykároly, Marosvásárhely, Balánbá-

nya, Hargita, Kolozsvár.

A FELSOROLT VÁROSOK KÖZÜL

MELYEK AZOK, AMELYEK NEM A

TÖRTÉNELMI SZÉKELYFÖLDÖN

TALÁLHATÓK?

9. A FENTEBB FELSOROLT VÁRO-

SOK MELYIKÉBEN SZÜLETETT KÁ-

ROLI GÁSPÁR, AZ ELSŐ TELJES MA-

GYAR NYELVŰ BIBLIA FORDÍTÓJA?

10. Hunyadi János gyönyörű, több kor-

szak stílusjegyeit magán hordozó – a ké-

pen látható –, hatalmas várkastélyát egy

híres magyar író a várak királyának ne-

vezte. 

KI VOLT Ő, HOL LÁTHATÓ A VÁR?

Vetélkedőnk márciusi kérdései az anyag gazdagsá-

gára való tekintettel ismét Erdéllyel kapcsolatosak.

Egyforma szó a szánkban – 2013. március
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Az OCTOVOICE Énekegyüttes 1998-ban
alakult, tagjainak többsége hivatásszerűen
énekel, és zenei pályán dolgozik; tanulmá-
nyaik során különböző kórusokkal bejárták a
világot Amerikától Görögországig, Hollandi-
ától Olaszországig. 

Megalakulásukat követően különböző ko-
rok klasszikus kórusműveit adták elő, nagy
sikereket aratva koncerteztek országszerte,
majd két évvel megalakulásuk után az
együttes váltott: elkezdtek a cappella jazz-t
és swinget énekelni. A ’30-as évek klasszi-
kus swing-jétől a mai modern irányzatokig
terjedő megújult repertoárjukkal számos
médiumban szerepeltek, 2001-ben a Mille-
náris Park megnyitóján adott koncertjüket

követően meghívást kaptak Franciaország-
ba, ahol a magyar kultúra nagyköveteiként a
MAGYart rendezvénysorozaton vettek részt.
Felléptek a Pesti Vigadóban, ahol egy nagy-
szabású Jazz-Gospel esten arattak átütő si-
kert. 

Szerepeltek a Budai Parkszínpadon Ge-
rendás Péter lemezbemutató koncertjén, és
osztatlan elismerést kiváltva léptek fel a
Magyar Rádió és a BBC közös rendezvényén. 

Az OCTOVOICE Énekegyüttes előadásaiból
a profizmus, a könnyedség és a jókedv árad,
bemutatva, hogy elgépiesedett világunkban
milyen különleges élményt képes nyújtani
az emberi hang. 

2005-ben jelent meg első CD-jük Christ-

mas Time címmel, 2007-ben pedig második:
“Jazz a capella” című albumuk. Az együttes-
ben 3 olyan énekes is közreműködik, akik
2008-ban a Grazban rendezett Kórusolimpi-
án olimpiai bajnokok lettek, valamint 2 tag-
juk a népszerű Gringo Star együttesben is
énekel. 

Az Octovoice Énekegyüttes a swing, a jazz
és a rhythm & blues műfajainak a capella
változatait szólaltatja meg dunavarsányi
koncertjén, megidézve olyan előadókat,
mint Nat King Cole, Frank Sinatra, Billy
Joel, a King’s Singers, a Manhattan
Transfer és a Take Six.

A belépés díjtalan. Mindenkit sok szere-
tettel várunk!

• 2013. IV. 13. (szombat) 8.00-12.00 KISVARSÁNY
Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A.

• 2013. IV. 20. (szombat) 9.00-10.00 ERŐSPUSZTA
10.00-12.00 NARVARSÁNY, Templom u. 23.

• 2013. IV. 25. (csütörtök) 13.00-16.00 KISVARSÁNY
Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A.

Az oltás díja: 4000 Ft.
Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is!

Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható”!

Mikrochip ára: 3500 Ft.
Az oltás és a chip behelyezés elvégezhető a

Kolozsvári u. 1/A. szám alatti Állatorvosi rendelőben is!
Rendelési idő:

hétfő, szerda, péntek 16.30-18.00, kedd, csütörtök 16.00-17.30
szombat 10.00-11.30

Háznál történő oltás kérhető telefonon:
Dr. Fábián Miklós 06-30-9611-694,

Ifj. Dr. Fábián Miklós 06-30-9510-507

Atavaly decemberben megrendezett vi-
adalon ismét jelentôs mezôny gyûlt
össze, és egyre többen jöttek a me-

gyébôl vagy akár még távolabbról is!
A verseny dobogós helyezettjei már igen

komoly játéktudást mutattak be. Nem vé-
letlen, hiszen mind valamilyen egyesületnek
a tagjai. A lelkes amatôrök is évrôl évre egy-
re magasabb színvonalat képviselnek, meg-
nehezítve ezzel az aktív pinyósok dolgát.

Köszönetet mondok a megjelent verseny-
zôknek és a DTE-nek, hogy a termet biztosí-
tották számunkra.

Remélem, idén is alkalmunk lesz, immár a
7. karácsonyi versenyt megszervezni, és
még több nézô fog megjelenni az esemé-
nyen.

Perényi Péter

ASZTALITENISZ

verseny után

EZ NEM ÁPRILIS I  TRÉFA!
– Octovoice koncert a Soli Deo Gloria közösségi házban! –

Április 6-án 18 órai kez-
dettel egy fantasztikus-
nak ígérkező koncertre

hív minket a Soli Deo Gloria
Közösségi Ház: Az Octovoice
Énekegyüttes ad a capella
koncertet Dunavarsányban.

EBOLTÁS A kötelező veszettség elleni védőoltás
az alábbi időpontokban vehető igénybe!
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Akció! Ékszervásár!
Minden aranylánc 30%, minden ezüstgyűrű�50%!

Arany beszámítás 10.000 Ft/g,
ezüst beszámítás 400 Ft/g. 

Arany-, ezüstfelvásárlás,
javítás, készítés. 

A Botos zöldséges mellett! 
Várunk mindenkit szeretettel! 

Dunavarsány, Vasút sor 42. • Tel: 06/70-319-9461;
Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz: 14-17,

Cs-P: 10-13, SZ: 9-12.

Hamarosan indul ÁTVÁLTOZTATJUK AKCIÓNK! Ilyen volt, ilyen lett!
Teljes frizura átalakítás, smink, arckezelés, körömápolás,

öltözködési és stílus tanácsadás, fotózás, portfólió készítés igény szerint.
További infó a honlapon vagy telefonon: 06/20 970-9976.

Tavasztól nem nyitva tartási időben, hanem rugalmasan alkalmazkodva várjuk
minden bejelentkező Vendégünket reggel 8 órától este 20 óráig. 

INSPORTLINE
Vibrációs tréneres alakformálás 600 Ft-tól!

Bejelentkezés a kozmetika számán.

Kozmetika
Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna:
06/20 970-9976
• arckezelések 3600 Ft-tól 
• fogyasztó zsírbontás, tekercselés 2000 Ft-tól
• tartós szőrtelenítés 2000 Ft-tól 
• gyantaallergiásoknak cukorpasztás

szőrtelenítés 500 Ft-tól 
• relaxáló testmasszázs gyógynövény

labdacsokkal, fél óra 2000 Ft 
• mikrodermabrázió vagy hidrodermabrázió

kezelésekhez 900 Ft 
• extra bőrfeszesítő kezelések igényes bőrre

5300 Ft-tól

Natúr és biokozmetikumokkal, bőrápolási
tanácsokkal várom minden Kedves Vendégemet!

Fodrászat
Béki Edina: 06/70 394-1791
• frizurák 2000 Ft-tól
• férfi hajvágás 900 Ft-tól
• vágás, festés, melír 5000 Ft-tól
• hajszárító bérlet 10 alkalom 4900 és 9800 Ft

(rövid és hosszú haj)
• revalid szérumos fejmasszázs ajándékba
• bio hajápolás, tanácsadás

Manikűr, műköröm, pedikűr
Bodnár Tímea: 06/70 392-4740
• japán, körömerősítő manikűr 1900 Ft,

műköröm 3500 Ft-tól, gél lakk 2000 Ft
• pedikűr 2500 Ft, ajándék lakkozással

április hónapban a hirdetésre hivatkozva
• minden kéz- és lábápoláshoz ajándék masszázs jár

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket kellemes, elegáns környezetben,
szolid árakkal, hogy a tavaszi megújulás mindenki számára elérhető legyen!

Dunavarsány, Kossuth L. u. 12. • www.zsurlo.5mp.eu

ZsUrló Szépségstúdió!
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• Üveges képkeretező. Mindenfé-

le üvegező munka azonnal.

Tel.: 06/20 343-0968;
Dunavarsány, Görgey u. 6/a.

• TV, monitor, DVD, CD, mikro

sütő javítása garanciával.

Tel: 06/30 948-0412
(Gál Károly) www.galservice.hu

• Kárpitos: Mindenféle szakmába

vágó munkát vállalok.

Tel.: 06/30 345-0636;
Dunavarsány,
Vörösmarty u. 127.

• Vízvezeték szerelés, javítás,

dugulás elhárítás, gyorsszol-

gálat, állandó ügyelet hétvé-

gén is. 

Tel.: 06/30 376-1796

• Gázszervíz! Bármilyen típusú

gázkészülékek javítása! Bíró

Gyula gázkészülék szerelő

mester.

Tel.: 06/20 922-0552

• Kiskertek rotálását vállalom!

Tel.: 06/20 943-3583

• Kutyakozmetikus házhoz megy!

Tel.: 06/20 386-3363

• BÖLCSŐDE?!

Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Matematika, fizika korrepetálást

vállalok!

Tel.: 06/20 558-4555

• Eltartási szerződést kötnék idős

emberrel!

Tel.: 06/70 771-2162

• Hűtőgép javítás garanciával hét-

végén is!

Tel.: 06/20 467-7693

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk,

talpmasszázs otthonában! Tyúk-

szem, gombás köröm, sarokre-

pedés, körömbenövés? Hívjon

bizalommal!

Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

• 50 fős bulizó helyiség kiadó a Farmer tavon szülinapra, névnapra,

keresztelőre, házassági évfordulóra, ballagásra, és helyben kemen-

cében sült ételeket készítünk, bográcsozunk kívánság szerint. Szál-

láslehetőség. Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A NK ö z é r d e k û  t e l e f o n s z á m o k
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány
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Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
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Dr. Szilágyi Ákos Andor
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Dr. Szilvay Balázs
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ORVOSI ÜGYELET

Medical-Provisor Kft.

Egészségház fsz. 36.

06/24 472-010

Hétköznap: 16.00-8.00

Munkaszüneti és ünnepnapokon:

folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK

Dr. Kun László háziorvos

06/70 382-3662

Egészségház fsz. 32.

rendelési időben

06/24 483-124

Rendelés: H, K: 7.30-11;

Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11

Erőspusztán: Cs: 13-14

Dr. Schäffer Mihály háziorvos

06/70 382-3663

Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12;

K, Cs: 13-17

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos

06/70 337-3339

Egészségház I. em. 51.

rendelési időben 06/24 521-125

Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;

Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15

Dr. Kováts Lajos háziorvos

06/20 921-2860

Petőfi lakótelep 4.

rendelési időben

06/24 534-575

Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;

Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

GYERMEKORVOSOK

Dr. Czúth Ildikó

Egészségház fsz. 3.

rendelési időben

06/24 473-054

Rendelés: H, Cs, P: 9-12;

K: 14-17; Sz: 11-13

Dr. Váczi János

Vörösmarty u. 45.

rendelési időben

06/24 473-327

Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;

Sz, Cs: 15-18; P: 14-17

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Kovácsné Zelenka Ágnes

védőnő I. körzet

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121, 06/20 266-5109

Tanácsadás várandós anyák

részére: H: 14-16

Csecsemő, gyermek,

ifjúsági tanácsadás: K: 10-12

Kovácsné Zelenka Ágnes

védőnő II. körzet

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121, 06/20 266-4652

Tanácsadás várandós anyák

részére: Sz: 14-16

Csecsemő, gyermek,

ifjúsági tanácsadás: P: 10-12

Fonyóné Tóth Cecília védőn

Petőfi ltp. 4.

06/24 534-575, 06/20 266-4332

Tanácsadás várandós anyák

részére: Sz: 10-11

Csecsemő, gyermek, 

ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák

részére: Cs: 9-10

Csecsemő, gyermek,

ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11

Ráczné Géczi Krisztina területi 

és iskolavédőnő

Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő

06/70 339-8787

Egészségház fsz. 12.

06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák

részére: Cs: 13-15

Csecsemő, gyermek, 

ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

FOGORVOSI RENDELŐK

Vörösmarty u. 51.

06/24 483-213

Dr. Csúz Antal és

Dr. Fejes Zsuzsanna

Fogszabályzás: Dr. Róth József

Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.

06/24 534-576

Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR

06/24 534-350

SZAKORVOSI RENDELŐ -

INTÉZET, GYÁRTELEP

06/24 406-010, 06/24 406-012,

06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR NAPKÖZI -

OTTHONOS ÓVO DA

06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLT. 

ISKOLA

06/24 511-150

ERKEL FERENC MŰVÉSZETI

ISKOLA

06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

06/24 483-352

MAGÁNYOS IDŐSEKET

SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

06/24 486-023

OKMÁNYIRODA-

DUNAHARASZTI

06/24 531-480, 06/24 531-481

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ

EGYESÜLET

06/30 987-2850

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ

06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06/24 521-040

Polgárőrség Közbiztonsági iroda

06/24 483-279

RENDŐRSÉG KÖRZETI

MEGBÍZOTT

06/20 489-6753, 06/24 518-680

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Doktor János

06/70 938-2905

MEZŐŐR - Schipek Sándor

06/70 382-3660

POSTA 06/24 484-190

Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;

Sz-P: 8-16;

DTV ZRT. (víz- és szennyvízszol-

gáltatás) 06/24 483-116

DUNAVARSÁNYI VÍZIKÖZMŰ

TÁRSULAT

06/24 483-292

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

06/40 980-030

Gyertyaláng Kegyeleti Kft.

06/30 378-5116

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

06/24 484-452

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

06/24 472-017

RÁCKVEI FÖLDHIVATAL

06/24 519-300, 519-310

Fax: 06/24 519-301

Vásárhelyi-Ács Tetőfedő Bt.

Új tető készítését, régi tető felújítását, teraszok, kocsibe-

állók építését, tetőablakok beépítését, cseréjét, valamint

ács-tetőfedő munkákat, bádogozást vállalok! 

DÍJMENTES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS! 

FELÚJÍTÁSI AKCIÓ! 2013. ÁPRILIS 31-ÉIG LEA-

DOTT MEGRENDELÉS ESETÉN 1500FT/M2 ÁRON

ELKÉSZÍTJÜK TETŐJE FELÚJÍTÁSÁT! AZ ÁR TAR-

TALMAZZA A RÉGI TETŐFEDÉS BONTÁSÁT, VALA-

MINT A TETŐ ÚJRALÉCEZÉSÉT, FÓLIÁZÁSÁT ÉS

AZ ÚJ TETŐFEDÉS KÉSZÍTÉSÉT! A FELÚJÍTÁSHOZ

SZÜKSÉGES ÉPÍTŐANYAGOKAT KEDVEZMÉNYES

ÁRON IGÉNY SZERINT BESZEREZZÜK!

TEL.: 06/30 636-5627; e-mail: szolt.vasarhelyi@invitel.hu 
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