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Banyabáli cikk a 8. oldalon

Nyolcszáz banya
a sportcsarnokban!
Nyolcszáz banya

a sportcsarnokban!

Meghívó
Dunavarsány Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

az 1848-49-es
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÔ ÜNNEPSÉGRE

Március 13-án 16 órakor:
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petôfi
szobornál a nagyvarsányi Petôfi Klub elôtt 
Beszédest mond: Dr. Kun Lászlóné

alpolgármester asszony
Március 15-én: 
9 órakor   - Ünnepi Szentmise Dunavarsányban
10 órakor - Ünnepi Istentisztelet Dunavarsányban
11 órakor - „Kik érted haltak ….” címû ünnepi

mûsor az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulói elôadásában

Beszédet mond: Bóna Zoltán polgármester
Helyszín: Petôfi Mûvelôdési Ház

12 órakor - Koszorúzás a mûvelôdési ház Petôfi
emléktáblájánál (szervezetek, intéz-
mények vezetôi)

Koszorúzás a Hôsök terén az emlékmûnél
Közremûködik a Dunavarsányi Népdalkör
(szervezetek, intézmények vezetôi)
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal Kossuth  
emléktáblájánál  (szervezetek, intézmények 
vezetôi)

A koszorúk elhelyezésében az 1270. számú
Nautilus Vízicsapat és a 724. számú Kossuth
Lajos Cserkészcsapat vesz részt.
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Értesítjük Önöket, hogy az Elektromos Mûvek tájékoz-
tatása szerint Dunavarsányban 2009. március 6-án 8.00
– 14.30 között az Árpád utca – Akácfa utca – Halász
Lajosné utca – Kossuth Lajos utca – Rákóczi utca által
határolt területen áramkimaradás lesz.
A javítás befejezése után az áramszolgáltatást a terve-
zett idôpont elôtt is visszakapcsolhatják!

Dunavarsány Város
Önkormányzata

Dunavarsányi Napló XX. évfolyam 2. szám2

Dunavarsány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága Oktatási, Kulturális, Ifjúsági Ala-
pot hoz létre a helyi civil és sportszervezetek támogatására a
2009. évre.

Pályázhatnak:

Dunavarsányban mûködô bejegyzett civil, és sportszervezetek.

Beadási határidô:

2009. március 23. (hétfô) 17 óra.

Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésben 5.500.000 Ft-ot
fordít a pályázók támogatására.

Támogatható kategóriák:

a) Civil szervezetek mûködési és fenntartási költségei az
igazolt költségek 50%-áig.

b) 2009. évi programok szervezése (beleértve azokat a
programokat, amelyeket a helyi szervezet a városon kívü-
li helyszínen szervez).

c) Programok megrendezéséhez szükséges tárgyi eszközök
és a szervezet mûködéséhez szükséges tárgyi eszközök
beszerzése.

Pályázat beadása:

a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen, vagy a be-
nyújtási határidôvel egyezôen postai úton ajánlott levélként,
zárt borítékban. 

A pályázatok elbírálásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság a benyújtást követô 30 napon belül dönt, és megálla-
podást köt a pályázó szervezettel, egyesülettel. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

•• teljeskörûen kitöltött ûrlapot,

•• a szervezet vezetôjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázó-
nak nincs köztartozása, és a köztartozásukat folyamatosan
teljesítik,

•• részletes költségvetés, saját forrás feltüntetésével,

•• amennyiben nem saját bankszámlára kéri a pályázaton el-
nyert összeget, a bankszámla tulajdonosának befogadó nyi-
latkozatát.

A pályázati adatlapok letölthetôk Dunavarsány hivatalos hon-
lapjáról (www.dunavarsany.hu), illetve átvehetôk a Polgár-
mesteri Hivatalban, továbbá a civil szervezetek részére pos-
tai úton kerül kiküldésre.

ÁÁRRAAMMSSZZÜÜNNEETT  DDUUNNAAVVAARRSSÁÁNNYYOONN!!

P á l y á z a t i  k i í r á s

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvise-
lô-testülete megtárgyalta és elfogadta a városi
könyvtár, a Petôfi Mûvelôdési Ház, a Weöres Sán-
dor Óvoda, az Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, az Árpád Fejedelem Általános
Iskola, a Dunavarsányi Közbiztonsági és Közrend-
védelmi Közalapítvány, valamint a Mûvelôdési, Ok-
tatási és Sport Közalapítvány 2008. évre vonatkozó
szakmai beszámolóját.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvise-
lô-testülete elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat
IV. fejezet 1. pontja alapján, a 2009. évi Közbeszer-
zési Tervet.

A képviselô-testület megalkotta:

1.)  Dunavarsány Város Önkormányzatának 2009.
évi költségvetésérôl szóló rendeletét.

2.)  A 2009-2014. évekre vonatkozó Helyi Hulla-
dékgazdálkodási Tervrôl szóló rendeletét.

TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2009. február 10-ei rendes, nyílt ülés –
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A szép havas táj és a gazdag farsangi
programok olykor elfedeznek és elfelej-
tetnek rendetlenségeket, hiányokat, ne-
hézségeket a mi környékünkön is. Ezért
is szeretjük a szép, tiszta téli tájat, és so-
kan ezért élnek a farsang szokásaival.
Örömmel és a szervezôk iránti hálával
nyugtázom, hogy a varsányiak farsangja
az idén is gazdag volt. 

Ez a gazdagság azonban már nem
mondható el sem az ország helyzetérôl,
sem városunk helyzetérôl, sem pedig az
itt élô emberek többségérôl. A meglévô
magyar általános válságra rátelepedô
nemzetközi pénzügyi/gazdasági válság
elôbb-utóbb elér mindannyiunkat. Duna-
varsánynak a viszonylagos anyagi biz-
tonsága is érezhetôen romlik. Az állami
megszorítások, kormányzati elvonások,
az autóipart különösen is súlytó nemzet-
közi gazdasági visszaesés azt eredménye-
zik, hogy az idei költségvetésünk mini-
mum 600-700 millió forinttal lesz keve-
sebb. Így alig haladja meg az 1 milliárd
forintot. Törvényszerûen következik
ebbôl, hogy ez az esztendô sok szem-
pontból szûkösebb lesz, mint a korábbiak
voltak. Az ôszi elôrejelzésekbôl is lehe-
tett ezt tudni, de az elôrejelzésekhez ké-

pest sokkal rosszabb a helyzet. Képvise-
lô-testületünk azonban az össznépi so-
pánkodás vagy egyszerû karcsúsítási in-
tézkedések helyett továbbra is fontosnak
érzi, hogy az intézményi, hivatali szolgál-
tatások ne csorbuljanak, a szükséges stá-
tuszok megmaradjanak, és városunk mû-
ködése, mûködtetése amennyire csak le-
het, a korábbi igényeknek és minôségnek
megfelelôen folytatódjék. Ennek viszont
az a feltétele, hogy a legkisebb fejlesztési
tervezéseket is elnapoljuk, errôl elhamar-
kodottan semmilyen értelemben most ne
döntsünk. Reménységünk szerint május
végén erre visszatérhetünk. 

A fentiek tudatában immáron különö-
sen is hálásak lehetünk a tavalyi sikeres
felújításokért, beruházásokért, fejleszté-
sekért. Az új Egészségház – a gyermek-
betegségekbôl naponta gyógyulóan – meg-
kezdte mûködését. Amire az újságunk
megjelenik, remélem a buszközlekedés is
útjába ejti e fontos intézményt, ahol ha-
marosan megnyílik a gyógyszertár is. Mi-
ként minden újdonság körül, itt is vannak
félreértések. Ezek egyikét tisztázandó
erôsítem meg, hogy természetesen a min-
tavételi laborszolgáltatás minden duna-
varsányi lakos számára biztosított. 

Bár a jelenlegi országvezetés és annak
ellentmondó intézkedései semmi jóval
nem kecsegtetnek, a reményt és igényt a
minden szempontból biztonságosabb és
méltányosabb életkörülmények iránt
nem adhatjuk föl. Ezt a hitet sokunkban
bizonyára erôsíteni fogják az elôttünk
lévô böjti hetek szellemi, lelki táplálé-
kai. Ezt erôsítse továbbá mindannyiunk-
ban legnagyobb nemzeti ünnepünk,
Március 15. 

E jeles napot súlyos, reménytelen évti-
zedek elôzték meg a XVIII-XIX. szá-
zadban is, amelyek azonban a Reform-
korba torkoltak. Ehhez pedig csak az
kellett, hogy a nemzet legjobbjai a nem-
zet érdekében összefogjanak. Ennek az
összefogásnak a jelei bizonyára nem lát-
szottak tisztán a nagy bajok közepette
akkor sem, de egyszer mégiscsak bekö-
vetkeztek. 

Errôl az öneszmélôdésrôl ne mondjunk
le. Sokkal inkább legyünk készen és le-
gyünk azon, hogy amennyire csak lehet,
városunk közössége ne a problémák, ha-
nem a megoldások oldalán legyen. Hajrá
Dunavarsány! 

Bóna Zoltán
polgármester
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Új mûsor minden kedden és csütörtökön,
18-tól 20.30-ig (a PR Telecom hálózatán),

benne Dunavarsány 19.15-kor!
Az adások visszanézhetôek:

www.dunavidektv.hu

A „Dunavarsányi
Krónika”

minden nap 17 órától látható
a Kis-Duna Televízió programján.

A városunkról készült félórás magazinmûsor
ismétlése pedig naponta reggel 9 órától

tekinthetô meg. 

A képújságban folyamatosan olvashatóak
a legfrissebb városi hírek, információk. 

A csatorna minden PR Telecomhoz kapcsolt
háztartásban fogható.
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Megszûnô magánbölcsôde
Mint ismert, Dunavarsányban a 2008.

elején megalakult Napház Gyerkôcde
magánvállalkozásként jött létre, amelynek
mûködtetéséhez városunk önkormányzata –
lehetôségeihez képest – az anyagiak tekinte-
tében erején felül hozzájárult. Mindezek el-
lenére a tulajdonosok úgy ítélték meg, hogy
nem tudják rentábilisan mûködtetni az intéz-
ményt, ezért megszüntették.

Dunavarsány Város Önkormányzatának
bölcsôdei mûködtetésre nincs ellátási kötele-

zettsége, az állam semmilyen formában nem
finanszírozza, amíg településünk el nem éri a
10.000 fôs lakosságszámot. A képviselô-
testület jelen pillanatban arra fókuszál, hogy a
kötelezô feladatként elôírt óvodai ellátási kö-
telezettségét tudja teljesíteni, ami egyre nehe-
zebb a folyamatosan emelkedô gyermek-la-
kosságszámot tekintve. Óvodabôvítés 2005.
óta minden évben folyamatosan történik, ám
ezek ellenére is komoly kihívást jelent a város
döntéshozóinak, hogy ez év ôszén minden

harmadik életévét betöltött gyermek óvodai
elhelyezését biztosítani tudják.

Örülünk, hogy a letelepedni vágyó fiatal
„fészekrakók” városunkat választják ottho-
nuknak, azonban fontos, hogy elôzetesen tájé-
kozódjanak Dunavarsány infrastrukturális
körülményeirôl, és intézményi ellátottságáról
annak érdekében, hogy tervezni tudják életü-
ket a meglévô és folyamatosan bôvülô lehetô-
ségek keretei között.

dr. Szilágyi Ákos Andor jegyzô 

Nyi lvántartás  a  fúr t  kutakró l
– Most  még bünte tés  né lkü l  be je lenthetô  a  kúthaszná la t  –

M int Önök is nap, mint nap értesül-
nek róla, napjaink világméretû
gazdasági átrendezôdése, vissza-

esése miatt az önkormányzat és a lakosok
pénzügyi lehetôségei is jelentôsen beszû-
kültek. A város a lakosság érdekében, jog-
szabályi felhatalmazás alapján különféle
szolgáltatásokat tart fent, mint a háziorvosi
ellátás, szemétszállítás, ivóvízellátás, szenny-
vízelvezetés.

A szolgáltatásokat néhányan potyautas-
ként, fizetés nélkül, vagy csak a szolgálta-
tás töredékének kifizetésével kívánják
igénybe venni. Ez rontja a lakossági morált,
visszatetszést szül a díjakat becsületesen fi-
zetô lakosok körében.

Egészségügyi okok miatt is érdekünk a
város ingatlanjain elhelyezett fúrt vagy
ásott kutakról egy pontos nyilvántartás ké-
szítése. A kutakból vett vizet szállító hálóza-
tot és az ivóvíz rendszerét semmilyen mó-
don nem szabad összekötni!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Kormány-
rendelet 24. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a
jegyzô hatósági engedélye szükséges a
házi vízigények ellátását szolgáló, legfel-
jebb 500 m³/év (40 m³/hó) vízigény kielé-

gítését szolgáló kút létesítéséhez. Meglévô
kút esetén a kút fennmaradását a jegyzô en-
gedélyezi. A meglévô kút bejelentéséhez
kérjük, töltse ki a mellékelt nyomtat-
ványt, és 2009. március 31-éig adja le a
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: ön-
kormányzat) portáján, vagy dobja be az
önkormányzat postaládájába. Az önkor-
mányzat címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 18.

A bejelentés elmulasztása, vagy hamis
adatok szolgáltatása esetén vízjogi szabály-
sértési bírság szabható ki, amelynek össze-
ge 150.000 Ft is lehet. Erre a szabálysérté-
sekrôl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az
egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999.
(XII. 28.) korm. rendelet ad lehetôséget. 

Szintén szükségessé vált az ingatlano-
kon lévô vízmérôórák cseréje. A mérôóra
cserét a település teljes területén, négy éven
belül, ütemezve hajtjuk végre. A cserérôl a
DTV Zrt. értesíti az ingatlan tulajdonosát és
az egyeztetett idôpontban a szerelô elvégzi
a mérôóra cseréjét. Ez a lakosoknak díj-
mentes!

Az ingatlanokat, ha az utcában van
csatorna, a meglévô csatornahálózatra rá
kell kötni. Ha az ingatlan nincs a csatorna-

hálózatra bekötve, a tulajdonosának a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény és az önkormányzat a ta-
lajterhelési díjról szóló 16/2004 (VI. 8.)
rendelete szerint talajterhelési díjat kell fi-
zetnie.

Minden, a csatornahálózatba be nem
kötött ingatlan tulajdonosától, használó-
jától az önkormányzat a szennyvízelve-
zetésrôl szóló 20/2002. (XII. 13.) rendele-
te szerint, az önkormányzat egy évre
visszamenôleg kérni fogja a szennyvíz el-
szállításáról szóló eredeti számlát. Aki
nem tudja bemutatni, a rendelet szerinti
bírságot köteles fizetni.

A lakosok 2009. március 31-éig szank-
ciók kiszabása nélkül szüntethetik meg a
fent vázolt jogellenes állapotokat. Termé-
szetesen új bekötéseknél a közmûfejlesztési
hozzájárulásokat be kell fizetni.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, legyenek
partnereink az ivóvízellátással és a szenny-
vízelvezetéssel kapcsolatos szabályok be-
tartásában és betartatásában. Aki visszaélést
tapasztal, kérjük, jelezze az önkormányzat
portáján, vagy levélben.

dr. Szilágyi Ákos Andor
jegyzô

Ingatlan címe:

Ingatlan helyrajzi száma:

Ingatlan tulajdonosának neve és lakcíme
(ha más, mint az ingatlan címe):

Fúrt        db;       ásott        db;  kút van az ingatlanon.

A meglévô kutat nem használom.

A kútból vett vizet locsolásra használom.

Az ingatlanon kizárólag a kútból vett vizet használom

A kútból vett vizet épületen belül, a vezetékes

ivóvízhálózattól teljesen elkülönítve használom.

Az épületen belül kizárólag
a vezetékes ivóvízhálózatot használom.

Dunavarsány, 2009.  ................................. hó  ........ nap

......................................................................................
olvasható aláírás

Dunavarsány Város Önkormányzat Beruházási és Mûszaki osztály
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Tel.: +36-24-521-040, fax: +36-24-521-056,

e-mail: beruhazas@dunavarsany.hu, www.dunavarsany.hu

B E J E L E N T Ô L A P  A Z  I N G A T L A N O N  L É V Ô  F Ú R T  V A G Y  Á S O T T  K Ú T R Ó L
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T Á J É K O Z T A TÓ
értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2009. február 23-ától, 

A 664 Szigethalom – Délegyháza
hétköznap közlekedô járatai módosított útvonalon közlekednek.

A módosítás által a DUNAVARSÁNYI EGÉSZSÉGHÁZ és a SZIGETSZENTMIKLÓSI SZAKORVOSI RENDELÔ
között a közvetlen eljutási lehetôség biztosított.

Útvonal: Vörösmarty M. u. – Görgey u. – Bajcsy Zsilinszky u. – Búza u. – Habitat u. – Vasút sor
www.volanbusz.hu
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Az Alapítvány kuratóriuma 2008. december 19-én
rendkívüli ülést tartott, amelyen az alábbiak megálla-
pítások és döntések születtek: 

Egyetértettünk benne, hogy Alapítványunk intenzí-
ven dolgozik, munkanaplónkat már majdnem megtöl-
tötték a megkeresések és az intézésükkel kapcsolatos
feljegyzések. Csak példaként: eltartási szerzõdés, ha-
szonélvezeti jog, anyagi nehézségek Majosházán,
szintén haszonélvezeti jog körüli vita, illetve lelki
problémák Délegyházán, családi, anyagi gondok, vala-
mint a magányosságból eredõ nehézségek Taksonyban
és Dunavarsányon.

Tucatra tehetõ azoknak a száma, akik álláskeresés-
ben kértek segítséget. Fõleg varsányiak és majosiak
jelentkeztek ezzel a problémával. (Érdekes, hogy ilyen
ügyben még Áporkáról is megkerestek bennünket.) Az
esetek mintegy felében konkrét címekkel és telefon-
számokkal azonnal tudtunk segíteni, a bedolgozási
lehetõségre azonban várni kell. Négy taksonyi és egy
szigethalmi lakótársunknak segítettünk, hogy felke-
rüljenek a 13. választókörzet országgyûlési képviselõ-
jének karácsonyi ajándékozási listájára, valamint a
testületi támogatási listára. Majosházán is segítet-
tünk, hogy néhány rossz anyagi helyzetben lévõ család
élelmiszer adományban részesüljön.

Nagyon jó kapcsolat alakult ki irodánk és a duna-
varsányi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat kö-
zött. Ennek egyik eredménye, hogy megkezdtük a
nagycsaládosok tagcsoportjának szervezését. A varsá-
nyi szekció létrehozásában Darvas Alexandra, Majos-
házán Becze János, a taksonyi testület részérõl pedig
Fekete László ígért segítséget. Sajnos a délegyházi ön-
kormányzat illetékese eddig még nem reagált megke-

resésünkre. Megkaptuk viszont a testület döntését,
miszerint az önkormányzat épületében a tárgyalóter-
met használhatjuk ügyfélfogadásra. A munka megkez-
dését azonban forráshiány miatt csúsztatni kell, a kez-
désrõl tájékoztatni fogjuk a délegyháziakat. Szintén az
anyagi lehetõségeink rendkívüli szûkössége miatt a
majosi központi irodánk élõ telefonos ügyfélszolgála-
ti idejét munkanapokon délelõtt 8 és 12 óra közötti
idõszakra, azaz négy órára kell csökkentenünk 2009.
január 1-jétõl. Az üzenetrögzítõnk folyamatosan mû-
ködik.

Jó hír viszont, hogy a Magyar Vöröskereszt dél-pesti
tagozatától természetbeni adományt kaptunk, amelyet
karácsonyi ajándékként osztottunk ki a támogatási kö-
rünkbe tartozó négy település nehéz helyzetben lévõ
idõs, valamint nagycsaládos lakosai között. A kuráto-
rok segítségével történõ adományozás során egyebek
mellett új ruhanemû, cipõ, és gyermekeknek játék ke-
rült kiosztásra.

Tervünk az alapfeladatunkon, a tanácsadáson túl, az
adományozás folytatása. Alapítványunk továbbá rész-
munkaidõs dolgozók foglalkoztatását is tervezi, akik az
önkormányzatok szociális ellátó munkáját segítenék.
Végezetül gondolkodunk egy fõleg idõsekhez szóló,
havonta megjelenõ újság létrehozásán is.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Értesítjük azokat a nagycsaládosokat, akik a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületéhez kapcsolódó Dunavar-
sány és Környéke Tagcsoport tagjai szeretnének lenni,
a belépési nyilatkozatok kitöltése érdekében jelent-
kezzenek Darvas Alexandránál: 06/20 586-2479,
vagy minden héten pénteken délelõtt a kihelyezett

irodánkban az Árpád u. 14. szám alatt, Majosházán
Becze Jánosnál, Délegyházán pénteken 10 és 12 óra
között az önkormányzat tárgyalótermében, Taksony-
ban pedig Fekete Lászlónál. A jelentkezõket új kis-
gyermekruhákkal, játékokkal tudjuk segíteni.

Vince Judit kuratóriumi elnök 

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet irodavezetõ

AA  MMIISSAA  AA llaapp íí tt vváánnyy   hh íí rree ii

KÖZGYÛLÉS A DUNAVARSÁNYI
SVÁBOK EGYESÜLETÉNÉL

Tájékoztatjuk a tisztelt tagokat, hogy a Duna-
varsányi Svábok Egyesülete éves közgyûlését
2009. március 6-án, pénteken 17 órától tartja a
nagyvarsányi Petôfi Klubban.

Napirend: 2008. évi zárszámadás, közhasznú-
sági jelentés, 2009. évi programok, költségvetés,
tisztújítás.

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, az
újabb közgyûlést változatlan napirenddel 2009.
március 6-án, pénteken 17.15-tôl hívjuk össze.

Kérjük, támogassák idén is személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával az Egyesületet! 

Adószámunk: 18678730-1-13

A 2006. évi SZJA felajánlásból az egyesület-
nek 83.760 forint bevétele volt, amelybôl 50.000
forintot a 2007. évi mikulás ünnepségre, és
33.760 forintot 2008. áprilisában a Trianon Em-
lékmû állításához kapcsolódó történelmi várme-
gye-kirándulásra fordítottunk.

Köszönjük támogatásukat!
Jangel Mátyás

titkár
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Dunavarsányi Napló 7XX. évfolyam 2. szám

ADunavarsányi napló XIX. évfolyam
10. számának 7. oldalán olvastam egy
cikket „Élet a pénztár másik oldalán”

címmel.
Szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy

a cikk íróját nem ismerem, és az írásban
szereplô bolt(ok?) sem tartozik az érdekeltségi
körömbe. Viszont magyar emberként, nagyon
felháborított ez a cikk.

Szerzôje, Dr. Józsefné Babó Gabriella egész
hosszan taglalja benne egy bevásárlóközpont-
ban eltöltött fél napját, az ott tapasztalt élmé-
nyeit.

A lényeg röviden összefoglalva:
Van ott minden: élelmiszer, mûszaki és vegyi

áru, sokat lehet spórolni, így elégedetten jöhe-
tünk haza. Tele bevásárlókocsival a sorban
nézelôdni jó, a kislány nyalja a fagylaltját, még
a kabátját is lecsöpögteti. A pénztárnál gumi-
asztal, „következô vásárló” táblácska, és csi-
nos pénztárosnô az áruház uniformisában, nya-
kában egy kiskendôvel. A pénztárosnô „stand-
ján” nagy a rend, a kódleolvasóval gyorsan
dolgozik, ül a pénztárszékében és mosolyog. A
pénztárszék „akár egy királyi trón”, hogy a raj-
ta dolgozó kényelmesen végezhesse a munkáját.

De a hipermarketben vásárolt áru sem tart
örökké, jönnek a szürke hétköznapok, és bizony
ilyenkor az emberfia „rákényszerül”, hogy a
helyi kisbolt(ok)ban vásároljon. De a dunavar-
sányi bolt(ok) nem hipermarket(ek)! A pénztá-
rosnak nincs „királyi trónja”, nincs gördülô gu-
miasztal „következô vásárló” feliratú táblács-
kával, nincs egyforma uniformis, nincs
kiskendô, nincs kényelem… Viszont van két
sörös rekesz, amin egy párnával, ha nem is ké-
nyelmesen, de lehet ülni. Igen, ez így elég „pa-
rasztos”, de hát, a magyar vállalkozónak már
csak ez jut.

Biztos vagyok benne, hogy ha a hipermarke-
tekhez hasonlóan a magyar kisközértes is tíz
éven át adómentességet élvezne, jutna „királyi
trónra”. De akkor is több jutna a helyi boltos-
nak, ha Ön itt helyben venné meg a hétvégére a
harapnivalót, hisz a helyi kisközértek többségé-
ben is kapható hús, felvágott, zöldség, gyü-
mölcs, de még mûszaki cikket is lehet vásárolni!

Ha Ön és a többi „hipermarket rajongó”
helyben költené el a pénzét, a helyi kisközértes-
nek is módja lenne fejleszteni, nem beszélve ar-
ról, hogy több helyi adót fizetne, abból többet
lehetne költeni a helyi dolgokra. Akkor a helyi
bolt, helyi pénztárosa se kényszerbôl moso-
lyogna, hanem szívbôl, mert tudná, hogy még
jövô évben is lesz munkahelye.

De ha Ön csak a „reggeli kifliért és a tejért”
megy be, abból nemhogy „királyi trón” nem
lesz, de elôbb utóbb a cikkében sajnált pénztá-
rost is valamelyik hipermarket pénztárában fog-
ja viszontlátni, mosolyogni. Mert itt helyben
meg fog szûnni a munkahelye, hisz „tejbôl,
kiflibôl” nem lehet eltartani egy boltot.

Aztán ez a sajnált pénztáros majd kelhet haj-
nalban, hogy beérjen a hipermarketbe dolgozni,
vagy jöhet haza késô éjjel, hacsak nem egész éj-
jel „gürizhet” a non-stop nyitva tartó hipermar-
ketben annyi pénzért, amennyit tálán még itt
helyben is megkeres!

Mert nehogy azt tessék hinni, Tisztelt Höl-
gyem, hogy a hipermarketekben minden
aranyból van! Kérdezzen meg olyanokat is,
akik már dolgoztak ott, vagy esetleg épp ott
dolgoznak most is! Kérdezze meg ôket, miért
mosolyognak olyan szépen a vevôkre! Azért,
mert tényleg szeretik, amit csinálnak, vagy
netán azért, mert be vannak kamerázva, és
minden lépésüket figyelik?! Kérdezze meg
ôket, milyen kényelmes a „királyi trón” napi
nyolc órában, és kérdezze meg, hányszor kell
telefonon rászólni valamelyik felettesükre, ha
ki szeretnének menni a mosdóba?! Kérdezze
meg ôket, mi történik, ha pl. hibát követnek
el! Ha pl. poros az üdítôs üveg a polcon. Nagy
hiba…(biztos megbüdösödik a kóla, ha nem
fénylik az üveg.) Megszidják ôket? Vagy ne-
tán az „okozott kárt” levonják a fizetésükbôl?
Egy poros üdítôsüveg „árából” már meg is le-
het venni a „királyi trónt…”

És akkor Ön azt kérdi, „hol a munkavéde-
lem?” Budapesten, a II. kerületben, a Margit
krt. 85-ben. Ne habozzon! Irány Budapest!
Panaszolja be a dunavarsányi bolt(ok) veze-
tôjét, hátha a nyakába(nyakukba?) varrnak
még egy jó nagy büntetést! Csak aztán ne tes-
sék sírni, ha a reggeli kifliért is a hipermarke-
tekben kell majd sorban állnia… 

Én nem mondom, hogy nem vásároltam
még nagy bevásárlóközpontban. Igen, úgy,
negyedévente mi is elmegyünk, de soha nem
fogom „leszólni” azért a helyi közértest, mert
nincs „következô vásárló” táblácska, vagy ép-
pen „királyi trón” az alkalmazottjának a fene-
ke alatt. Munkámból adódóan is sokfelé meg-
fordultam már Európában, de ezt a fajta szét-
húzást, ami ebben az országban van, talán se-
hol nem tapasztaltam. Ekkora „anti-lo-
kálpatriotizmus”, mint Magyarországon, a vi-
lágon nincs.

Ausztriában, akinek három tehene van, az
abból megél. Mert Hans, Jürgenéktôl veszi a
takarmányt a teheneknek, cserébe Jürgenék
nem a hipermarketbe mennek tejért, hanem
Hansékhoz, a helyi benzinkúton tankol, cseré-
be a helyi benzinkutas a helyi kisboltban vá-
sárol, a helyi kisboltos a helyi autószerelônél
javíttat, a helyi iskolában a helyi önkormány-
zat a helyi vállalkozót kéri meg, hogy csinál-
ja meg a csöpögôs csapot stb. Ott nem az a
cél, hogy „dögöljön meg Hansék tehene, mert
ha nincs tehén, Hans nem fog Jürgentôl vásá-
rolni takarmányt, és lehetne folytatni a
sort…!”

Remélem, sikerült szemléltetnem, azt, amit
akartam. Nem az volt a célom, hogy Önt meg-
sértsem, hanem próbálok a magam módján
egy picit „osztrákosítani” a gondolkodásmó-
dunkon. Ha ennek a cikknek a hatására, csak
egy emberrel több vásárol be a hétvégére itt, a
helyi boltok valamelyikében, ha egy emberrel
több tankol a helyi benzinkúton, ha az elrom-
lott autót nem a szomszéd faluban javíttatják
meg, ha a helyi vállalkozók közül csak egy is
munkát kap az önkormányzattól, már megérte!

Ennek reményében kívánok mindenkinek
eredményekben gazdag esztendôt!

Papp József

Élet a hipermarketeken túl…
– Avagy, ne dögöljön meg Hansék tehene! –

ÖRÖMTELI, KÖSZÖNÔ SOROK

Január 20-án, délelôtt ¾12-kor az új parko-
lóban a kocsikulcsomat figyelmetlenül a zse-
bem mellé tettem, a patikában megvettem,
amiért mentem, de a kocsihoz visszatérve a
kulcsomat nem találtam. Kerestem a patiká-
ban, ahová – noha már zárva volt – segítô-
készen beengedtek, körülnéztünk, de nem ott
veszett el. Így a pótkulcsot kellett elhoznom,
és azzal folytattam az utamat.

Másnap ismét elmentem a patikába, a postá-
ra, az önkormányzat portájára, és többektôl
kérdezôsködtem, eredménytelenül. Felhívtam
a rendôrôrsöt, ahol ugyan nem tudtak a kulcs-
ról, de nagyon segítôkészen sok értékes infor-
mációval segítettek, így nem kellett rohannom
a szervizbe, átkódoltatni a kocsi záró-riasztó
berendezését. 

Délután megkérdeztem Shäffer Doktor úr
rendelôjében is, nem tudnak-e valamit a kulcs-
ról. Mintegy fél óra múlva felhívtak telefonon,
hogy valaki az imént, a rendelés elôtt az ajtóra
felragasztotta a kulcsomat, és így hamarosan,
nagy örömmel át is vehettem.

Egy nappal késôbb felhívott a rendôrôrs,
hogy találtak egy kulcsot, menjek, nézzem
meg, az enyém-e. Örömteli meglepettséggel
köszöntem meg az odafigyelésüket, de mond-
tam, hogy idôközben a kulcsom megkerült!

Bár mindenhol igyekeztem megköszönni a
segítôkészséget, szeretném ezúton is megis-
mételni mindazoknak, akik visszasegítették
hozzám a kulcsot!

Külön köszönöm annak az ismeretlen-
nek, aki a kulcsot megtalálta, és elvitte az
orvosi rendelôbe, majd felragasztotta az aj-
tóra!

Egy újabb adalék, hogy miért is jó Dunavar-
sányban élni, lakni!

Bagdy István
Vörösmarty u. 40.

ÍZÜLETI PANASZOK
szakorvosi kezelése

hagyományos és keleti

módszerekkel.

Dr. László András
szakorvos

Dohányzásról leszokás,
szexuális zavarok, vegetatív zavarok,

fogyókúra.

Rendelési idõ:
bejelentkezés alapján.

Sürgõs esetben hétvégén is
elérhetõ szolgáltatás.

Tel.: 06-30 2277-490
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Január utolsó szombatján kora este
gyülekeztek a 14. dunavarsányi banyabál
vendégei. A bejáratnál nemcsak a forralt
bor, de egy krampusz is gondoskodott a
jó hangulatról. Ezen a napon még a férfi
szakaszt is nôk látogatták, és a hímnemû
zenészeknek is kötelezô volt a nôi viselet.
Az öltöny nemkívánatos viselet volt, ami
inkább a szúrós tekinteteket vonzotta.

A banyák bevonulója után következett
a jelmezverseny. Volt itt rosszlányoknak
öltözött banda, tiroli népviseletbe bújt
asszony, japán pár, és még sorolhatnám
a fantáziadús jelmezeket. Az aranyme-
dál fôdíjat végül a házaspárnak öltözött
kettôs vihette el, de nem kellett szé-
gyenkeznie Bubó doktornak (Dr. Kun
László háziorvos) sem, aki gyors vérát-
ömlesztéssel javított a betegek kedély-
állapotán.

Nôi ruhát öltöttek a szigetszentmiklósi
zenészek is. Stark Ferenc és Nagy László
nemcsak a hangulatot, de az öltözéket is
eltalálta.

A Banyabált idén is a Lányok Asszo-
nyok Klubja szervezte. A „fôbanya”

Ullmanné Király Edit a boldog arcokon
és a vendégek számán mérte le az est si-
kerét. Nem csalódtak a szervezôk: a
sportcsarnok idén is megtelt. 

Batyus bál lévén mindenki maga gon-
doskodott a menürôl. Azért volt, aki má-
sokra is gondolt: Gergôné Varga Tünde és
családja minden asztalra varázsolt egy fa-
sírtkölteményt.

A csarnokban egész éjjel tartott a viga-
dalom. Volt, aki jelmezben, ám legtöbben
a nélkül ropták a táncot. A tizennégy év-

vel ezelôtti induláshoz képest sajnos ma
már elmondható, hogy egyre kevesebben
veszik komolyan a „banyabál” felhívást.
Hogy tudni illik, beöltözve kell megje-
lenni, s a hétköznapi viselet itt nem módi.
Régen például azt a férfit, aki nem öltö-
zött banyának, büntetésbôl pucérra
vetkôztették. Ma pedig meg sem szólták
az öltönyben bálozó néhány férfit.

A banyák latin táncát az éjféli meglepe-
tés követte, benne a szombat esti láz
gyôztes párja: Molnár Andrea és Katus
Attila. Fellépett „Dunavarsány Medvecz-
ky Ilonája” is, akit civilben Szabó Csabá-
né Erzsikeként ismerhetünk. Ôt is kabrió
hozta a táncparkettre, és Bóna Zoltán pol-
gármester segítette ki az autóból.

Valamennyi fellépô kitett magáért, és a
közönség olyan produkciókat láthatott,
amelyekért érdemes volt idén is elmenni
a banyabálba.

Szilvay Balázs

Dunavarsányi Napló XX. évfolyam 2. szám8

Egy este férfiak nélkül !
Ez a banyabál, amelyen lányok, asszonyok, idôsek és
fiatalok mind ott lehettek. Csak a férjek nem, akiknek
ezúttal az otthon magánya jutott. Kimenôt kaptak a banyák,
hogy jelmezben vagy a nélkül, seprûvel vagy kendôvel, de
ott legyenek a bálon. És persze, hogy a sportcsarnokban,
mert hol is férhetne el csaknem ezer banya.
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Február 14-én, szombaton disznóvágást

szervezett a Petôfi Mûvelôdési Ház az épü-

let elôtti szabad területen. A hajnali órák-

ban levágott sertés vérébôl már kilenc órá-

ra reggeli készült, amit kenyérrel, pálinká-

val és forralt borral fogyaszthatott bárki.

A feldolgozás után este hatkor kezdôdött a toros vacsora,

amelyre százötvenen váltottak jegyet a Mûvelôdési Ház

nagytermébe. A menü orja leves, hurka, kolbász és toros

káposzta volt, amit a vendégek jó ízzel fogyasztottak.
Szilvay Balázs

Dunavarsányi Napló 9XX. évfolyam 2. szám

DDiisszznnóóvváággááss  „„vváárroossii””  mmóóddrraa

Bálint napi

BATYUS BÁL

Február 14-én rendeztük
meg a Bálint napi batyus bált.
Találkozókat már szerveztünk
sokat, de bálból ez volt az
elsô.

Nagy izgalom és körültekin-
tô készülô dés elô zte meg a
rendezvényt. Azt szerettük
volna, hogy minden jól sikerül-
jön. Így is lett!

Köszönjük minden közremû-
ködô nek, segítô nek, fellépô
nek és vendégnek, hogy egy
jól szervezett bált mondha-
tunk magunkénak, és remél-
jük, hogy legközelebb is ha-
sonlóan nagy számban jön-
nek el a dunavarsányiak. Ter-
veink szerint a következô bá-
lunk a Katalin bál lesz.

Dunavarsányi Népdalkör
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2008. végén felkeresett egy kedves
hölgy, aki félve kérdezte tôlem, hogy le-
het-e kiállítást rendezni itt, a Petôfi
Mûvelôdési Házban. Érdeklôdtem a té-
mája iránt, és amikor elkezdett mesélni a
KURULTAJ-ról, élménybeszámolója
közben nekem is felcsillant a szemem.

A hölgy, aki megkeresett, Újhelyi And-
rea, a helyi Ôseink Útján Hagyományôr-
zô és Íjász Klub egyik tagja. Férjével,
Zimmermann Péterrel, valamint Papp
Gábor képviselô úrral összedugtuk a fe-
jünket, hogy mit lehetne ebben a két hét-
ben csinálni.

Mindenki elfogadta az ötletemet, hogy
minél több ismeretet átadni minél több
embernek, minél sokoldalúbban, minél
színesebben.

A folyosón kiállítottuk a képeket, hogy
aki betér a házba tanfolyamra, klubfog-
lalkozásra, vagy akár a könyvtárba, meg
kell, hogy nézze. Így is történt. A gyö-
nyörû, színes fotó felkeltette az érdeklô-
dést. Informatikus kollegám képújságot
készített a KURULTAJ honlapról 370 fo-
tóval, ami az elôtérben reggeltôl estig fo-
lyamatosan ment. Az egyik teremben fel-
állítottunk és berendeztünk egy jurtát.
Dobokat, fegyvereket, íjakat, vérteket,
bôröket, valamint korhû ruhákat állítot-
tunk ki.

A kiállítás és a rendezvénysorozat
megnyitóján, majd Bíró András Zsolt ant-
ropológus, humánbiológus élménybeszá-
molóján a kazakisztáni expedícióról
százötven fô volt jelen.

Vetítések formájában került sor a rövi-

dített KURULTAJ film és a három Csil-
lagösvényen címû produkció vetítésére,
amelyet 20 és 30 fôs állandó közönség lá-
togatott.

A magyarságtudat verseit mutatta be if-
jú Tompó László irodalomtörténész, me-
lyen a „törzsközönség”-en felül a környe-
zô településekrôl is átlátogattak.

Papp Gábor képviselônk egyeztetésé-
nek eredményeként a dunavarsányi álta-
lános iskolás gyermekek megtekintették
a kiállítást és a jurtát, és évfolyamonként
két délelôtt rendhagyó történelemórára
jöttek át és vettek részt, melyet Kelemen
Zsolt lovas íjász tartott. Projektoros
kivetítôvel korosztályoknak megfelelôen
szemléletesen mutatta be a nomád pász-
torkodást, a ló- és kutyatartást. A gyerme-
kek ámulva hallgatták az elôadót a ló és
lovas együttmûködésérôl, együtt dolgo-
zásáról. A tanulók fegyvereket, nyerge-
ket, sisakokat próbálhattak ki. Ötszáz ta-
nuló hallgatta a régmúlt idôrôl, a magyar
hadviselésrôl Kelemen Zsoltot.

Tapasztalatom szerint mindig népes
közönséget vonzanak a szabadtéri bemu-
tatók és kirakodóvásárok. Hideg lévén
egész napra nem tervezhettünk kinti
programokat, de 11 órától 16 óráig a sza-
badtéren lehetôség nyílt az íjászkodásra.
A mûvelôdési ház elôterébe kirakodóvá-
sárt szerveztünk. Lószerszámok, lovas és
íjászcsizmák, magyar témájú könyvek,
ingek, pólók, kandzsik, körhû ezüsték-
szerek vására zajlott. A ház udvarán ke-
mencében sütöttük a lángost, gáncát, üst-
ben fôtt a szürke marha kölessel. 13 óra-

kor a nagyteremben egyórás bemutatót
tartottak a barantások, amit tánctanítással
és táncházzal zártak.

Hûvös volt az idô, fújt a szél, de nem
riasztott el senkit az íjászattól. Aki me-
legre vágyott, a kamarateremben rovást
tanulhattak, melyet Szondi Miklós tartott,
és utána minden résztvevô Szondi Mik-
lós: Történelmünkhöz magyarul címû
könyvét kapta ajándékba, amit a szerzô a
helyszínen személyre szólóan dedikált.

Végül, de nem utolsó sorban elérkezett
az utolsó nap. Este hat órakor Vukics Fe-
renc elôadást tartott A KURULTAJ régen
és ma, a nemzeti összefogás jelentôsége
címmel, majd állófogadás kertében kötet-
len beszélgetést folytatott az
érdeklôdôkkel. Nemcsak dunavarsányiak
ültek a teremben, jöttek Szigetszentmik-
lósról, Halásztelekrôl, Soltról, de még
Pápáról is.

Megköszönjük Dunavarsány Önkor-
mányzatának, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskolának az Ôseink útján ha-
gyományôrzô íjászcsoport tagjainak, és
a kurultajos szervezôknek a támogatást,
a részvételt. Külön köszönet Papp Gá-
bor képviselô úrnak, Zimmermann Pé-
ter és Újhelyi Andrea önkéntes szerve-
zôknek, hogy ez a rendezvénysorozat lét-
rejöhetett.

Kívánom, hogy ez az együttmûködés a
továbbiakban is megmaradjon, és több
hasonló értékes programot rendezhes-
sünk együtt.

Szabó Julianna 
intézményvezetô,  Petôfi Mûvelôdési Ház

Véget ért Dunavarsány leghosszabb
rendezvénysorozata, a KURULTAJ

Új program
a mûvelôdési házban

MODERNTÁNC
OKTATÁS

Hip-hop, Break, Pance,
Electric boogie

Jelentkezés:
március 10-11-én 17 és 18 óra között.

Érdeklôdni a 06/20 431-2873-as
telefonon lehet!

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Önkormányzat

2009. március 10-én, kedden 17 órakor
közmeghallgatást tart a nagyvarsányi

Petõfi Klubban.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket!

Polgármesteri Hivatal
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Nagy izga-
lommal vár-
tuk az ered-
mény-hirdeté-
seket, mivel
immár 4. alka-
lommal mé-
rettük meg
magunkat. A
hosszú hóna-
pok kitartó

munkája meghozta gyümölcsét, melyet az eredmények tükröz-
nek is. A Nagycsoport bronzminôsítést kapott, míg a
felnôttek 1 év kihagyás után újra hozták formájukat, és
aranyminôsítést szereztek mind a két produkciójukkal. Rá-
adásul a felnôtt csoport Lendület címû produkcióját beválasztot-
ták a legjobb 15 produkció közé.

A produkciókat mindenki láthatja majd a Majorette Esten má-
jus 29-én, és a Város-napi rendezvényeken is.

Köszönjük a szülôk segítségét! Gratulálunk a lányoknak a
szép eredményekhez, és további jó munkát kívánunk a
következô produkciókhoz!

Mekler Andrea

Ifi „D” kategóriában indultak az alábbi párosok:
Turcsák Dávid – Marinyák Alexandra
Dobos Richard – Mosbontner Vivien

Ifi „C” kategóriában:
Szentivánszki György – Szentivánszki Mercédesz

Junior II. „D” kategóriában:
Juhász Patrik – Bálint Zsuzsanna
Almás József – Bálin Dorottya

Tanáraik felnôtt „A” kategóriában indultak.

Szép sikereket értek el mindannyian, de három kiemelkedô
eredmény is született. Az M&M TSE-t képviselô Turcsák Dá-
vid és Marinyák Alexandra, valamint Juhász Patrik és Bálint
Zsuzsanna párosok megnyerték a versenyt, így BUDAPEST
BAJNOKOK lettek, valamint tanáraik is elnyerték a Budapest
Bajnok címet.

Gratulálok minden résztvevônek, és további sikeres felkészü-
lést kívánok az elkövetkezendô versenyekhez, valamint kívá-
nom, hogy az Országos Bajnokságon májusban hasonlóan szép
eredményeket tudhassanak magukénak versenyzôink.

Mekler Andrea
az M&M TSE elnöke

A DUNAVARSÁNYI MAJORETTE ÉS TÁNC EGYESÜLET

A 2009-es VI. AMITA
TÁNCMÛVÉSZETI VERSENYEN

Az M&M Tácsport Egyesület versenyzôi

Budapest Bajnokságon
vettek részt

Idén is megrendezésre került az Országos Amatôr Ifjúsági
Táncverseny Budapesten 2009. február 7-én, melyen a Duna-
varsányi Majorett és Tánc Egyesület 2 csoportja is indult 3
produkcióval. 
Négy korcsoportban (általános iskolás alsós, általános iskolás
felsôs, középiskolás és felnôtt), 2-2 kategóriában (hipp-hopp
és jazz) hirdették meg a versenyt. A nagycsoport a Szív, a
felnôttek a Lendület és a Chicagó produkciójukkal indultak,
hipp-hopp és jazz kategóriában.
A versenyen 1697 versenyzô 210 mûsorszámmal vett részt,
emiatt maratonira sikerült a nap, reggel 9-tôl éjjel 23 óráig
tartott a verseny.

A Magyar TáncSport Szövettség Tökölön a sportcsarnok-
ban rendezte meg az idei Budapest Bajnokságot 2009.
február 8-án.
A versenyen 5 párosunkon kívül tanáraik – Schreiner Ba-
lázs és Molnár Andrea – is indultak.
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ÚTRAVALÓ

A Biblia Évétôl a Kálvin Emlékévekig

Elmondható, hogy a Biblia Éve – 2008 ren-
dezvénysorozat országosan és Dunavar-
sányban is szép eredményekkel zajlott le.

Kézbe, asztalra, kiállításra kerültek azok a Bibli-
ák, amelyek inkább csak a polcokon voltak. Szé-
leskörûen napirendre, vitára és továbbgondolásra
kerültek azok a lelki és tudományos értékek, kér-
dések, amelyek legtöbbször a „beavatottak” gon-
dolataiban és mûhelyeinek rejtekében maradnak.
Kertek épültek, ételek készültek és tanulmány-
utak szervezôdtek a bibliai leírásokhoz és a Bib-
lia sajátos történetéhez kötôdôen. A Biblia Éve
szellemes, fantáziadús, tanulságos és színes re-
pertoárja országosan kötetnyi méretû. De ne-
künk, dunavarsányiaknak sem kell szégyenkez-
nünk. A Református Alapítvány Szentírással
ajándékozta meg a dunavarsányi intézmények
vezetôit. Fotókiállítást rendezett a Vizsolyi Biblia
szülôföldjérôl a Mûvelôdési Házban. A Refor-
mátus Gyülekezet kétnapos kirándulást szerve-
zett ugyanerre a vidékre: Göncre, Vizsolyba, Sá-
rospatakra, Sátoraljaújhelyre. A cserkészek ked-
venc bibliaidézetüket igyekeztek fatáblára vésni.
Ugyanôk – a kézimunkaszakkörrel és a Mûvelô-
dési Házzal összefogva – Biblia Kiállítást állítot-
tak össze a helyi múzeumban. Bizonyára mind-
ezek hatása tovább lelkesít a szívekben, az el-
mékben és az akaratokban a Szentírás által érin-
tett, érinthetô minden területen.

A Biblia Évének élô és ható friss élményeivel
hamarosan kezdetét veszi a Magyarországi Refor-
mátus Egyház által meghirdetett Kálvin Emlék-
évek 2009- 2014. rendezvénysorozat. Az elsô év-

szám a genfi reformátor születésének 500. évfor-
dulóját, a második halálának 450. évfordulóját jel-
zi. Világszerte megemlékezések kutatják, értelme-
zik és értékelik Kálvin hagyatékának máig megha-
tározó jelentôségét. Ez utóbbi kitapintható nem-
csak a magyar protestáns egyháztörténet folyama-
tában, de általában a magyar szellem és társada-
lomtörténet alakulásában is. A genfi reformáció és
reformátor szelleme hazánkban jelentôs hatással
volt a „két pogány” szorításában élô magyarok
nemzeti függetlenségi törekvései számára. Váro-
sunk lakosságának többsége az elmúlt 100 eszten-
dôben, különösen is az elmúlt 60 esztendôben te-
lepült e helyre az egész Kárpát medencébôl. En-
nek megfelelôen közel 100 esztendeje van már
szervezett református egyházi élet is e helyen. Az
elsô tárgyi emlékek: terítôk, úrvacsorai és
keresztelô edények 1915-bôl valók. Az elsô évek-
ben – az ôsegyházi mintára történô – házi isten-
tiszteletek adtak otthont a közös imádságoknak.

Készülve az évfordulókra, 2007. tavaszán a vi-
lág különbözô országaiból 50 teológus vizsgálta,
hogy mi Kálvin János ma is jelentôs szellemi ha-
gyatéka. E konferencia dokumentumából most –
a rendezvénysorozat küszöbén – az elkötelezô
meggyôzôdést idézzük. „A református egyházak
számára Kálvin az inspiráció állandó forrása,
ezért mély hálával és örömmel tekintenek elôre
az emlékünnepélyre, s önmaguk újraelkötelezé-
sének és megújulásának lehetôségét látják ab-
ban. Szeretnék megosztani Kálvin igazi szellemi
hagyatékát más hagyományú keresztyénekkel és
az egész társadalommal.”

Hisszük, hogy városunk szellemi értékekre ér-
zékeny lakossága is örömteljes várakozással van
a rendezvénysorozat iránt nemcsak azért, mert a
magyar reformátusság mind városunkban, mind
a Kárpát-medencében, mind pedig világméretek-
ben jelentôs értékhordozó szerepet vállal, hanem
azért is, mert bizonyára sokan valljuk Illyés Gyu-
lával együtt:

„Hiszed, hogy volna olyan – amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?

Nem hiszem.*

A Presbitérium

*Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmûve elôtt

Az elmúlt két esztendô pünkösdszombatján
ünnepélyes formában került átadásra a Kö-

zösségi Ház egy-egy elkészült területe. Elôször a
Kápolna a Kolumbáriummal, majd a teljes alagsor
Junior és Szenior Klubbal. Sôt, már arról is olvas-
hattunk többször, hogy egyik-másik családi, vagy
társadalmi rendezvénynek a Közösségi Ház adott
otthont. 

Közben folyamatosan zajlik az építkezés. Az
arra járók – bár külsôleg nagy változásokat nem
tapasztalhatnak – észlelhetik, hogy füstöl a ké-
mény, ami azt jelenti, hogy immáron fûtött helyi-
ségekben folyhat a munka, vagy történhet bármi-
lyen rendezvény. Mindez már a célegyenest jelzi,
bár annak még csak az elejét. Egyenesben va-
gyunk! Reméljük, hogy nem lesz több kitérés,
megtorpanás, és június 7-én – Szentháromság Va-
sárnapján – ünnepélyes keretek között vehetjük
használatba az egész épületet. Idôben egy kicsit
csúszunk, de figyelembe véve a felmerült techni-
kai, gazdasági és társadalmi nehézségeket csak
hálásak lehetünk: Soli Deo Gloria. Továbbá –
ezen a ponton is – köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik imájukkal, munkájukkal, pénzbeli
és természetbeni hozzájárulásukkal segítették/se-
gítik a terv megvalósulását. 

A hátralévô feladatok a következôk: kapuk
véglegesítése, tereprendezés, parkosítás, a
fôbejárat lépcsôzetének, teraszának elkészítése,
még hiányzó belsô nyílászárók beépítése, festés,
mázolás, burkolás, szerelvényezés befejezése,
lámpák, csillárok felszerelése, lépcsôk, korlátok,
átjárók munkálatainak befejezése, sok-sok takarí-
tás, díszítés, berendezés.

A célegyenesig eljutni nem kis feladat. A cél-
egyenesben a tempót és a minôséget tartani – eset-
leg fokozni – még nagyobb feladat. Minden sporto-
ló személyes tapasztalata ez. Éppen ezért újra oda-
fordulunk Dunavarsány lakosságához, hogy az a
széles társadalmi összefogás, amely a kezdeménye-
zésben benne volt, amely mind a mai napig – bár
hullámzó intenzitással – eredményesen vitte az
építkezést, új lendületet vegyen. Erre az „összvar-
sányi” új lendületre van szükség, hogy a fenti mun-
kálatok elkészüljenek mind az anyagiak, mind a
felajánlott munkák, és nem utolsó sorban a jó ötle-
tek és az egymást bátorító szó szempontjából. Nem
vitás, hogy amire még szükség van, könynyedén
elôteremthetô, ha a célegyenesben sokan felsorako-
zunk e nagy vállalkozás utolsó hajrájához. Ezt kér-
jük Dunavarsány közösségi érzékenységgel és kö-
zösségi igénnyel megáldott népétôl. Mindenkinek

van valamije, amivel e közösséghez csatlakozhat.
Ne engedjük, hogy bármi vagy bárki visszatartson
bennünket a hasznos és örömteljes hozzájárulástól.

Ezúton ismételjük meg azt a korábbi felhívásun-
kat, amely annak idején szép eredményeket hozott,
de még hagyott pótolni valót. Így szívesen foga-
dunk használható bútorokat, konyhai felszerelése-
ket, dísztárgyakat, szônyegeket, függönyöket, ké-
peket, ágynemûket, kerti szerszámokat, barkács-
szerszámokat stb. Minden használható és esztéti-
kus adományukat rendeltetésének megfelelôen
fogjuk használni. Abban a világban, amelyben a
szükség és a meggondolatlan pazarlás ellentmon-
dásos módon együtt van jelen, úgy érezzük, hogy e
felhívás sokak kedvére és az egész közösség javára
szolgálhat. Mint ahogy eddig tettük, a felajánlás és
hozzájárulás minden formáját köszönettel vesszük,
megbecsüljük, és felelôséggel használjuk. 

A célegyenes örömteljes megfutásához Duna-
varsány apraját, nagyját ezúton hívjuk meg annak
érdekében, hogy a célbaérés örömében, e bátor
vállalkozás sikerében minél többen osztozzunk,
és június 7-én mindannyian hálás megelégedett-
séggel ünnepeljünk.

Csobolyó Miklósné
Soli Deo Gloria Közösség elnöke

Célegyenesben a Soli Deo Gloria Közösségi Ház építése
– Az átadás tervezett ideje június 7. –

Református Egyházi Események
Március 1. 10 óra
Böjtfôi istentisztelet úrvacsoraosztással
Bibliavasárnap

Március 6. 18 óra
Nôk Világimanapi Ökumenikus Istentisztelete

Március 8. 10 óra
Vasárnapi istentisztelet

Március 15. 10 óra
Ünnepi istentisztelet nemzeti ünnepünkön

Március 22. 10 óra
Diakóniai istentisztelet a Ceglédi Egészségügyi
Gyermekotthon dolgozóinak és ápoltjainak
látogatásával

Március 29. 10 óra Vasárnapi istentisztelet

_Dunavarsanyi_Naplo_2009-02_.qxd  2009.02.24.  20:28  Page 12



Dunavarsányi Napló 13XX. évfolyam 2. szám

Wágner Antalról is írni kell! Tónit már na-
gyon régen ismerem. Több évvel ezelôtt
kerestem egy üvegest az iskolával szembe-
ni kis utcában. Mivel az üveges nem volt otthon,
hiába csengettem, kiabáltam, senki sem jött ajtót
nyitni. Helyette a szomszéd házban lakó munkaru-
hás, feketehajú fiatalember indult a kerítés felé,
hogy megnézze, kit keresnek, mert a kutyája ékte-
lenül csaholt. A kertkapu felé haladva az idege-
sen ugráló kutyáját a hátsó kertbe parancsolta.
Közelebb menve már jobban szót érthettünk egy-
mással, noha ôt elôször hallva nem minden szavát
értettem teljesen (mint késôbb megtudtam ez nála
kiskori betegségbôl visszamaradt probléma).
Elôadtam hát jövetelem célját, ô pedig elmondta,
mikor jöhetek máskor, mikor lesznek itthon a
szomszédban. 
Ettôl a perctôl kezdve, ha találkozunk az utcán,
vagy elbiciklizik a házunk elôtt, mindig odakö-
szön, és jó munkát kíván nekem. Legtöbbször a kis
kétkerekû kocsiját húzza, telirakva vassal vagy
esetleg olyan tárgyakkal, amelyekrôl úgy gondol-
ja, hogy még otthon a ház körül fel tud valamire
használni. 
Tóni sokat dolgozik! Kertet ás, fát vág, a kapott fi-
zetségét gondosan elrakja, majd az utolsó fillérig
otthon odaadja anyukájának. A temetôben is sok-
szor találkozunk. Ô is locsolja a rokonok sírját, én
is. Ha cipelem a vizet, kikapja a kezembôl a vöd-
röket, és nagy léptekkel sietve viszi a sírhoz, én
pedig csak rohanok utána. Hiába mondom: “Anti-

ka, ne fáradjon, majd viszem én, hiszen elég önnek
a saját munkája...” Nem, ô erre oda sem figyel,
csak cipekedik, a vödörbôl kiloccsanó víz a nad-
rágjára loccsan, az sem zavarja, csak megy és lo-
csol, mire pedig odaérek, már üres a vödör. Van
úgy, hogy megáll egy-két szóra a kerítésemnél, el-
mondja: “most megyek a mamához segíteni, ....ma
rohanok, mert vigyázni kell apura... (Az édesapja
fekvôbeteg.) Már kétszer dolgozott nálunk a kert-
ben, talicskázott, fát hordott. Mind a kétszer tisz-
tességesen elvégezte a munkáját, becsülettel dol-
gozott. Amikor ketten hordtuk a fát, én a kisebb
gurigákat talicskáztam, ô pedig a nagyobbakat ci-
pelte. Ha látta, hogy a talicskámat túlságosan meg-
pakoltam, azt már nem engedte tolni, mert nekem
nehéz lesz. Egyszerûen kikapta a kezembôl. „Nem
engedem, mert anyunak sem engedem az ilyen ne-
hezet cipelni!” Neki nem esik ki a kezébôl a kapa-
nyél, szeret dolgozni. 
Legutóbb Antival két napot dolgoztunk együtt.
Nehéz munka a facipelés! Hogy ne szomjazzon,
üdítôvel kínáltam, de másnapra csak ásványvizem
volt, gondoltam öt-hat mandarinnal pótolom. Anti
ekkor is sokat dolgozott, izzadt homlokát sûrûn
megtörölte, a vízbôl is iszogatott, de a mandarin-
hoz nem nyúlt. Megkérdeztem: miért nem eszel a
gyümölcsbôl, nem szereted? “Nem, ahhoz nem
nyúlok, azt viszem haza apunak! Feldaraboljuk kis

kockákra, és apu úgy meg tudja enni” Mi-
csoda nemes lélek, önzetlenül lemond a ne-
ki szánt falatról is, hogy a beteg apjának tud-

jon belôle vinni, pedig megehette volna. Ekkor a
szívem öszszeszorult, arra gondoltam, vajon há-
nyan tennék ezt meg rajta kívül? A meghatódott-
ságtól a könnyeimmel küszködve odébb mentem,
hogy ne lássa a szemem.
Aztán a munka befejeztével összesöprögetett, el-
rakta a szerszámokat a helyére, kis csomagját fel-
vette a tönkrôl, már fel is pattant a biciklijére, és
indult. “Majd szóljál, ha kell ásni, majd gyüvök!”
Hát, ilyen ez a Tóni, Dunavarsány tiszteletremél-
tó, becsületes polgára, aki a nehézségei ellenére is
EMBER, és akit jóságáért sokan szeretünk!

Dr. Józsefné Babó Gabriella

Városunkban egy utca és egy köz elnevezése,
37 új otthon felépítése, egy leégett ház újjá-

építése, és két otthon renoválása, megerôsítése,
bôvítése, továbbá sok jószándékú, segítôkész em-
ber szépzlékezete, s talán néhány tisztes otthonhoz
jutott ember ôszinte hálája is hordozza emlékét.

Millard Fuller hitvesével együtt 30 esztendôvel
ezelôtt hozta létre a Habitat for Humanity – Hajlé-
kot az Emberiségnek – elnevezésû mozgalmat,
amely világszerte több mint 300.000 családnak, te-
hát közel kétmillió embernek tette lehetôvé, hogy
tisztes és megfizethetô saját otthonában lakhasson. 

29 éves korában, mint fiatal jogász vállalkozó
már egymillió dollár saját vagyont mondhatott ma-
gáénak. Ekkorra azonban – hitvesével együtt –
megerôsödött benne az a meggyôzôdés, hogy nem
a boldogtalan gazdagok, hanem a boldog segítôk
életét kívánja élni. Eladták mindenüket, a pénzt jó-
tékonyságra fordították, s megkezdték – a keresz-
tény hitre épülô – otthonteremtô mozgalmukat.
Afrikai és amerikai programjaik után szinte az
egész világon elterjed a Habitat misszió. A kilenc-
venes évek elején érte el hazánkat. Vácott, Gödön
és Csepelen épültek az elsô házak. Nehéz volt a
magvetés az áldozathozataltól sokszor idegenkedô
magyar földben. A nehézségek miatt Millard
Fuller éppen tíz évvel ezelôtt Magyarországra lá-
togatott, hogy döntsön a továbbiakról. Ekkor a be-
zárás helyett megújult bizalommal támogatta az
akkor hivatalba lépô országos igazgató hiteles és
reális terveit. 

E tervek között szerepelt a dunavarsányi
Habitat közösség létrehozása, és Habitat építkezés
beindítása, amelyet az országos igazgató, mint du-
navarsányi lelkész és önkormányzati képviselô kü-
lönösen is szorgalmazott. Az akkori képviselô-
testület bölcs, támogató döntésével megbízható
partnernek bizonyult. 2000 elején fölállt az önkén-
tes csapat, élén elkötelezett vezetôkkel. Mindig
volt megfelelô szakértô is, hogy a napi feladatokat
igazgassa. Büszkeséggel gondolhatnak ezekre az
évekre a támogatók, a döntéshozók, az idejükbôl

és képességeikbôl e célra áldozók, valamint a kö-
rültekintôen igazgatók, hiszen e tevékenység azt
jelentette, hogy városunkban széles társadalmi ösz-
szefogással megvalósult egy – sem elôtte, sem az-
óta nem létezô – karitatív/szociális otthon – és
közösségteremÕtô munka az egész város javára, s
felépült negyven lakás a benne lakók javára. Meg-
változtathatatlanul igaz ez akkor is, ha a Habitat
keresztény szellemiségû etikáját és logikáját nem
mindenki értette; akkor is, ha az emberi irigység,
szeretetlenség, gyarlóság olykor ezt a munkát is
kísérte; és akkor is, ha az így lakáshoz jutók bol-
dogsága ritkán nyer hálás kifejezôdést; sôt még
akkor is, ha egy-két családról azóta kiderült,
hogy nem tud igazán élni a nagy segítséggel.
Ezekrôl nem a Habitat tehet. Egy dolog biztos. A
Habitat dunavarsányi tevékenysége révén a nyu-
gati lakópark közmûvesítése felgyorsult, sok jó
közösségi program megvalósult, s negyven csa-
lád jutott olyan tisztes otthonhoz, amelyre a
Habitat nélkül akkor kilátásuk sem volt. Közben
természetesen más városokban – például Csurgón
– is nagy lendülettel folytak az építkezések úgy,
hogy 2005-re már több mint 100 Habitat otthon
volt országszerte. 

Aztán jött a megtorpanás, mert Millard Fuller
ekkora már megvált saját alapítású és óriási világ-
szervezetté fejlesztett vállalkozásától. A többszáz-
ezer otthon megteremtése, valamint a sok-sok bol-
dog, hálás, mosoly örömteljes emléke fölött meg-
jelentek a türelmetlenség, az irigység és a hatalmi
harc komor felhôi. 

A tíz könyv írója, több mint ötven egyetem tisz-
teletbeli doktora, számos állami, egyházi és társa-
dalmi elismerés kitüntetettje 74 éves korában
hunyt el ezév február 03-án. Sok-sok titulusa,
munkáját, elkötelezettségét, hûségét, szeretetét és
tehetségét minôsítô jelzôje sorához nyugodtan
hozzáadhatjuk: Dunavarsány támogató barátja.
Emlékét hálás szeretettel megôrizzük, példáját kö-
vetni igyekszünk. 

Székelyné Koroknai Ágnes

Megköszönjük a kedves Híveknek a 2008. évben átutalt
SZJA 1%-os támogatásukat, amit tartalékolunk az elôzô
évivel együtt, mert ebbôl kívánjuk megoldani a templomon

a kisebb meghibásodások javítását. 
Kérjük, hogy a 2008. évi adójukból is szíveskedjenek az
1+1%-kal támogatni alapítványunkat és egyházunkat. 

A kedvezményezett adószáma: 19178295-2-13
Dunavarsányi Katolikus Templom

Felújítási Alapítvány

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

Támogatásukat elôre is köszönjük a Dunavarsányi
Katolikus Templom Felújítása Alapítvány nevében!

Mignon a sírhanton
– Tátrai Jánosné tanítónô emlékére –

Dunavarsányon élt egy szegény kislány, aki
falujának tevékeny tanítónôje lett. Életvidám,
gyerekszeretô és hazafias gondolkodású volt.
Szerette a Jóistent, és úgy gondolta, hogy ez he-
lyes és jó.

De olyan korban élt, amikor a templomba
járás nem volt dicséretes. Büntetésül olyan köz-
ség pusztájára helyezték tanítani, ahonnan a
legközelebbi templomtorony is sok kilométerrôl
látszott. Késôbb visszajöhetett, de sokáig csak
a napköziben dolgozhatott, nehogy „elrontsa”
a rábízott gyerekeket. Ha néha szigorú volt és
büntetett is, az a felelôsségérzete miatt történt.

Késôbb választottjával templomi házasságot
kötött. Gyermekeit vallásosan nevelte. Három
unokája fejlôdésének örülhetett. Közben épít-
keztek. Vizsgázott könyvtáros lett a községben.
Katolikus teológiát végzett, és a hitoktatói ok-
levelet is megszerezte. Évekig aktívan tevékeny-
kedett a Habitatban. Virágkötô tanfolyamra
járt, hogy templomát tudatosan díszíthesse.
Többször járt európai országban, és szeretett
túrázni. Kitûnôen fôzött, és finoman sütött. Szé-
pen kézimunkázott. Egész élete munka és pél-
daadás volt.

Marina a legutóbbi visszaemlékezésekor em-
lítette, hogy tanítóképzôs korában nem tellett
arra, hogy cukrászsüteményt vegyen. Akkori
egyetlen vágya az volt, hogy egy mignont
egyen.

A lelkes tanító- és hitoktatónô az egészség-
ügyi reformok bevezetése után váratlanul és
hirtelen elhunyt otthon. Névnapján – a kedvenc
sárga virágai mellett – ezért bújik meg szokat-
lanul egy mignon is a sírhalmán.

Reméljük, Isten magához emelte egykori nél-
külözôjét, de a szeretete velünk maradt!

Unokája: Fekete Krisztina

300.000 tisztes otthon a hagyatéka
– Elhunyt Millard Fuller, a Habitat for Humanity International alapítója –

Sokunk dolgos Tónija
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Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza-

tának hivatalos lapja

* * *
Kiadja:

Dunavarsány
Önkormányzata

* * *
Felelõs kiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta.

* * *
Ára:

ingyenesen kapják
a város lakói.

* * *
Kéziratokat nem õrzünk

meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott köz-
érdekû írást teszünk közzé!

* * *
Következõ lapzárta:

2009. március 10.
Cikkeket várunk

a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a

szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!

* * *
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek

megjelenését nem garantáljuk!

• Dunavarsányban családi ház áron alul
eladó. Sürgôs! Tel.: 06/30 960-6294

• 1439 m²-es építési telek eladó Duna-
varsányban! Tel.: 06/20 459-8441

• Dunavarsányban, a Diófa utcában 670
m²-es építési telek eladó!
Tel.: 06/20 448-7479

• Építkezésbôl kimaradt fehér 136x256
cm-es, kifelé nyíló REHAUTIP 1,4
W/m²k hôszigetelt bejárati ajtó eladó.
Tel.: 06/70 597-2266 vagy 06/24 473-460

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

• REDÔNY, RELUXA, NAPELLENZÔ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

• Hûtôgép javítása garanciával, hétvé-
gére is, nyugdíjas kedvezmény. Klíma-
szerelés. Tel.: 06/20 467-7693

• Dr. Lévai Anikó fogorvos rendelésé-
nek helyszíne megváltozott: Délegy-
háza, Rákóczi út 8.
Rendelési idô – H: 14-20; K: 8-14; Sz:
14-20; Cs-P: 8-13. Idôpont egyeztetés
személyesen vagy telefonon: 06/70
597-2266 vagy 06/24 212-753 

• Befôttek, savanyúságok kaphatók!
Dunavarsány, Jókai utca 21.

• Kiskertek rotálását vállalom!
Tel.: 06/24 473-196

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÔ
javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

• Az ABS Autósiskola JÁRMÛ-
VEZETÔI TANFOLYAMOT indít
2009. március 4-én 17 órakor a Petôfi
Mûvelôdési Háznál. Jelentkezni indulás-
kor lehet a helyszínen, illetve Hírják Bé-
lánál: 06/20 326-2492. Mindenkit szere-
tettel várunk!

• Eladó az autója? Ne fáradozzon! Hasz-
nált gépkocsit vásárolok készpénz-
ért! Tel.: 06/20 957-4487

• A Beauty-Box szépségszalon várja
Önt és kedves családját! Aki szépülni
vágyik, annak férfi-nôi fodrászat, koz-
metika, álló szolárium, testmasszázs áll
rendelkezésére. Dunavarsány, Kolozs-
vári utca 15/A (a katolikus és reformá-
tus templom között).
Bejelentkezés: 06/30 341-1229

• Elegáns szoláriumba mûkörmösnek
hely kiadó! Tel.: 06/20 994-9145

• 17 mázsa tritikálé eladó!
Tel.: 06/24 473-196

• Angol nyelvoktatás gyerekeknek és
felnôtteknek Dunavarsányon.
Tel.: 06/20 804-0360

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

Orvosi ügyelet
hétköznap 18-7 óráig, hétvégén folyamatosan

(24) 472-010

Dr. Kováts Lajos háziorvos
(rendelési idõben) (24) 534-576
ügyelet: hétfõ +
a hónap 4. péntekje (20) 921-2860
Rendelés - H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15; 

Cs-P: 13-15;

Dr. Kun László háziorvos
(rendelési idõben) (24) 483-124
ügyelet: kedd + a hónap 2. péntekje

(70) 382-3662
Rendelés - H-K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs-P: 7.30-11;
Erõspuszta (csütörtök): 13-14;

Dr. Békássy Szabolcs háziorvos

(24) 521-125
(rendelési idõben) (70) 337-3339
ügyelet: csütörtök 18 órától péntek reggel 7-ig.
Rendelés - H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17; 

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

Dr. Schäffer Mihály háziorvos
(rendelési idõben) (24) 473-247
ügyelet: hétfõ +
a hónap 1. péntekje (70)382-3663
Rendelés - H: 8-12; K:13-17; Sz: 8-12;

Cs: 13-17; P: 8-12;

Fogászati rendelõ
Kisvarsány (24) 483-213
Nagyvarsány (24) 534-576

Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Czúth Ildikó (24) 473-054
Rendelés - H: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13;

Cs: 9-12; P: 9-12;
Dr. Váczi János (24) 473-327

Védõnõi Szolgálat
(24) 521-121

Angyal Patika Gyógyszertár
(24) 534-450

Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012

(24) 406-014

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

(24) 472-464

Árpád Fejedelem
Általános Iskola (24) 511-150

Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola (24) 534-505

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

(24) 483-352

Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

(24) 486-023

Okmányiroda – Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481

Petõfi Mûvelõdési Ház (24) 534-250

Polgármesteri Hivatal (24) 521-040

Polgárõrség Közbiztonsági iroda (24) 483-279
Szolnoki Ferenc (30) 950-7269

Rendõrség Körzeti Megbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680

Posta (24) 511-030
Nyitva tartás - H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;

DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116

Dunavarsányi Víziközmû Társulat
(24) 483-292

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. (30) 378-5116

Református Egyházközség (24) 484-452

Római Katolikus Plébánia (24) 472-017

Közérdekû
telefonszámok

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

HITELEK!
Szabad-felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás, adósságrendezés

• BAR-listásoknak jelzáloghitel, végrehajtás, adósságrendezés, APEH, közüzemi
tartozások, felmondott hitelek, illetékhivatal kiváltása

• Lakásvásárlási hitel minimális önerôvel. Korhatár nélkül, nyugdíjasoknak is, akár jö-
vedelemigazolás nélkül. Díjtalan kiszállás! Elôzetes költségek megbeszélés szerint

Tel.: 06/70 362-0926
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FARSANGI KÉPEK AZ ÓVODÁBÓL

Katolikus bál – idén elôször
Elsô alkalommal szervezett bált Dunavarsány és a környezô

települések katolikus közössége. A február 21-én tartott
eseményen közel százötvenen vettek részt. Az asztalok mellett minden
szék gazdára talált a Petôfi Mûvelôdési Házban, így sikeresnek
mondható a program. 
Az eseményt Kis R. Sándor plébános nyitotta meg, aki elmondta,
hogy az összegyûlt adományokat karitatív célra fordítják a szervezôk.

Arendezvényre négy településrôl (Áporkáról, Délegyházáról,
Dunavarsányról és Majosházáról) érkeztek a hívôk, akik közt szívesen

látott vendég volt a más felekezethez tartozó is. 
Egyházközségünk világi elnöke, Dr. gróf Bethlen István sajnálatosnak nevezte,
hogy egy plébániának ma már több községet, várost kell összefognia, és a
papoktól is hatalmas erôfeszítést kíván a pásztori szolgálat ebben a szétzilált,
értékét veszített társadalomban.

Abáli hangulatról taksonyi
zenészek gondoskodtak,

akik hajnalig húzták
a talpalávalót. 
Az éjféli tombolán számos
nyeremény talált gazdára. 
A szervezõk ezúton mondanak
köszönetet valamennyi
segítõnek és részvevõnek.
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