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Mindenki karácsonya volt!
Beszámoló a 11. oldalon

2012. január 28-án 19 órakor

a dunavarsányi Sportcsarnokban ismét

Banyabált
rendez a Lányok Asszonyok Klubja.

A zenét Stark Ferenc és Nagy László szolgáltatja,

akik már sok Banyabálon húzták a talpalávalót.

Minden leányt és asszonyt szeretettel

hív és vár a L.A.K!
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2011. december 23-ai rendkívüli ülés –

A képviselő-testület a 2012. évi rendezvényprogramot
az alábbiak szerint állapította meg:

2012. 01. 23. Magyar kultúra napja 
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 03. 15. Nemzeti ünnep
(közösségi ünnepségek, koszorúzások)
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Szalóc testvérvárosi megállapodás
10. évfordulója
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 04. 11. Irodalmi játszóház
Felelős:
Árpád Fejedelem Általános Iskola,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Helyszín: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 05. 20. Országos futóverseny
Felelős: Herendi Péter
Helyszín: Dunavarsány

2012. 05. 23. Kihívás napja 
Felelős: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

2012. 05. 27. Magyar hősök napja
Felelős: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Dunavarsány, Hősök tere

2012. 06. 04. Trianoni megemlékezés 
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín: Trianon Emlékpark

2012. 06. 7-10. Dunavarsányi Napok 
Ennek keretében:
• Zeneiskola évzáró koncertje
• Pedagógusnap
• Majorette felvonulás 
• Kispályás labdarugó vándorkupa
• Helyi szervezetek és meghívott

vendégek fellépései
• Újszülöttek polgárrá fogadása
• Tornaünnepély
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 06. 28.
Egészségügyi dolgozók napja 
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 07. 01. Köztisztviselők napja 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

2012. 08. 20.
Magyar államalapítás ünnepe 
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Dunavarsány, Hősök Tere

2012. 09. 22.
Szüreti felvonulás és mulatság
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 10. 06. Aradi vértanúk napja
Felelős:
Polgármesteri Hivatal,
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

2012. 10. 23. Nemzeti ünnep 
Felelős: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola,
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 11. 04. Nemzeti gyásznap
Felelős: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

2012. 12. 16. Városi koncert
Felelős: Mollissima Női Kar
Helyszín: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. 12. 21.
Mindenki karácsonya,
Városi karácsony
Karácsonyi hangverseny
Felelős:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2012. december 
Évzáró sportesemények
Helyszín: Tornacsarnok

Aképviselő-testület megbízta a
Sziget-Szilárd Kft.-t (2336 Du-

navarsány, Vörösmarty u. 2434/1
hrsz.) az Árpád Fejedelem Általános
Iskola Árpád utcai épületének udva-
rán szennyvízátemelő műtárgy meg-

építésével nettó 1.985.600 Ft összeg-
ben a 2012. évi költségvetés terhére.

Felhatalmazta a Polgármestert a
Sziget-Szilárd Kft.-vel a vonatkozó
szerződés megkötésére, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.

A testület a Dunavarsányi Torna
Egylet részére a 2011. évi költségve-
tésben megállapított 6 millió forintos
előirányzatot 2.500.000 Ft összeggel
megemelte a 2011. évi költségvetés
általános tartalékának terhére. 



Dunavarsányi Napló 3XXIII. évfolyam 1. szám

Évzáró, évkezdő beszélgetés a polgármesterrel

Bóna Zoltán polgármestert amolyan
évkezdő, évértékelő beszélgetésre kér-
tem, hogy megismerjük az önkormány-
zat idei terveit. (Riporter: Szilvay Balázs)

Az idei év kilátásai Dunavarsány tekin-
tetében reménység szerint jobbak lesz-
nek, mint a 2011-es számok. A hitelekről
azt tudom elmondani, hogy két nagyobb
hiteltartozása van jelenleg a városnak. Az
egyik a V8 terület visszaszerzése okán
mintegy 400 millió forint, a másik az új
iskola felépítése miatti 300 milliós hitel.
Mind a kettő esetében elmondható, hogy
az árfolyam-ingadozás nem befolyásolja
a törlesztőrészletet, mivel forinthitelekről
van szó. 2012-ben nagyobb bevételekkel
számolunk, mint tavaly, és hála Istennek
a legnagyobb adózónk, az IBIDEN Hun-
gary háza tájáról is jó híreket hallunk.

Annak érdekében azonban, hogy a költ-
ségvetésünk idén is egyensúlyban marad-
jon, és fejleszteni is tudjunk, be kellett ve-
zetnünk a 2005-ben már létező, majd
2007-ben felfüggesztett építményadót. Azt
azonban hangsúlyozni szeretném, hogy ez
az adó csupán azokra a cégekre vonatko-
zik, amelyek 300 nm-t meghaladó terüle-
ten végzik a vállalkozói tevékenységüket;
esetükben 800 Ft/nm lesz az építményadó
évente. Az iparűzési adó mértéke ezzel
egyidejűleg 2%-ra módosult. 

• Ezek szerint a lakosságot széles kör-
ben terhelő adónem bevezetésére nem ke-
rült sor, hanem néhány nagyobb vállalko-
zást érintenek esetleg érzékenyebben a
változások.

Lényegében igen, erről van szó. Nem
vígasztal természetesen minket az a tény,
hogy ezek az adók a legtöbb településen
jó ideje léteznek, mint ahogy nem vigasz
az sem, hogy nálunk szóba sem került pél-
dául az ebadó bevezetése. Mindenkire
igyekszünk tekintettel lenni, legyen szó
lakosról vagy vállalkozásról, ám annak ér-
dekében, hogy megőrizzük az elmúlt évek
vívmányait, és tovább tudjunk fejleszteni,
bevételekre van szüksége a városnak.

• Milyen beruházásokra lehet számítani
idén?

Mielőtt erre válaszolnék, engedje meg,
hogy visszatekintsek a tavalyi esztendőre.
Túl vagyunk a V8 terület visszaszerzésén,
amellyel 40 hektárnyi ingatlan került ön-
kormányzati tulajdonba. Felújítottuk és
bővítettük a nagyvarsányi Petőfi Klub
épületét, melyet 2012. január 1-jétől 10
évre a Német Kisebbségi Önkormányzat
kezelésébe adtunk át. Sikernek könyve-
lem el azt is, hogy az 51-es útra tervezett
körforgalmi csomópont építési pályáza-
tán eredményesen szerepeltünk, és remél-
hetőleg még az idén megvalósulhat a biz-
tonságos közlekedést nyújtó beruházás.

Ami a közeljövőt illeti, remélem, hogy
a dunavarsányi szennyvíztelep rekonst-
rukciója tovább folytatódhat, és megma-
rad a tavaly május óta tartó szagmentes
állapot.

Nagy öröm, hogy rövidesen megnyitja
kapuit a 14 kisgyermeknek elhelyezést
biztosító családi napközi a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és az önkormányzat
együttműködéseben. 

• A járási rendszer formálódása milyen
kihívásokat rejt Dunavarsány számára?

E tekintetben egy nagyon izgalmas
esztendő előtt állunk. Még viszonylag
kevés konkrétum körvonalazódik, de azt
már most elmondhatom, hogy az átalaku-
lások kapcsán arra törekszünk majd,
hogy az esetleges kezdeti nehézségekből
Dunavarsány polgárai a legkevesebbet
érezzenek.

Elmondhatom, hogy idén is szeretnénk
mind a köznevelés, mind a szociális rend-
szer, mind az intézményi struktúra terén
elért eredményeinket megőrizni, és ha le-
het, tovább bővíteni.

Ami az idei fejlesztéseket illeti, június
16-án – Nagy Imre újratemetésének nap-
ján – szeretnénk egy ’56-os emlékművel
is kibővített szép közparkot átadni az ön-
kormányzattal szembeni területen, a régi
postaépület helyén. 

A Vasút soron szeretnénk a járdát meg-
újítani a Vörösmarty utcától a Határ utcá-
ig, ki szeretnénk cserélni a sportcsarnok
elhasználódott padlózatát, ki kell bővíte-
nünk az Egészségház parkolóját, és re-
méljük, hogy egy játszótér megépítésére
is marad még pénz.

Jó lenne továbbá, ha öt év után az ivó-
vízminőség-javító pályázatunk nyomán a
kivitelezés is elkezdődhetne, de ez már
rajtunk túlmutat.

Az óvoda melletti udvart szeretnénk
rendbe tenni, az iskolában pedig a kerítést
és a járdát felújítani.

Ugyancsak örömteli fejlemény –
amennyiben a képviselő-testület támogat-
ja –, hogy egy év kihagyás után újra lehet
városunknak televíziós műsora, mégpe-
dig a Duna Média nevű térségi csatornán.

• Az is jó hír a helyi programok kedve-
lőinek, hogy a legutóbbi testületi ülésen
megerősítést nyert a terv, miszerint idén
is lesznek városnapok.

Ez így van. Mindenekelőtt azonban
szeretném megköszönni valamennyi civil
szervezetnek, intézménynek, egyháznak,
sportszervezetnek, lelkes közreműködő-
nek, hogy 2011-ben is segítette városunk
pezsgő civil és kulturális életét. Szeret-
nénk idén is támogatni őket, kiegészülve
ettől az évtől az önkéntes tűzoltókkal. 

Színvonalas városi programjaink sorá-
ban elsőként a január 23-ai, kultúra napi
programot ajánlom a tisztelt Olvasók fi-
gyelmébe, majd a március 15-ei nemzeti
ünnepünket, (kiegészülve a 10 éves sza-
lóci testvérvárosi kapcsolat megünneplé-
sével), június 4-én a trianoni megemléke-
zést, azt követően pedig a 4-5 napos vá-
rosnapokat, a szüreti mulatságot, és még
sorolhatnám a művelődési ház égisze
alatt megrendezendő megannyi színes
eseményt.

Kívánok ezekhez minden dunavarsányi
polgárnak lélekemelő pillanatokat, jó
egészséget és sok áldást!

Hajrá Dunavarsány!

Ahogy minden állampolgár ezekben a hetek-
ben a devizaárfolyamok alakulását nézi,

úgy az önkormányzatok is árgus szemekkel fi-
gyelik a pénzügyi helyzetük alakulását. Különö-
sen azok, amelyek esetleg euróban vagy svájci
frankban fizetik a korábban fejlesztésre, netán
működésre felvett hiteleiket. Vajon Dunavar-
sány hogyan áll ebben a kérdésben? Van-e
adósságunk? És milyennek ígérkezik a 2012-es
költségvetés?
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1.  2012. január 1-jén hatályba lépett a közúti közlekedési igazga-
tási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) számú Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm.rend.), amely a hatályát vesztő 35/2000. (XI.
30.) sz. BM Rendeletet váltotta fel.
(Ez azt jelenti, hogy a közlekedési eljárásokat magasabb rendű jogsza-
bály szabályozza, magába foglalva az elmúlt időszakban meghozott
módosításokat is.)
1.1 A jármű tulajdonjogának megváltozásáról szóló teljes bizonyító
erejű okirat (közkeletű nevén: Adásvételi szerződés) kötelező tartalmi
elemei bővültek: 
a 2012. 01. 01. után kelt dokumentumon fel kell tüntetni a jármű ki-
lométerórájának állását, és annak rögzítésének idejét. Ennek hiányá-
ban az okmányiroda az eljárását nem tudja lefolytatni, az eljárás kez-
deményezőjét hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a hiánypótlásra
megszabott idő eredménytelenül telik el, az okmányiroda a kérelmet
elutasítja.
1.2 A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (át-
írás) szükséges okmányok köre kibővült:
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén
a kérelemhez be kell csatolni a jármű tényleges tárolási helyéül szol-
gáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének
igazolását (Korm. Rend. 17. sz. Melléklet III. 2. B. e).
1.3 Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a
helyszínen elveszi, ha a járművet a forgalomból hivatalból ideiglene-
sen kivonták, de a jármű hatósági engedélye és jelzése nem került le-
adásra. (97.§ (1) f))
2.  2012. 01. 01-től módosult a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.)
2.1 Tulajdonváltozás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig – a régi tu-
lajdonos általi bejelentés alapján a járműnyilvántartás tartalmazza a tu-
lajdonszerző azonosító adatait (természetes személy esetén név, lak-
cím, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
megnevezése, székhely (telephely) címe, cégjegyzék-, illetve nyilván-
tartási szám). 9.§ 1(a).
2.2 A jármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket és a km-
óra állás rögzítésének időpontját (9.§ (2) f)).
2.3 A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt
üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) székhely, telephely címként csak
olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartal-
maz és e járművek számára tényleges tárolási helyéül szolgál. Azt a
tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek táro-
lására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja. (9.§.(5)).

3.  2012. 01. 01-től módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (Itv.)
3.1 Megváltozott a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási
illetékének mértéke, melyet a jármű hajtómotorjának hatósági nyilván-
tartásban feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű
gyártásától számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint
(Itv. 24.§):

3.2 Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megenge-
dett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, 9.000 fo-
rint, minden más esetben 22.000 forint illetéket kell fizetni.
3.3 A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező
autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése
esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a jármű 120
kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.
3.4 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve
üzembentartói jog megszerzése esetén a 3.1; 3.2 és 3.3 pontokban meg-
határozott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
4. Az illetékkötelezettség keletkezése nem változott:
Itv. 3. §: 
(1) Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján ke-
letkezik.
(2) Az ajándékozási illetékkötelezettség
a) ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről ki-
állított okirat aláírása napján; ha a szerződésről csak külföldön állí-
tottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget meg-
alapító esemény [2. § (3) bekezdés] bekövetkezett,
c) ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki
okiratot, a vagyonszerzéskor keletkezik.
(3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség
a) a szerződés megkötésének napján,
b) árverési vétel esetében az árverés napján,
c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági hatá-
rozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedésé-
nek napján,
d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor kelet-
kezik.

Motorteljesítmény
(kW) Életkor 0-3 év Életkor 4-8 év Életkor 8 év felett

0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW

41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW

81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

1. A magánútlevél, a szolgálati
és hajós szolgálati útlevél kia-
dásának illetéke 7500 forint,
ha a magánútlevél érvényessé-
gi ideje 10 év, 14 000 forint
(nem változott). A kérelem be-
nyújtásának időpontjában 18.
életévét be nem töltött személy
és a 70. életévét betöltött sze-
mély magánútlevelének, az 1
évi érvényességgel kiállított
magánútlevél, szolgálati és ha-
jós szolgálati útlevél, valamint
a menekültként elismert szemé-
lyek kétnyelvű úti okmánya ki-
adásának illetéke 2500 forint.
2. A 2012. január 1-jén hatály-
ba lépő, a magánútlevél soron

kívüli, sürgősségi, valamint
azonnali eljárásban történő
kiállításáért fizetendő igazga-
tási szolgáltatási pótdíj megfi-
zetéséről szóló 69/2011. (XII.
30.) BM rendelet 1. melléklete
az alábbi pótdíjakat határoz-
za meg:
a) Magánútlevél és második
magánútlevél, valamint az elve-
szett, megsemmisült, megron-
gálódott és utazásra alkalmat-
lanná vált magánútlevél és má-
sodik magánútlevél helyett
kiállított új magánútlevél és
második magánútlevél soron
kívüli eljárásban (7 napon be-
lül) történő kiállításának igaz -

gatási szolgáltatási pótdíja:
19 000 forint.
b) Magánútlevél és második ma-
gánútlevél valamint az elveszett,
megsemmisült, továbbá megron-
gálódott és utazásra alkalmatlan-
ná vált magánútlevél és második
magánútlevél helyett kiállított új
magánútlevél és második magá-
nútlevél sürgősségi eljárásban
(3 napon belül) történő kiállítá-
sának igazgatási szolgáltatási
pótdíja: 29 000 forint.
c) Magánútlevél és második ma-
gánútlevél valamint az elveszett,
megsemmisült, továbbá megron-
gálódott és utazásra alkalmatlan-
ná vált magánútlevél és második
magánútlevél helyett kiállított új
magánútlevél és második magá-
nútlevél azonnali eljárásban (24
órán belül) történő kiállításának
igazgatási szolgáltatási pótdíja:
39 000 forint.

Fentiek értelmében tehát az el-
járások során illetéket (7500,-
/14000 Ft) + pótdíjat kell a ké-
relmezőnek megfizetnie. A pót-
díj mértéke attól függően
változik, hogy soron kívüli, sür-
gősségi vagy azonnali eljárást
kezdeményezett a kérelmező.
(Példa: 5 évre sürgősséggel kért
magánútlevél illetéke 7.500 fo-
rint, pótdíja 29.000 forint, össze-
sen 36.500 Ft.)
Fontos: 
- a soron kívüli és a sürgősségi
eljárás bármelyik okmányirodá-
ban kezdeményezhető, de a sür-
gősségi eljárásban az elkészült
okmányt csak a központi ok-
mányirodában lehet átvenni,
- az azonnali eljárást csak a köz-
ponti okmányirodában lehet
kezdeményezni, és az elkészült
okmányt is csak a központi ok-
mányirodában lehet átvenni.

Változások a közlekedési eljárásokban

Az útiokmányok kiadásával kapcsolatos
eljárások illetéke 2012. január 1-jétôl
a következôképpen módosult:
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A mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány-
nak kiadásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kor-
mányrendelet (továbbiakban: Korm.rend.)
2011. 12. 30-ától hatályos módosításának 2.
§-a kimondja: igazolványra az a személy jo-
gosult,
a) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékos-
sági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet 1.
§-ának (1) bekezdésének értelmében látási fo-
gyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében
értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének ér-
telmében autistának, illetve (5) bekezdésé-
nek értelmében mozgásszervi fogyatékosnak
minősül,
b) akit a vakok személyi járadékának beveze-
téséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. ha-
tározat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.)
EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét meg-
előzően vaknak minősítettek, vagy
d) aki a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1.
számú melléklete szerint vaknak vagy gyen-
génlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyaté-
kosnak (L.1–5.), értelmi fogyatékosnak
(M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül és
ezt az 1. számú mellékletben meghatározott
szakvélemények vagy szakhatósági állás-
foglalások valamelyikével igazolja.
Fentiekből következik, hogy a jogosultságot
már nem az igénylő háziorvosa állapítja
meg.
2012. január 1-jétől az igénylőnek a követ-
kező eljárást kell követnie:
- fel kell keresnie háziorvosát, aki – amennyi-
ben úgy látja, hogy a beteg fogyatékossága ezt
indokolja – a leletek alapján készít egy szak-
véleményt/beutalót, melyet átad a betegnek;
- a beutalóban az orvos nyilatkozik arról, hogy
a rendelkezésre álló dokumentáció a súlyosan
fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e;
nyilatkozik arról, hogy a kérelmező szakértői
bizottság általi vizsgálata szükséges-e;
- a beteg kitölti a „Kérelem fogyatékossági tá-
mogatás megállapítására” című nyomtat-
ványt (a Magyar Államkincstár www.mak.hu
weboldaláról letölthető, vagy okmányiro-
dánkban beszerezhető);
- a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz (to-
vábbiakban: MÁK) kell benyújtani személye-
sen, vagy postai úton;
- a postai úton benyújtott kérelemhez mellék-
elni kell az orvosi beutalót, a fogyatékosságot
igazoló orvosi dokumentációt, a személyi iga-
zolvány és a lakcím igazolvány mindkét olda-
láról készült fénymásolatot, valamint ha az
igénylő gondnokolt, a gondnok kirendelő ha-
tározatot;
- személyesen történő benyújtásnál a fentieket
– a személyi okmányok másolatának kivételé-
vel – az igénylőnek magával kell vinnie;
- a benyújtott kérelem és a becsatolt dokumen-
tumok alapján a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal (NRSZH) szakértői bizottsá-
ga dönt arról, hogy személyes megjelenésre/

vizsgálatra berendeli-e a kérelmezőt,
vagy a dokumentumok alapján el
tudja-e bírálni a kérelmet; 
- a MÁK a kérelem elbírálása után ha-
tározatot hoz, melynek közlésével
egyidejűleg a szakértői bizottság állás-
foglalását is közli a kérelmezővel;
- amennyiben a kérelemnek helyt ad-
tak, a mozgáskorlátozott parkolási iga-
zolvánnyal kapcsolatos eljáráshoz a
fenti határozatot, vagy állásfoglalást csatolni kell.
A parkolási igazolvány kiadására, meg-
hosszabbítására, visszavonására, cseréjére,
pótlására, nyilvántartására irányuló eljá-
rást első fokon továbbra is az okmányiro-
dák folytatják le.

A Korm.rend. 13.§ (2) bekezdés b) pontja
úgy módosította a 102/2011. (VI.29.) sz.
Kormányrendeletet, hogy a 2011. 07. 02.
előtt kiállított I. fokú orvosi szakvéleménye-
ket az okmányirodák 2012. 06. 30-áig elfo-
gadhatják.

Változás a mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványának igénylésében
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Megszüntették a Délegyházáról Bu-
dapestre közlekedő, Nagyvarsányt érin-
tő járatokat, szám szerint 22 járatot,
amelyre az 511-es főútvonal bejárati úti
megállóban lehetett fel- és leszállni.

Ezeknek a változásoknak a követ-
keztében a nagyvarsányi, Budapestre
bejáró középiskolás diákok és a naponta
dolgozni járók oda- és visszautazása el-
lehetetlenült!

Levelet írtam 2011.
december 22-én a budapesti Volánbusz
Zrt. Forgalmi Igazgatóságára, amelyben
kértem a problémák kivizsgálását és a

menetrend módosítását. Választ még ez
idáig a levelemre nem kaptam, és tud-
tommal intézkedés sem történt az
ügyben.

A korábbi évek tapasztalata sajnos az,
hogy az önkormányzat szinte tehetetlen
a Volánbusz Zrt.-vel szemben bármilyen
utazással felvetődő probléma megoldá-
sában. Igaz, többszöri beszélgetés és le-

velezés után az elmúlt
években könyvelhettünk
el némi sikert is.

Most is bízom abban,
hogy megvizsgálják az
általam leírtakat (tudo-
másom van róla, hogy
az 511-es főútvonal
mentén levő más tele-
pülések is tiltakoztak),

és számunkra kedve-
zőbb módon állítják össze a

menetrendet.
Gergőné Varga Tünde 

alpolgármester

A LáNyoK-ASSZoNyoK KLuBjA
duNAVARSáNyI egyeSÜLeTe

köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011-ben  a személyi jövedelemadójuk 1%-át

egyesületünk javára felajánlották.
tisztelettel és bizalommal kérjük, hogy ha tehetik,

a 2012. évben is támogassák a l.A.K. egyesületét jövedelemadójuk 1%-ával.
adószámunk: 18705494-1-13

Összevont ünnepség
a nyugdíjasoknál

Múlt év december 9-én a nagyvar-
sányi Petőfi Klubban rendeztük

meg a karácsonyi és egyben évzáró
nyugdíjas klubunk ünnepségét.

Hálás köszönetet mondunk Bóna
Zoltán polgármester, Dr. Szilágyi Ákos
jegyző és Száger Gyula képviselő urak-
nak, valamint Molnár Ferencnének, az
Életet az éveknek Országos Szövetség
Pest megyei alelnökének, hogy elfo-
gadták meghívásunkat. Összejövete-
lünkön a dunakisvarsányi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek
csak úgy, mint Dunaújváros nyugdíja-
sai a klub elnökével, Sümegi Lajossal.
A vendégeket Suszter Andrea hegedű-
vel, Herendi Péter gitárral, Németh Ti-
bor szintetizátorral és Szabó Melissza
verssel szórakoztatta.

Az est tombola ajándékait ezúttal is
köszönjük szépen a MISA elnökének,
Dr. Gligor János úrnak.

Szeretnénk, ha 2012. év végén újra
közösen ünnepelhetnénk.

Városunk minden tagjának boldog
újévet kívánunk!

Pillmayer Jakabné

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a

Polgármesteri Hivatal február 24-én
zárva tart.

Megértésüket köszönjük! Egyúttal
tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaha-
raszti Okmányirodába Hivatalunk por-
táján továbbra is lehet sorszámot kérni
az ügyintézéshez.

Polgármesteri Hivatal

Hála a jóságért!
Történt valami Nagyvarsányban,

ami különös, szokatlan és nagyon
szép gesztusra vall.

Az 51-es úton lévő keresztnél egy
karácsonyfa áll, cukrokkal díszítve.
Sajnos nem ismerjük ezt a jótevőt,
aki megőrizte névtelenségét, de üzen-
jünk neki, hogy hálásak vagyunk tet-
téért, sokáig tartsa meg Őt az Isten.
Köszönjük szépen a jóságát!

Tóth Kata 

Köszönet a városvezetésnek
Ha olvasunk újságot és figyelemmel kísérjük a hírműsorokat, tudomást szerzünk a

megyei önkormányzatok nehéz anyagi helyzetéről.
Sajnos vannak iskolák, ahol finanszírozás híján kabátban ülnek a gyerekek. Sőt, enni

is csak az otthonról hozott ennivalót eszik – ha van egyáltalán. A gyerekes szülők ilyen-
kor még együttérzőbbek az ilyen és ehhez hasonló gyermekekkel.

Hála Istennek minket ilyen nehéz helyzet nem fenyeget a Városvezetőink eredményes
gazdálkodásának köszönhetően. Épp ellenkezőleg, Dunavarsány önkormányzata mind a
kisgyermekes családokra, mind az idősekre kiemelt figyelmet fordít. Minden érintett
nevében köszönetet mondok ezért a hozzáállásért.

Ezúton is egészségben gazdag, boldog újévet kívánok a Hivatal valamennyi dolgozójának.
Kobzik Anikó 

Kevesebb a busz, több a bosszúság
– Az önkormányzat is tárgyal –

Megdöbbenéssel olvastam a Volánbusz Zrt. levelét múlt év
december elején, miszerint megszüntetnek és ritkítanak

buszjáratokat a jövőben, amely egyértelműen csak a Nagyvar-
sányon lakóknak nehezíti meg a beutazását a fővárosba.
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2011. december 22-én Taksonyban a Szent
Erzsébet Idősek Otthonában adott ünnepi
műsort a Dunavarsányi Népdalkör és Citera-
együttes. A csoport vallásos témájú népdalok-
kal készült erre a jeles alkalomra. Szembetű-
nő, hogy milyen gazdag a magyar népdal tár-
háza, hiszen nem a hagyományos karácsonyi
dalokat vette elő a csoport, hanem a saját
népzenei készletéből merített. (Ma született a
mi Urunk; Ó, szerencsés éjszaka; Kis Jézus-
nak nincs kályhája… stb). Az idős, beteg em-
berek meghatódva, könnyeikkel küszködve
figyelték a műsort.

A Népdalkör először járt itt, Szikora Fe-
rencné Marika volt az ötletgazdája a karácso-
nyi ünnepségnek. Ebből is látszik, hogy szo-
ciálisan mennyire érzékeny, hiszen fontosnak

tartja – és vele együtt a csoport is – a rászo-
ruló emberek számára való segítségnyújtást.
Az otthon lakói egy időre érezhették, hogy
közösségbe tartoznak, nincsenek egyedül és
kirekesztve. Külön kérésre, nem kifejezetten
az alkalomhoz kötődő vidám kalocsai csok-
rot is elénekelt a dalárda, a közönség közben
jókedvvel és vastapssal jutalmazta a pro-
dukciót.

A búcsúzáskor hálás tekintetek és az abla-
kokból sokáig integető kezek kísérték a távo-
zókat. Jövőre is visszavárják a Dunavarsányi
Népdalkört! 

2012. január 7-én a hagyományos pótszil-
veszterét tartotta meg a csoport a Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtárban. Bóna Zoltán
polgármester úr és kedves felesége Bóna

Zoltánné illetve Dr. Szilágyi Ákos jegyző úr
is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
Ezúton is szeretne köszönetet mondani érte a
Népdalkör! 

Az est első felében a dabasi Kéknefelejcs
Citera és Moldvai Zenekar lépett fel Szlama
László vezetésével. Gyönyörű népdalok
hangzottak el népi hangszerek kíséretével.
Második felében az estnek Agárdi Ferenc ze-
nész szórakoztatta a nagyérdeműt, a Népdal-
kör sok-sok tánccal, énekkel jutalmazta az
előadót. A menüben az elmaradhatatlan töl-
tött káposzta szerepelt, házi süteményekkel
és más finomságokkal együtt. 

Éjfélkor megszólalt a Himnusz, amit
mindenki méltóságteljesen énekelt, majd
durrantak a pezsgők és összecsendültek a
poharak. Aztán újra kezdetét vette a hajna-
lig tartó dínomdánom.

Reméljük, jövőre ugyanitt! 
Balogh Hajnalka

Tavaly is kaptak segítséget
az idősek és a családok

AMagányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány megköszöni a ku-

ratóriumi tagoknak, az aktivistáknak, a
dunavarsányi önkormányzatnak, vala-
mint mindenkinek, aki segítette a 2011.
évi – talán nem szerénytelenség leírni –
értékes munkánkat.

A Szenior Foglalkoztatási Klub keretében
angol nyelvoktatásra került sor Mihályné
(Csilla) tanárnő vezetésével minden héten
kedden a művelődési házban. Az oktatás a hó-
nap végéig tart. A tavaszi, kora nyári időszakra
tervezünk még újabb kurzust beindítani.

December 16-án adományosztást tartottunk
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
épületében. A jótékonysági akció keretében
gyermek- és felnőtt ruhák, cipők és játékok
közül válogathattak a nagyszámú érdeklődők.

A jótékonysági adományosztás folytatódott,
mivel a művelődési ház által szervezett karácso-
nyi rendezvényhez kapcsolódva december 17-én
a NOE Dunavarsányi Szekció tagjainak adtunk át
egy-egy karton mosóport és öblítőt tartalmazó
ajándékcsomagot, valamint egyéb ajándékokkal
kedveskedtünk a megjelenteknek.

Decemberben a Pillmayer Jakabné, valamint
a Glázer Mihályné által vezetett nyugdíjasklu-
bokat is támogattuk jelentős értékű mosópor
és öblítő adománnyal, melyet a Nemzeti Tánc-
színház által szervezett jótékonysági projekt
keretében egy svájci cégtől kapott természet-
beni adományból tudtuk biztosítani. Köszönjük
a 10 éves táncszínháznak, illetve a társulatot
támogató cégnek.

Végezetül pedig az adóbevallás közeledtével
kérjük, hogy aki teheti, adója 1%-val támo-
gassa alapítványunkat.

Adószámunk: 18721797-1-3. 
Köszönjük!

Gligor János
elnök

Karácsonykor ünnepségen, januárban
pótszilveszteren fakadtak dalra

Január 27-én MoZI LáTogATáSRAMoZI LáTogATáSRA
invitáljuk a gyerekeket a Karácsony Artúr
című filmre.

Legközelebb Dévény-tornával foglalkozó
szakember látogat el hozzánk, ahol a korai fej-
lesztési lehetőségekről kapunk tájékoztatást. 

2012. február 2., csütörtök 10 óra:
Hadobás Márta, dSgM szakgyógytorHadobás Márta, dSgM szakgyógytor--
nász:nász:
A HeLyeS MoZgáS, FóKuSZBAN
A dÉVÉNy-MódSZeR
A kicsiket és nagyokat a február 22-ei farsan-
gi rendezvényre várjuk sok szeretettel.

2012. február 22., szerda 10 óra:
Maszkabál
Helyszín:
nagyvarsányi Petőfi Klub (Béke u. 16.)

Reméljük, beszámolónk felkeltette érdeklő-
dését, és programjainkra hamarosan elláto-
gat. Rendezvényeinkről városunk honlapjá-
ról (www.dunavarsany.hu), a Lakihegy Rá-
dióból (FM 107), valamint a Dunavarsányi
Naplóból informálódhatnak továbbra is. 

Kreiszné Nagy Anna
kolyokklubegyesulet@freemail.hu

Agyermekek szabadidejéhez igazodva a
téli szünetben vártuk nemcsak a kicsi-
ket és nagyokat, hanem családjaikat

is. Az ötlet a gyerekek előszilveszteri rendez-
vényeként merült fel, így ennek szellemében
kezdődött a szervezés. Az új programra kí-
váncsian készülődtünk, hiszen nem tudhat-
tuk, hogy milyen érdeklődésre tart számot a
csemeték részéről az esemény. Nos, a részvé-
tel várakozásainkat felülmúlta.

Tea és pogácsa várta érkezéskor a gyerkő-
cöket, s kezdésként gyerekdalok és népszerű
zenék dallamai csendültek fel, mint Vuk,
Mézga, kacsatánc, Makarena, Waka Waka,
Riszálom úgy is-úgy is.

Uzsonnára készült zsíros kenyér lilahagy-
mával és uborkával, majd megfőztük az elő-
ző napi virgácsoláskor gyűjtött kolbászt,
mellyel a fiúk hozzájárultak a rendezvény-
hez. A kínálat színesebbé tételéhez hívtunk
arcfestőt, ami nagy népszerűségnek örven-
dett a rendezvény egész ideje alatt. A han-
gulat fokozásához újdonsággal leptük meg a
csapatot, előkerült a karaoke-válogatás,
amiben mindenki kibontakoztathatta zenei
tudását. Nagy izgalommal fogadták a székes
táncot, majd felcsendült a limbó is, mely a
legnagyobb slágernek bizonyult az est fo-
lyamán. A seprűs táncnál pedig kiderült, ki a
parkett ördöge.

A Kölyökklub első alkalommal rendezte meg az

ÉVZÁRÓ TÁNCHÁZÁT

További program ajánlatunk:
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Anita 2007-ben diplomá-
zott a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Kará-
nak védőnői szakán. Mielőtt
magánéleti okok miatt Duna-
varsányba érkezett, négy évig
Kecskeméten dolgozott, ahol
a kisgyermekek nagyon közel
kerültek szívéhez, így nem
csoda, hogy decemberben ne-
héz volt elköszönnie mind-
azon apróságoktól, akik a sze-
me láttára gyarapodtak, lettek
csecsemőkből óvodásokká.
Lelkesedése azonban töretlen
maradt hivatása iránt, és na-
gyon eltökélt abban, hogy
idővel városunkban is olyan
jó kapcsolatot építsen ki a
kismamákkal és gyermekeik-
kel, mint korábbi szolgálati
helyén.

Az új védőnő bízik abban,
hogy a most felnövekvő gene-
ráció a valódi értékeket a he-
lyén tudja majd kezelni, ehhez
szeretne teljes szívvel a szülő-
kön keresztül segítséget nyúj-
tani. Anita jelmondata sok
anyukát átsegített már a nehéz-
ségen: „a szívedre hallgass, ha
az eszedre már nem tudsz.”

Bár saját gyermeke nincs
még, nem szokott tanácstalan
lenni; a felmerülő problémák-
ra mindig akad egy jó javasla-
ta. Tanulmányait még folytat-
va, jelenleg a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi
Karának táplálkozástudomá-
nyi mesterképzését végzi, és
reméli, hogy újszerű tudásá-
val még inkább a gyermek ek
segítségére lehet közöttünk. 

Kovácsné Zelenka ágnes
2009 áprilisától dolgozik Du-
navarsányon a II. körzetben.
Hogy miért éppen városunkba
érkezett? „Az számomra a mai
napig a véletlen és a csoda

egybeesése. Akkor még Nagy-
né Könözsi Katalin kolléga-
nőm gondozta a teljes duna-
varsányi körzetet. Nagyon
nagy segítségemre volt abban,
hogy oly hosszú idő után ismét
munkába tudjak állni, ezúton
is köszönöm Neki.” Ágnes –
aki Szigetszentmiklóson lakik
férjével és három gyermekével
– 1988-ban diplomázott a bu-
dapesti Semmelweis Egyetem
Védőnőképző Szakán, de pá-
lyakezdőként nem sokat dol-
gozott, mivel férjhezmenetele
után a következő néhány évet
az anyaságnak szentelte. „Na-
gyon fontos volt számomra a
saját családom is, így főállású
anyaként otthon maradtam ve-
lük.” – osztja meg gondolatait
a Naplóval. Majd így folytatja:
„A legnagyobb csodát rejtő
esemény egy emberi élet fejlő-
dése az anyaméhben, majd
megszületése után az egyéni-
ségének kibontakozása. Nehéz
feladat és nagyon nagy felelős-
ség anyának lenni, de meggyő-
ződésem, hogy a jó földbe ve-
tett mag egy idő elteltével
meghozza a gyümölcsét. Sze-
retnék pályám során rávilágíta-
ni arra, hogy gyermekeink tes-
ti nevelése mellett, a lelki ne-
velésnek is milyen nagy
szerepe van, hogy az a családi
fészek, amelyben felnőnek,
biztonságot jelentsen számuk-
ra a jövőben is.” 

Fonyóné Tóth Cecília ta-
valy májustól dolgozik a III.
számú védőnői körzetben, így
az általa ellátott területek: Na-
prózsa-lakópark, Forrás-lakó-
park, Duna-part, Nagyvar-
sány, valamint Kisvarsány
egy része. Cecília Nógrád me-
gyében született, 1992-ben
védőnői munkáját is ott kezd-

te. Családjával 2000-ben köl-
tözött Budapestre, s mielőtt
Dunavarsányba érkezett vol-
na, Pesterzsébeten dolgozott
körzeti védőnőként. Jelenleg
férjével és két fiával Sziget-
halmon él.

Miért lett védőnő? „Nem
tudom megmondani, de egy
pillanatra sem bántam meg.

Talán a legnemesebb embe-
ri szolgálat a miénk, hiszen a
legszebb életszakaszokban ál-
lunk a családok mellett, segít-
jük őket megszerzett tudá-
sunkkal és tapasztalatainkkal,
de mi is nagyon sokat tanu-
lunk tőlük. Azt hiszem, a mi
munkánkat igazán csak „szív-
ből” és sok-sok szeretettel, ki-
tartással lehet jól végezni.” –
vallja Fonyóné Tóth Cecília.

Ráczné géczi Krisztina
Szabolcs megyében született,
védőnői tevékenységét 2002-
ben kezdte el Hajdú-Bihar me-
gyében. 2011-ben családjával
Szigethalomra költözött, s
ugyanezen év január közepétől
látja el Dunavarsány IV. számú
körzetét. Két óvodáskorú kis-
fiú boldog édesanyja. Ellátan-
dó területe viszonylag kicsi,
hiszen munkája nagy részét az
iskola egészségügyi feladatok
töltik ki az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában és a Weö-
res Sándor Óvodában.

Iskolavédőnői hivatásának
lényeges eleme az egészség-
megőrzésre való törekvés,
mely a diákok rendszeres
szűrővizsgálatában ölt testet,
valamint ide tartozik az isko-
lai védőoltások szervezése,
tanácsadás, egészségnevelés,
higiénés ellenőrzés, elsőse-
gélynyújtás is. 2005-ben
egészségtan tanári képesítést
is szerzett a budapesti Sem-
melweis Egyetemen, melyet
leginkább az egészségnevelé-
si tevékenysége gyakorlása
közben tud kamatoztatni.
„Úgy gondolom, hogy a tel-
jes testi-lelki-szociális egész-
séget nem elég megalapozni
kisgyermekkorban, hanem
annak fenntartásához a ké-
sőbbiekben is folyamatos –
időnként nem könnyű – tö-
rekvés szükséges.” – vallja
Krisztina. Majd hozzáteszi:
„Beilleszkedésemet, munka-
végzésemet számottevően
megkönnyítette mind az is-
kolai dolgozók, pedagógu-
sok, mind a védőnő kolléga-
nők pozitív hozzáállása, elfo-
gadása, melyet ezúton is
köszönök. Munkámban to-
vábbra is a fenti szemléletet
fenntartva próbálok helytáll-
ni mind a területi, mind az is-
kolai ellátásban.”

Szilvay Gabriella

Közöttünk vannak, a gyerekekért szolgálnak
– Bemutatkoznak a védőnők –

Balról jobbra: Ráczné Géczi Krisztina, Fonyóné Tóth Cecília,
Kovácsné Zelenka Ágnes, Vízhányó Anita

Adecemberben nyugdíjba vonult Nagyné
Könözsi Katalin védőnői körzetét immá-

ron Vízhányó Anita látja el. Ennek apropó-
ján megragadjuk az alkalmat, hogy bemu-
tassuk a védőnői szolgálat munkatársait.
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ÚT RA VA LÓ
a győzni akarás mindig fontos szerepet
játszott az ember életében általában, és az
emberi élet fejlődésében konkrétan. A
hétköznapiban, a rendesben is például
olykor szeretnénk megnyerni egy állást,
vagy valaki figyelmét, egyetértését, sze-
retetét, szerelmét és a különlegesben, a
rendkívüliben is például szeretnénk meg-
nyerni egy versenyt, vetélkedőt, pályáza-
tot, csatát, háborút. Minden versenynek
megvan a maga szabálya, etikája. Azokat
az eseteket, amelyekben ez nincs vagy fi-
gyelmen kívül hagyják, nem is említjük.
A versenyeket pedig aszerint nevezzük
nemesnek vagy nemesebbeknek, hogy az
etikájuk mennyire kifinomult. A verseny
szabálya, etikája két fő célkitűzéssel bír.
Az egyik az esélyegyenlőség biztosítása,
a másik a vesztes fájdalmának, kudarcél-
ményének minimalizálása, elviselhetővé
tétele. Mert minden versenynek van vesz-
tese, és a veszteség mindig fájdalmas ér-
zés, fájdalmas élmény… 

Jézus legközvetlenebb tanítványai is
versengtek az elsőbbségért. Nyilvánvaló
példáját adták annak, hogyan nem viszo-
nyulhatnak egymáshoz Krisztus követői.
Tizenketten egymással versengtek, és
nem a krisztusi úton törekedtek a cél felé
együtt. Jézus tudott a versengésükről, tu-
dott a kísértésükről „… és így szólt hoz-

zájuk: “Tudjátok, hogy azok, akik a népek
fejedelmeinek számítanak, uralkodnak
rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak raj-
tuk. De nem így van közöttetek, hanem
aki naggyá akar lenni közöttetek, az le-
gyen szolgátok; és aki első akar lenni kö-
zöttetek, az legyen mindenki rabszolgája.
Mert az Emberfia sem azért jött, hogy ne-
ki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgál-
jon, és életét adja váltságul sokakért.” 

Krisztus a kereszten győzött, s ebben a
győzelemben minden tanítvány, krisztus-
követő és bűnbánatban hozzátérő oszto-
zik, de a gőgös, a gonosz és a halál nem.
Ők a vesztesek. A krisztusi verseny pedig
számunkra azt jelenti, hogy a kísértést és
a gonoszt – legalábbis részben – legyőz-
hetjük önmagunkban, s ettől partneri
együttműködésben tudunk élni a másik
emberrel. Ennek a krisztusi győzelemnek
a vágya és igénye megoldana sok konf-
liktust az emberek között, és kisegítené a
gazdasági és társadalmi válságból az
egész emberiséget, amely a jelenlegi
győzni akarásával könnyen közös vesztét
érheti el.

Az idei Ökumenikus Imahét lengyelor-
szági előkészítői a 21. század társadalom-

pusztító, környezetpusztító, továbbá cél-
tévesztett harcainak és versengéseinek
közepette – amelyből sajnos legtöbbször
nem hiányoznak a keresztyének és a ke-
resztyén közösségek sem – változásra, át-
formálódásra hívják Krisztus népét világ-
szerte, és bennünket is. Az Imahéten
Krisztus átformáló erejének és tettének
imádságos megfontolására és tanulmá-
nyozására hívnak mindnyájunkat. 

Akik tudják, ki és mi a közös ellenség,
azok nem egymás ellen, vagy egymást el-
feledve, hanem összefogva harcolnak az
ördög, a gonosz és a halál erőivel szem-
ben. Ez a krisztusi ökumené. Ezt akkor
tudjuk megélni, ha alávetjük magunkat
Krisztus átformáló és egyesítő szereteté-
nek. A keresztyének széthúzása az ördög
munkája – ahogy erre neve: szétdobáló is
utal –, összefogása pedig Krisztusé. Ránk
is érvényes a régi tapasztalás: viribus uni-
tis, egységben az erő. Az ökumené vilá-
gában is elégtelenek a szép szavak. Arra a
versenyre és harcra van szükség, amely-
ben Krisztussal és egymással – tehát
egyesített erővel – a szeretet egységében
igyekszünk legyőzni a gonoszt és a halált
magunkban, egymásban és a világban.
Aki nem ezt teszi, az könnyen halálos
győzelmet arat magának. 

A Presbitérium 

A vendégvárás után székely táncokat
láthattak a vendégek, akik „csordultig”
megtöltötték a termet, no meg a gyomru-
kat. A mintegy 300 résztvevő igazán sze-
rencsésnek mondhatta magát, az ese-

ményre ugyanis
már hetekkel
korábban el-
fogytak a jegy-
ek. Nem is cso-

da, hiszen az elmúlt évek tapasztalatából
sejthető volt, hogy idén is egyszerre lesz
lélekemelő és fergeteges az este.

Sebestyén Attila előadása, majd Csi-
szár Antal kabaréjelenete után követke-
zett a vacsora. Utána a Siculus zenekar
jóvoltából hajnalig mulathattak a ven-
dégek.

Aki a képek alapján is kedvet kapott,
hogy jövőre „megkóstolja” a székely
vendégszeretetet, idejében váltson jegyet.
Higgyék el, megéri!

Szilvay Balázs

A verseny,

Kalamajka néptánccsoport

A legkisebb székely

Párban szép az élet

„Este a székelyeknél”
Ezzel a címmel rendezte meg hagyomá-

nyos, év eleji bálját a Dunavarsányi
Erdélyiek Baráti Köre a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban.



KULTÚR-
APetőfi Művelődési Ház és Könyvtár

„12 Az eGy tUCAt” címen egy 12 for-
dulós vetélkedőt hirdet meg a varsányi

családok, baráti és munkahelyi társaságok 3 fős
csoportjai részére 2012. január 20-a és 2012.
december 12-e között. 
A vetélkedő témái: Magyarország múltja és jele-
ne, valamint a világ népeinek négyévenkénti ne-
mes versengése, az Olimpiai játékok.

Az első 10 forduló - az Elődöntők - kérdései, feladatai a Nap-
ló hasábjain jelennek meg, míg a 11. forduló (Középdöntő) és
12. forduló (Döntő) a művelődési házban kerül megrendezésre.
A Középdöntőbe azok a csapatok/csoportok jutnak, akik az új-
ságban megjelent rejtvényekre, kérdésekre – a megadott határ-
időkig – a legtöbb helyes megfejtést küldik be.

A fordulók megfejtéseit minden hónap 10-éig kérjük meg-
küldeni e-mailban (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy
zárt borítékban is leadható a művelődési ház irodájában.

A vetélkedő sorozat fordulóinak kérdéseit szakértő állítja
össze és értékeli.

A döntőbe jutott csoportok tárgyi jutalomban részesülnek.
Jó szórakozást kívánunk!
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1. József Attila az általa is alapított és szerkesztett „SZÉP SZÓ”
című folyóirat első számának második kiadását egy szerkesz-
tői üzenettel egészítette ki.

„ÉN BOLDOG PILLANATAIMBAN GYERMEKNEK ÉR-
ZEM MAGAMAT, ÉS AKKOR DERŰS A SZÍVEM, HA
MUNKÁMBAN J•••K•T FEDE-ZEK FEL. FÉLEK A •ÁT••••I
NEM TUDÓ EM-BEREKTŐL ÉS MINDÍG AZON LESZEK,
HOGY AZ EMBEREK •••ÉK•S KEDVE EL NE LANKAD-
JON, HOGY AZOK A HŰVÖS ÉLETFÖLTÉTELEK ME-
LYEK A ••TÉ• KEDVÉT ÉS LEHETŐSÉGÉT SZEGIK, MEG-
SZÜNJENEK !”

BEKÜlDENDŐ A SZÖVEG NÉGY HIÁNYOS SZAVÁBAN
A BETŰK PÓTlÁSA, AZAZ A HElYES SZÖVEG. EGY-EGY
PONT JElENT EGY BETŰT.

2. A vár Lorántffy Zsuzsanna hozományaként 1616-ban került a
nagyhírű család birtokába. A várnak helyet adó várost „BOD-
ROG-PARTI ATHÉN”-nak is szokták nevezni. 

• MI A VáRoS NeVe?

3. Az Ohman Béla faragta és az „ORSZÁGALMÁT” ábrázoló
díszkúton körbefutó latin nyelvű felirat a „LIBERTATES CI-
VITATIS ALBENSIS A S. REGE STEPHANO CONCES-
SAE” emlékeztet arra, hogy a város szabadságjogait Szt. Ist-
ván adományozta. 

• HoL LáTHATó, MeLyIK VáRoSuNKRóL VAN SZó?

4. A magyar tudomány egyik nagy „ÁLMODOZÓJA” Festetich
György, keszthelyi birtokán megalapította Magyarország első
mezőgazdasági főiskoláját a GEORGIKON-t. 

• MeLyIK ÉVBeN TÖRTÉNT eZ?

5. A magyarság körében már egészen a korai időktől a szlávok
általánosan használt gyűjtőneve. Később csak egyes népcso-
portok – szlovének, szlovákok – elnevezése, míg a 19. század
végétől már kizárólag csak a szlovákok jelölésére, megneve-
zésére használták.

• MI A NÉPCSoPoRT NeVe?

6. Zitta Emánuel tervei alapján, az 1848-49-es szabadságharc
leverése után a megszálló osztrákok építtették ezt az erőssé-
get. Az építmény neve eredetileg egy olasz szó, jelentése: fel-
legvár. Erős falai, bástyái ellenére hadászatilag már az építé-
se idején is elavultnak számított, s csak a magyar lakosság
megfélemlítését célozta.

• MIRŐL SZóL eZ A LeÍRáS?

7. Az első ilyen egységet 1881 májusában indította be az ismert
feltaláló fivére a Fürdő utcában. Első kezelőjét – Matkovits
Júliát – is ő, az üzembehelyező tanította be. Matkovits kisasz-
szonyt – budapesti látogatása alkalmával – I. Ferenc József is
kitüntette figyelmével, és az egység meglátogatásakor néhány
szót beszélgetett az ifjú hölggyel.

• MI VoLT eZ A SZoLgáLTATó egySÉg? 

8. A Kárpát-medencében, és talán a világon egyedülálló Katona-
és Bor-dalfesztivál minden évben itt kerül megrendezésre. 

• MI A TeLePÜLÉS NeVe?

9. Az újkori olimpiai játékok sora – az ókori olimpiák mintá-
jára – 1896-ban Athénban kezdődött el, illetőleg folytatódott.

• HáNy ÉV KIHAgyáS uTáN KeZdŐdTeK, ILLeTVe
FoLyTATódTAK ISMÉT AZ oLIMPIAI jáTÉKoK?

10. Az olimpiai játékok felélesztésének a gondolata egy görög
költő és újságíró Panajótisz Szúcosz fejében fordult meg
először 1833-ban, amit egy versében meg is fogalmazott.

• MI A VeRS CÍMe ?
a/ HALOTTAK PÁRBESZÉDE?
b/ TÖRJ A GYŐZELEMRE?
c/ KÜZDELMES ÚT A CSÚCSRA?
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-
11. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a francia Pierre de

Frédy Baron de Coubertin kezdeményezésére jött létre. 
• MIKoR, MeLyIK ÉVBeN?

12. Az olimpia hármas jelszava: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
• MIT jeLeNT eZ MAgyARuL?

13. Az évek során mind az olimpiai sportágak, a szakágak, a
versenyzők számában – a kvalifikációs rendszer ellenére –
erőteljes növekedés volt érzékelhető. A legutóbbi, a 2008-as
pekingi játékokon összesen: ? sportág ?? szakágának ???
versenyszáma szerepelt. 

• MILyeN SZáMoK HIáNyoZNAK A KÉRdŐjeLeK
He LyÉ RŐL?

14. Az Olimpiai játékok ötkarikás szimbólumát, az újkori olim-
piai játékok alapítója, a modern olimpiai eszme elindítója,
Coubertin báró tervezte 1913-ban. 

A tervező eredeti gondolata, szim-
bólum rendszere nem maradt fenn,
így jelenleg két magyarázata van
az öt karikának. A legvalószínűbb,
hogy az öt szín az öt kontinenst je-

lenti. Egy másik magyarázat szerint a sport öt alapelvét szimbo-
lizálja.

• MI A MáSIK MAgyARáZAT, AZAZ MI A SPoRT ÖT
ALAPeLVe?

15. 1980-ban mintegy 65 állam zárkózott el a moszkvai játéko-
kon való szerepléstől az afganisztáni szovjet megszállás mi-
att. Ez a bojkott – 1956 óta – a legkevesebbre redukálta a
résztvevő nemzetek számát.

• A FeLSoRoLT HáRoM SZáMBóL MeLyIK AZoNoS
A MoSZK VáBAN KÜZdŐ NeMZeTeK SZáMáVAL?

77 ? • 85 ? • 113 ?

16. A betűhálóban a legeredményesebb magyar sportoló névbe-
tűi találhatók. Ha kihúzza a név betűit, a fennmaradt betűk-
ből egy másik sportoló beceneve rakható össze. Ezt a nevet
és aranyérmei számát kérjük beküldeni. 

Mindenki karácsonya volt

k ellemes időben töltötte eg yütt advent utolsó szombat-
jának estéjét az a sok-sok ember, aki ellátogatott a mű-

velődési házba a Mindenki karácsonya rendezvényre.

Több helyi civil szervezet is kínálta a város lakóit: a teától és a kakaó-
tól a puncson át a forralt borig lehetett megtölteni a poharakat, hoz-
zájuk kalácsot, különféle krémekkel kent kenyeret, sült krumplit adtak.
Az óvodások, cserkészek és színjátszó kör tagjai betlehemi és karácso-
nyi műsorral készültek, a gyermekjóléti szolgálat és a művelődési ház
kézműves foglalkozásra hívta a vállalkozó kedvűeket.

Miközben az udvaron az élő betlehemben a Soli Deo Gloria Közös-
ség jószágportájáról idehozott állatokat simogathatták a gyerekek, a
Máltai Szeretetszolgálat és a MISA helyi önkéntesei adományosztást
tartottak.

A nagyteremben igazi vásári forgatag volt: a bejglitől a különböző
szebbnél szebb ajándéktárgyakig kínálták portékáikat a helyi árusok.

A város adventi koszorújának megáldása után a Betlehemből hozott
békelánggal meggyújtottuk a negyedik gyertyát, ezzel zárult kellemes,
jó hangulatú programunk.                       A művelődési ház dolgozói

Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Kisgyermekkori zenei nevelés.
januártól újra Ringató!
Kimozdulnál kisbabáddal?
Vigyél zenét, jókedvet mindennapjaidba!
Gyere közénk
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
(Kossuth L. u. 2.) kamaratermébe!

Érdeklődni a 06/70 510-6995-ös számon lehet, 
vagy a baranyai.agi@ringato.hu címen.

Foglalkozásvezető: Horváthné Baranyai Ágnes ének-zene
és szolfézstanár

VÁSÁROK iDőPONTJAi
Január 23. Vegyes vásár 9:00-12:00-ig

Látásvizsgálat 9:00-17:00-ig
Február 15. Vegyes vásár 9:00-12:00-ig

A művelődési ház
további program-
jait a 16. oldalon
olvashatják!

JÉGPÁLYA Tájékoztatjuk a dunavarsányi lakosokat,
hogy - amennyiben az időjárás lehetővé teszi - január kö-
zepétől jégpályát készítünk a művelődési ház udvarán.
Korcsolyázni saját felelősségre lehet, a művelődési ház
nyitvatartási ideje alatt (munkanapokon 9 és 20 óra kö-
zött, hétvégén rendezvények függvényében).

ÚJRA INTERNET SZOBA Tájékoztatjuk kedves
látogatóinkat, hogy újra megnyílt az Internet szoba a mű-
velődési házban. Az internetezés ingyenes, hétköznap
16.30-tól várjuk az érdeklődőket!

lapok
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2011. december 11-én, vasárnap tartottuk
a hagyományos évzáró kispályás focitornát.

Mint mindig, idén is 10 csapat nevezé-
sét tudtuk elfogadni, ami pár nap alatt be
is telt. Csakhogy a torna előtt egy nappal,
szombaton, 3 csapat is lemondta a részvé-
telét, ami azért is kellemetlen, mert így
már nem volt idő más csapatokat hívni a
helyükre, pedig jelentkező lett volna még
bőven. Az emiatt távolmaradó csapatoktól
utólag is elnézést kérek!

Mivel 7 csapat érkezett meg, az eddigi-
ektől eltérően idén nem csoportokban
zajlottak a mérkőzések, hanem bajnoki
rendszerben; mindenki játszott mindenki-
vel, és ezen mérkőzések eredményei
alapján született meg a győztes.

A tornát a 6 mérkőzést 6 győzelemmel záró ROYAL FC
nyerte meg, a végig remekül játszó és egy vereséget szenvedő
KISKUNLACHÁZA előtt.

Harmadik helyen a tavalyi első JORKYBALL FC végzett.
A torna gólkirálya a kiskunlacházi Cserna Gábor lett a 6 mér-

kőzésen elért 15 góljával, míg a legjobb kapus Hajnal Gábor,
aki a tornán összesen csak 3 gólt kapott! Gratulálok nekik!
Köszönet a tornán résztvevő összes csapatnak a sportszerű
játékért!

Krasznai István

2011. december 18-án a dunavarsányi
Árpád Fejedelem Általános Iskola sport-
csarnokában először rendeztek sakkbaj-
nokságot. Ezúttal is köszönet az iskola
vezetőinek, dolgozóinak és a támogatók-
nak a remek vasárnapi viadalért!

A nagypapák álma vált valóra a Miku-
lás Kupa rendezvényen, ahol feleleve-
nedett a legfiatalabbak részvételével a
Királyok Játéka: a gondolkozási időt iga-
zi sakk órával mérték, a résztvevők 7
fordulós svájci rendszerű lebonyolítás-
ban mérkőzhettek éremért, kupáért, a
sakkjátékhoz kapcsolódó tárgyjutalma-
kért, valamint a sportszerű játékból és
győzelemből adódó mindent feledtető
dicsőségért.

A dobogósok három kategóriában ve-
hettek át díjakat:

- az alsós fiúknál a 3. osztályos Krem-
mer Döme nyerte az aranyérmet 100%-
os teljesítménnyel,

- a felsős fiúknál Nagy Antal lett az
aranyérmes,

- a lányoknál fej-fej melletti izgalma-
kat követve az első osztályos Légrádi
Adrienn diadalmaskodott.

Az idei tanév 2. hónapjától az oktatási
törvények értelmében lehetősége adódott
az Árpád Fejedelem Általános Iskolá-
nak, hogy sakkszakkört indítson külön-
böző korosztályos csoportoknak. A tré-
ningeken a sakk „rokonságával” is meg-
ismerkednek a tanulók, hiszen több
táblás logikai játék létezik, amelyek egy-
másra épülnek. (Tapasztalatok szerint a
logikai készség sebes fejlődésnek indul
hatásukra életkortól függetlenül.)

Tekintettel a széleskörű érdeklődőkre,
a következő alkalommal amatőr felnőtt
torna is indul, hogy minden korosztály
számára lehetőség nyíljon a részvételre,
a Cavinton-mentes logikai fejlettség
megtartására.

A következő bajnokság várható
időpontja 2012. február 4. A részle-
tes információkat a művelődési ház-
ban, a Robi Cukrászdában és szá-
mos helyszínen kifüggesztve hama-
rosan megtekinthetik az Olvasók.

Radnai Ádám
sakk edző

A gyôztes csapat névsora. Álló sor balról-jobbra: Kovács István, Lindvurm Attila,
Majzik Adrián, Venczel Sándor, Jónás Barnabás, lent: Keresztes Márton,

Juhász Richárd, Krasznai István, Hajnal Gábor, Dávid István.

Óévbúcsúztató TEREMLABDARÚGÓ
TORNA

Régi igénye valósult meg a varsányi-
aknak, akik évtizedek óta baráti körben, étter-
mekben, pub-okban, városnapi ünnepségeken
hódoltak a sakkjáték szenvedélyének.

Ilyen még nem volt Varsányban:

SAKKBAJNOKSÁG



Aversenyek és az ezekre való fel-
készítések rendben zajlottak, az
edzőtáborok nagy létszámban ke-

rültek megrendezésre, sikeres pályázattal
az egyesület tagjai Olaszországba, Dél-
egyháza testvérvárosába, Bisentibe utaz-
hattak, az évzárók jó hangulatban, nagy
létszámban teltek. Azt mondhatom, a sok
munka a segítők, edzők részéről meghoz-
ta gyümölcsét. Aktív egyesületi élet zaj-
lik; civil közösségünk egy sport közös-
ség, és ez a cél.

December 4-én Évzáró Vacsorát ren-
deztek a pomázi kis karatésok szülei az
Udvaros Csárdában, ahol Tordai Viktor-
ral és Futó Krisztivel vettem részt. 40 fő-
vel egy nagyon családias hangulatú és
klassz évzáró vacsorát tartottunk sok
meglepetéssel.

Karate Évzáró Vacsorára készültünk
Délegyházán is az Erdei Vendéglőben de-
cember 10-én. A Vendéglő kitett magáért.
Ezúton is köszönjük a vacsora színvona-
las elkészítését, megrendezését és a tech-

nikai segítségét! Hosszú évek óta vissza-
járó, elégedett vendégei vagyunk a ven-
déglőnek. Egy évzáró vacsora mindig
nagyban hozzájárul a közösség erősítésé-
hez. Azt mondhatjuk, hogy igazi csapat-
összehozó megmozdulás volt az idei is
120 fővel.

Még volt egy feladatunk a szünet előtt:
téli edzőtábor december 17-én Délegyhá-
zán az általános iskolában. Nem volt rö-
vid nap, 10-től délután 5-ig tréningeztünk
és a végén vizsgáztak a tanítványok. Har-
mincan voltunk, ami karácsony előtt na-
gyon jónak mondható. Gratulálok a sike-
resen vizsgázóknak!

2012. nagyon mozgalmas évnek ígér-
kezik, tehetséges versenyzőinkkel a ver-
senyek izgalma, edzőtáborok, vizsgák.
Mindent bele kedves karatésok, a szorga-
lom meghozza a gyümölcsét!

Január 4-én volt a Délegyházi Karate
Klub 18 éves! Az edzések éppen ennyi
ideje folyamatosan tartanak, és ha az ég
is úgy akarja, 18 év múlva is karatézunk.

Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy
egy ember idejének legnagyobb részét
mire áldozza, azt felelném: edzés és ed-
zés. Többet eddz, mint aludj. Teljesen
mindegy, hogy miféle sportot űzöl, nem
fogod megbánni, ha megtartod ezt a szi-
gorú szabályt. Az ember gyakorlatilag
korlátlan leépülésre képes, de ugyanak-
kor korlátlan fejlődésre és teljesítményre
is. Az olyan ember, akinek fellengzős cél-
jai vannak, de lusta, feltehetően semmi
egyébre nem képes, csak kérdésekre.„

(Masutatsu Oyama 10. dan
a kyokushin karate megalapítója)

Várjuk új karatésok jelentkezését!
gyermekedzés: 6-14 éves korig Dél-

egyházán. Segédedző: Tordai Viktor 3.
kyu, Edzésidőpontok: Hétfő 17:00 -
18:30; Csütörtök 17:00 - 18:00.

ovis karate edzés kezdődött Tordai Vik-
tor vezetésével (telefon: 06/20 423-2804).

Felnőtt edzés Dunavarsányban a Robi
Cukrászdában 12 éves kortól. 

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon www.senseimarossy.hu, sok
videóval edzésekről, versenyekről, hátha
Ön/Te is kedvet kapsz, hogy ennek a ba-
ráti társaságnak a tagja légy!

Mindenkinek egészségben, sikerekben
gazdag 2012-es esztendőt kívánok a
sportegyesület nevében!

Marossy Károly 
3. dan klubvezető
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„Új év, új élet.” Karate szempontból a 2011-es
esztendő sikeres éve volt az egyesületnek. Az
edzések rendben folytak, 2 új edzővel bővül-
tünk, Gencsi ivett és tordai viktor hivatalosan
edzői engedélyt szerzett.
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•  A legjelentősebb sebességtúllépés:
Kiskunlacháza lakott területén június 16-

án a megengedett 40 km/h helyett, 118 km/h
sebességgel száguldozott egy személygép-
kocsi.

•  A legérdekesebb véreredményes
ittas járművezetés:
December 7-én Dömsödön a „nem gépi

meghajtású jármű ittas vezetése” kategóri-
ában egy kézikocsi ittas vezetője került
szabályszegés miatt feljelentésre. A Drager
Alcotest 7110 típusú készüléket fújatták
meg vele a kollégák, amely először 0.28
mg/l, majd félóra elteltével 0.24 mg/l érté-
ket mutatott. Magyarul erősen ittasan tolta
a kis kétkerekű kézikocsiját a forgalomban,
amiért 30.000 Ft bírságot kézbesített neki
az egy napot késő Mikulás.

•  A legtöbb körözés hatálya alatt álló
elfogott személy: 
Egy 34 éves férfi ellen négy elfogatópa-

rancs volt kibocsátva, több rendbeli csalás,
sikkasztás miatt. Az elkövető körözése
alatt külföldön tartózkodott, de 2011. júni-
us 7-én Thaiföldön elfogták, őrizetbe vet-
ték, majd hazahozatala 2011. június 29-én
megtörtént. Hatóságunk elfogatóparancsá-
nak elrendelésére 2007. augusztus 15-én
került sor.

•  A „leglúzerebb” elkövető:
A 20 éves ráckevei rutintalan elkövető

november 25-én a nappali órákban betört
egy ráckevei hétvégi házba, és az ott talált
különböző horgászfelszereléseket és egyéb
tárgyakat összerámolta, de nem vitte el ma-
gával. Majd másnap éjjel 2.50 körül az el-
követő visszatért a helyszínre, a hétvégi
ház első részének bejáratát ismét felfeszí-

tette, és megkísérelte eltulajdonítani a hét-
végi házban lévő összepakolt lopott holmit.
A napközbeni betörés nyomaira az arra já-
ró halőr figyelmes lett, és értesítette kapi-
tányságunkat, majd közrendvédelmi járő-
reink segítségével „figyelőszolgálat” in-
dult, aminek eredményeképpen a hajnali
órákban visszatért elkövetőt tettenérés köz-
ben elfogták. Őrizetbe vétele után a bíróság
előzetes letartóztatását rendelte el. Már na-
gyon régi tény, hogy az elkövető mindig
visszatér a helyszínre, de mostantól az is
az, hogy a ráckevei zsaruk el is fogják a
visszatérő betörőt…

•  A leggyorsabb autótolvajt is
7 percen belül elfogták a rendőrök:
Június 16-án 9.13-kor a ráckevei szakor-

vosi rendelőintézet elől egy Jaguár S-Type
személygépkocsit tulajdonítottak el kb.
7.000.000 Ft. értékben. A kiskunlacházi
Széchenyi utcában 9.20-kor az ellopott
személygépkocsival együtt elfogták az el-
követőt, aki azóta is előzetes letartóztatás-
ban van. Az ügyeletes tiszt bravúrosan
koordinálta az intézkedést. Az elfogás so-
rán az elkövető az autóval árokba hajtott,
majd futva menekült tovább, de az intézke-
dő rendőrök legyűrték. Mint ismeretes,
Ráckeve és Kiskunlacháza távolsága kb.
10 km. Mi minden fér bele 7 percbe…

•  A legbátrabb sértett: 
Egy 49 éves ráckevei elkövető megala-

pozottan gyanúsítható azzal, hogy 2011.
július 18-án 22 óra körül eltulajdonított egy
női táskát a benne lévő okmányokkal,
készpénzzel, mobiltelefonnal egy ráckevei
vendéglőből, majd azzal futva elmenekült
a helyszínről. A lopás tényét a sértett élet-
társa észlelte, majd az elkövető után indult,

futva követte, és végül utolérte. Ekkor az
elkövető – a nyomozás jelenlegi állása sze-
rint – az eltulajdonított női táska megtartá-
sa érdekében több alkalommal ismeretlen
eszközzel hastájékon megvágta, illetve
megszúrta az utána szaladó sértettet,
amelynek következtében ő nyolc napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A
nyomozást az elkövető őrizetbe vétele mel-
lett indítottuk meg, jelenleg az eljárás fo-
lyamatban van, a körülmények tisztázásá-
ra, pontosítására van szükség.

•  A legveszélyesebb lefoglalt tárgyak: 
Lakossági bejelentés alapján indult nyo-

mozás visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel
bűntettének megalapozott gyanúja miatt,
miszerint Dunavarsány egyik családi házá-
ban 2011. november 8-án tartott lomtalaní-
tást során egy elhunyt férfi hálószobájának
ágya alatt lőszereket és kézigránátokat fe-
deztek fel. A kézigránátokról az igazság-
ügyi szakértő megállapította, hogy azokat
az egykori Jugoszláviában működött hadi
üzemben gyártották katonai célokra a ’80-
as években.

•  A legtöbb bűncselekmény
elkövetésével vádolt:
Egy 25 éves fiatalember interneten ke-

resztül kínált eladásra különböző műszaki
cikkeket, melyekkel nem rendelkezett. A
vételár átutalását követően a megvásárolt
készülékeket nem küldte el. A nyomozás
során 51 rendbeli üzletszerűen elkövetett
csalás bűntette miatt lett az elkövető fele-
lősségre vonva. A nyomozás még folya-
matban van.

Király Richárd r. alezredes
mb. kapitányságvezető

Kristálytiszta, egészséges ivóvíz az Ön otthonában

Platinus Aqua háztartási víztisztítók
Ingyenes helyszíni tanácsadás: Molnár József – 06/20 312-5323

1. Csesznák istvánné élt 66 évet
2. Gáspár imre élt 67 évet
3. Gazda Béla élt 72 évet
4. Tóth Lajosné élt 72 évet

2011. december hónapban elhunytak

2011. december hónapban születettek

1. Seregi Dávid november 27.
2. Laki Magor december 7.
3. Tiszai Natália december 21.
4. Huszár Benjámin Dávid december 23.
5. Henn Lilien december 25.
6. Füredi Zsófia Julianna december 25.

melyek a Ráckevei Rendôrkapitányság
illetékességi területén történtek

2011-ben
„Leg

ek”,

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gazda Bélát elkísér-
ték utolsó útján, és osztoztak mély fájdalmunkban. Gyászoló család

Víz forrása az Ön irodájában!

• háztartási víztisztítók
• irodai víztisztítók
• zuhanyszűrők
• vízlágyítás berendezései
• minden más, e témához

kapcsolódó megoldások
és műszaki berendezések
forgalmazása, szerelése

• nincs több szemétbe dobott
műanyag palack

• nincs több filmréteg a kávén
• nincs több vízkő a kávéfőzőn,

vasalón
• jobb ízű levesek
• nem lesz vízkő a kazánban,

bojlerben, mosógépben
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ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: 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 idõben 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
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 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 idõben 06/24 473-054
Rendelés:   H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Vízhányó Anita védőnő
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
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 védőnő
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
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4. 06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár 06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János: 06/70 938-2905
Grajczár László: 06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660
Posta 06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)

06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû 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

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

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

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

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

in gye ne sen kap ják
a vá ros la kói.

Következõ lapzárta:
2012. február 10.

* * *
Cikkeket várunk a

szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men.

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

• Vízvezeték szerelés,
javítás, dugulás elhárí-
tás, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvé-
gén is.
Tel: 06/30 376-1796

• Szezon előtti akció!
Redőny, reluxa, szú-
nyogháló, napellenző.
Újjak szerelése, régiek
javítása.
Tel: 06/20 971-5198

• Tv, video, dVd, Cd,
mikrosütő javítása
garanciával.
Tel: 06/30 948-0412
(Gál Károly)
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Február 10-éig rendelje meg

Valentin napi csokrát 15% kedvezménnyel!

Üzletünk gazdag vágott és cserepes virág választékkal várja.

Cím: dunavarsány, Halász Lajosné u. 2.
Tel.: 06/20 957-8196, 06/24 483-800

A hirdetés felmutatója 10% kedvezményt kap!

PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖM,
TALPMASSZÁZS OTTHONÁBAN!

Tyúkszem, gombás köröm,

sarokrepedés, körömbenövés?

Hívjon bizalommal!

Telefon: 06/30 567-1075 Kovács Zsuzsanna
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