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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2012. június

arsányi ’56-osok tere. Ezt a nevet viseli az a közpark, amely a
régi, elbontott posta helyén
épült. Az átadó ünnepségre június
16-án, szombaton 10 órától, rekkenô
hôségben került sor. Az árnyékot még
nem igen adó fácskák tövében
mintegy kétórás mûsort adtak városunk kórusai és oktatási intézményei.
Faragó Károly helytörténész az ’56-os
forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásait idézte fel, Dr. Kövér László,
az Országgyûlés elnöke pedig ünnepi
beszédben méltatta az 56 évvel ezelôtti eseményeket. A Nagy Imre miniszterelnök újratemetésének évfordulóján
átadott közpark méltán lehet városunk
büszkesége, melyhez a mûemlék Pálfy
Márton, volt dunavarsányi polgármester adományából épült.

Bóna Zoltán polgármester térátadó köszöntôje
a 3. oldalon
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TESTÜLETI HATÁROZATOK

– 2012. május 31-ei rendkívüli ülés –
- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
„Az országos labdarúgó pályaépítési
programban” foglaltak szerint a Deák Ferenc utca 27. szám alatti sportpályán
20x40 méteres kisméretű műfüves pálya
kialakításának szándékával pályázatot
nyújt be.
A pálya kialakítására vonatkozó pályázat
bruttó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás bruttó mértékéről az alábbiak szerint döntött:
A pályázat várható összköltsége bruttó:
29.124.128 Ft
Várható támogatás bruttó: 20.386.890 Ft
Várható saját forrás bruttó: 8.737.238 Ft
A vállalt sajáterő összegét a 2012. évi költségvetésben szereplő felhalmozási célú
pénzeszköz átadás költséghely terhére biztosítja, mely kifizetésének legkorábbi dátuma 2012. december 20.
- A Képviselő-testület együttműködési
megállapodást kötött Dunavarsány Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatával és
Dunavarsány Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatával, s egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a megállapodások
aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

– 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülés –
- A Képviselő-testület 150.000.000 Ft öszszegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.től történő felvételéről döntött. A hitel futamidejét 2012. július 17-étől 2012. december 31-éig határozta meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlotta fel, különös tekintettel a
helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási törvény, és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket,
jogszabályokat; valamint az IBIDEN Kft.től érkező iparűzési adóbevételekből
150.000.000 Ft engedményezését ajánlotta
fel. Felhatalmazta továbbá a Polgármestert,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
- A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2012-2017. időszakra vonatkozó
Közművelődési koncepcióját.
- A testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola 28 osztályt indíthat a
2012/2013-as tanévben akként, hogy 8 évfolyamon évfolyamonként egy nemzetisé-

gi német tagozatos, egy emelt szintű testnevelést oktató, és egy hagyományos óratervű osztály indulhat; a nagyvarsányi telephelyen hozzájárul az 1-3. évfolyam
összevont osztályként való működéséhez,
valamint a speciális tagozaton 3 tanulócsoport indításához. Hozzájárult 4, nem
dunavarsányi lakóhellyel rendelkező tanuló felvételéhez.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja és 3.
számú melléklete alapján az iskola 1-4. évfolyamain engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést, és az osztályonkénti
maximális létszámot 31 főben határozta
meg. Az 5-8. évfolyamokon engedélyezte
az átlaglétszámtól való eltérést.
- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 12 csoportot indíthat a
2012/2013-as nevelési évben.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja és 3.
számú melléklete alapján valamennyi csoportban engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozta meg.
- A testület döntött arról, hogy Dunavarsány
Város Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani pedagógiai képzésekre, illetve
óvodaudvar fejlesztésére a Társadalmi
Megújulás Operatív Programban Óvodafejlesztés című 3.1.11-12/1-es kódszámú,
könnyített elbírálású pályázatban foglaltak
szerint. A fejlesztésre vonatkozó pályázat
bruttó összköltségvetését, 7.000.000 Ft-ot
a pályázat sikere esetén előfinanszírozza
azzal, hogy a projekt megvalósítására
2013-ban, a 2013. évi költségvetés terhére
kerül sor.
A pályázat kidolgozásával, összeállításával
megbízta az Oficina Plusz Kft.-t (2336 Dunavarsány, Epres utca 778/26. hrsz.) azzal,
hogy a Megbízott a sikeres pályázat után
5% sikerdíjat kap, sikertelen pályázat esetén
pedig az önkormányzatot költség nem terheli. Felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat benyújtására.
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011.
évi CCIX. törvényben megfogalmazott
kötelezettségeknek eleget téve kezdeményezte egy regionális víziközmű-szolgáltató társaság kialakítását. A Dunavarsány
és Térsége Szennyvíztisztító Telep vonatkozásában 2029-ig tart a 2001-ben kötött
koncessziós szerződés szerinti koncessziós
jog. A törvényi változás okán szükséges a
koncessziós szerződés lejáratát követő
időszak tervezése. Ennek tudatában a

Képviselő-testület elfogadta az Elvi Csatlakozási Nyilatkozatot (Szándéknyilatkozatot), és felhatalmazta a Polgármestert az
Elvi Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

– 2012. június 12-ei rendes, zárt ülés –
- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló
35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján
a 2012/2013-as tanévben 10 hónapig, havonta 15.000 Ft összegű ösztöndíjban részesíti Béregi Balázs és Csizmár Mihály
pályázót. Felkérte a Polgármestert a tanulmányi szerződések megkötésére.
- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Szűcs Zoltán Róbertnét bízza meg határozott, 5 éves időtartamra, 2012. augusztus 1. napjától
2017. július 31. napjáig. Szűcs Zoltán Róbertné alapilletményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap
300%-ában határozta meg. 2012. július
1-je és július 31-e között Szűcs Zoltánné
megbízott intézményvezetőként látja el az
óvodavezetői feladatokat. A testület felkérte a Polgármestert, hogy az igazgatói
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával
Zezula Tibort bízza meg határozott, 5 éves
időtartamra, 2012. augusztus 1. napjától
2017. július 31. napjáig. Zezula Tibor alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában határozta meg, Felkérte a testület a Polgármestert, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Rendeletek:
A Képviselő-testület megalkotta a
- Dunavarsány Város nemzeti vagyonáról
szóló 12/2012. (VI. 13.) rendeletét,
- Dunavarsány Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.
(II. 15.) rendelete módosításáról szóló
13/2012. (VI. 13.) rendeletét,
- Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 14/2012. (VI. 13.) rendeletét,
- A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a
fogorvosi körzetekről szóló 15/2012. (VI.
13.) rendeletét.
A rendeletek megtekinthetőek
a www.dunavarsany.hu honlapon.

Igen Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
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– Bóna Zoltán polgármester köszöntője június 16-án, a Varsányi ’56-osok terének átadó ünnepségén –

történelem jeles napjait jeles napokkal és jeles órákkal
hívjuk életre. A mostani ünnepségünk is egy ilyen életre
hívása az 56 esztendővel ezelőtti áldozatkészségnek,
igazságérzetnek, bátorságnak, és természetesen az ezek mögött
lévő varsányi hazafiak személyének. Ami most itt történik, és
ami az elmúlt hónapokban e helyen bontással és építéssel történt, a múlt értékeiből merítve kívánja a mindenkori jelent és a
reményteljes jövőt szolgálni. Csak és kizárólag azért állhatunk
itt, mert az 1956-os Forradalomnak és Szabadságharcnak településünkön is voltak elkötelezettjei, harcosai, a kommunista
diktatúrának településünkön is voltak bőven ellentmondói, szenvedői és áldozatai. Rájuk emlékezünk az emlékművel, és az azt
övező közösségteremtő parkkal is. Hisszük, hogy a mai magyar
és a dunavarsányi demokráciához 56 esztendővel ezelőtti tettükkel, kiállásukkal hozzájárultak. Nem csak a park, az emlékmű
nem lenne nélkülük, hanem a szabadságnak az a foka sem, amelyet mi már természetesnek veszünk. Legyen emlékük áldott.
Szívből kívánom, hogy az emlékmű szelleme és a park kelleme teremtsen olyan miliőt, amely sokak számára a pihenésnek,
a beszélgetésnek, a nyugalomnak, a visszaemlékezésnek, vagy
éppen a tervek szövögetésének ad szép teret.
Ezekkel a gondolatokkal mondok köszönetet mindazoknak,
akik már régen álmodoznak városunknak e szép parkjáról. Köszönetet mondok a tervezőknek, kivitelezőknek, a szobrászművész odaadó igyekezetének, és nem utolsó sorban Pálfy Mártonnak, aki ezt az emlékművet a városnak ajándékozza.
Városunk vezetése nevében tiszteletteljes szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Köszöntöm a szomszédos települések polgármestereit, az intézményvezetőket, a társadalmi szervezeteknek vezetőit és tagjait. Nevesen is köszöntöm mindannyiunk nevében nagy szeretettel Pánczél Károly urat, országgyűlési
képviselőnket. S nem utolsó sorban, hanem sokkal inkább minő-

sítetten és kiemelten köszöntöm Dr. Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét. Hálásak vagyunk, hogy oly sok elfoglaltsága
közepette időt szakít arra, hogy velünk együtt ünnepeljen, s ennek az eseménynek a nimbuszát emelje. Az emlékmű leleplezése
után várakozással vagyunk ünnepi köszöntőjének megtartására.

Épül a játszótér
lig néhány hete kezdődött, s lassan a célegyenesbe ér az új játszótér kivitelezése
a Nyugati lakóparkban. A mintegy tízmillió forintból megvalósuló beruházás elsősorban a kisgyermekes családok számára öröm,

A

akik régóta vágynak a város eme pontján egy
ilyen létesítményre. A Soli Deo Gloria Közösségi Ház kerítése remélhetőleg a játszótérnek
is biztonságot nyújt, és segíti annak kulturált
használatát. Elsősorban ez a kész infrastruktú-

ra, a kiépített védelem, és a Nyugati lakópark
közelsége indokolta, hogy a Közösségi Ház udvara ad otthont az egyébként önkormányzati
tulajdonban álló beruházásnak. A hamarosan
elkészülő játszópark napkeltétől napnyugtáig
várja majd a családokat. Kívánjuk, hogy sok
boldog pillanatnak, önfeledt kacagásnak adjon
helyet.
Szilvay Balázs
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CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN

lmény, emlék, együtt… más kifejezéssel élve: CSALÁDI NAP, amelyet idén május 19-én is megrendeztünk a
Weöres Sándor Óvoda udvarán.
Már a negyedik éve élvezhetnek a gyermekek, szülők, óvodapedagógusok, dadusok közösen egy olyan napot, amin részt
venni csodálatos élmény, és ez nem másnak, mint Lázár Anikó
óvodapedagógus lelkes szervezésének köszönhető. Minden évben remekül szórakozik kicsi, nagy egyaránt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a tavalyi évben, óvodánk Katica csoportjából elballagott gyermekek szüleikkel idén is ellátogattak a rendezvényre, és ismét remek hangulatban töltötték a napot.
A vendégeket a már berendezett udvaron vártuk, ahol a csoportok által készített zászlók jelezték, hogy hova is lehet lepakolni a piknikes kosárkákat.
Ezután rengeteg színes program következett, mint például a
kézműves műhely Ági néni és Zsóka néni vezetésével. Itt többek között a kukac barkácsolásának rejtelmeibe vezették be a
gyermekeket, amit természetesen el is készítettek együtt, minden érdeklődő látogatóval.
A délelőtt folyamán a Nefelejcs társulat szórakoztatta a gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A színes előadás szinte mindenkit táncra is buzdított.
Táncbemutatók sora kápráztatta el a nézőközönséget. Ellátogatott hozzánk a WILLPOWER TÁNC ÉS SPORTEGYESÜLET nevű hip hop, és break táncot bemutató dunavarsányi tánccsoport. Az ovisok aerobik bemutatója is meghozta a várt sikert.

Reggeli az igazgató nénivel

Iskolánkban nemcsak
a kiváló tanulók
és
sportolók részesülnek kitüntetésben,
hanem azokat is megjutalmazzuk,
akik kiemelkedően sokat
tettek a közösségért. Idén egy kellemes hangulatú reggeli volt
a meglepetés a közel 50 gyermek számára, melyen az igazgató
néni látta vendégül őket.

Ballagás

Június 15én a nyolcadik évfolyam
elbúcsúzott
iskolánktól.
A ballagási
ünnepély keretében adta
át az igazgatónő az Árpád-emlékérmeket, me-

Zsóka néni vezetésével az irodalmi munkaközösség bábozással
készült kedveskedni a gyermekeknek.
Mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő szórakozást, és egy élménnyel teli napot tudhat magáénak.
Ezúton szeretnénk minden óvodai, illetve nem óvodai dolgozó nevében megköszönni a megjelenteknek, hogy egy újabb közös, szép emlékkel gyarapodhattunk.
Agárdi Márta
óvodapedagógus
lyeket a 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulóink kaptak. Bálint Dorottya, Gémesi Eszter, Hajdu Kinga, Mihály Bernadett,
Sturovics Dóra, Szabó Boglárka és Török András részesültek
eme kitüntetésben.
Az ünnepség végén ballagó diákjaink egy-egy lufit röpítettek
az ég felé, ezzel jelképezve, hogy új útra indulnak. Sok-sok sikert kívánunk nekik!

Gyermeknap

Június 14-én – tanulás helyett – sok-sok
program várta nebulóinkat a diákönkormányzat és a szülői
munkaközösség jóvoltából. Óriáscsúszda és
élőcsocsó, aszfaltrajz
és célba dobás, arcfestés és sportprogramok
is szerepeltek a sokféle
szórakozási lehetőség
között. Köszönet a
DUFI-nak a közreműködésért, az enni- és
innivalóért,
illetve
Molnár Józsefnek és
Katona Róbertnek a
sétakocsikázásért.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola közössége nevében:
Szabóné Tilinger Andrea
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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Tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola pályázatot hirdet
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanári
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások,
követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A
tanulók – életkornak megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a NAT, a
kerettanterv követelményeinek és az iskola pedagógiai programjának szellemében. Segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan,
egyénileg segíteni a fogyatékos gyermekeket a követelmények elérésében, elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket figyelembe véve.
Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek:
Iskolai végzettség: főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakos tanár.
Gyakorlat: enyhe fokban értelmi fogyatékosok nevelése-oktatása
terén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. Számítógépes ismeret.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű elfogadó attitűd, hatékony kommunikáció.
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Testnevelő tanári állás
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola pályázatot hirdet

testnevelő tanári munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.
Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek:
Iskolai végzettség: főiskola, testnevelés szakos tanár.
Gyakorlat: testnevelő tanárként szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
Számítógépes ismeret, B kategóriás jogosítvány.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű osztályfőnöki gyakorlat, hatékony kommunikáció, szervezőkészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazoló
oklevél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vas Zoltánné nyújt a 06/70
374-8270-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.arpadsuli.hu

MEGHÍVÓ

Dunavarsány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
NEMZETISÉGI NAPOT tart.
Helyszín: Cserkészház (Dunavarsány, Arany János utca 1.)
Idôpont: 2012. július 14., szombat 18 óra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 9.

Programok:
18.00-19.00 Ismerkedés, kötetlen beszélgetés
19.00-20.00 Vacsora (birkapörkölt és hozzávaló köretek)
20.00 A fôvédnökök – Bóna Zoltán polgármester
és Száger Gyula képviselô – megnyitják a hajnalig tartó mulatságot

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vas Zoltánné
nyújt a 06/70 374-8270-es telefonszámon.

A zenét Petrik Gábor és zenekara szolgáltatja.
A belépô és a vacsora – a büfé kivételével – mindenki számára ingyenes!

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.arpadsuli.hu

Új belsôt kapott
a Kisebbségi Iroda

A

z elmúlt hetekben megújult a Polgármesteri
Hivatal mellett lévő Cigány Kisebbségi Iroda két belső
helyisége. Az Önkormányzat
anyagi támogatásával megvalósult felújításért ezúton fejezi ki
köszönetét a Cigány Kisebbségi

Önkormányzat Bóna Zoltán polgármester Úrnak, Tiefenbeck
Lászlónak, a Városgazdálkodási Kft. vezetőjének, Dr. Szilágyi
Ákos jegyzőnek, valamint a képviselő-testület minden tagjának.
Szabó Sándor
elnök (MCDSZ)

Szabó Sándor elnök (MCDSZ)
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Magyar Hősök
Napja
Május 27-én a magyar hősök
előtt tisztelegtek Dunavarsány polgárai a Hősök terén.
Ünnepi beszédet Bóna Zoltán
polgármester mondott, a műsorvezető pedig Faragó Károly
helytörténész volt.

A trianoni tragédiára emlékeztünk

Június 4-én városunkban is hagyományosan a
trianoni békediktátumra emlékezünk a 2008ban avatott Emlékparkban. A nemzettragédia
92. évfordulóján tartott esemény idén abban
volt különleges, hogy az emlékező beszédet
egy elszakított nemzetrészről származó polgártársunk, az erdélyi Veres Enikő mondta.
A Kárpátalján született Portik-Cseres Éva
pedig igényes szavalatával ejtette ámulatba a
szépszámú közönséget.

XXIII. évfolyam 6. szám
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Városnapi képek

A Dunavarsányi
Napokról készült
további fényképeinket
a következő, júliusi lapszámban tekinthetik meg.

Dunavarsányi Napló
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edves hagyománya városunknak, hogy minden évben, a Dunavarsányi Napok keretében ünnepélyesen polgárrá fogadják az elmúlt
évben született gyermekeket. Az emléklap mellé egy, a település
címerét ábrázoló aranymedál is dukál minden újszülöttnek. Idén 67 kisgyermek kapott meghívást az ünnepélyes átadásra, akik közül 44-en
meg is jelentek a nagysátor színpadán tartott eseményen. A róluk készült fotókat közli most a Dunavarsányi Napló. (Néhány kisgyermek
nyakában sál látható; ők a Dunavarsányi Babás-Mamás Klub tagjai.)

XXII. évfolyam 6. szám

Polgárrá fogadott

újszülöttek

Bárczi Regô Márk

Becsky Dániel Máté

Böcsödi Boldizsár

Cserhalmi Ádám

Farkas Izabella

Földesi Merse Vajk

Füredi Zsófia Julianna

Grósz Nándor Péter

Horváth Levente

Janó Dávid Ferenc

Jónás Hanna

Juhász Richárd

Keresztes Karolina Kamilla

Kis Áron

Kiss Ramóna

Kovács Áron

Kunsági Levente

Ledneczki Márk

Lipusz Levente

Mannó Dániel

Dunavarsányi Napló
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Miklós Hanna Zara

Mohácsi Jázmin Anna

Molnár Petra

Molnár Veronika Júlia

Mucsi Maja Dorottya

Nagy Ádám Balázs

Nagy Zsolt

Orbán Bence

Pálfi Luca Ágnes

Pesti Bálint

Prazsák Eliza Flóra

Purger Léna Szófia

Radnai Dániel

Seregi Dávid

Szabó Dorka

Szabó Zsolt Dominik

Szikra Fanni

Szilvay Julianna

Tárnok Tamara

Tiszai Natália

Ullmann Máté

Válóczi Sarolta Róza

Vas Domonkos

Zsigár László

10
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KULTÚR-lapok
„12 AZ EGY TUCAT”

6. forduló

ovábbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk hatodik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket július 10-éig kérjük megküldeni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban a művelődési ház irodájába.

9. A vár tulajdonosai a teljesség
igénye nélkül: 1390. Kanizsai család,
1409. Ozorai Pipó, 1424. ismét a Kanizsaiak, 1444. Rozgonyiak, 1534.
jegy-ajándékként Nádasdy Tamás.
A vár földjében nyugszik az 1556ban itt elhunyt énekszerző, dalnok.
Ki a dalnok, és mi a város neve?

10. A település helyén a középkorban Akts és Magyari falvak feküdtek.
Területe eredetileg a Somogyi vár
tartozéka volt.
A török hódoltság alatt betelepült
és elmagyarosodott horvátok népi
építkezését, népművészetét mutatja
be az itteni tájház. Az egykori tisztaszobában kiállítás mutatja be a híres
hímzést, a kék-piros, vagy fekete-piros fonallal varrt „vézás”-t, a „rátétes”-t és a sok színben pompázó
„boszorkányos”-t.
Mi a község neve?

XXIII. évfolyam 6. szám
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Dunavarsány Közszolgálja!

únius 7-én, a Dunavarsányi Napok
keretében tartotta a város a Közalkalmazottak napját a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Színháztermében.
Az eseményen adták át a Dunavarsány
Közszolgálatáért Díjat, melyet idén
Gyurasics Gáborné, a Dunavarsány és
Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat munkatársa, volt vezetője vehetett át. A Dunavarsányi Napló Ralph
Waldo Emerson, amerikai költő, unitárius lelkész gondolatával gratulál a neves
elismeréshez:
„Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az
intelligens emberek megbecsülését, a
gyermekek ragaszkodását; kivívni az
őszinte kritikusok elismerését és elviselni
a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani
egy kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal,
hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy
legalább egyvalaki könnyebben lélegzik,
mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.”

MEGHÍVÓ

Anyukákat
kényeztettek…

Szeretettel meghívjuk az
Anyatej világnapi rendezvényünkre
a városunkban élő, gyermekét szoptató
édesanyákat, és minden kedves érdeklődőt.

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2012.08.01. 10:00-11:30 között.

Május 5-én várta az anyukákat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, ahol
többek között gyógy- és talpmasszőr,
műkörmös, kozmetikus és fodrász varázsolta el az érdeklődőket. A programhoz kapcsolódó vásár pedig az
anyák napi ajándékok beszerzéséhez
nyújtott segítséget.

Dunavarsány Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat

a művelődési ház nyári nyitva tartása
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Petőfi Művelődési Ház
2012. július 16-ától 31-éig zárva tart.

Nyitás: 2012. augusztus 1-jén.

A Könyvtár 2012. július 16. és augusztus 10. között lesz zárva.
Nyitás 2012. augusztus 13-án, hétfőn.

A nagyvarsányi könyvtár 2012. június 20-ától július 31-éig tart zárva.
Nyitás: 2012. augusztus 1-jén, szerdán.

Minden kedves látogatónknak és olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Az intézmény dolgozói

Vásárok a művelődési házban
06.26. Használt ruha vásár 8-11-ig
06.27. Látásvizsgálat 15-18-ig
07.05. Vegyes vásár 9-11-ig
07.09. Vegyes vásár 9-12-ig
07.11. Vegyes vásár 9-12-ig
07.11. Látásvizsgálat 15-18-ig
07.13. Vegyes vásár 9-12-ig
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Tornaünnepély az Olimpia jegyében

jra eltelt 4 év. Mihez képest? Az előző, 2008-as Olimpiához képest.
Tudtuk, hogy idén is létre kell hívnunk a mi kis saját Olimpiánkat, a nagy csodát, melyet városunk már az ’50-es évek óta
hagyományának tudhat, és amit régen még
évente rendeztek itt Dunavarsányban is, és
tornavizsgaként szerepelt a testnevelés tantárgy követelményei között az egész országban. Hatalmas munka előzte meg a pedagógusok és diákok részéről azt, hogy ezen a napon tiszteleghessünk azon sportolók előtt,
akik hamarosan indulnak Londonba az
Olimpiára, hogy eredményeikkel dicsőséget
szerezzenek Magyarországnak. Tettük ezt
azért, mert ez az ünnep iskolánk egyik legrégebbi hagyományai közé tartozik, és ahogy
Mekler Lászlónak, iskolánk volt tanárának,
úgy nekünk is fontos ez az esemény. És mivel Ő június 14-én töltötte volna be 75 életévét, ezért ezt az ünnepet neki ajánlottuk!
Idén először nem csak tornaünnepéllyel
tisztelegtünk a sportolók előtt. Minden osztály kivette a részét annak a kiállításnak a
létrehozásában, melynek címe: Magyarok az
Olimpián. A kiállítás elkészültéért köszönet
Szabóné Tilinger Andreának. A tárlatot a
művelődési ház folyosó galériáján tekinthetik meg az érdeklődők.
A tornaünnepély létjogosultsága sokak számára vitatott, és ahogy az évek telnek, egyre
vitatottabb lesz. Fenntartásai mindenkinek
vannak, ellenérvek is felsorakoznak szép
számmal, de úgy gondolom, mérlegelni kell!
Mit adhat nekünk ez a tornaünnepély, melyet gyermekeink csak ott és csak azon a napon, vagy csak abban a pár hónapban „tanulhatnak”, vagyis tapasztalhatnak meg és élhetnek át! Elmesélem, hiszen benne voltam én is.
Benne voltam a gyakorlatban, a felkészülésben, és együtt jöttem fel a srácokkal a pályára. Végigcsináltam a gyakorlataikat, és
ott álltam köztük a zárókép forgatagában,
egyszerre idegesen, hogy a fiúk elbírják-e
társaikat, egyszerre telve büszkeséggel és
boldogsággal, hogy sikerült, és azzal a gondolattal, hogy íme, a magyar zászló színeiben pompázik a sportpálya, és fent az olimpiai zászló, melynek eszményét a legújabb
kori olimpiák sötét doppingbotrányai sem
feketíthetik be. Egyszóval felemelő, hátborzongató, nagyszerű élmény volt.
Hogy a gyerekek is átérzik-e mindezt? Azt
hiszem, sokan, igen. Persze vannak, akiket
nem érintenek meg ezek az érzések, de ők is
tanulhattak kitartást, pontos, alapos munkát,
tanulhattak rendet, fegyelmet.
Aztán akiket megérintett – ők, akik dupla
munkát is vállaltak, akik büszkén álltak a helyükön, akik boldogan tanulták a gyakorlatokat és noszogatták társaikat –, őket megnyertük egy ügynek, és már nyitottá váltak,
hogy más alkalmakkor is megszólalhasson
bennük a „csatára hívó dobszó”.

Azok kedvéért, akik nem lehettek jelen,
nézzük időrendben, milyen gyakorlatokat
láthattak a 2012-es tornaünnepélyen.
Az iskola bevonulása és a 85 majorette színes megnyitója után az 1-2. évfolyam piros,
fehér, zöld szalagokkal tornázott a Nox zenéjére. Összehangoltan, szépen mutatták be
gyakorlatukat, melyet betanítottak: Ács Loréna, Csobolyó Miklósné, Hoffmann Tímea,
Kapcsos Tímea, Komáromi Klára, Lindwurmné Németh Mária, Liptai Judit, Pittnaurné Nagy Edina és Szíjgyártó Gabriella.
A 3-4. évfolyam az olimpiai karikák színeivel megegyező pomponokkal látványos
gyakorlatot mutatott be a
„Y.M.C.A.” című számra, melyet
nagy tapssal jutalmazott a szép
számmal összegyűlt nézősereg.
Az Ő gyakorlataikat betanították:
Ács Loréna, Bakos Andrásné,
Komáromi Klára, Koncz Gáborné, Kőszegi Boglárka, Mészárosné Kátai Tünde, Tóth Lászlóné,
Tóthné Bíró Katalin, Szajkóné
Ökrész Hajnalka és Szíjgyártó
Gabriella.
Az alsós tornagyakorlatok sorát a nagyvarsányi iskolások zárták, akik szintén a Nox zenéjére
piros-fehér-zöldbe öltözve mutatták be gyakorlatukat. Betanították: Schuszter Istvánné
és Weinhardt Csabáné.
Ezután 125 felsős lány hulahoppkarikával,
a kezdetektől csodálatosan együtt dolgozva
mutatta be különleges produkcióját. Majd jöttek a felsős fiúk 135-en piros, fehér, zöld tapsrudakkal. Már a látvány is magáért beszélt! A
befejezésük pedig az olimpiai karikák szimbolizálása, felemelő érzés volt. Velük kellett a
legtöbbet küzdeni a betanulás időszakában,
de megérte, mert mire elérkezett az idő, minden úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Röviden: nagyszerű volt! Köszönjük! Akik megálmodták gyakorlataikat és betanították nekik:
Ács Loréna, Kónya Szabolcs, Kőszegi Boglárka és Mekler Andrea.
Meglepetésként a tanári kar az Árpád-bálra készített counry-t táncolta el, fergeteges
sikert aratva. A táncukat betanította: Lindwurmné Németh Mária.
Ezt követték a 7-8. évfolyamos leányok
és fiúk gúlagyakorlatai. Betanították: Kónya Szabolcs, Kőszegi Boglárka és Mekler
Andrea.
A Majorette Egyesület kis csoportja Zumba bemutatót tartott, amit Fehér Gabriella
oktatott. Ezt követően Vangelis: A paradicsom meghódítása című zenéjére a gemmingeni testvérvárostól ajándékba kapott hatalmas, színes lepellel a 8. osztályos lányok érdekes mutatványát csodálhatták meg a
nézők. Betanította: Mekler Andrea.
Itt szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak a kitartást, az áldozatos

munkát, amely nélkül mindez nem jöhetett
volna létre.
Köszönetet mondunk Bakos Andrásnak a
finom péksüteményekért, Botos Istvánnak
azért, hogy az üdítőitalokat kedvezményesen biztosította rendezvényünkre, Petics
Andrásnak, aki kitartóan készítette a videó
felvételt a nagy melegben, Ézsiás Lászlónak,
Tiefenbeck Lászlónak, a Városgazdálkodási
Kft. vezetőjének az eszközök szállításért. A
büfé és a belépőjegyek bevételét a napközi
udvarának felújítására fordítjuk, amely még
a nyár folyamán el is készül, és szeptemberben birtokba vehetik az épület lakói.

Tornaünnepély - 2012

A program utolsó eseményével, a záróképpel tisztelegtünk az Olimpiára induló
magyar csapat előtt. Szólt a „Győznünk
kell!!!”, a „ Magyarok!!!”, és szerintem nem
csak nekem szökkent a szemembe a könny,
amikor a békegalambok sokasága, helikopteres lufik, buborékok és konfettik reppentek
fel a zászlók közül, és a több száz tapsrúd piros-fehér-zöldje lengte körbe a középen elkezdett gúlasorozatot, melyben mi, testnevelők is aktívan részt vettünk. Mi, négyen –
Ács Loréna, Kónya Szabolcs, Kőszegi Boglárka és Mekler Andrea – egy csapatot alkotva hoztuk létre azt a képet, melynek látványa
magáért beszélt.
Végezetül pár szót ejtenék az AKARATról, KITARTÁS-ról, ami ezt a 2012-es tornaünnepélyt is életre hívta. Aki a közvetlen
kollégáit – minket, testnevelőket –, a tantestületet, a gyerekeket is meggyőzve, segítvedorgálva és dicsérve megharcolt ezért az
ügyért, az nem más, mint Mekler Andrea.
Azt mesélte Andi 2 nap múlva, hogy a nagy
elismerés számára az volt, hogy az egyik tanítvány, akivel végig harcolni és küzdeni
kellett, mert nem akart részt venni a tornaünnepélyen, úgy nyilatkozott, hogy: „Jó
volt benne lenni, és nem bántam meg, hogy
eljöttem!”
A főpróbákon, az ünnepélyen végig az
motoszkált a fejemben, hogy IGEN, sikerült,
megcsináltuk! Úgy lett, ahogy terveztük,
szép lett, teljes, talán az eddigi legszebb.
Ács Loréna
testnevelő
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XI. ASHIHARA KARATE OPEN Dunaharasztiban
1 arany-, 6 ezüst- és 4 bronzérem!

Fontana Gábor aranyérmes! (Csepeli Padaván) • Blahó Zsolt, Tokaji Tamás, Lenhard Attila,
Mészáros Krisztián, Lenhárd Gergely és Paskó Olivér ezüstérmes! • Fonyódi Noel, Tóth Bence,
Schleer Ferenc és Gál Patrik bronzérmes!

Tisztelt Olvasók!
Jó szervezésű és szép díjazású versenyen vettünk részt. Hosszú évek óta kapunk meghívást az Ashihara karate versenyekre. Minden évben szereztünk eddig
érmeket. Idén 1 aranyat, 6 ezüstöt és 4
bronzérmet zsebeltünk be. Ez a versenyidőszak végén nagyon szép eredmény.

Voltak ismét első versenyeseink; mindenki kitett magáért. Köszönöm a segítőknek a csapat támogatását a versenyen!
A csapat segítői voltak: Csécs Attila,
Gencsi Ivett, Varga Kitti, Horgos Dániel és Tordai Viktor. Tavasszal ez volt a
6. versenyünk, köztük világkupa, horvát
nemzetközi verseny és 3 országos bajnokság. Nehéz végigversenyezni 6 hónapot, de ezek a gyerekek ezt tették. Ilyenkor a versenyzők mindent félretesznek,
és a felkészülésre, versenyzésre koncent-

R

eggel csörög a telefon: milyen nálatok az idő? Kérdezi görkoris sporttársunk a
Dunakanyarból. Az időjárás miatt
aggódik, mert náluk szakad az eső, nálunk
meg nem. Hogyan kerülnek ide a görkorisok? Május elején Béla érdeklődik, hogy
a görkoris verseny lesz-e 30 km-en. Eddig
még ilyen versenyünk nem volt, mármint
ilyen hosszú távon, szerintem a pálya egy
szakasza nem alkalmas a görkorira, de
gyere, nézd meg, válaszolom neki. Gyors
egyeztetés, és pár nap múlva együtt megyünk végig. Nagyon tetszik nekik, mert
kedves neje is görkoris, és megszületik a
döntés: bevállaljuk a 18 km-es versenyt!
Térjünk vissza az előkészületekre! Sok az
előnevezés, remekül működik a honlapunk online nevezése. A sok versenyszám
vonzza a résztvevőket. Elsőként a családi
futás startol, versenyzői csúccsal közel
30-an indulnak a minik versenyén. Ezután

rálnak. Most, nyáron megérdemlik a pihenést. Szép volt Délegyházi Karate
Sportegyesület!

A május a nyári vizsgákra való felkészüléssel telt, a június pedig edzőtáborokkal. Minden karatésnak a nyári övvizsgája az egyik legfontosabb esemény
az évben. Nyáron lesz barna övre is vizsgázó, ami a mestervizsga előtt van. Zöld
övre 20, barna övre 30 pihent ellenféllel
kell megmérkőzni az övvizsga végén.
Ezek 1,5 perces küzdelmek teljes erővel
bevitt kéz- és lábtechnikákkal. Ez komoly felkészülést kíván. A vizsga kemény lesz, de ha sikerül, akkor annak a
fokozatnak különös értéke lesz.
Június 10-én a Dunavarsányi Napokon, június 16-án pedig a Délegyházi
Napokon karate bemutatóval léptünk fel
nagy sikerrel és nagy létszámban. Mind-

két bemutató 25 perces volt, igazi kis
show. Bartha Beatrix vezette a bemutatókat, és én koordináltam. A délegyházi bemutatón Tordai Viktor bemutatkozott az
ovis karatésokkal. Nagy sikert arattak.
Kedves ovis szülők, ajánlom mindenkinek Viktor ovis edzéseit.
Június 21-24-ig Szentendrén rendezzük meg a 17. évi önálló nyári edzőtáborunkat. Június 26-29 között pedig a Délegyházi Nomád Kempingben leszünk. A
táborokat övvizsga zárja. Július 31-étől
augusztus 4-éig Nemzetközi Edzőtáborban veszünk részt, ahol a tanítványaim
barna övre vizsgáznak, Bartha Beatrix
pedig 3. danra. Szurkoljunk nekik!
Szeptembertől gyermek edzések lesznek 6-14 éves korig Délegyházán. Segédedző: Tordai Viktor 3. kyu; edzésidőpontok: hétfő 17:00-18:30, csütörtök 17:0018:00). Ovis karate edzés Tordai Viktor
vezetésével (06/20 423-2804). Felnőtt edzés Dunavarsányban, a Robi Cukrászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni
kicsit a honlapunkon is: www.senseimarossy.hu, ahol sok videóval találkozhatnak
az edzésekről, versenyekről; hátha Ön / Te
is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagja legyél!
Marossy Károly
3. dan klubvezető
Gábor 1:51:14, 2. Hodovánszky
Csaba 2:10:48, 3. Germán László
2:15:31. Nőknél: 1. Ferenczy Krisztina 2:42:21, 2. Györgyi Katalin
2:53:24, 3. Varga Judit 2: 55:00.
A csapatoknál 1. Sörnyitók (1:23:10, 2.
Túri Bicskások 1:25:00, 3. Laci-Kari
2:01:05), 3 fős váltóban a Nemeshegyi
Team 2:07:17, 4 fős váltóban a 7/c Rajok
és a délegyházi iskola csapata futott be, 7
fős váltóban a Gonoszok és a Hunyadiákok csapata. Aztán eleredt az eső, olyan
hevesen, hogy az eredményhirdetést a tornacsarnok előterében kellett befejezni. Az
eredményhirdetés nehezen ment, mert a
befutólista is elázott, de végül, ha postai
úton is, de minden nyertes hozzájutott a
kupájához. Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, az iskolának, a sok önkéntesnek, és fő támogatónknak, a PR-Telekomnak. Jövőre ismét Futónap!
Herendi Péter

8. Dunavarsányi Futónap
következik a mini görkori, majd a 4 kmes futóverseny. Remek idő, jó verseny!
14.30-kor elrajtol a 30 km-es táv, 15 órakor a görkori, egy perccel később pedig a
klasszikus félmaraton. Egyszerre 3 versenyszám a pályán, a pályafigyelők a
helyzet magaslatán, a frissítés elkel: 26
fok meleg van. 2 km-enként víz, 4 km-enként banán, szőlőcukor, víz, iso ital, mazsola áll a versenyzők rendelkezésére.
Közben beérkeznek a görkorisok: 1. Raimo Frondelius, 2. Orosz Béla, 3. Apró
Andrea.
A félmaraton eredménylistája: 1. Olasz
László 1:14:46 nagyon jó idővel!!!, 2. Galántai György 1:20:51, 3. Gamplett Gábor
1:24:00; a nők közül 1. Németh Klára
1:52:11, 2. Czira Tamásné 2:13:37, 3.
Szabó Piroska 2:15:14. 30 km-en 1. Vas
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Ú T R A VA L Ó

Á

„… a ti szívetekben van kevés hely számunkra.”

ltalános tapasztalatunk az, hogy
nagyon sokszor az értékes ajándékot, az építő gondolatot, az őszinte
szeretetet nehéz átadni, mert nincs rá fogadókészség. Érdektelenség, bizalmatlanság vagy balgaság utasítja azt vissza a
címzettben. Az is nyilvánvaló, hogy minél
értékesebb az átadandó portéka, minél inkább szellemi és spirituális áldásokat jelent, annál nehezebben veszik el szemben
a bóvlival, a hiábavalóval, vagy egyenesen kártékonnyal. Könnyebb az utcán a
diákok között kábítószert árulni, mint
operajegyet. Sajnos ez születésünk pillanatától mindannyiunkban valamilyen fokon így van. A csecsemő sokszor oktalanul eltolja magától anyja keblét, ölelését,
később befogja a fülét az altatódal vagy az
esti imádság elől. Azután ellenkezik a
gyógyszerrel, az értékes testi-lelki táplálékkal, tiltakozik a tanulás ellen, miközben szívja magába azt, ami ártalmas.
Pál apostol minden emberi érdeket nélkülözve írja a leveleit a korinthusiaknak,

sőt többször meglátogatja őket, hogy átadja a legnagyobb lelki-szellemi kincset,
az isten megbékélt szeretetét és, hogy erre a békességre, örömre, a halálon is úrra
levő győzelmes életre hívja őket. S a korinthusiakat is győzködni kellett, mert a
legjobb hír befogadására nehezen adták
fejüket. S ekkor mondja Pál a címben is
idézett mondatot, amely teljességgel így
hangzik: „… nem a mi szívünkben van
kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra.” Soksok bánatnak, szomorúságnak, tragédiának a kezdete az, hogy az egyik fél a szívét teszi ki, a lelkét is odaadja, a másik
viszont erre nem tart igényt. Ez emberi
viszonylatban is fájdalmas, és végül
mindkét fél számára romboló. Pál apostol
ezt a fájdalmat éli át, amikor azt mondja,
hogy mi a szívünket adjuk oda, de ti bezárt szívvel vagytok irántunk.
Még szomorúbb a helyzet akkor, amikor a mindenható Isten Krisztusban megjelent és véráldozatot vállaló szívét kínál-

ÚJ LEHETÕSÉGEK
– Tájékoztató a Szenior Foglalkoztatási Klub
májusi összejövetelérõl –

M

ájus 29-én tartotta szokásos havi összejövetelét a Szenior Foglalkoztatási Klub Dunavarsányban, a Petõfi Mûvelõdési Házban. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy új lehetõségekrõl kaptak tájékoztatást a Taksonyból, Délegyházáról, Majosházáról és
Dunavarsányból érkezett álláskeresõk.
A program elsõ részében az ACN-tõl érkezett képviselõk tartottak prezentációval egybekötött érdekes ismertetõt üzleti és munkalehetõségrõl
az olcsóbb telekommunikáció és a késõbb esedékes energiaszolgáltatás
– közvetítés témakörökben. Ezután a klubvezetõ tájékoztatta a résztvevõket, hogy Dunavarsány térségében a közeljövõben két nagy cég tervez
bõvítést, ahol jelentõs létszámú munkaerõre lesz szükség. A foglalkozás
második részében az új álláslistából válogattak a klub tagjai.
Az ingyenes alapfokú angolnyelvoktatás elsõ kurzusa befejezõdött.
Most nyári szünet következik, majd õsszel tervezzük a következõ évfolyam indítását. A számítógép-kezelõi oktatás jelenleg is folyik a mûvelõdési házban. A legközelebbi foglalkozás június utolsó keddjén, 26-án 14
órától lesz.
Minden munkanélkülit szeretettel vár a klubvezetõség nevében:
Dr. Gligor János

Olvasandó: 2Kor 5,11-6,18

ja nekünk önzetlen szeretettel, mi pedig
minden másban jobban bízunk, mint
Benne. Szívünkben, gondolatainkban,
időnkben, költségvetésünkben, odaadásunkban, lelkesedésünkben sokszor minden számára sokkal több hely van, mint
annak az isteni szeretetnek a számára,
amely viszont helyet ad még a tékozló
fiúnak is a maga szívében. Az Isten maga
is mondatná: az én szívemben van hely
számodra, mikor lesz hely a te szívedben
az én számomra?
Boldog az az ember, aki tudja, hogy
élete végső sora nem a teljesítményén,
hanem az elfogadó- és befogadó-készségén múlik. Azon, hogy az igazi értéket, a
teljes lelkiséget, békességet és örökkévalóságot, tehát az Isten ölelő, megmentő
szeretetét elfogadja. Hogy helyet kér az
Isten országában, de helyet is ad az Istennek szívében. Mindannyiunknak van helye az Isten szívében. Vajon Neki van a
miénkben?
A Presbitérium

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani
Mindazoknak, akik Nagy Sándor búcsúztatóján részt vettek testben és lélekben, jelenlétükkel, részvétnyilvánításukkal megemlékeztek Róla.
Nagy Sándorné és Családja

Köszönettel és hálával tartozom mindazoknak, akik Édesanyámat, özv.
Nagy Józsefnét elkísérték utolsó útjára, és sírjára virágot helyeztek el.
Lánya és családja

A gyászoló család köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik Józsa Vilmost elkísérték utolsó útjára, és osztoztak
mély fájdalmunkban.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Tóth Árpád

Köszönettel és hálával tartozom mindazoknak, akik Édesanyámat elkísérték utolsó útján nyugvóhelyére.
Hidegföldi Gabriella
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
06/24 472-010
Egészségház fsz. 36.
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
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
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 Óvoda
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

Dunavarsányi Napló

• Szeretettel várjuk minden kedves régi
és új vásárlónkat a Bri&Zo Lakásfelszerelési és Italdiszkontunkba (Brigi
Bolt) megújult árukészlettel, bővített
italválasztékkal, strandfelszereléssel,
befőzéshez szükséges kellékekkel és
számos szezonális termékkel.
Nyitvartásunk megváltozott:
H-P: 8-18, SZ-V:8-14
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is!
Tel.: 06/30 376-1796
• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal.
Szolid árak, garancia.
Tel.: 06/30 354-3769
• Üveges képkeretező.
Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
(Dunavarsány, Görgey utca 6/a.)
• Redőny, reluxa, szúnyogháló,
napellenző. Újak szerelése,
régiek javítása.
Tel.: 06/20 971-5198 (Murányi István)
• Redőny, reluxa, szúnyogháló
készítése, javítása garanciával!
(Gurtni csere 2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383
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• Hűtőgép javítása garanciával,
hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• TV, video, DVD, CD, mikrosütő
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Pedikűr, manikűr, műköröm,
talpmasszázs otthonában!
Tyúkszem, gombás köröm,
sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

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

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

• Több éves tapasztalattal rendelkező
középkorú hölgy házvezetőnői
munkát, (takarítás, vasalás, főzés),
gyermekfelügyeletet vállal.
Tel.: 06/20 399-4959
• Matematika, fizika korrepetálás
és pótvizsga felkészítés.
Tel.: 06/20 558-4555
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SZABINA MŰ KÖRÖM
Szép, ápolt körömre és kézre vágysz,
talán nem mindegy, hogy nyáron,
a nyitott cipőben milyen a lábad?

NYITÁSI AKCIÓ
kedvezmény

Elérhetőség:
Dunavarsány,
Attila út 2/1

Bejelentkezés:
06/20 779-3310

Kati-Zsuzsi Szépségszalon
Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket.

Fodrászat:

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kati: 06/20 805-4720
Zsuzsi: 06/30 911-7771

• hajhosszabbítás
• havi korlátlan fodrászkodás 9.800 Ft
(mosás, vágás, szárítás) szépülj,
akár minden nap bérlettel!

Álló szolárium: 06/24 484-232
Csőcsere volt szoláriumunkban!

Kozmetika: Évi: 06/70 577-3900
• sminktetoválás • mikrodermabrasió
• 3D szempilla hosszabbítás • tű nélküli mezoterápia
• növényi őssejt kezelés

Cím: 2336 Dunavarsány, Sport utca 6.
web: www.katizsuzsiszépségszalon.cégtudor.hu
Tel.: 06/24 484-232
Kéz és lábápolót keresünk szalonunkba!

Akció érvényes: 2012. július 31-ig.

