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Kedves Dunavarsányi Lakosok!

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”

z a szép, novemberbe is átnyúló
meleg ősz, sok változást hozott az
én és a körülöttem lévők életében.
Az hogy leírhatom ezen oldalon a gondolataimat, már többször, több helyen megköszöntem azoknak, akik bizalmat szavaztak nekem a polgármesteri szolgálathoz. Ez a szolgálat egész embert igénylő,
napi szinten türelmet, toleranciát, alázatot kíván, amely csak optimista életérzéssel végezhető. Optimista elszántsággal
húztuk föl a vitorlákat, és gyorsan, szervezetten költöztünk el régi, életveszélyessé vált hivatalunkból, ideiglenes új
helyünkre. Az ügyfélfogadás változatlan
időben, reménység szerint egy évig a
Kossuth Lajos és Iskola utca sarkán lévő
szolgáltató ház emeleti és földszinti helyiségeiben fog folyni. Áttelepült az OTP
pénzautomata is, ami hosszas egyeztetések után a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár bejárata mellé került elhelyezésre. Akik utaznak, vagy éppen csak arra járnak, láthatják a MÁV állomásnál
történő munkálatokat, remélhetőleg mihamarabb birtokba vehetjük az új P+R
parkolót. Az Önkormányzat utolsó, idei
nagy beruházása a Városgazdálkodási
Kft. új, úgynevezett „szendvicspanel”
épületének felépítése volt, melynek eredményeképpen a Kft. munkatársai többszöri költözést követően, immár végleges
helyükre kerültek. Látványosan megszépült és rendezetté vált a környezet, a városba érkező idegenek beérve a Vörösmarty utcába, mindjárt ezt a megújult telephelyet láthatják. Az ünnepélyes,
hivatalos átadás november 28-án lesz. A

szennyvíztelep rekonstrukciós terveihez
szükséges egyeztetések is a végéhez közelednek, amellyel egy korszerűbb és
minden hatósági követelménynek megfelelő szennyvíz befogadó központja lesz a
hat településnek. A tervek a jövőre nézve
tartalmaznak még egy olyan lehetőséget
is, hogy a tisztított szennyvíz egy része
elvezetésre kerüljön Dunavarsányból.
2014. november 19-én lakossági fórumot
szerveztünk a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban, ahol az érdeklődőket szak-

emberek tájékoztatták a műszaki fejlesztésekről és a munkafolyamatokról.
A sok változás és munka közepette
gondoljunk a közelgő adventi időszakra,
idén Szent András napján, e hónap 30-án
gyújtjuk meg az első gyertyát.
Kívánom, hogy adjon meghitt, örömteli
érzést az első meggyújtott adventi gyertya
lángja minden dunavarsányi lakosnak.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunavarsány Városháza átépítésének munkálatait megkezdtük. Az építéshez szorosan kapcsolódott az
OTP Bank automata (ATM) áttelepítése is. Az automatát 2014. november 17-e hetében új, végleges helyére, a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár épületének környezetébe helyezte át az OTP Bank. Az új
ATM teljesen modern, úgynevezett kültéri szabadon álló berendezés.
Az ATM a Petőfi Művelődési Ház bejáratának jobb oldalára, a jelenlegi kerékpártároló helyére került. A kerékpártárolót átfordítottuk a Művelődési Ház udvarának irányába, ezzel tudjuk biztosítani az ATM akadálymentes megközelítését. Az OTP Bank szakemberei az automatát
egy munkanapon belül áthelyezték.

A továbbiakban ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. november 10-től a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ideiglenes helyszínre a 2336 Dunavarsány, Iskola u. 38. sz. alatti épületbe költözött. Terveink szerint 2015.
november végéig lesz ideiglenes helyszínen elhelyezve az Önkormányzati Hivatal.
Keresztesi Balázs
alpolgármester
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Tisztelt Dunavarsányi lakosok!

Ezúton ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy a P+R parkolók kivitelezési munkálatai a vasútállomás környezetében megkezdődtek.
Az építető, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) információi alapján a dunavarsányi vasút állomáson az alábbi
parkolók kialakítására kerül sor:
•
•
•
•

85 db P+R (ebből 2 db mozgáskorlátozott)
2 db K+R
20 db B+R
4 db autóbusz tároló

A P+R parkoló építése több ütemben történik a vasútállomás zavartalan működése érdekében. A Vasút sor és a vasúti sínek
közötti zöld felületen illetve az épület mellett található terméskővel burkolt területen kerülnek kialakításra a parkolók. Az építési terület Délegyháza felé eső végében egy buszforduló kerül megépítésre.
A munkálatok kapcsán felújításra kerül a Gyóni Géza utca csatlakozásának környezetében található buszmegállók, amelyek
építése idejére ideiglenes buszmegállók kialakításával biztosítják a zavartalan közlekedést.
A beruházással érintett utca szakaszon a forgalom haladását a kivitelező, munkaterület lehatárolásával, valamint ideiglenes
forgalmi rend kialakításával, 30 km/h sebességkorlátozás bevezetésével kívánja biztosítani. A munkaterület mentén, teljes
hosszában az útburkolat felújításra kerül.
A parkolás a kivitelezés minden ütemében megoldott a vasútállomás közelében.

Beruházási és Műszaki Osztály

Megépült a körforgalom!

Tisztelt dunavarsányi polgárok! Ezúton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az 51-es főút és az 52101-es út szintbeli kereszteződésében található, rendkívül baleset veszélyes
csomópont körforgalmúvá történő átépítése befejeződött. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. befejezte a beruházást. Az építés ideje
alatti bosszúságainkat elfelejtve végre kiszámíthatóbban,
gyorsabban, biztonságosabban tudunk közlekedni a csomópontban. Az átépítésnek köszönhetően látványosan nőt a kereszteződés áteresztő képessége. Az új forgalomtechnikai átépítésnek köszönhetően egy régi vágya teljesült Dunavarsány lakosságának, azonban ezzel a fejlesztéssel a tágabb
környezetünkbe élők is nagyobb biztonsággal tudnak az 51es főúton közlekedni.
Bízzunk abban, hogy a körforgalom terelőszigetébe ültetett 4000 tő Tihanyi levendula jövő nyáron már üde színfoltként köszönti a városunkba érkező autósokat.
Beruházási és Műszaki Osztály
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Régi-új intézményveztő a művelődési házban
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A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár élére október 1-jétől Dr. Kun Lászlónét nevezte ki a képviselő-testület. Ági nénit
sokan ismerik a „faluban”, hiszen évtizedekkel ezelőtt vezette már az intézményt, az utóbbi kilenc évben pedig képviselőként is a városért dolgozott. Mint intézményünk új vezetőjével kicsit személyesebben beszélgettem.
(Riporter: Szilvay Gabriella, a művelődési ház munkatársa)

– Honnan indultak el azok a szálak,
amelyek az évek során intézményvezetővé
válásodban segítettek?
– A főiskola elvégzése után rögtön
népművelőként kezdtem el dolgozni, de
hamar kibontakozott vezetői egyéniségem, és egy-két év után már kinevezett
igazgató lettem. Igaz, hogy Szabolcsban
egy kis közösségben feleltem a helyi
kultúra szervezéséért, de annál nagyobb
élmény volt az akkor számomra. Férjhezmenetelem után Karcagon igazgatóhelyettesként folytattam pályámat.
1982-ben költöztünk Dunavarsányba.
Ekkor asszisztensként dolgoztam háziorvos férjem mellett, így több időm jutott
gyermekeink nevelésére. Bár emellett
sem vontam ki magam a közösségi életből, hiszen számos program, kiállítás,
zenei és színházi est szervezője és kivitelezője voltam. Miután a gyerekek megnőttek, öt évig voltam Dunavarsányban
intézményvezető a művelődési házban,
majd egy betegség következtében rokkantnyugdíjas voltam néhány évig. Felépülve Kiskunlacházára kerestek intézményvezetőt, ahol 10 évig vezettem az
ottani művelődési központot.
– Tíz év hosszú idő, biztos voltak emlékezetes pillanatok, amelyekre szívesen
emlékszel…
– Szívet melengető volt az a bottal járó
néni, aki idén januárban, egy borongós
délelőtt bekopogott az irodámba, és Ágnes nap alkalmával egy kézzel készült

pörkölttortát adott át. Elmondta, hogy
igaz ő nem rendszeres látogatója a programjainknak, de folyamatosan figyeli
azokat, és sajnos sokszor hallja a fanyalgókat, akik megjegyzéseket tesznek a
rendezvényeinkre. Eszébe jutott, hogy
valaki egyáltalán megköszöni a mi munkánkat, amit egész évben végzünk a közösségért? Ő ezzel a tortával a művelődési ház összes dolgozójának szeretette volna köszönetét kinyilvánítani. Ez olyan
megható érzés volt, ha másért nem is,
ezért biztosan érdemes dolgozni.
– Mire voltál a legbüszkébb az elmúlt
10 évnyi munkád során?
– A László-napi vigasságok címet viselő, kulturális, szórakoztató ugyanakkor
gasztronómiai élményt is nyújtó közösségi programunkra.
– Dunavarsányban milyen terveid vannak a művelődési ház életével kapcsolatban?
– Vannak terveim, mert úgy látom,
hogy az a gazdag civil élet, amely évek
óta jellemezi a községet, kezd belterjessé
válni. Bár a programjaik nyitottak, de az
itt élő emberek nem tudnak ezzel élni.
Szeretném, ha a civil szervezetek egymás
között és kifelé is jobban kommunikálnának. Szeretném a falusi disznótor hagyományait is feleleveníteni a feldolgozástól
az esti vacsoráig bezárólag. Szeretném,
ha a Summer Fest egyik helyszíne lehetnénk. Szilveszteri bált szervezünk azoknak, akik már kinőttek a diszkó korból,
már nincsenek pici gyerekeik, de szeretnék ezt az éjszakát a családi otthontól távol barátaikkal, családtagjaikkal együtt
tölteni.
– Úgy tudom, irodalmi estéket is tervezel.
– Jó lenne helyet és teret adni azoknak,
akikben van érdeklődés az irodalom
iránt. Az a gondolat vezérel, hogy tudom,
élnek a városban hivatásos művészek is
és olyanok, akik szívesen és szépen mondanak verseket. Őket megszólítva szeretnék kialakítani egy csoportot, akikkel el
lehetne kezdeni egy irodalmi alkotó munkát. Remélem, általuk bejönnek azok az
emberek is, akik szívesen olvasnak, mondanak verseket.
– Ha már irodalom. Sokszor hallottunk
Téged ünnepi beszédet mondani, konfe-

rálni. A megírt szövegeid mindig mély
gondolatokat, irodalmi magasságokat
tartalmaznak. Biztos sokat olvasol.
– Valóban. Csodálatos tevékenységnek
tartom az olvasást, a valóságból el lehet
menekülni, merítkezni lehet innen is. Az
utóbbi időben visszatértem Móricz, Jókai
világához, a nagy magyar írókhoz.
Egyébként a „Nyugatosok” állnak hozzám legközelebb.
– Mostanában mit olvasol esténként?
– Jelenleg Az ember tragédiájába merülök bele, (immáron sokadszor) mindig
mást tud mondani minden élethelyzetben.
– A nehéz helyzetekben Neked mi segít?
– Szeretem a magyar költők vereseit is
olvasni, mert ezek is hasonló üzeneteket
tudnak adni, mint a Biblia olvasása. Mindig kapok olyan fogódzót, amelyből az
ember ki tudja saját magát emelni a mélyből.
– Kollégák vagyunk. Munkahelyi vezetőként milyen tulajdonságaid vannak?
– Önmarcangolós vagyok, dühkitörés
ritkán van az életemben. Egyedül a primitívséget és butaságot, no meg ha ezekhez nagyképűség is társul, azt nagyon nehezen viselem. Ugyanakkor a problémákat körbejárom, és a megoldáshoz a
legjobb utat igyekszem megtalálni. A legtöbbször meg is találom. Egyébként szeretem a csapatszellemet. Nagyon értékelem, ha a kollégák munkájukban önállóak, aktívak, kreatívak, fiatalos lendülettel
dolgoznak, ha „fél szavakból is megértik
egymást”. Egy jó csapat így dolgozik –
azon leszek, hogy itt is megtaláljuk a közös hangot, a közösen végzett munka
örömét.
– Volt munkatársaid hogyan jellemeznének?
– Ezt tőlük kellene megkérdezni. Búcsú ajándéknak egy mívesen fogalmazott
„obsitlevelet” kaptam tőlük, amelyben
megfogalmazásukkal „elegáns, finom lelkű úrinőt” veszítettek el a kultúra frontján.
– Mi pedig megnyertünk.
– Bízom benne, hogy tudok még én is
valami újat adni Dunavarsánynak. Minden nap az új lehetőség reménységével
indítom a napomat. Ebből az új lehetőségből a városnak is szeretnék adni az
évek során.
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Október végén, egy szép
napsütéses napon a BabásMamás Klub tagjaival a
Budakeszi Vadasparkba
tettünk látogatást. A gyerekek nagy örömére sok szép
állatot vehettünk szemügyre, volt mosómedveshow, medveetetés és az
állatsimogatóban saját kezükből is megetethették az
őzikéket.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette az őszi kirándulásunkat.

20 éves JubiLeuMÁt ünnePeLte Az inÁRcsi néPDALKöR

2014. október 18-án, Inárcson együtt
ünnepelt a Dunavarsányi Népdalkör és
Citera együttes a helyi Férfi Népdalkörrel
a 20 éves évfordulójukon. Régi, szoros
barátság fűzi a tagokat egymáshoz, mellesleg mindkét Népdalkör rendelkezik az
Arany Páva Nagydíjjal, s ha már a múltról beszélünk, meg kell említeni egy közös erdélyi fellépést is.
A rendezvény délután 15 órakor kezdődött, amelynek a helyi Művelődési ház
adott otthont. Először a polgármester
méltatta az eseményt, majd azt követően
megemlékeztek az Inárcsi Népdalkör és
Citera együttes eltávozott tagjairól,
azokról, akiket már elszólított egy
mennyországi behívó. Majd láthattuk a

Tremoló Citera együttes vidám műsorát,
azután mi következtünk három szép
csokrunkkal, Felvidékről is érkeztek
vendégfellépők, ezt követően az Ócsai
Népdalkört hallgathattuk meg, akinek a
vezetője Kovács Nóri; az ismert és közkedvelt Motíva együttesnek a tagja. Végül, de nem utolsósorban a Mogyoródi
Népdalkör énekelt és a rendezvényt az
Inárcsi Férfi Népdalkör és Citera együttes műsora zárta. Betyárdalokkal készültek, de a közkedvelt és szeretett katonadalok is ott voltak a tarsolyukban, hiszen
a közönség vastapssal visszakövetelte az
Inárcsi barátokat. Majd a szokásos protokoll következett, hiszen a vendégeknek
ajándékot is illik vinni; Dunavarsány egy

gyönyörű kerámiát ajándékozott a vendéglátóknak. Ezt követően természetesen megvendégeltek bennünket, finom
gulyást készítettek a háziak, és sütemény
is került az asztalra. Az est zenei hátteréről és jó hangulatáról egy helyi zenekar
gondoskodott, volt tánc és késő estig tartó vigadalom.
Az Inárcsi Népdalkör kapcsán szólnunk kell még a 80 éves Prigyeni Pali
bácsiról is, akit nemcsak azért fontos kiemelni, mert Inárcs község díszpolgára,
hanem ő maga már 13 éves korában készítette el az első citeráját;a Citera együttes tagjai az általa készített és megszólaltatott citerákon játszanak, és ebben a felállásban 20 éve vezetője a csoportnak.
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KiRÁnDuLtAK A KeRtbARÁtoK
Ez év őszén Táborfalvára kaptunk meghívást, hiszen a kertbarátok minden évben ellátogatnak egy-egy olyan városba, településre, ahol szívesen és nagy szeretettel fogadják a dunavarsányiakat.
Délutánra vártak bennünket, így előtte
belefért a programunkba a Szarvasi Arborétum és az ottani Mini Magyarország megtekintése.
Még az égiek is kedveztek nekünk, mert
azon a napon kellemes napsütéses időben
járhattuk végig a csodát, amit szorgos kezek
hoztak létre, mindenki gyönyörűségére.
Kellemes kirándulásunkat követte egy
nagyon szívélyes vendégfogadás.
Finom ebéddel, süteményekkel kedveskedtek nekünk, a fergeteges műsorról nem
is beszélve.
Hosszas búcsúzkodás után indult buszunk hazafelé.
Élményinkről beszéljenek a képek.

A

varázslatos, csodálatos, mindig
újat adó Szentendre volt a Petőfi
Művelődési Ház Kézimunka
Szakkör őszi kirándulásának helyszíne.
Nem akármilyen alkalomból választottuk Szentendrét 2014. november 8-án,
azért, mert ezen a napon itt tartották az
ország egyik legnagyobb Szent Márton
újborfesztivál és Libator rendezvényét.
Negyvennégyen vágtunk neki a buszos
kirándulásnak, ki azért, hogy sült libacombot egyen ,ki azért, hogy mindenféle
népi hagyományokat ismerjen meg ,ki
csak magáért a skanzenért, Szentendréért.
Fél tízre értünk a skanzenbe, rögtön
az1930-as éveket visszahozó kisvonatra
szálltunk. Végig zötyögtünk félóra alatt
az egész 60 hektáros területen , legtöbben
a kisalföldi tájegységet bemutató kovácsműhely megállónál szálltunk le.
Itt a Sopron melletti Harka község /most
1800 lakója van / küldöttségének érkezését láttuk. Elöl a falu zászlaját hozták,majd
jött a fúvószenekaruk,a falu küldöttsége ,a
polgármesterrel együtt. A menetet egy férfiakból álló csapat zárta, vállukon nyársra
húzott félig sült malaccal. Rövid műsor
után megnyitották a becsületkasszás sza-
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badtéri büféjüket ,ahol tájjellegű süteményeket,vadpörköltet, sültmalacot és eredeti kékfrankos finom szárazbort lehetett
kapni kinek-kinek pénztárcája szerint. Volt
fotó és kézimunka kiállítás, csutkababa
készítés, ajtódísz készítés.
A szomszédos szilsárkányi kovácsműhelyben izzott a vas a tűzben, gyors és
ügyes kovács készített, patkót , gyertyatartót az érdeklődőknek.
Az Undi és Tápi lakóház között , szigetközi néptáncot roptak a Mosonmagyaróvárról érkezett gyönyörűruhájú néptáncosok, egy kecskebőr dudából vidáman
szóló zene hangjaira.
Volt még tollfosztás, kukoricamorzsolás, madárodú készítés fabatkáért, libás
játékok és sok érdekes, a naphoz illő
program.
Az éhes és szomjas vendégeket sok helyen várták sült gesztenyével, kürtös kaláccsal, újborral, a jászárokszállási fogadó pedig mindenféle libás finomságokkal. Volt kemencében sült libacomb
párolt káposztával,ludaskása, libapörkölt,lecsós liba, stb.-stb.
A nap sztárjai természetesen a libák
voltak,akik több helyen kiskerítéssel el-

kerített helyen nyakukon szalaggal,masnival,egyhangú nyugalommal tűrték a
gyerek simogatását és a felnőttek rosszmájú méregetését, hogy mekkora jó májuk lehet ezeknek libáknak.
A sok látnivaló és program után délután bementünk Szentendrére, hogy a városka sem maradjon ki a napból. Végig
sétáltunk a főutcán. A főtér egyik látványossága a Blagovesztenszka, vagy más
néven görög templom-múzeum zárva
volt. Megvigasztaltuk magunkat a Szamos cukrászda finomságaival, és láss
csodát, nem fogadtak el borravalót,
mondván a kiszolgálás benne van az
amúgy nem olcsó sütemény árában.
Már sötétedett mikor gyülekező volt a
busznál, indultunk hazafelé. Hazafelé
mindig rövidebb az út, pláne, ha egy kis
nótázással ütik el az időt.
Én is azzal zárom soraimat amivel a repülő leszállásakor búcsúznak. Köszönjük, hogy bennünket választottak és legyen szerencsénk a következő kézimunkás kiránduláson is.
A képeket Kőszegi Anikó készítette, a
leírás pedig Szabó Csabáné tollából
származik.

XXV. évfolyam 9. szám

Dunavarsányi Napló

Ich geh’ mit meiner Laterne…

Szent Márton a legenda szerint
316-ban, Sabariában, a mai
Szombathely területén született.
Egy hideg napon találkozott egy
koldussal, akivel megfelezte köpenyét, hogy szegény ne fázzon
tovább. Aznap éjjel Márton álmot látott, melyben megjelent
neki Jézus a koldus alakjában és
köszönetet mondott jóságáért.
Az álom hatására Márton letette
kardját, megkeresztelkedett és
pap lett. A hagyomány szerint
ezek után is sok jót tett a szegényekkel, segített a rászorulókon.
Jóságának híre ment és püspökké akarták szentelni. Mikor
Márton ezt megtudta, a küldöttek elől a
libák óljában bújt el. Ám a libák nagy
zajt csaptak, így az emberek rátaláltak
Mártonra, 371-ben pedig püspökké

szentelték. Ez után haláláig Toursban élt
és ott segítette a rászorulókat.
Szerte a világon ünneplik Mártont és
megtartják a lámpás felvonulást, hiszen

a fény a jóságot és a jó cselekedeteket jelképezi.
Az idén is nagy szeretettel készítettük el a gyerekekkel a saját
lámpásainkat és izgalommal készültünk erre az ünnepre. November 11-én délután a 3.a osztályosok kis műsora után, lámpásainkkal útra keltünk, Márton-napi
dalokat énekeltünk, hogy így
tiszteljük meg közösen SzentMárton emlékét.
Köszönjük szépen minden szereplőnek, segítőnek és résztvevőnek, hogy együtt lehettünk ezen a
szép ünnepen. Külön köszönet a
finom kalácsért és meleg kakaóért, amit az út után kaptunk.
Reméljük mindenki jól érezte magát, jövőre ismét találkozunk!
Német-nemzetiségi munkaközösség

Márton nap a művelődési házban

November 8-án rendeztük meg a már hagyományosnak mondható Márton napi libaságok rendezvényünket.
Kézműves foglalkozásunkon nemezeléses technikával libás képet készítettünk.

Vidáman gyúrta kicsi és nagy a szappanos gyapjút, sorra készültek a színesebbnél színesebb képek.
A délután folyamán libazsíros kenyérrel
és teával kínáltuk a résztvevő vendégeket.

Az estébe nyúló programunkat élő zenés
magyar táncházzal zártuk.
Köszönjük a közreműködést a Délegyházi Néptánc csoportnak és a művelődési
ház Kalamajka Néptánc csoportjának!
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Óvodai élet
A szeptemberi tanévkezdés során a gyerekek
kipihenten, a nyári élményektől feltöltődve érkeztek az óvodába.
A kiscsoportos gyerekek beszoktatása is zökkenőmentes volt. Önálló, kedves kis apróságok
töltötték meg a kiscsoportok sorait.
Az év eleji szülői értekezletek során tájékoztattuk a szülőket a várható programokról és a
tudnivalókról.
A Szüreti Felvonuláson a Maci csoport lépett
fel, ahol nagy sikert arattak táncukkal.
A Magyar Népmese Napjának alkalmából mesemondó érkezett hozzánk, aki humoros előadásával elkápráztatta a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt.
Intézményünkben már hagyománynak mondható,hogy minden évben egy őszi gyümölcs
vagy termény köré tervezzük egy hét programját. Ez a választás az idén a dióra esett.
A „Dióhét” keretében a gyerekek megismerkedtek a diófával és a terméssel.
Diót törtek, a héjából sok érdekességet készítettek. Festették, ragasztották, kis állatkákat készítettek.
Sok csoportban a hét zárásaként diós süteményeket készítettek. A gyerekek nagy örömmel
vitték haza az elkészült alkotásokat.
A Zene Világnapja alkalmából egy kedves
volt óvodásunk édesanyja, és zenekara kis műsort adott a gyerekeknek.
Bemutatták a hangszereiket, majd a gyermek,
és komolyzenei darabokat is előadtak.
Az örömzenélés énekléssel és tánccal zárult.
A nagycsoportokban megkezdődtek az iskolaérettségi felmérések, melyeknek összegző megállapításait fogadó órák keretében közöljük a szülőkkel.
Egy tartalmas időszakon vagyunk túl, a gyerekek nagy örömmel várják a téli ünnepkör jövendő eseményeit.

Egymilliomodik ügyfél a megyei okmányirodákban

A járások létrejötte óta egymillió
ügyfél vette igénybe a Pest Megyei Kormányhivatalban működő okmányirodák
szolgáltatásait. Az egymilliomodikként
érkező ügyfelet Bekk Mária, a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal vezetője és
Tarnai Richárd kormánymegbízott közösen köszöntötték.
Emléklappal és egy ajándéktollal is
emlékezetessé tették annak az ügyfélnek
a mai ügyintézést, aki a megyei okmányirodák egymilliomodik ügyfeleként toppant be ma reggel a szigetszentmiklósi
okmányirodába. Az interneten időpontot

foglaló fiatalember gépjárművel kapcsolatos ügyét intézte az okmányirodában.
Az eseményen Tarnai Richárd elmondta, a kormányzat célja, hogy a közigazgatást minél közelebb vigyék az emberekhez, vagyis hogy a legkisebb településeken is a lehető legegyszerűbben tudjon
ügyet intézni az állampolgár. „Az ügyintézés helyszíne lehet egyablakos, vagy
hagyományos, okmányirodai rendszer, de
az ügysegédek számának növelése is kényelmesebbé és gyorsabbá teheti az ügyintézést” – tette hozzá a kormánymegbízott.

(Pest Megyei Kormányhivatal)
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/pest/hirek/egymilliomodik-ugyfel-amegyei-okmanyirodakban
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ÚTRAVALÓ
– Advent –

Dunavarsányi Napló

Szeretettel köszöntöm az olvasókat.
Mi is az Advent?
A csend, az elmélkedés. a magunkba tekintés ideje. Négy hét,
négy gyertya jelzi karácsony közeledtét, korábban sötétedik,
hosszabbak az esték.
Engedjünk időt az Istennek, ahogy azt Szent Anzelm ajánlja:
„Fel emberke, kerüld egy kicsit a tüsténkedést! Rejtőzz el egy
rövid időre hangos gondolataid elöl. Szabadulj meg a rád nehezedő gondoktól és tartózkodj mindentől, ami szétszórtságot
okoz. Ne sajnáld az időt Istenre, pihenj meg benne.”
1. A várakozás
Néhány hét és itt van a karácsony, Jézus születésének napja.
Már a próféták megjövendölték, hogy Isten fia Szűz Máriától
születik.
Izajás könyvében ez olvasható
” Vessző kél majd Izáj törzsökéből,
S hajtás sarjad gyökeréből”
Az emberiség várta, hogy eljöjjön a Dávid családjából származó Messiás.
A Várakozásnak több formája van, a racionális értelmezésű és
szeretetből fakadó várakozás.
Ha várjuk egy rokon érkezését, a család mindent megtesz a vendég
méltó fogadására. A ház asszonya mos, takarít, finom ételt készít.
Az adventi időben méltó módon készüljünk Jézus fogadására!
A keresztény ember szívének tisztaságával, lelkének üdeségével,
szeretetének őszinteségével várhassa Karácsony szent ünnepét.
2. Ajándékozás
Az ajándékozás fontos része az ünnepeknek.
De mi is az ajándékozás?
Szeretetünknek egyik kifejező eszköze, annak megnyilvánulási
formája. Az Agapé szeretet, adni, örömöt szerezni másoknak.
Ilyenkor nagy a nyüzsgés, a pultoknál hatalmas a sorbaállás,
mindenki számolgat, mire futja még? Mit tehetünk a karácsonyfa alá? Az ajándékok között válogatva eszünkbe jut-e karácsony üzenete?
3. A Megváltó
Az igazi ajándék maga Jézus, a Megváltó, benne és általa valósul meg az Isten örök terve minden ember számára. Benne és általa vagyunk megváltva az örökélet számára. Ez az az ajándék,
amely felülmúl minden mást, a földön megtapasztalt dolgoktól.
Jézus ajándékként és ajándékot osztóként jött a világba. Akkor
Keresztelő Szent János készítette számára az utat.
Most pedig az Adventi időszak adott és ad lehetőséget lelkünk
felkészítésére, hogy méltó módon fogadjuk szívünkbe Őt. Karácsony szent üzenete mindenkihez szól. Ember jöjj a kis Jézus
jászlához. Isten csodálatos ajándéka nemcsak egy napra született, hanem életünk minden pillanatában legyen jelen és tevékenykedjen bennünk. A kis Jézus gyermeki szeretete által tudjunk méltón ünnepelni.
Egy vers a Megváltóról!
Ádám Éva bűnét bánta,
Isten őket megsajnálta,
És Megváltót ígért nekik
Bár ők jöttét meg nem érik,
Sok-sok ember szív repesve,
Megváltóját várta leste,
Ki megmenti a világot,
S megnyitja a Mennyországot
Kis R. Sándor

„Boldog az, aki Isten országának
vendége.” (Lk. 14,15. b) Olvasandó Lk. 14,12-24.

A plázák és bevásárlóközpontok vasárnapi nyitva tartása vagy
zárva tartása sokakat foglalkoztat. Van, aki a vasárnapi szórakozását, vagy éppen a kényelmes vásárlási szokását, van, aki az
állását félti, és kiáll a nyitva tartás mellet. Mások pedig úgy
gondolják, hogy nem is olyan régen szombaton délben minden
bolt bezárt, és tudtunk úgy is élni. Természetesen van egy réteg,
aki zsigeri keresztény ellenességből így reagált: „Ha a KDNP
meggebed, akkor sem fogunk istentiszteletre járni.”. Hogy a
KDNP-nek mi a legfontosabb vágya, megítélni nem tudjuk. De
azt tudjuk, hogy a Jóisten meghív bennünket, ünnepen és hétköznapon egyaránt.
Az olvasandó történet arról szól, hogy Jézus vendégeskedik
és a vendégeskedés során azt kéri a környezetétől, hogy ne a
visszahívás kedvéért hívjanak vendéget, hanem azokat vendégeljék meg, akik igazán rászorulók. És amikor erről beszél, akkor egy érzékeny lelkű ember, így sóhajt föl és ezt a szép hitvallást teszi: „Boldog az, aki Isten országának vendége.”. Ezt a
mondást nem Jézus mondta, hanem egy ember, aki érzi, hogy
milyen rossz az Isten szeretetén kívül lenni, és azt is érzi, hogy
milyen jó belül. Talán a mai világban is vannak, akik ezzel a
kettős érzékenységgel meg vannak áldva. Mert olyan biztos
van, aki tudja, hogy rossz kívül lenni az Isten vendégségén, de
megmagyarázza magának, hogy ő miért nem fogadhatja el a
meghívást.
Jézus éppen ezzel a mentalitással mondja a maga példázatát.
Egy gazdag ember vendégeket hívott, megterített, és a meghívását megismételte: „gyertek, minden kész”. És erre az egyik
azt mondta, hogy nem megyek, mert földet vettem, azon kell
dolgoznom. A másik azt mondta, nem megyek, mert ökröket
vettem, azokkal kell dolgoznom. A harmadik azt mondta, hogy
nem megyek, mert most nősültem. Ugye milyen szánalmasan
rossz döntést hoztak mindhárman? A föld megvár, az ökör is
megvár, a feleségét pedig lehet, hogy magával vihette volna. De
egyszerűbb az Isten meghívását visszautasítani, mindenre hivatkozni, lelkünket megnyugtatni, aztán elveszíteni azt a boldogságot, ami abból fakadna, hogy az Isten vendégei vagyunk
itt a földön is, és az örökkévalóságban is.
És miért utasítjuk vissza? Ugyanazért, amiért sokszor visszautasítjuk a földi meghívásokat is. Otthon lehetek borostás, mosdatlan, otthon azt mondok, amit akarok. Otthon úgy ülök, ahogy
akarok, azt szidom, akit akarok, stb. A vendégségben azonban viselkedni kell. Nem lehet akárhogy ülni, enni, szólni. Főleg nem
lehet a házigazdát szidni. És nem lehet az ételt sem szidni. Az ember pedig de sokszor káromolja az Istent és de sokszor szidalmazza, panaszolja azt, amiről azt gondolja, hogy számára rossz és
az Istentől jön. És ezért elmulasztjuk a nagy meghívást, a nagy
boldogságot, amit az Istennél való vendégeskedés jelentene.
És ráadásul mindezt itt és most. Mert az Isten országa a maga tökéletességében az örökkévalóságban van, de nem csak ott.
Jézus azt mondja, az „Isten országa közöttetek van”. Tehát már
itt e földön, ha nem is tudunk totálisan elszakadni a bűntől, a
gyarlóságtól, mégis ízlelhetjük Isten országának vendégségét
bűnbocsánatban, szeretetben, reménységben, testvériségben,
barátságban, sokféleképpen.
Az éppen most kezdődő Advent hirdeti számunkra, hogy az Isten országa közénk jött, bennünket pedig vendégül hív. Boldogok, akik az Isten országának a vendégei. Ezt a boldogságot kívánjuk minden kedves olvasónak Advent meghitt napjaiban is.
Presbitérium
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A gyermekkori védőoltások rendjében bekövetkezett változások

1. 2014 őszén bevezetésre került a méhnyak rákot okozó humán papilloma vírus elleni védőoltás a 12. életévüket betöltött és a 2014/2015. tanévben 7. évfolyamot
végző
leánygyermekek
körében. Minden leány tanulónak az iskolájában, kampányoltás keretében lesz
lehetősége az önkéntes és térítésmentes
HPV elleni védőoltásban részesülni. Az
oltás nem kötelező, a védőoltás igényléséről a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk.
Magyarországon az állam a kétkomponensű HPV vakcinát biztosítja az oltandóknak. A humán papilloma vírusnak
több száz típusa van, ismereteink szerint
ezek közül legalább 13 okozhat méhnyak rákot. A méhnyak rák kialakulásának 70%-ért a 16-os és a 18-as típus tehető felelőssé. A felajánlott, önkéntesen
igénybe vehető védőoltás, amelyet az ál-

– Melyek az influenza tünetei?

A visszaérkezett szülői nyilatkozatok
alapján elmondható, hogy az érintettek
többsége élni kívánt az ingyenesen
igénybe vehető HPV védőoltás lehetőségével, ami azt tükrözi, hogy a szülők
többsége felelősségteljesen gondolkodik, és nem dől be az interneten keringő,
minden tudományos alapot nélkülöző
oltásellenes propagandának.

2. 2014 szeptemberétől bővült a kötelező védőoltások köre. A 2008-tól térítésmentesen és önkéntesen igénybe vehető
Pneumococcus (PCV 13) elleni védőoltás a 2014. június 30-a után született
csecsemők számára kötelezővé vált. A
pneumococcus a középfülgyulladás és a
tüdőgyulladás gyakori kórokozója, ez
utóbbi fertőzés két éven aluli kisgyermekek (és idős, beteg emberek) esetében gyakran jár súlyos szövődménnyel,
mely halálos kimenetelű is lehet.
Védőoltásokkal kapcsolatos kérdéseire hasznos információkat talál a következő oldalakon:
www.antsz.hu/hpv
www.egeszseg.hu
www.oltasbiztonsag.hu

Néhány szó az influenzáról!

Az influenza hirtelen kezdődik, és a
leggyakrabban észlelt tünetei: magas láz,
hidegrázás, köhögés, torokfájás, orrdugulás, nátha, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság. Idősek és immunhiányos betegek
esetében esetenként nem jelentkezik láz.
A légúti tünetek mellett néha gyomorbélrendszeri tünetek is előfordulhatnak,
pl. hasmenés, hányinger, hányás. A betegség lappangási ideje általában 1-4 nap,
maximum 7 nap. Az őszi-téli időszakban
nagyon sok vírus okozhat felső légúti tüneteket („megfázás”), ezek nem minden
esetben minősülnek influenzás megbetegedésnek.
– Ki a leginkább veszélyeztetett?

lam térítésmentesen biztosít, ezek ellen
véd. A megfelelő védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség, ezért az érintett gyermekek az első oltást 2014 október hónapban, a második oltást pedig
2015 márciusában fogják megkapni.
Az iskolai védőoltási kampányoltások
lebonyolítása az iskola–egészségügyi
szolgálat feladata, az oltások beadását az
iskolaorvosok és a védőnők - a Népegészségügyi Intézet közreműködésével
- szervezik és végzik.

Az influenzavírust bárki elkaphatja,
függetlenül az életkorától, nemétől. Szövődmények is előfordulhatnak bárkinél.
A megbetegedés szempontjából a gyermekek, a kórházi ápolást igénylő szövődmények szempontjából a krónikus betegségben szenvedők (közülük is kiemelten
az asztmások, elhízottak, cukorbetegek),

a várandós kismamák a legveszélyeztetettebb csoportok. Súlyos lefolyású megbetegedés azonban előfordulhat a kockázati csoportokba nem tartozók között is.

– Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést, illetve a fertőzés terjedését?
Az influenza megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Magyarországon az elmúlt években sokmillió oltást
kapott a magyar lakosság, problémamentesen. A betegség kockázata sokkal nagyobb, mint a védőoltásé! Egyik indok a
védőoltás felvételére az egyéni védelem,
a másik pedig a környezetünkben élők
védelme. Vannak ugyanis olyanok, akik
nem olthatók (pl. a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők). Ők is fogékonyak a fertőzésekre, és az egyetlen esélyük a védelemre az, hogyha a körülöttük élő személyek nem fertőzik meg őket. Ennek az a
módja, hogy ezeket a személyeket beoltjuk influenza ellen, tehát a nem olthatók
számára a védelmet az oltottak biztosíthatják.

Magyarországon a 60 év felettiek betegségtől függetlenül, az egyéb korosz-

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

tályokhoz tartozók közül pedig bizonyos
krónikus betegségben szenvedők és a terhes nők részesülhetnek ingyenesen influenza elleni védőoltásban

Hazánkban a célkitűzés az, hogy az
idei influenza szezonban a 60 éven felüli
lakosság 40%-a részesüljön influenza elleni védőoltásban, valamint életkoruktól
függetlenül a különböző krónikus betegségben szenvedők átoltottsága is javuljon.

saját és családja egészségének megőrzése érdekében mielőbb keresse fel
háziorvosát, házi gyermekorvosát az
ingyenesen adható influenza elleni oltóanyag beadása céljából!
A térítésmentes oltóanyagokra nem jogosultak számára a gyógyszertárakban
vényre, térítés ellenében (esetlegesen
munkáltatói költségtérítéssel) beszerezhető az influenza elleni oltóanyag.

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
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Tisztelt Fogyasztóink!

Dunavarsányi Napló

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DPMV Zrt. szolgáltatási területén, így Dunavarsányban is megteremtődött az előre fizetős mérők alkalmazásának lehetősége. Első lépésként azon fogyasztóinkat keressük meg az elkövetkező hetekben ezzel a műszaki
megoldással, akik a nem egész egy éves szolgáltatásunk idején már jelentős tartozást
halmoztak fel, annak rendezésére részletfizetési megállapodást nem kötöttek, díjtartozásukat eddig nem tudták rendezni.
Az előre fizetős mérő alkalmazásának előnyei:
- Megakadályozza a hátralék további felhalmozódását;
- Gazdálkodásra ösztönöz;
- A fogyasztásmérő felszerelésének költsége az általunk megkeresett fogyasztók
esetében nem a fogyasztót terheli.
A mérő működéséről, a kártya feltöltéséről ügyfélszolgálati irodánkban (Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.; Telefon: 06-24-473630) részletes felvilágosítást kaphatnak
munkatársainktól.
Kártya feltöltő pont:
Cím: Dunavarsány Vörösmarty u. 149.
Ügyfogadási idő:
Hétfő: 1200-1600
Szerda: 800-2000
Péntek: 800-1200

Tájékoztatás a téli síkosságmenetesítésről!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
helyi közutak kezelésének szabályairól
szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelet
35.§ -a a helyi közút műtárgyai és a járdák tisztántartására vonatkozóan kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról, továbbá köteles az ingatlannal határos - úttest, járdaszakasz
melletti - burkolatlan vagy burkolt árok,
szikkasztóárok műszaki állapotának és
működőképességének a megőrzéséről és
tisztántartásáról.
Nekünk, ingatlantulajdonosoknak a
helyi rendelet értelmében tehát kötelességünk az előttünk kiépített árkoknak,
folyókáknak, víznyelő rácsoknak a lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása. Amennyiben az ingatlanok
előtti árkok feltöltődnek lehullott falevelekkel, vagy bemosódás következtében
iszappal, földdel, azt az ingatlan tulajdonosának kötelessége kitisztítani.
További kötelezettségeink a helyi rendelet értelmében a járda rendszeres
seprése, télen a hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott járdafelületek síkosságmentesítése.
Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata.
A síkosságmentesítést szükség szerint –
akár naponta több alkalommal is – el
kell végezni, hiszen egy-egy balesetből
adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát

vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.
Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá
vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát,
lépcsőt) a szükségeshez mérten naponta
többször is le kell takarítani, vagy szórással csúszásmentesíteni. A szórásra
bomló szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis
szemcséjű salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos.
Az Önök segítségére, együttműködésére is szükségünk van ahhoz, hogy útjainkat, járdáinkat megóvjuk a csapadékvíz káros hatásaitól, az állagromlástól, a
felfagyástól vagy balesetveszélytől.
Kérjük, hogy gondoskodjanak az ingatlanjukon keletkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről a köz- és saját érdekükben! A közterületek tekintetében
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendelet alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
A szomszédos ingatlan által okozott
károkért birtokvédelmi eljárás keretében
van mód a sérelem érvényesítésére.
Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy a fentiek értelmében az ingatlanjaik előtti közterületi szakaszokon a
csapadékvíz kivezetések illetve járdák
síkosságának okán bekövetkezett balesetek a tulajdonosok felelőssége.
Beruházási és Műszaki Osztály
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Az áLLáskeresŐ kLuB Hírei

A "MISA" Alapítvány által szervezett
Senior Álláskereső Klub a múlt havi foglalkozását október 28-án tartotta Dunavarsányban. A szokásosnál most kevesebben
voltunk, valószínűleg azért, mert a választások miatt az újságok később jelentek
meg.
A következő összejövetelre november
25-én, kedden, 14 órai kezdettel kerül sor
a varsányi Petőfi Művelődési Házban. A
tervezett program:
- Állásbörzére történő csoportos látogatás előkészítése,
- Álláslistákból munkahelyek keresése,
- Tervezett meghívottak: a Ráckevei
Munkaügyi Kirendeltség vezetője vagy
munkatársa valamint munkaadók.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk: a klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

Ékszer
VÉgkiárusíTás!
Az üzlet külföldre költözés
miatt bezár,
december 24-ig van nyitva.

Arany-, ezüst ékszerek
kiárusítása 30-70 %

Arany felvásárlás: 4800,-Ft/gr
Arany beszámítás 10000/gr-tól
Javítás, készítés
Nyitva tartás:
H:zárva
kedd-péntek: 13.00-17.00-ig
szombat: 09.00-12.00-ig
Telefon: 06/70-319-9461
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MegKezDőDött Az őszi- téLi
ÁtÁLLÁs
Baleset- megelőzési tanácsok a hideg időszakra.

A hideg évszakban bekövetkező balesetek
jellemző oka, hogy a közlekedés résztvevői nem a megváltozott időjárási-, út- és
látási viszonyoknak megfelelően vezetnek, míg az észlelhetőség hiányosságai elsősorban a kerékpárosok és a gyalogosok
részére jelentenek megnövekedett kockázatot.
Az őszi- téli időszakra jellemző köd, esőáztatta utak, havazás, fagy és a hosszabb
ideig tartó sötétség megnehezíti a közlekedést és növeli a kockázatot, éppen ezért
nagyobb koncentráció és figyelem szükséges valamennyi közlekedési csoport részéről.
A fentiekre tekintettel fogadják meg a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának tanácsait.
Járművezetők:
• A járműveket ajánlatos átnézni. Ellenveresegyházi béla

A foci genetikája

A magyar embernek a mondás szerint
két dologról biztos, hogy van véleménye:
a labdarúgásról és a politikáról. Maradva
az előbbinél; egyszerre imádjuk és gyűlöljük, nemtől, életkortól, évszaktól, hangulattól és ezer egyéb dologtól függő arányban. Ami biztos: a vérünkben, sőt, a DNSünkben van a foci.
Fokozottan érvényes ez vidéken, ahol a
kisebb, de valódi közösség közelebb hozza a játékot, játékosokat a közönséghez.
Varsányban nem egy lelátó kakasülőjéről
figyelünk mozgó, arc nélküli pontokat, hanem Danit, Andrást, Armandot biztatjuk,
szeretjük, esetenként botlábúzzuk le. Ott
vannak tőlünk pár méterre, ahogy könyökölünk a korláton, amit az öregfiúk festettek le piros-fehérre, ott futnak a gyepen,
amit a pályamester locsol és nyír, és vonalaz fel. A fiúk előttünk hajtanak, küzdenek, rúgják a gólt, szántják föl a pályát,
mert jó csapatunk van. A közönség pedig
hálás: eljönnek a büszke szülők, a csini
barátnők, a pék, a képviselő, a polgárőr, és
az – esetenként persze nem túl szalonképes – megjegyzéseikkel, bekiabálásaikkal
megteremtik azt az atmoszférát, ami teljesen más, és talán több, mint egy nagy pesti stadioné. Egy focimeccs Dunavarsányon személyes élmény.
De nem csak a „nagycsapat” játssza a
focit nálunk, egészen az óvodáskorból éppen csak kinőtt csemetéktől a stramm
nyugdíjasig minden korosztály megtalálható a pályán, sőt nem olyan régen egy lel-
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őrizzék a gumiabroncsok, a világítás és a
fékrendszer állapotát, valamint tartsanak
maguknál jégkaparót, jégoldó spray-t, valamint használjanak megfelelő ablakmosó
folyadékot.
• Hosszú utazás esetén – főként a téli
időszakban – szükség lehet meleg ruhára,
takaróra, valamint megfelelő mennyiségű
élelmiszerre és italra.
• Tartsanak nagyobb követési távolságot,
hiszen a romló látási viszonyok miatt nőhet a reagálási képesség és előfordulhat,
hogy későn veszik észre az Önök előtt álló akadályt.
• Szereltessék fel a téli gumiabroncsokat,
melyekkel a hideg, csapadékos időben
biztonságosabb úttartással lehet közlekedni. Vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság. Ilyenkor a téli gumi
életet is menthet.
• Elindulás előtt tájékozódjanak az időjárási- és útviszonyokról, valamint az esetleges forgalmi változásokról.
• A korlátozott látási viszonyok miatt a
gyalogosokat nehezebben lehet észreven-

kes és egyre ügyesebb lánycsapat is alakult. Minden korosztályra más mentalitás
a jellemző. A kicsik, úgy 12 éves korig
mérhetetlen lelkesedéssel vetik magukat a
laszti után – az edzés első percétől az utolsóig hajtanak, kőkeményen odalépnek, ha
kell (én a magam 44 évével az első ilyen
után kettétörnék, mint egy száraz faág), és
minden sikert és balszerencsét teljes intenzitással élnek meg. Ujjonganak és sírnak –
boldog idők, amikor még így át tudja valaki adni magát az élménynek. Aztán az
idősebbek, a tinédzserkorú kamaszok,
akiknek rengeteg más dolguk-gondjuk
van, már nem lobognak ennyire, de az
„öregek”, akik maguk szervezik az alkalmakat, és szintén csak a játék öröméért
csinálják, ha nem is sírnak, hiszen ők érett
férfiak, de ugyanúgy imádják a játékot,
mint a kicsik.
A foci, túl sportértékén, közösség- és jellemformáló erő. Ha focizol, érzed, hogy
egy csapat tagja vagy. Egy új gyerek könynyen és gyorsan felveszi a ritmust, és beilleszkedik a társaságba, mert helye van az
ügyesnek és a még nem olyan jónak is – itt
senkit sem utálnak ki, mint az amerikai tinifilmekben. Az öregekhez is lehet csatlakozni, és előnyt élvez, aki a játék után
megiszik egy sört is, és elsüt néhány viccet. A felnőtteknél pedig több korosztály is
játszik – az kerül a csapatba, aki a legjobb.
Zárásként egy személyes élményemet
hadd meséljem el. Jó 4 éve hirdették meg
a kölyökcsapat indulását, vittem is gyorsan a fiamat. Persze mindenki új volt, ez a
csapat együtt nőtt fel. Volt közöttük egy
kissrác, aki bizony jól belerúgott a társai-
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ni, ezért fokozott óvatossággal közelítsék
meg a kijelölt gyalogos- átkelőhelyek, az
iskolák és buszmegállók környékét.
• A látótávolság csökkenésével a féktávolság is csökken, ezért mindig az út- és
látási viszonyoknak megfelelően válaszszák meg a sebességüket.

Kerékpárosok és gyalogosok
• Sajnos ebben az időszakban kiemelt
baleseti okként jelenik meg a kerékpárosok és a gyalogosok kivilágítatlansága,
valamint a jó láthatóságot biztosító ruházat hiánya. Ezért mindig gondoskodjanak
– megfelelő világító berendezéssel, fényvisszaverő mellénnyel vagy ruházattal – a
láthatóságról.
• A kijelölt gyalogos- átkelőhelyen akkor
kezdjék meg az átkelést, ha meggyőződtek arról, hogy az elsőbbséget megadták
Önöknek.
Kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel és türelemmel közlekedjenek, legyenek figyelemmel egymásra!

ba, ha nem tetszett neki valami, és ha
megszidták ezért, földhöz vágta magát, és
hisztizett. Fegyelmezhetetlen, kemény dió
volt – ha én vagyok a tréner, az első edzés
végén (egyáltalán nem fájó szívvel) elköszöntem volna tőle. Nem így Pirisi Sanyi
bácsi! Kitartott, nevelgette a fiút, türelmes, de szigorú volt vele. Ma ez a fiatalember, köszönhetően persze a szüleinek és
az iskolának, de szerintem mégis leginkább a futballcsapatnak, az egyik legügyesebb és legudvariasabb, bár nem kevésbé
szenvedélyes tagja a társaságnak.
A foci, a mozgás igénye a génjeinkbe
van kódolva, engedjünk hát az ösztönnek.
A ráfordított időt nem a családtól vesszük
el, hiszen elégedettebb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb férjet, gyereket, apát
kapunk vissza, ami boldogabb családot
eredményez. Persze, azért minden problémát nem old meg…

Az U11-es korosztály négy focistája,
akik az új FTC stadion megnyitóján szerepeltek. Ha nem is lesz mindegyikükből a
Fradi játékosa, a futball, a sport szeretete
már örökre beléjük ivódott.
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DunAvARsÁnY eLső vAsÚti
MegÁLLÓHeLYe /Folytatás/
Az 1913. március 12-én készült ,,Dunakisvarsány megálló rakodóhely bővítése"
címet viselő helyszínrajzból a következők
olvashatók ki. /Bejárás után hitelesítve
1913. április 28/30-án./
Megtervezik a II. vágány építését. /Pest
felől nézve a bal oldalon./
Kirakodóvágány is lesz rakodóval, áru-

raktárral, feljáróval, kocsifogó sorompóval.
A kettős földszintes őrház átkerül mai
helyére. /Most Falumúzeum!/
Jól látható a ,,18. őrház váróhelyiséggel" nevet viselő L alakú felvételi épület a
hozzátoldott favázas nyári váróteremmel.
/Ez utóbbi - mint már előző cikkemben
említettem - átkerül majd a mai állomásépülethez is. A Magyar Királyi Államvasutak nem volt pazarló!/

Az út melletti kis négyzet alakú épület
az a bizonyos telefonbódé...
A rakodóhelyhez makadámutat építettek. /A falu összes utcája földút volt még
akkoriban!/
A tervrajzon jól felismerhető további
három nevezetes épület is az állomás mögötti területen: a Nuofer-vendéglő /Petőfi
Művelődési Ház/, a Melis-ház /boltok/ és
a Kertész-ház /Erkel Ferenc Zeneiskola/.

/1914-ben történt.../
A növekvő forgalom miatt új, emeletes állomás megépítését tervezi a Magyar
Királyi Államvasutak. A régi megállóhelyet őrházzá kívánják átépíteni, mely a
mellékelt alaprajz szerint csak lakás lenne
szobával, alkóvval, konyhával, kamrával
és előtérrel, melynek bejárati ajtaja a mai
Halász Lajosné utcára nyílna. A terv végül
is nem teljesen ebben a formában valósult
meg...
A ,,Dunakisvarsány rakodó megállóhelyen őrházzá átalakítandó felvételi épület"
címet viselő dokumentum legfőbb értéke
az, hogy kiolvashatjuk belőle a következőket:
I. A lebontásra ítélt őrházrészben két váróterem is volt, egy 5,72x3,48 és egy

3,54x3,00 m-es alapterületű!
II. Láthatunk két WC-t,
melyek ajtajai a nyitott favázas nyári váróterem felé
nyíltak.
III. Az oldalnézeti rajz
tanúsága szerint egész komoly épület volt ez a megállóhely ahhoz képest,
hogy milyen kevés lakosa
volt akkoriban a két Varsánynak! 23,74 m hosszú
a sínekkel párhuzamos része, és 13,42 m a sínekre merőleges.
/Érdemes összehasonlítani a ,,Magyarország vasútállomásai és vasúti megállóhelyei" című internetes topikon a Dunaha-

raszti alsó megállóhely nevénél látható
korabeli HARASZTI állomás képével. A
mienk a szebb s nagyobb!/
Kohán József

kártyapartnereket
keresünk

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban
újra alakult a kártyaklub.
Minden szerdán fél héttől szeretettel várjuk azokat, akik az őszi, téli esték egyikét
szívesen töltik családias, baráti körben a
szellemi tevékenységnek és a közösségépítésnek ezzel a sok évszázados, jól kipróbált kombinációjával.
Ahogy azt a Soli Deo Gloria közéleti folyóirat
ez évi augusztusi számában bővebben olvasható, várjuk az ultizókat, bridgezőket,
tarokkozókat!
További információ a
06/30-789-9181
telefonszámon,
vagy a címen kapható.

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC
FOGLALKOZÁS 3 ÉS 6 ÉV KÖZÖTTI
GYERMEKEKNEK!

Hogy mi vár rád, ha
velünk tartasz? Sok
játék, ének, tánc,
mozgás, hagyományismeret, és egy remek
közösség!
És ez miért jó?
A foglalkozások segítik a gyermekek mozgásfejlődését, gyarapítják szókincsüket, fogalomtárukat, közösségi élmény során pedig
építi gyermeke kommunikációját
és társas kapcsolatait.
Várunk mindenkit aki szeret
játszani, énekelni, táncolni!
Helyszín:
Dunavarsány, Petőfi Sándor Művelődési Ház
Kossuth L. u. 2. Minden szerdán 16:15
Oktató: Ujhelyi Andrea
Bővebb információ: 0630/330-8144

2014. szeptember-október
hónapban születettek névsora
Pesti Olivér Ciprián
Parragh Bertalan
Jobbágy Ákos
Molnár Dominik
Balla Adrián Imre
Tóth Péter
Tóth Réka Györgyi
Doleszák János
Molnár Mira

szeptember 25.
szeptember 29.
október 2.
október 3.
október 6.
október 6.
október 11.
október 18.
október 19

2014. augusztus-szeptember
hónapban elhunytak névsora
Kaló Flórián Imréné
Horváth Menyhértné
Opra Jánosné
Horváth József
Kaszás Attila
Horváth Józsefné

élt 95 évet
élt 94 évet
élt 84 évet
élt 76 évet
élt 75 évet
élt 67 évet
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élj 100 évet egészségesen a 3-1-2
meridián gyakorlatokkal!

„3-1-2 ne hagyd el magad, vedd kezedbe
saját sorsodat.
Életed így meghosszabbítod, betegséged
magad gyógyítod!
Rajta hát, rajta hát! Rajta hát add tovább!
Rajta hát, rajta hát! Szeretettel add tovább
ezt a nagy csodát!
Száz évig élj! Száz évig élj!”
Ez a 3-1-2 meridián torna indulója

Mik azok a meridiánok? A meridiánok
azok a láthatatlan csatornák a bőrünk alatt,
amikben az életenergia Qi (csí) nyargal. A
meridián csatornák, (mint az érhálózat), behálózzák az egész testünket. Az egészséges
emberben az életenergia akadálytalanul kering. Betegség állapotában a meridiánban
elakad az áramlás.
A meridiánok „élet és halál urai „írja a
legrégebbi kínai orvosi munka. Több mint

százféle betegség gyógyítható a meridiánok
figyelembevételével. A meridiánok biztosítják - a bennünk keringő energiával- az
egészség megőrzését és helyreállítását, természetes immunrendszerünk támogatását.
Dr. Eőry Ajándok (a Magyar Máltai Szeretetszolgálat háziorvosa a biológiai tudományok kandidátusa,) 2007-ben hozta el
Kis-hazánkba nekünk ezt az egészségmegőrző és öngyógyító ősi kínai módszert
azért, hogy mindenki megismerhesse, hogyan lehet aktív közreműködője saját gyógyulásának.
Fontos szempontok a torna mellet: olcsó,
nincsenek káros mellékhatásai, évezredes
tapasztalatokon alapul, hatékonyságát az
idő igazolta, ezen felül tudományosan is bizonyított, nem épül rá egy költséges és profitéhes gyógyszeripar.
Személyes tapasztalataim:
61 éves vagyok, 2012 okt.4.-én hátsófali
szívinfarktussal vitt a szirénázó mentő a
klinikákra.

XXV. évfolyam 9. szám
Szokásos protokoll: intenzív osztály, Városmajor szívkatéterezés, Balatonfüredi
szívkórház, tabletták sokk-sokfélesége
(nyugtató, vérnyomáscsökkentő, koleszterincsökkentő, bétablokkoló, aszpirinszármazékok stb.)

Ezekben az időkben ismertem meg, majd
meg is tanultam a 3-1-2 meridián tornát és
annak oktatását.
Naponta eltornázom a gyakorlatokat (30
perc), a tablettákat eleinte csökkentettem
majd teljesen elhagytam, a vérnyomásom,
koleszterinem, közérzetem, erőnlétem,
életkedvem rendben van, álmatlanság igen
gyorsan rendeződött, negyven éve kínzó
székrekedési problémám is megszűnt.
Nagyon szívesen és természetesen ingyen együtt tornázok az egészségünkért
mindazokkal akik szerdánként 18 órakor a
Művelődési házba eljönnek.
Batu Emma
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0DMRVKi]D.|]VpJgQNRUPiQ\]DW
&tP0DMRVKi]D.RVVXWK/DMRVX
Telefon: +36 (24) 520-780,
E-mail: titkarsag@majoshaza.hu
Honlap: www.majoshaza.hu
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Köszöntsük városi futással a Mikulást!
Nevezési díj: legyen rajtad
piros ruhanemű!
(valamelyik ruhadarabnak kötelező piros színűnek
lennie)

Gyere el te is és hozd el családodat!

2014. december 6. szombat délután
14:00 - 500 m gyermekfutás
14:30 – 5 km és 10 km futás
14:35 - 5 km Nordic walking
Rajt és cél: Petőfi Művelődési Ház parkoló
MINDEN CÉLBA ÉRKEZŐ NYAKÁBA – ÉREM GYANÁNT –
SZALONCUKROT AKASZTUNK!
Díjazás: versenyszámonként és kategóriánként az első három helyezett Mikuláscsomagot kap.
Kategóriák: férfi, női és 18 éven aluli fiú, lány
Versenypálya:
500 m Kossuth Lajos utca – Arany János utca között
5 km Vasút sor - Nagyvarsányi utca – Búza utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Vasút
sor –Kossuth Lajos utca
10 km – 2x az 5 km-es kör
Jelentkezés:
Személyesen: Petőfi Művelődési Házban Kossuth u. 2., Béke utca 12.
Telefonon: Herendi Péter +36/20/9382-774
E-mailben: kisdunanatur@gmail.com;
Facebookon: https://www.facebook.com/pages/Mikul%C3%A1s-fut%C3%A1sDunavars%C3%A1nyban/423713707776797
A verseny szervezője: Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesület;
Partnerek: Petőfi Művelődési Ház; Nap-Hold Stúdió Természetgyógyászat, Szigetszentmiklós, Árpád u 51.
Ötletgazda:
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Közérdekû telefonszámok

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

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erôspusztán: 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 idôben 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
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idôben 06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P:9-12;
K:14-17; Sz:11-13
Dr. Fábián Dóra
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: H:12.30-13 (csecsemô
tanácsadás); H: 13-15; Cs: 13-14
Dr. Rácz Ildikó
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: K:11.30-12 (csecsemô
tanácsadás); K: 12-13; Sz: 9-11;
P: 12-13
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350
SZAKORVOSI
RENDELÔINTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALÁDSEGÍTÔ 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
PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDÔRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905
MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GYEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
Árpád utca 7.
06/24 472-114
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
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Vásárok a művelődési házban
November 25.
December 04.
December 08.
December 10.
December 16.

9.00-12.00-ig
8.00-12.00-ig
8.00-12.00-ig
14.00-16.00-ig
10.00-11.30-ig

Vegyes vásár
Vegyes vásár
Méteráru vásár
Vegyes vásár
Látásvizsgálat

vÁLtozÁs!!!
Tájékoztatjuk Kedves Látogatóinkat, hogy a vásárok
átmenetileg a Tükrös teremben lesznek megtartva!
Megértésüket köszönjük!

DuNAVArsáNyi Apró

• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása! Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.:
06/20-922-0552 (kiemeléssel fizetve!)
• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
• Hűtőgép javítás garanciával hétvégén is! tel:0620/467-7693
• BÖLCSÖDE?! Már egy éves kortól nagy szeretettel
várjuk a kicsi gyermekeket. Tel:06-30/92-48-087.
www.dunavarsányigyerkőcde.hu
• TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412 Gál
Károly
• Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést
vállalok főleg felnőttek, estisek, levelezősök részére,
hétfőtől-péntekig 8-15-ig. Dunavarsányon és környékén igény szerint házhoz megyek. Tel:06/30-482-9081
• Rehabilitációs kártyával rendelkező munkatársat keresünk Dunavarsányi munkahelyre.
Tel.: 06/30 9314 586.
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-3430968
• Otthoni pénzkereset ! Teafű és egyebek csomagolása
06-90-603-607
(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu 635 Ft/perc,
06-209104517, 06-12228397)
• TEXTILBIRODALOM szoptatós párnák, baba ágynemű szettek, baldachinok, zsebes tárolók, alvózsákok,
ágyrács takaró fodrok. Elérhetőség: www.textilbirodalom.hu ; email: textilbirodalom@gmail.com; telefon:
06/70-36-94-340

DuNAVArsáNyi NApLó

Kiadja: Dunavarsány Város Önkormányzata.
Felelős kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.
mb. felelős szerkesztő: Domán Gergő. 06/20 499-9506
Készült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.
Következő lapzárta: 2014. december 10.
Cikkeket várunk a NAPLO@DUNAVARSANY.HU e-mail címen.
Csak névvel ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem
jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a
jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.
Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-044
www.dunavarsany.hu • facebook/dunavarsanyhivatalos
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2014. december 31-én 20 órai kezdettel

SZILVESZTERI
BATYUS BÁL

Szeretettel várunk minden kedves vendéget
a Petőfi Művelődési Házba, hogy zenés – táncos mulatság keretében töltsük együtt az év utolsó estéjét!
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A jó hangulatról a Csiga Big Band zenekar
gondoskodik.
Belépőjegy elővételben
december 15-ig 2.500,- Ft/fő
december 15. után 3.000,- Ft/fő
áron kapható a művelődési ház irodájában!
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Asztalfoglalás
csak jegyvásárlással lehetséges!
Érdeklődni lehet személyesen
a helyszínen,
vagy a 24/534-250-es
telefonszámon!

