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Nálunk járt az első magyar
skótdudás

2011. április

Kifizetve ...
Elvégeztetett - hallatszott egy csendes hang a szélben,
a gyötrelmének vége, az élet kihunyt a szemében.
Csepp, csepp, csepp, csepeg a földre az élet,
azt hitték, ez jelenti neki a véget.
De harmadnapra új szelek fújtak,
a remény lángjai a szívekben újra kigyúltak.
Egy csepp te érted folyt le a kereszten
azért, hogy a gonosz téged eleresszen.
Hogy szabad légy, ne rab többé,
így válnak bűneid mind köddé.
A te életednek is ez a bére,
a Megváltó egy csepp vére.

Zsolnai László

A

Beharangozó

Várható programok:
2011. június 2. (csütörtök)
A rendezvénysorozat megnyitója
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
és a helyi kórusok koncertje
2011. június 3. (péntek)
Gryllus Vilmos koncertje a nagysátorban óvodásoknak
és alsó tagozatos diákoknak
Helytörténeti Múzeum újranyitása
Közalkalmazottak napja - meglepetésvendéggel,
Dunavarsány Közszolgálatáért Díj átadása
2011. június 4. (szombat)
Trianon 91. évfordulója - megemlékezés
a Trianon Emlékparkban
Főzőverseny a helyi civil szervezetek között

Patchwork kiállítás megnyitója
Cherwood zenekar koncertje
Molnár Trió műsora
Bardóczy Attila és Koós Réka musical műsora
Tolvai Renáta koncertje
Utcabál
2011. június 5. (vasárnap)
Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi Majorette
és Táncegyesület jóvoltából
Szentmise – katolikus templom
Zenés ünnepi Istentisztelet – református templom
Kispályás Labdarúgó Vándorkupa
Újszülöttek polgárrá fogadása
Wall Street koncert
Vastag Csaba koncertje
Louanda és latin hangulatú zenekara
Szombaton és vasárnap a helyi civil szervezetek
és táncegyesületek bemutatóját is láthatjuk.

Dunavarsányi Napok 2011.

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. június 2-a és 5-e között rendezi meg
hagyományos városnapi rendezvénysorozatát.

Beharangozó

Dunavarsányi Napok 2011.

nagysikerű Kulturális Koffein Est elnevezésű
programsorozat márciusi vendége Kéry György,
Magyarország első és egyetlen igazi skót
dudása volt. Aki ezen a napon ellátogatott a Petőfi
Művelődési Ház rendezvényére, biztosan nem
csalódott. Az eredeti skót népviseletbe öltözött
előadóművész jóvoltából hamisítatlan skót
whyskit is kóstolhattunk, és megismerkedhettünk a
klasszikus skót népviselet minden részletével.
Zenéje igazi élményt nyújtott minden vendégnek,
akiknek a program után egy közös fényképezkedésre és
„jelmezcserére” is lehetőséük nyílt.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2011. március 24-ei rendkívüli, nyílt ülés –
1. A képviselő-testület a meglévő háromszázmillió forint összegű folyószámlahitel határidejének meghosszabbításáról döntött. A hitel futamidejét 2011. április 18. napjától 2011. július 20. napjáig határozta meg. A
hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját
bevételeit ajánlotta fel, különös tekintettel adóbevételeire.
2. A testület az önkormányzat tulajdonát képező KVT632 forgalmi rendszámú Opel Zafira Enjoy típusú személygépkocsi értékesítésére irányuló egyfordulós, nyílt pályázati eljárást beérkező érvényes pályázati dokumentáció hiányában eredménytelennek nyilvánította.
3. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező KVT632 forgalmi rendszámú Opel Zafira Enjoy típusú személygépkocsit az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 3/2010. (II. 10.) Ök. rendelet 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
összegben a Nádor Autó Zrt. részére értékesítette. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert az adásvételhez szükséges intézkedések megtételére,
és a szerződés megkötésére.
4. A testület az önkormányzat tulajdonában lévő 358 helyrajzi számú, természetben Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt található ingatlan, az ún. régi egészségház (gyermekorvosi rendelő) tulajdonjogának vagy hosszú távú bérleti jogának értékesítésére irányuló egyfordulós, nyílt pályázati eljárást beérkező érvényes pályázati dokumentáció
hiányában eredménytelennek nyilvánította, és jóváhagyta – települési
közbiztonsági közérdekből – az ingatlan tulajdonjog fenntartással történő értékesítését 10.000.000 Ft + Áfa, azaz tízmillió forint + Áfa vételáron a Triton Security Kft. részére.
5. A képviselő-testület a Ráckeve és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület nevet, Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület névre módosította.
A testület a 2011. évi költségvetésében kötelezettséget vállalt az Egyesület alapító okiratában nevesített, az önkormányzatot érintő 10.000 Ft
éves tagsági díj megfizetésére. Egyúttal felkérte a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
6. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár berendezési tárgyainak gyarapítása céljából a 2011. évi
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton részt
vesz, és a pályázati önrészt 500.000 Ft összegben az önkormányzat
2011. évi költségvetésének „tartalék” során tervezett pályázati önrészéből biztosítja. Ezzel egyidejűleg felkérte a Polgármestert, a Jegyzőt és az intézmény megbízott vezetőjét a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
7. A testület „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendeletben” foglaltak szerint az Árpád Fejedelem Általános Iskola Tornacsarnok padlózat felújításának szándékával pályázatot kíván benyújtani. A felújításra vonatkozó pályázat bruttó összköltségvetéséről és a
saját hozzájárulás bruttó mértékéről az alábbiak szerint döntött:
A pályázat várható összköltsége bruttó: 38.082.910 Ft
Várható támogatás bruttó:
20.000.000 Ft
Várható saját forrás bruttó:
18.082.910 Ft.
A vállalt sajáterő összegét a 2011. évi költségvetésben szereplő többletbevételek terhére biztosítja.
A testület felhatalmazta a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat benyújtására.
– 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülés –
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradványát jóváhagyta.
2. A testület az önkormányzat Gazdasági Programját a 2010-2014-ig terjedő időszakra elfogadta.
3. A képviselő-testület megtárgyalta az Állami Számvevőszék által végzett, az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentést. Az ellenőrzés során feltárt megállapításokra készített intézkedési tervet elfogadta.
4. A testület az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadta.
5. A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2010. évre
szóló pénzügyi mérlegét, eredmény-kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

6. A testület megbízta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi törvény 2/A § (1) bekezdés a) és b) pontjaira foglaltakra figyelemmel – a Petőfi Klub felújítási és bővítési munkáinak elvégzésével. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel történő vállalkozási szerződés
aláírására. Az épület felújításának és bővítésének munkáira biztosított
költségkeretet, a bruttó 23 M Ft-ot az elvégzendő munka nem haladhatja meg. Az építési munkának 2011. május 1. és 2011. augusztus 15. között el kell készülnie.
7. A képviselő-testület pályázatot írt ki az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatói megbízatására. Felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.
8. A testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII.01.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot írt ki. Felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
9. A képviselő-testület a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
10. A testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi beszámolóját elfogadta.
11. A képviselő-testület a Delta Mentő Csoport 2010. évre vonatkozó
szakmai beszámolóját elfogadta.
12. A testület 2011. évre kiírta „civil pályázatát” a dunavarsányi székhelyű
vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel Dunavarsányon működő
egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására. A képviselő-testület felkérte a Polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és
az egyéb, szükséges intézkedések megtételére.
13. A testület az 58/2009. (IV.14.) számú határozatában foglalt döntését
megerősítve a 1.PK.61.459/1991. számú, AK-217 számon nyilvántartásba vett „Szociálpolitikai Alapítványt” 2011. április 4. napjától a Ptk.
74/E.§ (3) bekezdése alapján megszüntette. Ezzel egyidejűleg felkérte
a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat a hatóságoktól szerezze be, és kezdeményezze a „Szociálpolitikai Alapítvány” megszüntetését a Pest Megyei Bíróságnál.
14. A képviselő-testület az önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta, és azt 2012. december 31. napjáig történő megvalósulással jóváhagyta.
15. A testület döntött arról, hogy a Dr. Békássy Szabolcs által ellátott háziorvosi körzetet privatizálni kívánja, és a területi ellátási kötelezettség
vállalására irányuló szerződést a Dr. Békássy Szabolcs által alapítandó
egészségügyi szolgáltatóval kívánja elláttatni abban az esetben, ha nevezett feladatot ellátó háziorvos a szükséges szakvizsgát leteszi, és a
területi ellátási kötelezettség elvégzéséhez szükséges minden egyéb
jogszabályi feltétellel rendelkezik.
Zárt ülésen hozott döntések:
16. A képviselő-testület döntött a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető
cím adományozásáról.
17. A testület Fonyóné Tóth Cecília védőnőt bízta meg Dunavarsány Város Önkormányzatának 106/2010. (IX. 14. számú képviselő-testületi
határozata szerinti III. számú védőnői körzet területi védőnői feladatainak ellátásával 2011. május 1. napjától.
Ezzel párhuzamosan a testület felkérte a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület az április 12-ei ülésén megalkotta:
- az Önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 10/2011. (IV.13.)
Ök. zárszámadási rendeletét,
- a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2010. (X. 12.) Ök.
rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IV.13.) Ök. rendeletét,
- a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és díjairól szóló12/2011. (IV.13.) Ök. rendeletét.

A következő, rendes képviselő-testületi ülés várhatóan
2011. június 7-én, kedden 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A böjti szelek országszerte látványosan
és reményt keltően szárítják a belvizeket,
amelyekhez talán párosul a talajvizek csökkenése is. A folyamat mindazonáltal hosszú
és nagy türelmet, sok törődést igényel. Ennek a folyamatnak a kapcsán hoztunk létre
az alpolgármester asszonnyal egyetértésben, és természetesen a képviselőtestület
hozzájárulásával egy kétmillió forintos helyi „vis major” alapot, amelynek segítségével a károk enyhítését igyekszünk szolgálni. A talajvíz okozta sok bosszúságért és
nyilvánvaló károkért jogi értelemben nem
hordozunk felelősséget, de lehetőségeinkhez képest tevőleges közösséget kívánunk
vállalni a dunavarsányi károsultakkal. Az
elhúzódó talajvízcsökkenéssel egy időben
teljes erővel dolgozunk az öntözőerdő rehabilitációján. Reméljük, hogy a jelenlegi látvány, rendezetlenség valamint az erőspusztai út lezárása is hamarosan megszűnik, és
nem keseríti tovább mindennapjainkat.
A földutak megerősítése az elmúlt hetekben lezajlott, amennyiben problémát észlelnek, kérem, az önkormányzat műszaki osztályán jelezzék. Az 51-es út kereszteződésében kiépítendő körforgalmi csomópont
pályázatát illetően jó reménységgel va-

gyunk, de a végső döntésre, az eredményhirdetésre még várnunk kell.
A Forrás-lakóparkban megújult környezetben immáron megközelíthető a Kis-Duna. Vigyázzunk rá. Ne tegyük tönkre, és tegyünk meg mindent, hogy más se tegye ezt
akár szemeteléssel. A szemetelés jelensége
egyébként egyre inkább bosszantó tényező
Dunavarsányban, de folyamatosan próbáljuk felvenni a szélmalomharcot ezzel a lelkiismeretlen és elítélendő tevékenységgel is.
Szívesen vettem a hírt, hogy a postánkon
már több ablaknál lehet csekket befizetni. A
kicsinek látszó dolgok is jelentősek lehetnek. Ez egy ilyen jelentős előrelépés életünkben.
Örömmel tettem eleget kötelezettségemnek azzal, hogy a múlt héten – az új állampolgársági törvény lehetőségével élve – az
első könnyített eljárás utáni állampolgári
eskütételt levezethettem. Remélem, hogy
sok határon túlról származó dunavarsányi
család rokonsága fog ezzel az új és igazságos lehetőséggel élni, és állampolgársági
esküt vagy fogadalmat fog tenni Városházánkon.
Megtörtént a pályázati kiírás a helyi civil
szervezetek részére. Az új rendszer bár egy

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy április 11-étől a pénzforgalmi
szolgáltatást, levélfeladást és kézbesítést az első 3 ablak
bármelyikénél, egy helyen tudják intézni. Küldemény felvételéhez személyi igazolványukat minden esetben hozzák
magukkal. Szolgáltatásainkat a teljes nyitvatartási idő alatt
igénybe vehetik.
Molnár Józsefné
postavezető

Kistérségi nyugdíjas találkozó
A dunavarsányi nyugdíjas klubok, a Petőfi Művelődési
Ház és a Dunavarsányi Önkormányzat közös szervezésében 2011. május 28-án, szombaton reggel 8 órai kezdettel
találkoznak a ráckevei és a szigetszentmiklósi kistérség
nyugdíjasklubjai. A rendezvény helyszíne a Petőfi Művelődési Ház és az udvarában felállított nagysátor lesz. Külön
parkoló várja majd vendégeinket, ahol őrzést biztosítunk a
buszoknak és személygépjárműveknek. A rendezvényen 25
csoport fog táncolni és énekelni. Előreláthatólag 700-800
fő között lesz a vendégek száma.
Rendezvényünket időseknek és fiataloknak egyaránt
ajánljuk, mert „nem csak a húszéveseké a világ”.
Glázer Mihályné
klubvezető
Őszirózsa Nyugdíjas Klub

kicsit bonyolultabb, de a törvényi kötelezettségeknek és az átlátható ügykezelés igényének sokkal inkább megfelel, mint a korábbi.
Annak a reményemnek adok hangot,
hogy az új rendet a pályázók is örömmel fogadják, a Humánpolitikai bizottság pedig a
legnagyobb bölcsességgel, körültekintéssel
és igazságossággal jár el az odaítélés folyamatában.
Színes és élményekkel teli programok
állnak előttünk. Városunk országos és kistérségi szerepe is erősödhet. Várakozással
tekintünk a Népzenei találkozóra, a közel
1000 fős kistérségi nyugdíjas találkozóra,
az Árpád-bál és a Dunavarsányi Napok rendezvényeire. Városunk minden polgárát
szeretettel hívom a programokon való aktív
és építő részvételre.
A Húsvét napjait éljük, amikor e lapot olvassuk. E napok gyorsan elszaladnak, hangulatuk gyorsan tovaszáll. Az élet győzelmének, az élet beteljesedésének jó híre
azonban mindennapos erőforrásunk lehet
az esztendő többi napján is.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

A Lakihegy Rádió (FM 107) lett
a Csepel-sziget hivatalos médiuma
A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás (CSÖT) március 17-ei ülésén határozott arról, hogy melyik médium
lássa el a Társulás kommunikációját a térségben. Nagy megtiszteltetés s
egyben felelősség számunkra, hogy ez a megbízás rádiónkat találta meg.
Szeretnénk, ha minél szélesebb körben végezhetnénk a lakosság tájékoztatását, ezért olyan műsorstruktúrát dolgoztunk ki, melyben mindenki
megtalálhatja a Társuláshoz köthető híreket, információkat, a lakóhelyéhez
kötődő érdekességeket.
Rádiónk minden hétköznap három alkalommal jelentkezik riportokkal, beszámolókkal a Társuláshoz köthető témákban 7 óra, 12 óra valamint 16 óra
utáni kezdettel. Ezen kívül minden csütörtökön 19 óra 10 perctől magazinműsorban foglaljuk össze a hét legfontosabb térségi híreit, amely műsort szombaton 16 órától megismétlünk.
Akinek nincs lehetősége rádiónkból nyomon követni az eseményeket,
annak jó szívvel ajánljuk honlapunkat a www.lakihegyradio.hu címen, ahol
nemcsak elolvashatják híreinket, de hangos archívumunkból meg is hallgathatják műsorainkat.
A Társulás hírei mellett a térség szinte valamennyi településének aktuális információit megismerhetik a Lakihegy Rádión keresztül, mindezt könynyed, szórakoztató, zenés környezetben.
Reméljük, hamarosan belehallgat kínálatunkba, hiszen a Lakihegy Rádió
az Ön lakóhelyének, otthonának rádiója. Ahogy szlogenünk is hirdeti, mi
„helyben vagyunk…”.
Tisztelettel:
a Lakihegy Rádió csapata
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Nagyvarsányon is folytatódik
a fejlesztés

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2011. évre pályázatot hirdet dunavarsányi székhelyű
vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel városunkban működő – a bíróság által 2011.
május 10-éig jogerősen nyilvántartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és alapítványok
által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport- vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport- és ifjúsági rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek és az alapítványok működéséhez való hozzájárulásra.

- Ezúttal a Petőfi Klub újul meg kívül, belül -

A támogatás 2011. május 1-je és 2011. december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok
között részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap beszerezhető Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 11. számú irodájában, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. május 11. (szerda).
A pályázattal kapcsolatban személyes konzultációs lehetőséget biztosítunk Dunavarsány
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Nagytermében 2011. április 26-án (kedden)
15-17 óra között. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen a Polgármesteri Hivatal 11. számú irodájában, illetve telefonon munkaidőben a 06/24 521-052-es telefonszámon.
Dunavarsány Város Önkormányzata

Hosszú várakozás után végre örömmel írhatom meg a Naplóban, hogy megkezdődik
a nagyvarsányi kultúrközpontnak, a Petőfi
Klubnak a felújítása. A Polgármesteri Hivatal épületét leszámítva ugyanis ez az egyetlen városi intézmény, amely az elmúlt években nem nyert új külsőt, ezért lehet azt mondani, hogy most kisebb „adósságát törleszti”
a város.
A felújítási munkálatok május elsején
kezdődnek, és várhatóan augusztus 20-án
vehetjük birtokba a teljesen megújult épületet. Az építkezés alatt zárva tart a Klub, de
nemzeti ünnepünkre remélhetőleg megnyitja kapuit a közönség előtt is az új intézmény.
A felújítás miatti esetleges kellemetlenségekért ezúton kéri a városvezetés mindanynyiuk türelmét, megértését!
Szilvay Balázs

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem
Általános Iskola (2236 Dunavarsány, Árpád u. 12.) magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának betöltésére. A megbízás 5 éves
határozott időtartamra, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig szól.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17-18. §-aiban meghatározottak szerint:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt évnyi pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
• iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
54-55. §-aiban meghatározott feladatok.

Bérezés és egyéb juttatás:
• Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
ennek – a közoktatási intézményekben való – végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
• Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.
A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán
való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 21.
A pályázatot zárt borítékban 2 példányban Dunavarsány Város
Önkormányzatának Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani
az alábbi címre: Dunavarsány Város Önkormányzatának Jegyzője,
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Dunavarsány Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál. Tel: 06/24 521-040,
fax: 06/24 521-056, e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu

Dr. Futó Gabriella bõrgyógyászati magánrendelés
Bejelenkezés: 06/70 274-2575
Csontkovács magánrendelés az Egészségházban.
Bejelentkezni a Kincsem Gyógyszertárban lehet.
Indul még: • pszichiátriai magánrendelés
Részletekrõl érdeklõdni lehet
a Kincsem Gyógyszertárban.

XXII. évfolyam 4. szám

5

Dunavarsányi Napló

Tiszta udvar, rendes ház…
Az elmúlt év utolsó két hónapjában az önkormányzat 1,5 millió forintot, 2011. január és április között kétmillió forintot költött közvetlenül a belvízi védekezésre. Ezt az összeget főleg szivattyúzásokra,
kisebb mértékű vízelvezetést javító munkákra fordítottuk. A képviselő-testület 6,4 millió forint + ÁFA összeget határozott meg a belvízelvezetést javító további munkálatokra. Ebből árkok építése, javítása
(Duna sor, Sport utca, Bartók Béla utca, Szabadkai köz stb.) szivárgó
testek készítése (Epres köz, Hóvirág utca), csapadékvíz-rendezés
(Csermely utca), a Gömöry utca végének megemelése és a földutak
javítása (Epres utca, Gyöngyvirág utca, Orgona köz, Diófa utca,
Tölgyfa utca, Erdőalja utca, üdülőterületi földutak stb.) valósult meg.
Más forrásból folyamatban van a szennyvíztelep melletti öntözőterület rekultivációja. Legelőször a bejáró utak stabilizációját készítjük el.
A meteorológiai előrejelzések egy viszonylag csapadékos április
után száraz nyarat jósolnak. Amennyiben az előrejelzések beválnak,
Dunavarsány területén a nyár elejére az áldatlan belvizes állapot várhatóan megszűnik.
A tavasz, a napsütés egyre jobban átveszi az uralmat az időjárásban.
Ehhez a megújuláshoz kapcsolódva kérjük a lakosokat, hogy tegyék
rendbe portájukat, tisztítsák meg az ingatlanjaik előtti területet. Az ingatlan előtti rész karbantartása, a gazmentesítés, az árkok tisztán tartása, a járdára lelógó faágak metszése, eltávolítása az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének a feladata. Az elmúlt év tapasztalata alapján
különös nyomatékkal hívjuk fel a lakosok figyelmét a csapadékvízgyűjtő árkok takarítására, az árkok alján lévő nyílások kitisztítására.
A tavaszhoz kapcsolódva kérjük Önöket, hogy saját portájuk
rendbetételével járuljanak hozzá a város szépüléséhez, az itt töltött idő kellemessé varázsolásához.
Vigh Antal Rókus
beruházási ügyintéző

Klubfoglalkozás álláskeresőknek
Jelentős összejövetelt tartott a
Szenior Foglalkoztatási Klub
március 29-én Dunavarsányban
a Petőfi Művelődési Házban. A
bevezető után Schwartz Gáspár,
a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetője tartott tartalmas tájékoztatót a jelenlegi
munkaügyi helyzetről, a közfoglalkoztatás új rendszeréről, az álláskeresés fontosabb tudnivalóiról, majd kérdésekre válaszolt. Ezt követően Gulyásné D. Zsuzsanna,
a kirendeltség munkatársa tájékoztatta az álláskeresőket az államilag
támogatott szakképzési lehetőségekről. Többen azonnal jelezték a jelentkezési szándékukat.
A program befejező részében a klubvezető elmondta, hogy az alapfokú angol nyelvoktatás szervezése folyamatban van, majd az általa
közreadott terjedelmes álláslistából kereshették a jelenlévők a munkalehetőségeket.
A klub csoportos látogatást szervez a csepeli állásbörzére április
21-én délelőtt. Amennyiben rendelkezésünkre áll az autóbusz, amit
Szilveszter Lajos, Délegyháza alpolgármestere ígért számunkra, akkor reggel 8 órakor indulunk a dunavarsányi művelődési ház parkolójából. Érdeklődni a klub honlapján, a Petőfi Művelődési Házban valamint a MISA Alapítványnál lehet. Az állásbörzére utazás esetén az
áprilisi foglalkozást is ezzel egy időben tartjuk meg.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár
a klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

Kérjük, adója 1%-val támogassa a MISA Alapítvány jótékonysági munkáját.
ADÓSZÁMUNK: 18721797-1-13 • Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönjük!

Vis major alap
a talajvízkárok enyhítésére
A tavaly - az átlagot mintegy kétszer meghaladó - leesett csapadékmennyiség sok család életét keserítette meg Magyarországon, és sajnos itt, Dunavarsányban is. A városban naponta szembesülünk a magas talajvíz okozta problémákkal. A Polgármesteri Hivatal ezzel foglalkozó munkatársa és a Városgazdálkodási Kft. a 2010. december
8-án elrendelt belvízvédelmi készültség óta minden lakossági bejelentést ellenőriz, és igyekszik segíteni a károsultakon.
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 2/2011.(II.9.) sz. költségvetési rendeletén belül 2 millió forintos „vis major” keretet szavazott
meg. A már beérkezett, és az április 30-áig írásban bejelentett, ingóságokban keletkezett kárigényeket kollégáink felmérik, dokumentálják, majd az igények számától és a károk nagyságától függően - elbírálás után - a fenti keretek között történhet segítségnyújtás. Az ingatlant ért tervezési vagy kivitelezési hiányosságokból (például
szigetelés megoldatlansága) eredő károkat sajnos nem áll módunkban
megtéríteni, és az ingóságokban keletkezett károkat is csak enyhíteni
tudjuk.
A felmérés eredményéről, valamint a kifizetés módjáról és idejéről
minden igényt bejelentő lakost levélben tájékoztatunk.
Gergőné Varga Tünde
alpolgármester
A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket.
Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablakok:
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti Földhivatalban) és a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelet 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00 óráig
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és
melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó
dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat
és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

6

Dunavarsányi Napló

XXII. évfolyam 4. szám

A Naprózsa lakópark további fejlesztési lehetôségeirôl

2010. szeptember 16-án Dunavarsány Város Önkormányzata és a Dunavarsány-2000 Kft. (képv.: Szollár András ügyvezető) a Naprózsa lakópark további fejlesztésére Településrendezési szerződést kötött. A szerződés alapja volt a Naprózsa
lakópark kialakulásának előzménye, körülménye és az a tény,
hogy Dunavarsány Önkormányzatának ezen lakóparkon belül
nincs tulajdonában sem az úthálózat, sem a már megvalósult
közművezeték-hálózat.
A szerződés szerint a Dunavarsány-2000 Kft. I-IV. ütemre
bontva tervezi a terület fejlesztését, mely magában foglalja –
a többi között – a fejlesztési terület infrastruktúrájának kiépítését, a közműhálózatok kivitelezési munkálatait (közlekedési
utak, járdák, parkolók, gáz-, elektromos, telekommunikációs,
közvilágítási, víz-, csapadékvíz és szennyvíz vezetékek stb.).
Vállalta a Dunavarsány-2000 Kft. a szabályozási terven kijelölt közpark elemeinek (játszótér, pihenőpark) kialakítását,
tereprendezését, a kerítésépítést, parkosítást illetve a sportpálya területének előkészítését, majd kialakításának 2013. évig
történő befejezését. Ezen kívül vállalta a fenti létesítmények
fenntartását, kezelését és üzemeltetését.
A Naprózsa lakópark további fejlesztését a Dunavarsány2000 Kft. sajáterős lakóingatlan-fejlesztéssel kívánja elérni,

Szabályozási tervlap

évente átlag 4 illetve 6 lakás megépítésével. Teljes kihasználtság esetén ez maximum 44 lakás építését tenné lehetővé a
12/2010. (IX.20.) Ök. rendelettel elfogadott szabályozási tervlap szerint.
Ezen lakóterület-fejlesztéssel egyidőben a Dunavarsány2000 Kft. vállalta a fejlesztési terület és a már meglévő lakókörnyezet érdekében a szolgáltatások színvonalának
(mennyiségi és minőségi értelemben is) emelését, a már a
Naprózsa lakóparkban lakó 62 család életkörülményeinek javítására a Szabályozási terven jelölt szolgáltató és intézményi területek hasznosítását.
A fejlesztés következtében az Önkormányzatot terhelő esetleges többletköltségeket (így például az intézményi kapacitások kiépítési és működési költségeit, víz- és szennyvízhálózat
fejlesztését) a Dunavarsány-2000 Kft. átvállalta. Vállalta továbbá, hogy a jelenleg tulajdonában lévő, és a jövőben kiépítésre kerülő víz- és szennyvízhálózatokat ingyenesen az Önkormányzat tulajdonba fogja adni, amint a hálózat bővítése elkészült. Átvállalta az Önkormányzatot terhelő intézményi
kapacitások kiépítési és működési költségeit oly módon, hogy
a Naprózsa lakópark jelenlegi, az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó útjain (084/2 hrsz.-ú közút, 084/4 hrsz.-ú közút)
már megvalósult, Dunavarsány-2000 Kft. tulajdonában lévő
ivóvíz és szennyvízhálózatát a csatlakozási ponttól kezdődően, műszaki állapotfelmérést és geodéziai méréssel alátámasztott megvalósulási terv rendelkezésre állását követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. Vállalta a Dunavarsány-2000 Kft., hogy egy 742 m2 területű ingatlan
tulajdonjogát a belterületbe vonás megtörténtét követően ingyenesen átruházza az Önkormányzatra.
Ezúton is felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a közművesítési hozzájárulást az Önkormányzat részére kötelesek megfizetni, annak felmerülésekor a mindenkor
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott módon és
mértékben (15/2007. (VII. 18.) Ök. rendelet).
Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta a
Naprózsa lakóparkban meglévő közvilágítás üzemeltetési
költségeit, illetve a lakópark meglévő, magántulajdonban lévő
úthálózatán az Önkormányzat által 2007. évben kiépített felszíni csapadékvíz szikkasztó rendszer fenntartását és üzemeltetését.
A Naprózsa lakópark meglévő földúthálózata, és a fejlesztés
következtében kialakuló magánutak a Dunavarsány-2000 Kft.
kezelésében (ez magában foglalja a földutak karbantartását és
a hóeltakarítást is) és tulajdonában maradnak egészen azok
szilárd burkolattal történő ellátásáig. A Dunavarsány-2000
Kft. vállalta az úthálózat (szilárd burkolat, csapadékvíz szikkasztó árkok kiépítése, közvilágítás kiépítése stb.) létesítését
és azt követően ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába való átadását.
A Településrendezési szerződés megkötésekor a meglévő állapotok jövőbeni javítását tűztük ki célul, szem előtt tartva,
hogy a lakópark további fejlesztése az ott lakók érdekeit is
szolgálja, és a magánerős fejlesztések, illetve a magánterületek fenntartása ne közpénzből történjen, az Dunavarsány Város mindenkori költségvetését ne terhelhesse.
Bihari Zsuzsanna
aljegyző
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A KÖZMEGHALLGATÁS MARGÓJÁRA
Március 8-án, a közmeghallgatáson több, a lakosságot érintő fontos,
értékes téma került megvitatásra. Írásomban most egy más szemszögből szeretném megközelíteni a képviselői lehetőséget és felelősséget.
Sajnos pontosan érzékeljük, tudjuk, hogy a
puszta létfenntartásunk is egyre nehezebb, egyre
drágább. Elemzők az 500 Ft/l benzinárat sem
tartják lehetetlennek. Biztosra vehető, hogy az
emelkedő üzemanyagárak mellett az élelmiszerárak is emelkedni fognak.
Azokért a kétes minőségű adalékanyagokból
külföldön előállított „OCSÓ” élelmiszerekért,
évek óta lefagyasztott, antibiotikumokkal és hormonokkal felpumpált húsokért, melyekért a nagy
áruházláncokba, a multikhoz zarándokolunk, nos
azokért fizetünk a legtöbbet. (Egy vizsgálat kapcsán például megállapítást nyert, hogy az egyik hipermarketláncban forgalmazott akciós hús 8, azaz
nyolc éve lefagyasztott, Dél-Amerikából származik.) Emésztőrendszerünk a természetes, tiszta,
friss alapanyagokhoz szokott az évszázadok során,
ezeket vagyunk képesek feldolgozni úgy, hogy
azok az épülésünket, egészségünket szolgálják.
Élelmezéskutatók bebizonyították, hogy betegségeink nagy részéért (emésztési zavarok, magas
vérnyomás, elhízás, szív és érrendszeri betegségek, immunrendszerünk gyengülése, allergiás
megbetegedések, daganatos betegségek, depreszszió, meddőség, koraszülés) egyértelműen az adalékanyagokból, ízfokozókból, állományjavítókból, színezőanyagokból, klf sókból, több tucat
E…-ből előállított élelmiszerek, a húsokban viszszamaradt hormonok és antibiotikumok a felelősek. A korai öregedés, elfáradás felgyorsulása
egyenesen arányos az elfogyasztott energiaitalok
mennyiségének és gyakoriságának arányával.
Nem térnék ki a „legolcsóbb”, génmódosított élelmiszer alapanyagok iszonyatos mellékhatásaira.
Az olcsó élelmiszer árához nyugodtan adjuk
hozzá a patikai gyógyszerkiadásainkat, a rossz
közérzetünket, a legyengült vagy kiesett munkaképességünket, lelki és testi fájdalmainkat és betegségeink következményeit. Örök igazság marad: az olcsó mindig drágább!!!

Nem véletlen, hogy a gyógyszergyárak a befektetéseiket az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban kamatoztatják. Bezárult a kör, biztos a
hosszú távú extraprofit a multiknál. Mi pedig
boldog tudatlanságban magunkra zártuk életveszélyes rabságunkat.
Valódi szabadságunk akkor lesz, ha visszaépítjük függetlenségünket, ha önállóak, önfenntartók, öngondoskodók leszünk újra. Ebben stratégiai fegyver az energia és az élelmiszer.
Számos jól működő példa van már itthon
(Hernádszentandrás, Komlóska, Taktaharkány,
Rozsály, Jászkisér, Újszilvás és a helyi SDG Közösségi Ház) és külföldön egyaránt.
Mindegyiknél az a közös, hogy nem a szokványos, rutin, könnyebb megoldásokat választották, hanem szembe mertek menni a fanyalgókkal, finnyásokkal, hátramozdítókkal, a
percemberekkel! Ötlet, kreativitás, akarat, bátorság, hit, áldozathozatal és sok munka segítségével önellátó, önfenntartó, értékteremtő közösségeket, munkahelyeket, valódi értéket hoztak létre.
Miben tudna segíteni a dunavarsányi lakosságot képviselő testület?
• Olyan helyi rendelkezések megalkotásában,
amelyek segítik, támogatják a helyi élelmiszerellátást. Zöldség-, gyümölcstermelés, konyhakertek kialakítása, a kis háztáji, vetőmag-felajánlások megszervezése, feldolgozás, tárolás. A helyi terméket biztosító gazdaság a jövő kulcsa.
Két-három éven belül kiváló, bio, egészséges
élelmiszerek kerülhetnének akár a közétkeztetésbe is. A nagy tapasztalattal és gyakorlattal
rendelkező Kertbarátok Klubja biztosan örömmel segítene.
Haszonállat, kecske, birka, nyúl, kacsa, liba,
tyúk, csirke, aprójószágtartás újratanulása, tanítása, támogatása, segítése. A szociálisan rászorultaknak hálót tudnánk adni hal helyett.

Az Isten Szolgálatában
Református Missziói Alapítvány

A Magyarországi Református
Egyház

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
2009-es személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunk, és alapítványunkon keresztül a református gyülekezet, a cserkészcsapat és a Soli Deo
Gloria Közösség által szervezett dunavarsányi
hitéleti, ifjúsági, szociális, kulturális és missziói
munkáját segítette elő.
A javunkra történt rendelkezések kapcsán
189.640 Ft-ot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra
történő döntését.
Tisztelettel kérjük, és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett szolgálati területek anyagi támogatására a 2010-es személyi jövedelemadójuk
1%-ának szíves felajánlását.

helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2009-es személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Magyarországi Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális és miszsziói munkáját segítették elő.
Mint ismeretes, az így felajánlott összeg országos
egyházunk (tehát nem dunavarsányi) fontos bevételi forrása, amelyet egyebek mellett a fenti célokra fordít, és így folytatja azt a több mint fél évszázados magyar kultúrát és magyar nemzetet
szolgáló tevékenységét, amelyet minden történelmet szerető ember ismer és elismer.
Tisztelettel kérjük, és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett országos református szolgálati területek anyagi támogatására a 2010-es személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 19178123-2-13
Köszönetet mond:
a Kuratórium
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Technikai szám: 0066
Köszönetet mond:
a Presbitérium

• Helyi piac kialakítása. Egy olyan különleges
piactér megépítése, amelyik egyedi és formatervezett. Egy olyan piactér, amelynek híre megy
hetedhét határba, és idevonzza a termelőket, eladókat, vevőket.
• Munkahelyek teremtésére néhány példa,
ami nem igényel nagy beruházást:
- Hulladék fából, forgácsból, nyesedékekből,
papírhulladékból energia brikettgyártás.
- Gyógynövénytermelés, begyűjtés, szárítás,
tárolás, (erdélyi testvéreink tapasztalatára és segítségére bizton számíthatnánk).
- Cukorrépa-termesztés. Nem finomított, hanem egészséges barnacukor-előállító kisüzem.
- Tejfeldolgozó, húsfeldolgozó, gyümölcs- és
zöldségfeldolgozás (csodás lekvárok és dzsemek,
savanyúságok) stb. Csak a kreativitás, az akarat és
a bátorság szabhat határt a lehetőségeknek.
• Energia függetlenség.
Zseniális magyar találmányok százai között
lehet válogatni a nap-, a szél-, a víz-, a geotermikus energia-felhasználás terén. Csak az akarat, a bátorság, a kreativitás és a hit szabhat korlátokat itt is.
Ezekkel a nemes tulajdonságokkal felvértezett, a dunavarsányi lakosokat képviselő testület
valódi támogatója, segítője lehetne a helyi, egyre
nehezebb körülmények között élő, de dolgozni
és értéket teremteni akaró embereknek, nagycsaládosoknak, szociálisan rászorulóknak. Mennyivel könnyebben viselnénk a ránk nehezedő terheket, ha e kisváros lakói szabaddá, függetlenné
tehetnék magukat valamennyire legalább az
energia- és élelmiszer-kiszolgáltatottságtól.
Polgármester úr március 15-ei beszéde jut
eszembe:
„Minden nap meg kell vívnunk a magunk nemes szabadságharcát. Ezt hívják nemzeti elkötelezettségnek, hazaszeretetnek, áldozatkészségnek, magyar szívnek, magyar tudatnak, magyar
önérzetnek, és nem utolsó sorban dunavarsányi
helyi hazafiasságnak, lokálpatriotizmusnak. Isten adjon erőt és bölcsességet mindnyájunknak,
hogy korunk reformjait, törvény- és rendeletalkotásait, városunk döntéseit, a dunavarsányiak
mindennapi nemes, szolgáló harcait áldás és békesség kísérje.”
Batu Emma

2011. március hónapban
születetett gyermekek:
Lengyel Botond Tibor
Becsky Dániel Máté
Fábián Barnabás

március 4.
március 5.
március 10.

2011. március hónapban elhunytak:
Mezei László
Pető Gábor Zoltán
Nagy Attila
Szmrek István
Surányi József
Vadász Imre

42 évet élt
45 évet élt
54 évet élt
59 évet élt
61 évet élt
70 évet élt

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Vadász Imre temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család
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N

éhány hete a postaládámban egy olvasói levelet találtam,
amelyben arra kért Kesztler János, dunavarsányi lakos, hogy a
Naplóban írjak a Petőfi Horgászegyesület megszűnéséről, aminek –
álláspontja szerint – különös oka van; annak vezetői ugyanis így próbálnak „menekülni” az elszámoltatás és a felelősségre vonás elől.
Mi tagadás, a levél igencsak felkeltette az érdeklődésemet, és igyekeztem minden érintett meghallgatásával utána járni a történteknek.
Az alábbiakban amolyan helyi oknyomozó riport következik.

A Petőfi Horgászegyesület – aminek tavaly decemberig Kesztler János is tagja
volt – a ’80-as évek elején a helyi termelőszövetkezet berkein belül alakult. A befizetett tagdíjakból az egykori marhatelep közelében fekvő horgásztó karbantartását,
halasítását finanszírozták, majd a ’90-es
évek vége felé megkezdődött a horgásztó
magánosítása. A bányató mellett úgynevezett vízállásokat mértek ki, egyenként
nyolc méteres szélességben. Ezeket százezer forintért, vagy ennek megfelelő értékű
vagyonjegyért vehették meg a tagok. Aki
vízállást vásárolt, annak később arra is lehetősége nyílt, hogy a mögöttes területen
telket vegyen, szintén százezer forintért. A
szerződésekből kiderül, hogy minden vevőt minimum 15x40 méteres telek használata illeti meg ezért az összegért. A mintegy százhúsz tagból nyolcvannak jutott telek is, majd a fokozódó érdeklődés
hatására az egyesület úgy döntött, újabb
telkeket próbál kialakítani értékesítési céllal. Miután azonban
elfogyott a felosztható terület, Lang Miklósnak, az egyesület elnöknek támadt egy ötlete: a bányató déli részének betöltésével
további 14 telket lehetne kialakítani. A közgyűlés támogatta is
az elképzelést, ám a betöltés meghiúsult. Maradt tehát 14 vevő,
akinek valahogyan földet szeretett volna biztosítani az egyesület. Az az elképzelés született, hogy a már korábban kiosztott
telkek méretét csökkentik le oly módon, hogy a 15x40 méteres
ingatlanokat 12,5x40 méteresre módosítják. Ez volt az a pillanat, amikor néhány tulajdonos úgy döntött, jogorvoslatot kér az
ügyben, mivel akkor már évek óta szerződésük volt az eredeti
méretű (15x40 méteres) telkekre, és nem kívántak azokból leadni. A telkek átméretezése mégis megtörtént, Lang Miklós horgászegyesületi elnök szerint jogosan, mivel mind a mai napig
osztatlan közös tulajdonban van a horgásztó környéke, tehát
nincsenek méter szerint meghatározva a teleknagyságok. Ráadásul a tagokkal kötött szerződés sem tulajdonba adásról, hanem
csak kizárólagos használatról szól, ezért nem is történt meg a
telkek pontos kiméretése. A 15x40-es telekméret pusztán elvi
meghatározás volt, ami igaz, hogy szerepel a szerződésekben,
de a gyakorlatban nem tartható. Ezt bizonyítja szerinte az a tény,
hogy ma sincs senkinek a birtokában két egyforma telek. Van,
akinek 600 négyzetméter alatti s van, akinek 700 négyzetméter
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fölötti a területe függően attól, hogy milyen méretet engednek meg a terepviszonyok. Mindez három embert leszámítva
senkinek nem okoz problémát – állítja
Lang, aki arról tájékoztat, hogy ma már éppen a többség pereli azokat, akik nem hajlandóak belemenni az újraosztásba, hiszen
addig minden áll.
Az ügy pikantériája, hogy időközben a
telkek újraosztásának költségét az egyesület kirótta a tagokra, amit például Kesztler

már nem akart kifizetni mondván, amíg nem tudni, kinek van
igaza, miért fizessen. Erre válaszul az egyesület alapszabályába
emelte, hogy akinek tartozása van az egyesület felé, az nem kaphat horgászengedélyt, hiába fizette be korábban a halasítást. Így
állt elő az a helyzet, hogy van olyan régi horgász és egyesületi
tag, akiknek telke és vízállása egyaránt van a tónál, mégsem
horgászhat.
Mindebben állást foglalni nem az újságíró dolga, mint ahogy
az egyesület gazdálkodását sem lenne szerencsés minősíteni,
megteszi azt helyettem Lang Miklós egy bíróságnak címzett
2009-es beadványában. Ebben az áll, hogy a közgyűlés által
életre hívott tulajdonosi bizottság felelőtlenül és értelmetlenül
költötte el a parcellák eladásából befolyt mintegy 6,6 millió forintot, és miután a bizottság a horgászegyesület közgyűlésén
nem tudott elszámolni a pénzzel, a közgyűlés beszüntette annak
tevékenységét, és a további ügyintézést az egyesület kezébe adta vissza.
Lang Miklós szerint ezért sem ő, sem az egyesület nem vonható felelősségre, a tulajdonosi bizottság ugyanis nem az egyesületen belül működött, hanem a telektulajdonosok maguk alakították meg. A károsultak közül többen viszont nem így gondolják, és pert indítottak az egyesület ellen, amin végrehajtást
eszközölni vagyon hiányában már aligha lehet.
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Részlet a bíróságnak írt levélből
Ráadásul időközben a közgyűlés a Petőfi Horgászegyesület
megszüntetéséről is döntött, és a közelmúltban új szervezet bejegyzésére került sor Família Horgászegyesület néven. Lang Miklós szerint ez nem a felelősségre vonás elkerülése miatt történt hanem, mert a korábbi egyesület nem a tulajdonosok érdekeit képviselte. Korábban ugyanis a telektulajdon nélküli horgásztagok is
szavazati joggal bírtak a tulajdonosokat érintő kérdésekben. (Az
új alapszabály értelmében már csak az rendelkezik szavazati joggal, akinek tulajdona van, egyesületi tag ennek hiányában pedig
csak az lehet, akit valamely telektulajdonos „befogad”.) A másik
oka a Petőfi Horgászegyesület megszüntetésének Lang szerint a
pontatlan tagnyilvántartás, ami megnehezítette a pályázatokon
való indulást.
A telekviták és az egyesület megszüntetése mellett újabb izgalmas pont a vízparti építkezések kérdése. Az évek során
ugyanis több tucat ingatlan épült engedély nélkül, köztük Lang
Miklósé és Kesztler Jánosé. Előbbi úgy meséli el a történetet,
hogy előbb mindenki csak esőbeállót építtetett a vízállása mellé, majd az esőbeállóba bekerült egy szék, utána egy ágy, végül
a kandalló, majd hogy mindez nagyobb komfortot nyerjen, meg-
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kezdődtek az építkezések. Arra mindketten csak
szemérmesen mosolyognak, hogy mindezt engedély nélkül tették. Látom rajtuk, tisztában
vannak vele, hogy szabálytalanul tették. De nem
csak ők, mindenki más. Az éppen aktuális jegyző persze igyekezett eltiltani őket az illegális
építkezésektől, de a szankció valahogy mindig
elmaradt.
Az ügyben az önkormányzatnál felkeresem
Bihari Zsuzsanna aljegyző asszonyt, aki elmondja, hogy elődei még a horgászegyesület
közgyűléseire is eljártak, csakhogy felhívják az
érintettek figyelmét a szabályok betartására, de
hiába. Dunavarsány önkormányzata úgy próbálta a kialakult helyzetet kezelni, hogy még tavaly
elkészíttette és el is fogadtatta a terület szerkezeti tervét. A következő lépés a szabályozási
terv elkészítése lesz, amelynek arról is rendelkeznie kellene, hogy mely épületek maradhatnak meg, és melyeknél kell elrendelni a bontást. A vízparttól távolabb eső részeken épült házaknak nagyobb az esélyük a fennmaradásra,

mint a közvetlenül a parton lévőknek. Ennek az a magyarázata,
hogy a szabályok értelmében a vízparttól számított 10 méteren
belül semmilyen építmény nem állhat, mivel ez vízgazdálkodási területnek számít. Bihari Zsuzsanna tájékoztatása szerint az
önkormányzatnak jelenleg is rendelkezésére áll a terület felméréséről szóló dokumentáció a meglévő épületekről, amelynek
alapján a hatóság már el is indította a bontási kötelezési folyamatokat. Ez annyit jelent, hogy ahol a tulajdonos beazonosítható, és nem tud felmutatni az épületére vonatkozó építési engedélyt, ott az önkormányzatnak, mint eljáró hatóságnak köteleznie kell őt az épület elbontására.
A horgásztó és horgászegyesület tehát ezekben a hónapokban
igencsak az érdeklődés homlokterébe került. A káosz ezúttal
rendért kiált, ami hosszú távon a most még „zavarosban halászó” horgászok érdeke is. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, s
a változásokról azonnal beszámolunk itt, a Napló hasábjain.
Szilvay Balázs
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Programok a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár szervezésében
Kirándulás Hollókőre
Április 25. (hétfő)
A keresztény, keresztyén vallás egyik legnagyobb ünnepén, húsvétnak hétfőjén kirándulunk a világörökségi faluba, ahol ilyenkor a település apraja-nagyja népviseletbe öltözik.
Bővebb információ és jelentkezés április 22éig a művelődési ház titkárságán.
Magyar Színház 3. bérletelőadása
Április 30. (szombat)
Darab címe: Osztrigás Mici
Indulás 13.15-kor a művelődési ház udvaráról.
Mirr-Murr és Barátai vándorkiállítás
Április 18-ától május 1-jéig
Megérkeztek hozzánk a régről ismert kedves
barátok, Mirr-Murr és a többiek. Találkozhatsz
Tv macival és barátaival.
A kiállítás megtekinthető a művelődési ház
nyitvatartási idejében.
Belépő: 200 Ft/fő.
„Az anya a család szíve, és mosolya a szívverés.”
Ezzel a címmel nyílik kiállítás folyosó galériánkban május 1-jén, anyák napján 17 órától.

Ehhez kérjük városunk lakóinak segítségét,
hogy méltón tudjuk fényképekkel illusztrálni
édesanyáinkat. Fényképek leadásának helye: a
művelődési ház titkársága.
Leadási határidő: 2011. április 28. (csütörtök).
A kiállítás ingyenesen megtekinthető lesz a
művelődési ház nyitvatartási idejében.
„Gyöngy és üveg”
címmel Bartha Imréné (Andika) és Koncsik Viola kiállítása nyílik meg május 7-én 18 órától a
művelődési ház kamaratermében a Kulturális
Koffein Est keretében.
Gyöngyből szőtt képeket és tiffany technikával készült üvegcsodákat tekinthetnek meg a
kedves látogatók. A városunkban élő, dolgozó
és alkotó hölgyekre méltán lehetünk büszkék.
A kiállítás ingyenesen tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.
Sakk szakkör
Sakk szakkört indítunk keddenként 16-tól 18
óráig.
A foglalkozás kezdésének időpontja: 2011.
május 3. (kedd) 16 óra.
A foglalkozás díja: 1.000 Ft/fő/óra.

Érdeklődni előzetesen a művelődési ház titkárságán lehet.
Kaya Kalp (testfiatalító) jóga
indul felnőttek részére a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárban.
Minden kedden 10 órától és pénteken 18 órától
várjuk a jelentkezőket.
Csütörtökönként 10 órától pedig BABÁS JÓGA
indul, melyre 6-8 hetes kortól lehet hozni a
gyermekeket.
Napjaink rohanó világában rengeteg stresszhatás ér bennünket. A jóga segít ennek oldásában, erősít, gyógyír a betegségekre, és bármely korosztály végezheti.
Indiai mesternél tanult oktató várja az érdeklődőket a fenti időpontokban.
Az első alkalom ingyenes!
Western táncoktatás
indul művelődési házunkban felnőttek részére
május 2-ától keddenként 18.30-tól
NEM cSAK NőKNEK!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését,
akik érdeklődnek a stílus iránt, és szívesen
járnának táncot a country zenére!
Az első alkalom ingyenes, a továbbiakban 800
Ft/alkalom.
Érdeklődni lehet a 06/70 773-5559-es telefonszámon. Járd a countryt!

Rendkívüli Senior Foglalkoztatási Klub
Április 26. (kedd) 17 óra
Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy ismét megrendezzük a
MISA Alapítvány szervezésében a Senior Foglalkoztatási Klubot.

Helyszín: dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár.
Időpontja: 2011. április 26-a (kedd) 17 óra.
A foglalkozás lehetőséget ad az úgynevezett ÉletBelépő program tematikájának megismerésére. A tréning minden
korosztálynak hasznos információkat ad arról, hogyan menedzseljék önmagukat munkakereséskor, hogy megfeleljenek
a munkaerőpiac elvárásainak, miközben egy logikailag egymásra épülő önismereti, tudás- és információanyagot sajátítanak
el. A tájékoztatót az ÉletBelépő tréning programról a Self Training Consulting Kft. trénerei, dr. Sinkó Erika és Veres Attila
mondják el, és válaszolnak az Önök által feltett kérdésekre.
Várjuk minden korosztályból az érdeklődőket, azokat, akiknek nincs munkájuk, vagy úgy érzik, megrekedt előrehaladásuk,
és változtatni szeretnének életükön.
dr. Gligor János klubvezető

A Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2011. május 14-én, 14 órakor kezdődő,

minősítéssel egybekötött Népzenei Találkozóra.
A rendezvény fővédnöke: Bóna Zoltán polgármester.
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
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Csikó Baranta Viadal - mindenki éremmel jött haza!
Április 2-án rendezték meg első alkalommal a Csikó Baranta Viadalt Kispesten, melyre számos jelentkező érkezett, pontosan 86 fő. A dunavarsányi baranta csapatból 9 gyermek indult: Homoródi Lilla, Gémesi Szabolcs, Mohácsi Norbert,
Bognár Dominik, Nagy Ádám, Németh Kristóf, Horvát Levente, Zimmermann Dávid, akik az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói és Zimmermann Sára, óvodás. Lelkes kis
csapatunk nemrég alakult, de máris komoly próbatétel elé állt.
A „laza” bemelegítés után megkezdődtek a küzdelmek. Külön pontozásra került például a bevonulás, egység (ütemtartás,
lépés, fordulás, egységes megjelenés) és látványosság (öltözék, forma, zászlók) szerint is.
A szablyavívás könnyített szablyákkal és fejvédővel, a szablyavívás szabályainak szellemében, életkorhoz igazítva zajlott.
A futárpálya
célja általános
ügyességi feladatok időre történő végrehajtása volt. Csak
olyan feladat került bele, amely
nem köthető a
barantás technikai felkészültséghez. Ilyen például a futás pajzzsal és karddal, az egyensúlyozás, a dobás teniszlabdával, a kúszás és a mászás. A Csikó
birkózás szabályai megfelelnek az övbirkózás szabályainak, de
mivel még nincsenek „felövezve”, természetesen öv nélkül. A
győztes az, aki földre viszi a másikat, és felülkerekedik. 6 év

alatt a birkózás helyett egy öves moldvai táncot lehetett táncolni, de kis óvodásunk a „nagyok” között akarta megmérettetni magát, és nem kis meglepetést szerezve egy nálánál idősebb fiút sikerült is legyőznie. A versenyszámok után az egyes
csapatok előadhatták bemutatójukat,
melyeket szintén
pontoztak.
Előkerültek az ostorok, fokosok, botok, táncos lábak,
melyekkel még színesítették a versenyzők a napot, de egyben megnehezítve a
bírói pontozást. Fáradtan, de végül eredményesen zárták a gyerekek a napot: 2 ezüst és 7 bronzérmet szereztek.
Reméljük,
akiknek még
nem volt elég
bátorsága eljönni a viadalra, az a következő, május
végi megmérettetésre már
velünk tart.
Baranta edzéseinkre mindenkit nagy szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet a 06/30 420-8754-es telefonszámon.
Ujhelyi Andrea
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Ú T R AV A L Ó
karácsonynak mindannyian örülünk, de mégis a húsvét a legnagyobb ünnepünk. Miért? - kérdezik sokan. Húsvét Jézus feltámadásának az ünnepe, aki értünk támadt fel, és megnyitotta
az örök élet kapuját az általa vállalt szenvedésével és halálával.
„Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”
(Lk 23,34).
Hányan mondhatjuk el magunkról, hogy másokért vállaljuk keresztünket, szenvedésünket. Hogy áldozatot vállalunk valakiért, valakikért?
Oly sok világi dolog térít el bennünket hitünktől, Jézustól, Egyházunktól… S mégis, mikor megtörünk, mikor fájdalmak érnek, hozzá(juk)
menekülünk, kérjük a segítséget. Jézus mégis mennyi mindenen ment
keresztül értünk, emberekért: vérrel verítékezett, megostorozták, tövissel koronázták, a keresztet hordozta, majd keresztre feszítették.
A böjti időszak (húsvét előtti 40 nap + vasárnapok) arra szólít fel
minket, hogy készüljünk fel a nagy örömre, tisztuljunk meg lelkileg és
testileg. A nagyböjti időben keresztúti ájtatosságot végzünk, amely során végigelmélkedjük Jézus szenvedésének 14 állomását. Isten szemében nincs szebb a földön a bűnbánat könnyeinél…

Isten így szólt az egyik kedves angyalához: Menj el a földre, és hozd el
nekem a legdrágább kincsét! Az angyal elindult, egy csatamezőre tévedt és
vitt egy csepp vért a hazájukért vérüket ontó katonák véréből az égbe. Valóban értékes a haza védelmében kiontott vér – mondta Isten, de van ennél
értékesebb is. Az angyal ismét visszatért a földre, útja egy temető mellett
vezetett el, ahol éppen egy jó embert búcsúztattak a gyászolók. Elvitt egy
csillogó könnycseppet a gyászolók szeméből. Bizonyára a szeretetből született könny a föld legdrágább kincse - gondolta, s vitte Istenhez. Valóban
értékes ez a könny, de nem a legértékesebb – hangzott Isten válasza. Az angyal harmadszor is visszatért, találkozott egy idős emberrel, akinek könynyek hullottak szeméből, és láthatóan igen bánkódott… Miért sírsz jó ember? – kérdezte az angyal. Hogyne sírnék, mikor életem során oly sokszor
és súlyosan vétkeztem Isten törvényei ellen. Az angyalnak felcsillant a szeme, és egyszerre megértette: megtaláltam a legértékesebb dolgot a földön.
Felkapott egy bűnbánó könnyet, és Isten elé tette. Végre megtaláltad, amire gondoltam – jegyezte meg a Jóisten örvendező angyalai körében.
A föld legértékesebb gyöngye a bűnbánó szívekben terem. Nem hiába
örülnek a megtérő bűnösnek az ég angyalai. „Úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta.”(Jn 3,16) S nem csak szerette… szereti…
Áldásos húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Testvérünknek!
Husztafáné Tóth Katalin

Virágvasárnap

Ünnepi katolikus szertartások

Húsvéti öröm

A

Jeruzsálem városába Jézus és az apostolok
elindulnak ünnepelni, nyomukban a zarándokok.
Köztük megy Mária is, aggodalom a szívében;
meg is kérdi: mondd csak fiam, mi történik a nagyhéten?
A szent város kapujában lengenek a pálmaágak,
Messiásként köszöntenek: Hozsanna Dávid fiának!
Nagycsütörtök estebédjén, midőn bárányt vacsorázunk,
Testem adom lelki étkül, ettől erős az Egyházunk.
Nagypénteken elítélnek, fölszegeznek keresztfára…
Önként vállalt kínhalálom új életnek drága ára.
Mint az áldott búzaszemet, elvetnek a föld ölében;
Húsvét reggel föltámadok halhatatlan dicsőségben.

Kisvarsány
Nagycsütörtök 18 óra
Nagypéntek 18 óra
Nagyszombat 19 óra
Szentmise és körmenet
Nagyvarsány
Nagycsütörtök 16 óra
Nagypéntek 16 óra
Nagyszombat 16 óra

E

Húsvétvasárnap
Kisvarsány 9 óra Szentmise
Nagyvarsány 11 óra Szentmise
Húsvéthétfő
Nagyvarsány 8 óra
Kisvarsány 9 óra

és a mi feltámadásunkról szóló írásokat.
Mi is, mint a XXI. század tanítványai,
ha voltunk templomban, onnan hazaOlvasandó Jn 20,1-10
mentünk. Ha volt ünnepi hangulatunk,
mára már visszazökkentünk a hétköznapokba. Bizonyára úgy tűnik,
mintha nem történt volna velünk semmi. S ezt számon is kéri rajtunk a
világ. Ha csak elmegyünk és hazamegyünk a templomból, mit ér ez nekünk és világunknak? Ha csak jönnek és mennek a Húsvétok a fejünk
fölött, de az élet győzelme nem vesz lakozást bennünk, „mit használ az
nekünk”?
A tanítványoknak csak néhány órát kellett várniuk a hit ígéretével a
szívükben és értetlenséggel a fejükben. Hamarosan jöttek a megerősítő
bizonyságtételek az asszonyoktól „Láttam az Urat”, és aztán jött maga
Jézus, a feltámadott Úr. Megállt közöttük és békességet adott szívükbe.
Így lettek az először értetlenkedő tanítványok Krisztus apostolaivá, hírnökeivé, az örök élet mártírjaivá.
Nyilván nem maradhatunk örökké a templomban, és nem maradhatunk mindig a húsvéti emelkedett hangulatunkban sem. De valami történhetett velünk. Az, hogy immáron nem csak egyszerűen „hazamentünk/hazamegyünk”, hanem küldetésbe indulunk azzal a jóhírrel, hogy
láttuk az Urat. Hogy tudjuk, Ő él, hogy tudjuk, hogy az élet győz, és
hogy nekünk is felkínáltatik az örök élet.
Ettől lesz békesség a szívünkben, értelem a szavunkban és segítőkészség a kezünkben. Húsvét után ne csak hazamenjünk, hanem újra
és újra induljunk el Krisztusnak az áldozatos, de örök életre vezető
útján.
A Presbitérium

„A tanítványok ezután hazamentek”
z az egyszerű mondat a Húsvét hajnali történet egy mozzanatát
adja elénk. Még alig hajnalodik az első munkanapon, és az aszszonyok mennek a balzsammal, hogy Jézus testét illatosítsák vele. Bizonyára féltek a hatóságoktól, a zsidó és a római elöljáróktól, a
templomi és katonai őrségtől. Azt sem tudták, hogy a követ ki fogja
elhengeríteni, de a végtisztességtevő jóakarat vitte őket a sír felé. Az
első rendkívüli élményük az elhengerített kő volt, majd az őrök és katonák hiánya, végül pedig az üres sír. Nem gondoltak a feltámadásra,
rohantak a tanítványokhoz a hírrel, hogy „Elvitték az Urat”.
Péter és János versenyt futva mentek a sírhoz, s ugyanazt megtapasztalták. Értetlenül álltak az üres sírnál, amelyben csak a halotti lepleket találták. A hit csírája azonban növekedni kezdett bennük. Kezdett
rémleni, hogy mit is mondott Jézus haláláról és feltámadásáról, bár
„még nem értették… az Írást, hogy fel kell támadni a halottak közül”.
A hit megelőzte értelmüket, de meg nem győzte azt. Látták az üres sírt,
de mást nem tehettek, mint „hazamentek”. Így történt ez az első Húsvét hajnalán a tanítványokkal.
És hogy történt néhány nappal ezelőtt a mi Húsvétunkkal? Templomban vagy a médián keresztül mi is hallottuk, hogy üres a sír. Talán
részt vettünk a húsvéti rendes és rendkívüli istentiszteleteken, esti feltámadási körmeneten, hajnali feltámadási istentiszteleten és szeretetvendégségen. Bizonyára a hit rezdülései bennünk is megmozdultak, de
az is bizonyos, hogy nekünk is nehéz érteni a Krisztus feltámadásáról

Szentségimádás (Nagyszombat)
Kisvarsány 9-18-ig
Nagyvarsány 12-16-ig
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Könyvelést,
Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink!

2011. április 30-áig közvetlenül elérhetik a kényelmes
szerződéskötést vagy szerződésmódosítást
biztosító szolgáltatásunkat üzletkötőinknél.
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdéseinkre,
és ha egy kérdésre is igen a válasz, akkor hívja
üzletkötőnket az alábbi telefonszámon!
Szeretne kevesebbet fizetni
a TV, Internet, Telefon szolgáltatásért
mint jelenlegi szolgáltatójának?
Szeretné igénybe venni a
15-20-60 Mb/s-os sebességű internetet?
Fizessük mi 3 hónapig ön helyett a szolgáltatásainkat?
Üzletkötőink:
06-70-374-28-30 • 06-20-980-28-20

A legfrissebb akcióinkról kérjen tájékoztatást.!
KÁBeLTeLeVízIó • INTeRNeT • TeLeFoN
callcenter: 1231

Segítsen Ön is az árva kutyáknak!
Kérjük, támogassa Adója 1%-ával a Futrinka Egyesület
mentett kutyáinak ellátását! Adószám: 18258473-1-43
www.futrinkautca.hu Köszönjük!

adó- és járulékbevallások
elkészítését vállaljuk.

Könyvvizsgálat, adószakértés
nagy gyakorlattal!
• Egyéni vállalkozók
könyvelését
6.000 Ft/hónap,
• Társaságok
könyvelését
10.000 Ft/hónap
összegért végezzük.
Telefon:

06/30 821-3273

AuToMATA öNTözőReNDSzeReK SzAKÜzLeTe DuNAVARSÁNyBAN!
Tervezés, tanácsadás, értékesítés:
Irritrol, Toro, Irritec, Hunter, Rain Bird – az öntözéstechnikai piac legjobb márkái.
Az 510-es és 51-es főút kereszteződésénél lévő üzletsoron.

Márton zoltán: 06/20 494-5057 • www.kisduna-vizgazfutes.hu
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La vision studio
oktatási központ

oKJ-S KÉPzÉSeK
RÁCKeVÉN
Kézápoló és műkörömépítő
• Lábápoló
• Fodrász
• Masszőr

06-70 533-6379
fodraszoktatas.hu
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSIÜGYELET
DeltaOrszágosMentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTTHÁZIORVOSOK
Dr.KunLászlóháziorvos
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.SchäfferMihályháziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr.BékássySzabolcsháziorvos 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.KovátsLajosháziorvos
06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr.CzúthIldikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr.VácziJános
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕISZOLGÁLAT
NagynéKönözsiKatalinvédõnõ
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére: H: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
KovácsnéZelenkaÁgnesvédõnõ
Tanácsadás várandós anyukák részére: Sz: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
BulátkóCsillavédõnõ
Petõfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr.DudásEditfogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr.GyimesiGergelyfogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
06/24 534-450
KincsemGyógyszertár
06/24 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola
06/24 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola
06/24 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
06/24 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
06/24 534-250
PolgármesteriHivatal
06/24 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24 483-279
RendõrségKörzetiMegbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
DoktorJános:
06/70 938-2905
GrajczárLászló:
06/70 708-6804
Mezõõr
SchipekSándor:
06/70 382-3660
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés
06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft.
06/30 378-5116
ReformátusEgyházközség
06/24 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
06/24 472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• FIGYELEM! Lassan itt a tavasz, nyár. Házát árnyékolná?
Itt minden akciós áron várja már. Rendeljen redőnyt és
egyebet, várja felkészülten a meleget!
Tel.: 06/20 971-5198
• Nagy árengedmény, ha Ön rakja fel, és mi készítjük el redőnyét, reluxáját. Készítünk, szerelünk, javítunk még harmonikaajtót, szúnyoghálót, szalagfüggönyt, napellenzőt.
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187, 06/20 416-0464
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Víz-gáz-fűtés szerelvénycentrum. Öntözőrendszerek,
homlokzati díszítőelemek, barkácsléc. A taksonyi hídnál,
a régi és az új 51-es főút kereszteződésénél lévő parkolóban. Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
marzoli75@gmail.com, www.kisduna-vizgazfutes.hu
• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is. Gyors és korrekt munkavégzés. Tel.: 06/20 201-8041
• Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrkeményedés, esetleg manikűr? Hívjon bizalommal! Várja
hívását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló, műköröm
építő. Tel.: 06/30 567-1075

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

• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is. Tel.: 06/30 376-1796

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

MoBILTeLeFoN SzAKÜzLeT ÉS SzeRVIz
• mobiltelefonok adásvétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok, kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervízelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók dunavarsányban
elérhetőség: Gyöngyösi Papp Attila • Ttel.: 06/20 474-8984
2316 Tököl, Állomás u. 7. • Tel.: 06/20 474-8984

web: www.musicgsm.hu

Fény – Szépség – Sziget

Masszázs – Fodrász – Manikűr – Pedikűr – Műköröm
2315 Tököl, Piac tér 4.
Bejelentkezés: 06/30 949-8498 (Langné Kócza Ildikó)
www.masszazstokol.fw.hu

Új tetők készítése,
régi tetők felújítása, tetőjavítás.
Mindenféle ács munkák, bádogozás.

Tel.: 06/30 636-5627
www.acs-tetofedo.hu
DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari
Bt. gondozásában.
Nytsz:
B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõlapzárta:
2011.május10.
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk
közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24521-053
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