XXII. évfolyam 3. szám

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. március

Ünnepi beszédek a 3. oldalon

Galambos Ádám szavalata
a Petőfi emléktáblánál

Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Elûztük a telet Dunavarsányból
Nagyvarsányi megemlékezés

Március első szombatján mindent „bedobtunk”,
hogy elkergessük végre a zord időt városunkból.
Sikerült is, hiszen a művelődési ház körüli kereplős
felvonulás láttán azonnal menekülőre fogta a hideg.
Kisütött a Nap, s hogy a rossz idő mellett a téli évszakot
is magunk mögött hagyjuk, a parázson átugorva léptünk
jelképesen a tavaszba.
A téltemető mulatság részletei a 8. oldalon
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2011. február 24-ei rendkívüli, nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület a fel nem vett képviselői tiszteletdíjakról az
alábbiak szerint döntött:
2010. évi költségvetésén belül az állományba nem tartozók tiszteletdíj költséghelyéről 930.000 Ft-ot zárolt tartalékba, és a tartalékból 930.000 Ft-ot átcsoportosított a támogatások költséghelyre. Az
összeget az alábbi szervezetek illetve alapítványok támogatására
használja fel:
A dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány
Isten Szolg. Ref. Misszió Alapítvány
Katolikus Templom Felújítása Alapítvány
ÖSSZESEN:

135.000 Ft
75.000 Ft
720.000 Ft
930.000 Ft

2.) A képviselő-testület a „Dunavarsány Város és Szigetszentmárton
község ivóvízminőség javítása” beruházás nettó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás nettó mértékéről az alábbiak szerint döntött:
A beruházás várható összköltsége:
nettó 546.244.000 Ft
Támogatási százalék: 90% (CBA elemzés számításainak
megfelelően)
Várható támogatás nettó:
491.619.600 Ft
Várható saját forrás nettó:
54.624.400 Ft
ebből Dunavarsány 77%:
42.060.880 Ft
Szigetszentmárton 23%:
12.563.520 Ft
Az Ivóvíz- Minőségjavító Önkormányzati Társulás költségvetését a saját részéről az alábbiak szerint fogadja el:
Kiadás
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Tartalék
Összesen (nettó)
Bevétel
Felhalmozási célú támogatás ért. pe. átvétel
önkormányzatoktól (Dunavarsány Város,
Szigetszentmárton Község)
Támogatást igénylő hozzájárulása (Gesztor)
Partnerek hozzájárulása (Szigetszentmárton)
Beruházási célú tám. értékű bevét kp. Kt.
(EU és hazai együttesen)
Összesen (nettó)

5.) A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Dunavarsány, Árpád
u. 14. szám alatt található ingatlant a „Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért” társadalmi szervezet székhelyként bejegyeztesse a Pest Megyei Bíróságnál azzal, hogy az Alapítvány az ingatlan
felett tulajdonosi illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat.
6.) A testület döntött arról, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére támogatási igényt kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
A képviselő-testület a 2011. február 24-ei ülésén megalkotta:
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló1/2010. (II. 10.) rendeletének módosításáról szóló 9/2011. (II. 25.) számú rendeletét.

A következő, rendes képviselő-testületi ülés
várhatóan 2011. április 12-én, kedden
17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Közmeghallgatás Kisvarsányban
Március 8-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont a képviselő-testület által szervezett közmeghallgatásnak,
melyre városunk lakói mellett az önkormányzati intézmények vezetői is meghívást kaptak. Jelen volt továbbá Pánczél Károly országgyűlési képviselő, dr. Csipler Norbert rendőr őrnagy, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője, Ács Sándor, a DTV Zrt. vezérigazgatója, Szijjártó Bence, a Tisztavíz Kft. ügyvezetője, Puruszki
Tamás, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársa, valamint Csordás László,
a Ráckevei Polgári Védelmi Kirendeltség képviselője.
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3.) A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Dunavarsány, Sport u. 51.
szám alatt található ingatlant 2011. április 1-jétől 1 éves határozott
időtartamra települési közérdekből ingyenesen Oláh Krisztián rendőr törzsőrmester, dunavarsányi körzeti megbízott használatába adja.
4.) A testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező
KVT632 forgalmi rendszámú Opel Zafira Enjoy típusú személygépkocsit versenyeztetés útján értékesíteni kívánja. Felhatalmazta a
Polgármestert az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 3/2010. (II. 10.) Ök. rendelete szerint
egyfordulós, nyílt pályázat kiírására, a versenyeztetési eljárás lefolytatására.
Felhatalmazta a Polgármestert 3 fős értékelő bizottság létrehozására, és a bizottság elbírálásra vonatkozó javaslata alapján – eredményes eljárás esetén – az érvényes pályázatok közül összességében
legkedvezőbb feltételeket kínáló pályázat kiválasztására, és a nyertes pályázóval a szerződés megkötésére.

A mintegy két tucat érdeklődő előbb Bóna Zoltán polgármester
tájékoztatóját hallgathatta meg – a többi között – a javuló belvízhelyzetről, az utak felújításáról, a gyesen lévő kismamáknak juttatandó 4.000 Ft-os támogatásról és az 51-es főúti körforgalmi csomópont építésére benyújtott pályázatról. Ahogy arról már több ízben írtunk a Napló hasábjain, a körforgalmi csomópont mintegy
160 millió forintos kivitelezési költségét fele részben az állam, fele részben Dunavarsány állná, habár maga a terület Taksony közigazgatási részéhez tartozik. A körforgalom hiányát ugyanakkor
döntően a dunavarsányi lakosok, vagyis mi érezzük nap, mint nap,
ezért döntött városunk úgy, hogy saját kezébe veszi az ügyet. A pályázat elbírálása a tavasz folyamán várható.
Akinek a közmeghallgatás után is maradt még kérdése, vagy
nem tudott részt venni az eseményen, azt szeretettel várják a
képviselők október 4-én 17 órakor a nagyvarsányi Petőfi Klubba, ahol ismét lesz lakossági fórum.
Szilvay Balázs
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! Tisztelt Ünneplők!
– Bóna Zoltán polgármester március 15-én, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban elmondott ünnepi beszéde –

S

zéchenyi István, a legnagyobb magyar
1848 áprilisában a Pesti Hírlap hasábjain ezt a sokat ígérő lelkes megállapítást
teszi: „S lám, szorosan alkotványos formákban
mozogva, miután minden pártviszály megszünt, s magyar őszintén szorítja a magyarnak
kezét, rövid idő alatt milly óriási léptekkel haladunk legtökéletesb kifejlésünk felé.”
Valóban, azokban a hetekben úgy tűnt, hogy
minden szavát igazolja az élet, és óriási léptekkel haladt előre a nemzet. Gondoljunk csak
arra, hogy 1848 tavaszán három hét alatt alkották meg azokat a törvényeket, amelyek a
polgári Magyarország megszületését tették lehetővé. Az akkor és ott megszületett törvények
a későbbi évtizedekben is, de még a II. világháborút követően, 1956-ban sőt, 1989-ben is
iránytűként szolgálták a nemzetet, és befolyásolták a kor nagyjainak gondolkodását.
Ehhez azonban megelőzően szükség volt a
több évtizedes Reformkorra, és szükség volt
arra a Forradalomra, amely győzedelmesen,
egy nap alatt, március 15-én lezajlott és utat
nyitott egy új Magyarország alkotmányos,
törvényes rendje munkálatainak megkezdéséhez. Az alkotmányosság és a törvényesség
azonban – a történelem tanúsága és tanulsága
szerint – időről időre oly módon deformálódik, amelyből csak a reformok felemelő korszakain és a forradalmak nagy, megrendítő
tettein keresztül vezet az út az új alkotmányosságig, az új törvényességig, az új élhető
országig.
A legnagyobb magyar sajnos ma nem írhatta volna magasztos szavait a pártviszály megszűnéséről és arról, hogy őszintén szorítja a
magyar a magyarnak kezét. Itt még nem tartunk. Sem országosan, sem városunkban. De
hisszük, hogy mi is a reformok korában élünk
és valljuk azt is, hogy mind az országos alkotmányozáshoz, az új törvényes és sikeres Magyarországhoz, mind pedig a helyi alkotásokhoz és Dunavarsány további fejlődéséhez a
szükséges forradalom is megtörtént. Ez utóbbinak két lépése volt. Az egyik a tavaszi választásokkor, a másik az őszi választásokkor
történt. Hisszük, hogy ezekre építhetjük a
most is szükséges és éppen zajló országos alkotmányozást, a helyi okos rendeletalkotáso-

kat és egyáltalán a helyi alkotó munkát,
amelybe Dunavarsány egész polgársága meghívást nyert és nyer.
De térjünk vissza még az 1848-as forradalomhoz, amely nemzetünk számára minden
idők forradalmi őstípusa lett és marad. Nem
változtat ezen az sem, hogy másfél év múlva
elbukott. Küldetését így is betöltötte. Szívét
többször is ki akarták tépni: a Szabadságharc
után megtorlásokkal, a Kiegyezés után megalázó kompromisszumokkal, 1948 után – a
képmutató centenáriumi ünnepségeket követően – pedig korlátozásokkal, tiltásokkal,
rendőri atrocitásokkal. Ez a szándék azonban
nem sikerült. A kokárdák mindig előkerültek.
Akkor is, ha gumibot járt érte a kommunizmusban, vagy leköpdösés például a 2002-es
választási küzdelmekben.
Ma ismét feltettük a kokárdát, mert ránk köszöntött az 1848-as forradalom 163. évfordulója. Jöttünk tehát forradalmat ünnepelni. Az
1848-ast, a megelőzőeket és a következőket
is. Akkor lesz boldog ez a nemzet, ha akkor él
megelégedett és reményteljes polgárság városunkban is, ha ebbe a forradalmi vágyba és
ebbe a forradalmi készségbe nem belefárad,
hanem ezt a törvényes és ígéretes hétköznapi
életbe fordítja. Hiszem, hogy a feltételek adva
vannak: reformok napjait éljük egy forradalmian újat akaró időben.
Tisztelt Ünneplő Polgárok!
Amit Széchenyi tényként állapított meg az
alkotványos formákról és a magyar kezek magyar kezeket szorító egységéről, az nekünk
még nagy feladat. Hisszük, hogy ennek a feladatnak az ország és városunk polgárainak
többsége – politikai vagy önkormányzati mandátumokkal vagy anélkül, kormány vagy önkormányzati hivatalok betöltésével vagy anélkül – nekifeszül.
Ünnepi köszöntőmet Széchenyi szavaival
kezdtem, és beszédem vége felé Kossuth szavait idézem: „Ez országgyűlésnek hivatása a
hazát megmenteni. Oly komoly, oly nagyszerü
hivatás, melynél a nemzet élete, halála perczektől függ. Magyar név becsületét fentartania; tekintélyét megalapítani, szabadságát és
önállását megszilárdítania, hogy sem ármány,
sem árulás, sem vak szenvedély, sem hódítási
vágy, ne merjen hozzányulni. A nemzet képviselőinek mindenekelőtt fel kell emelkedniük a
körülmények színvonalára.” Kossuth ezekkel
a szavakkal az országgyűléshez szólt. Az országgyűlésnek azonban csak annyiban van értelme, amennyiben az ország, a nemzet és így
a mi városunk népét szolgálja. Ha azt mondtam az 1848-as tavaszi alkotmányozás és ígéretes kibontakozás kapcsán, hogy ennek előfeltétele volt a Reformkor és a március 15-ei
forradalom, akkor azt sem feledhetjük el,
hogy következménye pedig egy véres szabadságharc lett a magyarellenes erőkkel szemben.
Sajnálatos módon úgy érzem, hogy ez napjainkban sincs másként. A mindenkori jelasi-

csok, haynauk, az aktuális császárok és cárok
talpnyalói kívülről és belülről nem tűrik a magyar nemzet felemelkedését. Nem szolgálja
érdeküket. Ezért mindennap meg kell vívnunk
a magunk nemes szabadságharcát. Ezt hívják
nemzeti elkötelezettségnek, hazaszeretetnek,
áldozatkészségnek, magyar szívnek, magyar
tudatnak, magyar érzetnek, magyar öntudatnak és magyar önérzetnek, és természetesen
nem utolsó sorban dunavarsányi helyi hazafiságnak, lokálpatriotizmusnak. Ez az, aminek
megéléséhez az országgyűlés kevés. Ehhez az
egész ország kell, ehhez mi is kellünk. Mindazok, akik ma Kossuthra, Széchenyire, Petőfire hivatkozva ünnepelnek, azoknak ezt a nemes harcot is illendő magukra venni.
Isten adjon erőt és bölcsességet mindnyájunknak, hogy korunk reformjait, törvény- és
rendeletalkotásait, városunk döntéseit, a dunavarsányiak mindennapi nemes, szolgáló harcait áldás és békesség kísérje.

M

árcius 15-én Nagyvarsányon is
ünnepelhettünk, ahol először
Gergőné Varga Tünde köszöntötte a megjelenteket. Beszédében az alpolgármester
asszony kitért arra, hogy „ritka pillanat,
mikor egy nemzet minden tagja igazán
összefog, s egy cél motivál mindenkit.
Ezen ritka történelmi pillanatok egyike
volt március 15-e, melyet egy folyamat
követett, ami új alapokra helyezte a következő 163 év történetét. Ezek az alapok
végül olyannyira megszilárdultak, hogy
ma teljesen természetes számunkra a szabadság, s nem is gondolunk bele, hogy ez
nem volt mindig így… Elfelejtjük, hogy a
hangsúly a reformokon van, hogy ennek a
polgári forradalomnak a vezéralakjai radikális változásokat akartak elérni, s
hogy az áprilisi törvények, melyeket alkotmányként is értelmezhetünk, milyen
fontosak voltak a haladás szempontjából,
ami e korban óriási léptékben történt.”
Az ünnepi gondolatok után az Árpád
Fejedelem Általános Iskola növendékeinek műsorát tekinthettük meg, majd a Petőfi Klub adott otthont a hivatalos program utáni kötetlen beszélgetésnek.
Szilvay Balázs
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Lakossági zöLdhuLLadék gyűjtés
2011. április 16., szombat
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás
lakópark, Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Dunakisvarsány
(Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor –
Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca – Búza utca – Határ utca
által határolt terület), Nyugati lakópark.
2011. április 17., vasárnap
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső terület (Homok utca – Akácfa utca – Vasút sor – Szabadkai utca
által határolt terület).
Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a
levelet, a füvet a gyűjtést megelőző napon zsákokban tegyék
az ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra
vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a gyűjtés látható megtörténte
után elszórtan zöldhulladék maradt a helyszínen, nem tudjuk figyelembe venni.

A szállítás megadott címről történik, ezért nem kell tartani attól, hogy mások eltulajdonítják a zsákot és vele a befizetett
szállítási díjat. Ha valakinek eltűnik vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton 372 Ft/db + 25% ÁFA
= 465 Ft/db áron pótoljuk.
2011. április 25-e (húsvéthétfő) helyett 2011. április 26-án,
kedden reggel lesz zöldhulladék-gyűjtés, illetve 2011. június
13-a (pünkösdhétfő) helyett 2011. június 14-én, kedden reggel
lesz begyűjtés.
Húsvét és pünkösdhétfő kivételével a szállítás minden hétfőn
reggel 5 órakor kezdődik; a kollégák kiöntik a zöldhulladékot,
és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem, a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé. A tavalyi zsákok használhatók. A zsákok kifordítva könnyen száradnak, 160 l-esek.
A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését
nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új
előfizetőként csatlakozik, a hátralévő hetekre időarányos díjat
számlázunk ki. A zsák az ügyfélszolgálaton vehető át nyitva
tartási időben:
Hétfő: 8.00 – 20.00, Szerda: 12.00 – 16.00, Péntek: 9.00 – 12.00
A zsák átvételekor a szállítási címet rögzíteni kell.

A heti rendszerességgel történő zöldhulladék gyűjtési szolgáltatásunkat 2011. április 18. és 2011. október 10. között
kínáljuk, amely szolgáltatást szüneteltetni nem lehet.

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
(buszforduló).

Zöldhulladék gyűjtés 2011. 04. 18. - 2011. 10. 10.
Zsák (műanyag, felirat: DHRV Kft. zöldhulladék gyűjtés) ára:372 Ft + 25%ÁFA = 465 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:
1 zsák
2 zsák
3 zsák
4 zsák
5 zsák
Szolgáltatás igénylése:

ügyfélszolgálat,
ügyfélszolgálat telefonja,
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu,

Zsák forgalmazása:

ügyfélszolgálat

Fizetés

csekk, átutalás

Kedvezmény:
%
0%
5%
5%
5%
10%

Nettó ár

Bruttó ár

6.972
13.245
19.870
26.490
31.374

8.715
16.555
24.840
33.110
39.218

Reméljük, hogy szolgáltatásunk teljesíti a hozzá fűzött
elvárásait. Ha észrevétele, javaslata, kifogása van, jelezze a viktor.modis@dhrv.hu elektronikus levélcímen.
Módis Viktor
hulladék-gazdálkodási ágazatvezető

2011. évi ÜnnePnaPoKKal KaPcsolatos HulladéKsZállítási rend:
Ünnep ideje
április 25., hétfő
június 13., hétfő
október 31., hétfő
november 1., kedd
december 26., hétfő

Ünnep neve
Húsvét
Pünkösd
Pihenőnap
Mindenszentek
Karácsony

Helyettesítő napok
április 23., szombat
június 11., szombat
október 29., szombat
október 30., vasárnap
december 24., szombat
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Pályázati kiírás

védőnői állás
BETÖlTéSéRE
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet „védőnői” állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél.
Előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat,
• helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
• referenciákat.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló
49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői
feladatok.
A pályázat beadási határideje: 2011. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A munkakör azonnal betölthető.
A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidővel.
Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud
biztosítani.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Polgármesteréhez kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsány Város
Polgármestere, 2336 Dunavarsány, Kossuth l. u. 18.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál a 06/24
521-040/122-es telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás
Ritkán válik szükségessé, hogy a védőnő nyilvánosan a szülők segítségét kérje, de most ilyen alkalom adódott. Körzetemben egy mozgáskorlátozott, gyermekét egyedül nevelő
édesanyának babakocsira volt szüksége. Nehezen kiviselt,
korán született gyermekének lehetőségeihez mérten mindent
biztosított, ami az egészséges fejlődéshez nélkülözhetetlen.
Felhívásomra – mondhatni elsőként – a Soli Deo Gloria és a
Református Diakónia közössége felajánlotta támogatását.
Megvásárolták a babakocsit, sőt egy diakóniai tag még vállalta is, hogy segít a gyermekgondozásban az édesanyának.
Jó érzés volt megtapasztalni egy közösség erejét, odaadását,
együttérzését.
„Minél több szeretetett ajándékozunk, annál gazdagabbak
leszünk.” Adrienne von Speyr
Köszönettel:
Nagyné Könözsi Katalin
védőnő

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
KISVARSÁNY:
2011. április. 9. (szombat) 8-12 óra
Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A.
2011. április 21. (csütörtök) 13-16 óra

ERŐSPUSZTA:
2011. április 16. (szombat) 9-10 óra
NAGYVARSÁNY:
2011. április 16. (szombat) 10-12 óra
Szutter Pálné, Templom u. 23.
Kamara által megállapított oltási díj: 3.800 Ft/kutya.
Az oltást végző állatorvos: dr. Fábián Miklós.
Az oltás pótolható a
Kolozsvár u. 1/A szám alatti rendelőben!
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 16.30-18.00
kedd, csütörtök: 16-17.30, szombat: 10-12.30
A tartási helyen kért oltás bejelentése:
Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06/30 951-0507
Dr. Fábián Miklós: 06/30 961-1694
Az oltással egy időben történik az ebek féregtelenítése!
Kérjük, az új Kisállat Egészségügyi Könyveket elhozni!

Részleges postai nyitva tartás
Technológiai átállás miatt 2011. április 8-án, pénteken 8:00 és
10:00 között teljes szolgáltatási palettával, 10:00 után viszont
csak részleges (postahelyi kézbesítési és fiókbérleti) kiszolgálással várja ügyfeleit a Duna Házban működő postahivatal.
A részleges kiszolgálás ideje alatt a posta nem végez küldeményés csekkfelvételt.
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ISKOLAI bEIRATKOZÁSI
KöTELEZETTSég

ÓvOdAI bEIRATKOZÁSI
KöTELEZETTSég
Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisg yermek, aki 2011. december 31-éig betölti harmadik életévét. Azon
gyermekek, akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2011/2012. nevelési évben, a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően
dönt az óvoda vezetője. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) alapján a g yermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi nég y
órát köteles óvodai nevelésben tölteni.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján
a 2004. június 1. és 2005. május 31. között született
g yermekek a 2011/2012. tanév kezdetén
tankötelessé válnak.
A tankötelessé váló gyermekeket egészségi és iskolaérettségi állapotuktól függetlenül az általános iskolába be kell íratni.
Beiratkozás
az Árpád Fejedelem Általános Iskola Igazgatóságán:
2011. április 12-én: 8-18 óráig,
2011. április 13-án: 8-16 óráig,
2011. április 14-én: 8-16 óráig.
Ebédszünet: 12-13 óráig.

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában:
2011. április 11-étől 15-éig
(hétfőtől péntekig) naponta 8 órától 16 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Kérjük, hogy a beíratni kívánt g yermekkel eg yütt szíveskedjen a beiratkozáson megjelenni.
Az 5. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
Nyílt napot tart a Weöres Sándor Óvoda 2011. április 21-én és 22én, 10 órától 11.30-ig a beiratkozás előtt álló, érdeklődő gyermekek
és szüleik részére.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• 1 db igazolványkép és 550 Ft a diákigazolvány igényléséhez,
• az óvodai szakvélemény.
A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes biztosításon kívül lehetőség van különféle díjtételű biztosítás megkötésére is!
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola nyílt óráinak időpontja
Osztály Tantárgy
1. a

2011. március 24-étől április 12-éig
tüdőszűrést tartunk városunkban
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban,
a Kossuth L. u. 2. szám alatt.
A szűrés időpontja:
hétfő, szerda 12-18 óráig,
kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig.
Április 12-én 12 óráig tart a szűrés.
Személyi igazolványt, TB kártyát,
valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást
hozzák magukkal.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
Kérjük Önöket, hogy egészségük érdekében jelenjenek meg a szűrésen.
Polgármesteri Hivatal

1. b

1. c

2. a

2. b

Tanító

Időpont

Tanterem

2011. márc. 25.
1. óra
2. óra

7.

német

Lindwurmné
Németh Mária
Anghelyi Gabriella

magyar

Kapcsos Tímea

testnevelés

Ács Loréna

2011. márc. 22.
1. óra
2. óra

5.
tornacsarnok

magyar

Liptai Judit

2011. márc. 23.
1. óra

8.

magyar

német

Anghelyi Gabriella

magyar

Csobolyó Miklósné

matematika

Hoffmann Timea

angol

Otott-Kovács
Gáborné
Ács Loréna

3. óra
4. óra

Pittnauerné
Nagy Edina

2011. márc. 23.
1. óra

testnevelés
2. c

matematika

2011. márc. 25.
1. óra
2. óra

1.

2011. márc. 21.
2. óra
4.
tornacsarnok

6.
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfél-

szolgálati 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 óráigig
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

Okmányirodai tájékoztató
Az egyéni vállalkozások ellenőrzésének tapasztalatai
A vállalkozások adatai és a tevékenységi körök közhiteles nyilvántartása a céginformációs
rendszerből mindenki számára elérhető. Annak érdekében, hogy az említett adatbázisban
pontos adatok szerepeljenek, ellenőrizni kell
az online eljárásban kezdeményezett vállalkozások adatait.
A hatályos – 2009. évi CXV Törvény., a
308/2009. (XII.28.) Kormányrendelet – jogszabályi követelményekre figyelemmel, előzetes terv alapján a Körzetközponti Okmányiroda 2010. november-december hónapban ellenőrizte a Dunaharaszti, Taksony és
Dunavarsány településeken működő egyéni
vállalkozásokat és egyéni cégeket. Az adminisztratív kontrollt a 2010. január 1-jétől indított összes vállalkozásra kiterjesztettük. Jogszabályi kötelezettségünk az online eljárásban
regisztrált adatok utólagos vizsgálata. A törvényesség biztosítása, a jogszabályi feltételek betartása érdekében egy tételes, regisztrációs
adatokra irányuló, személyes megjelenést
igénylő okmány- és igazolás (személyi okmányok, iskolai végzettség, működési engedély,
szakhatósági engedély, szerződés) ellenőrzést
végeztünk.
Az okmányirodába beidézett vállalkozókat a
nyilvántartási adatokban, a tevékenységek
gyakorlásának folyamán pedig a helyszínen –
székhelyeken, telephelyeken – vizsgálták
munkatársaink.
Tapasztalataink alapján elmondható,
hogy leggyakrabban pontatlan vállalkozói
adatokkal találkoztunk, melyek elsősorban

jogszabályismeret hiányában kezdeményezett tevékenységi körök kiválasztásából fakadtak. A vállalkozók több esetben nem
rendelkeztek megfelelő szakmai végzettséggel, és annak gyakorlása során sem alkalmaztak szakképzett munkatársat. A vizsgálat során legtöbbször az adminisztrációjukat ellátó könyvelőjükre hivatkoztak.
A legtöbb esetben lehetőséget találtunk arra,
hogy online eljárásban módosításokat fogadjunk el a nyilvántartási adatok pontosítása végett, de a tevékenységek megszüntetésére is
sor került.
Előfordult, hogy az ügyfél maga kezdeményezte a vállalkozása megszüntetését, vagy hivatalból került megszüntetésre a vállalkozás,
mivel a megadott határidőig a tevékenységi
kör módosítását ügyfelünk nem végezte el.
Ezúton kérem a körzetközponti nyilvántartásba tarozó vállalkozóinkat, hogy a közhiteles
nyilvántartás érdekében olyan tevékenységi
köröket válasszanak, amelyek a saját iskolai
végzettségük, vagy a munkavállalójuk képesítése alapján gyakorolhatók.
Amennyiben a tervezett vállalkozással kapcsolatban nem jutnak kellő információhoz a tevékenységi körök kiválasztását tekintve, kérjenek konzultációs lehetőséget az Okmányiroda
ügyfélszolgálatán.
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Dunaharaszti Körzetközponti Okmányiroda 2011.
február hónapban új időpontfoglaló szolgáltató
rendszert telepített hivatali helyiségébe (Dunaharaszti, Báthory u. 1.), valamint a Taksonyi és

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
a Dunavarsányi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatára.
Ez a korszerű, ügyfélbarát program lehetőséget biztosít a lakosságnak a dunaharaszti városi honlapon keresztül is ügyintézési időpont
választására. A regisztrációt követően a későbbi ügyintézési időpontkérés már egy egyszerű
azonosítással kezdeményezhető. A korábbi
rendszertől eltérően most e-mail-ben visszaigazolást kap az ügyfél az általa kiválasztott
bejelentkezésről.
Fontos még megemlíteni, hogy az ügyfélváróban kihelyezett monitorokon közérdekű tájékoztatások közzétételét tervezzük a polgármester hivatalok aktuális hirdetményeiből és a
képviselő-testületek döntéseiről.
Tisztelt járműtulajdonosok és üzembentartók!
A jogszabályok módosítása már 2010. január 1-jétől lehetőséget nyújt a járműtulajdonosoknak és jármű üzembentartóknak a tiltott helyen történő parkolás esetén a büntetés elkerülésére, ha a járműnyilvántartásban szerepel
telefonszáma illetve elektronikus levélcíme.
Az intézkedést folytató hivatalos személy, ha
az üzenet (elektronikus értesítés) küldését követő 15 percen belül találkozik a járművezetővel, nem fog büntetést kiróni, illetve a járművet sem kerékbilincseli, és nem szállíttatja el.
A járműnyilvántartásba történő bejegyzés kezdeményezésére az Okmányirodában
van lehetőség előzetes időpontfoglalást követően. A záradék bejegyzésének költsége
2.300 Ft., melyet szolgáltatási díj címén
csekken kell befizetni, ami az ügyintézőnél
vehető át.
Tomcsenkó József
okmányiroda vezető
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KULTÚR -

Kovács József természetgyógyász
volt a vendégünk,
aki több egészségmegőrzéssel és gyógyítással kapcsolatos könyvet írt már,
s az ezekben összegyűjtött hasznos néCivil Akadémia
pi gyógymódokat ismertette a hallgatósággal. Akik eljöttek a rendezvényre, többek
között megtudhatták, hogy szervezetünket milyen egyszerű, otthon elkészíthető alapanyagokkal lehet méregteleníteni, hogyan
gyógyíthatjuk pl. a gyomorfekélyt, a májgyulladást, az ekcémát.

Idén az első kirándulásunk helyszínéül Miskolcot választottuk. Jó hangulatban indultunk el a reggeli borongós időben, ám
annál jobb idő fogadott a Kocsonya Fesztivál helyszínén. A belváros utcáit béka sapkás, jelmezes emberek lepték el, és kocsonyák sokféleségétől roskadoztak az árusok standjai. Reméljük,
hogy minden kedves résztvevőnk jól érezte magát.
Márciusi Koffein esténket a
Multitalent Musical iskola növendékei tették
kulturális
élményben gazdaggá. Jó volt
látni és hallani,
hogy mennyi tehetséges gyerKulturális Koffein Est
mek él körülöttünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy teltházas volt a
rendezvény. Kávé és tea mellett élvezhettük a fiatalok és tanáraik előadásában a kellemes dallamokat, a szép verseket és a vidám paródiákat.
Március 12-én
85-en vettünk
részt a Parlament-látogatáson és a Nemzeti Galériában a
Munkácsy:
Krisztus-trilógia
kiállításon.
A művelődési
ház dolgozói

a művelődési házból

Téltemető mulatság
Immár hagyományt teremtve, második alkalommal szerveztük meg kisvárosunkban a télűzést. Szomorkás, zimankós időben kezdődött a program, ám a harsogó téltemető felvonulás
kezdetére már előbukkant a Nap is. A délutáni kézműves foglalkozáson a gyerekek és szüleik kiszebábot készíthettek, majd a
máglya körül népi rigmust énekeltünk és tűzbe dobtuk bábjainkat, a cetlikre felírt bánatainkkal együtt. Az est további részében
Galambosné Schuszter Anna és Gárdonyi Adrienn gondoskodott
a mulatság folytatásáról, közreműködésükkel kicsik és nagyok
vígan ropták a magyar népi táncokat.

Tamási Áron emlékest
2011.április 9-én, szombaton 19 órakor
a Közösségi Házban (Habitat u. 10–12.)

18.30 – 19.00

Vendégvárás

19.00–20.00

„Törzsében székely volt”

20.00-24.00

Zenés-táncos est

Könyvbemutató: Erdély–Székelyföld sorozat. Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál
szerzőpáros és Soós Andrea előadóművész műsora

Közreműködnek a Kerepesi Székely Kör zenészei
Részvételi díj, amely csak a műsor megtekintését foglalja magában: 600 Ft/fő
Részvételi díj, amely tartalmazza az egész est díját: 1.000 Ft/fő felnőtteknek,
10 éven felüli gyerekeknek, diákoknak 500 Ft/fő.
Kérjük, enni és innivalót mindenki kedve szerint hozzon magával.

Jelentkezési határidő: 2011. április 5.

Kocsonya fesztivál

A jelentkezéseket Veres Albert 06/20 433-0109-es,
illetve Veres Enikő 06/20 468-1908-as telefonszámára várjuk.
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Tavaszköszöntő Ringató
Végre túl vagyunk a téli hidegen, betegségeken, bezártságon! Ünnepeljük meg
ezt egy közös énekléssel és játékkal, melyre szeretettel várok minden régi és új
érdeklődő családot március 23-án, szerdán a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
kamaratermében 10 órakor. A foglalkozás 30 perces, nem szükséges semmilyen
eszköz hozzá, esetleg puha váltócipőt vagy egy vastag zoknit érdemes hozni,
mert a szőnyegen ülve éneklünk és játszunk.
Érdeklődni lehet a 06/70 510-6995-ös telefonszámon, vagy a
baranyai.agi@ringato.hu címen levélben. A Bemutató foglalkozás ingyenes!
Horváthné Baranyai Ágnes
foglalkozásvezető

A Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár programjai
Utazási Klub indul a művelődési házban
Március 25-én, pénteken 18 órától
A klub az utazni vágyó és utazni szerető
embereket fogná össze. Mielőtt tervezi,
szervezi utazását, szívesen fogadjuk utazási klubunkban, ahol nem csak ajánlatokat tudunk adni az utakra, hanem segítünk
is azok megszervezésében.
További információ: WorldVenture
Bögi Erzsébet – 06/70 290-1600
Agykontroll tanfolyam
Március 26-27. (szombat-vasárnap)
A könnyen elsajátítható, tudományosan
megalapozott módszerrel agyunk és elménk hatékonyabb használatát érhetjük el.
Bővebb információ: 06/70 942-0345
vagy wangelika@citromail.hu

Senior Foglalkoztatási Klub
Március 29. (kedd) 14 óra
Magyar Színház 2. bérletelőadása
Április 2. (szombat) 15 óra
Darab címe: A kaméliás hölgy
Indulás: 13.15, a művelődési ház udvara

Mirr Murr és Barátai vándorkiállítás
Április 18 – május 1.
A Foky Ottó animációs filmrendező, tervező-grafikus mesefilmjein felnőtt kicsiknek és nagyoknak bizonyára nagy élmény
lesz makett asztalon látni a tévéből ismert
mesefigurákat: a Tévémacit, A legkisebb
ugrifülest, Misi Mókust és természetesen
Mirr Murr-t.
Sok szeretettel várjuk mindazokat, akik
kíváncsiak az el nem feledhető, kedves és
szeretetteljes eredeti bábfigurákra, a Tévémaci szobájára, makett asztalon látható
báb formációkra.

Gyerekszínház
a Szegedi Miniszínház előadása
Április 15. (péntek)
10.15 (óvodásoknak)
A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A kiállításon a jól ismert meseszereplőkön
kívül megtekinthetőek lesznek a grafikus
mester tervei, vázlatai és rajzai is.

14.00 (iskolásoknak)
Az igazságos Mátyás király
Belépőjegy: 300 Ft/gyermek

A kiállítás megtekinthető a művelődési
ház nyitvatartási idejében.
Belépő: 200 Ft/fő
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Megalakult a

2003-ban Baba-Mama Klub néven kezdtük meg működésünket, amit azért hívtunk életre, hogy elősegítsük a kisgyermeket
nevelő édesanyák és gyermekeik ismerkedését, tapasztalatcseréjét, megteremtve ezzel a kortárs gyermekek közösségi életének színterét. Az azóta eltelt idő új kihívásokat állított elénk,
hiszen résztvevői időközben megnőttek. A szükségszerű átalakulás már ennek szellemében zajlott.
2011. január 30-án 21 fő részvételével
megalakítottuk a Dunavarsányi Kölyökklub Gyermek és Ifjúsági Egyesületet
(DUKE). Az Egyesület megalakulásánál
a profilbővítés volt a fő cél. Ennek érdekében felvállaltuk, hogy a családok mindennapi életében felmerülő kérdésekre
próbálunk segítséget nyújtani szakemberek tanácsadásával. Az Egyesület azért
alakult meg, hogy a benne résztvevő
gyermekek (korukra való tekintettel) további kapcsolattartására lehetőséget teremtsen. Feladatunknak tekintjük a szabadidő hasznos eltöltését a 0-14 éves korosztály számára, melynek eszköze az
oktatási és kulturális programok szervezése, a gyermekek egészséges életmódra
nevelése. Tevékenységünk szerves része
a hagyományok ápolása, megemlékezés
az ünnepekről, illetve kézműves foglalkozások szervezése. Ismeretterjesztő és
közösségépítési céllal túrák, kirándulások
szervezése és lebonyolítása. A célok hatékony megvalósítására irányulnak a szülőknek szervezett nevelési és egészségügyi szakmai fórumok. A fenti projekt
megvalósításának eszközeként továbbra
is kéthetente délelőtt Baba-Mama
Klub foglalkozásokra várjuk a kisgyermekes édesanyákat, másfelől minden hónap egyik - terveink szerint második szombat délutánján Kölyökklubra várjuk a nagyobbakat.

A DUKE első rendezvényét egybekötöttük a Baba Farsanggal, melyet ez okból a
nagyobbak tanítási szünetéhez igazítottunk. A Baba Farsang már több éves hagyományra tekint vissza, s most a nagyobbak körében is nagy sikert aratott.
Először kézműves foglalkozással örvendeztettük meg a gyerekeket, ahol saját
kezűleg farsangi álarcot és rumbatököt
készítettek. Ezzel kezdetét vette a farsangi jelmezes felvonulás, ahol Gergőné
Varga Tünde alpolgármester asszony volt
a meghívott vendégünk. Az ünnepi torta
felvágását követően indult a maszkabál,
táncra perdült kicsi és nagy egyaránt.

Márciusban rendhagyó programmal készültünk a nemzeti ünnep jegyében, a
családokkal a Budai várnegyedbe kirándultunk. Utunkat az „ország kezdőpontjától”, a 0 kilométerkőtől indítottuk a siklóval, amely egy különleges közlekedési
eszköz megismerésére adott lehetőséget.
Utazásunk során megtekintettük a pesti
kilátást. Ezután megcsodálhattuk a Budai
várat, és a Sándor Palota előtt is elhaladtunk. Délelőtti programunk a Hadtörténe-

ti Múzeummal folytatódott, ahol a „Forradalmi forgatag” nevet viselő programsorozaton vettünk részt. A gyerekek korhű öltözetekkel találkoztak, megismerkedtek a katonaélet rejtelmeivel, részt
vettek fegyverbemutatón, végül csatajelenetet játszottak el. Ezen felül kézműves
foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol
nemzeti jelképeket készítettek. Délután
egy képzeletbeli időutazás várt ránk a
Budavári Labirintusban, ahol a történelmi labirintus az őskortól kalauzolt el napjainkig. A bátrak kincskereső játékban
adhattak számot a frissen szerzett tudásukról. Befejezésül ügyességi játékot próbálhattak ki a
vállalkozó szellemű gyerkőcök.
Innen rövid sétával jutottunk el a
Mátyás-templomhoz, ahol hazánk egyik legkülönlegesebb
képzőművészeti
alkotását ismerhették meg gyermekeink. Napunk végeztéül a
világörökség részét képező Halászbástyát jártuk be, ahonnan megszemléltük a Duna
menti panorámát.
Reméljük, beszámolónkkal felkeltettük
érdeklődését, és programjainkra mielőbb
ellátogat. Rendezvényeinkről városunk
honlapján (www.dunavarsany.hu), valamint a Dunavarsányi Naplóból informálódhatnak.
Kreiszné Nagy Anna
és Farkasné Bíró Anita
kolyokklubegyesulet@freemail.hu
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Takarók Csaba testvér Út a japán nyelvvizsgáig
gyermekotthonaiba!
„Én hiába szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! Nem arra van szüksége, hogy könnyes, szende szemembe nézzen, hanem,
hogy legyen kenyér az asztalán, fedél a feje fölött, étel a tányérján,
ceruza a kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, simogatást.”
(Csaba testvér gondolatai)
E nemes gondolat hívta életre a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium tanulóinak akcióját. Szerezzünk örömet néhány
gyereknek azzal, hogy megajándékozzuk őket egy-egy puha, meleg, színes takaróval! Az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusai és diákjai nyitott szívvel fogadták a felhívást. A kollégák
és a gyerekek jó néhány cipős doboznyi ajándékot gyűjtöttek össze
a kis árváknak, míg a Tűvel Művelt Kör foltvarrói elkészítették
azt a bizonyos puha, meleg, színes takarót. Az ajándékokat március 28-án adtuk át. Böjte Csaba szívhez szóló gondolatokkal köszönte meg a sok önzetlen felajánlást, segítséget.
Vas Zoltánné
igazgató
Sajnálatosan Magyarország lakosságának egészségtudatos életmódja, betegségekkel és azok elsődleges ellátásával kapcsolatos ismeretei messze
elmaradnak a kívánatostól. A kötelező és ajánlott szűrővizsgálatokon való részvétel (prosztata szűrővizsgálat, nőgyógyászati rákszűrés,
emlőszűrés stb.) jóval alacsonyabb az elvártnál, ez pedig a betegségek elsődleges megelőzésének legfontosabb láncszeme. A magasvérnyomás-betegség megfelelő gondozása, az infarktus utáni rendszeres orvosi kontrollok,
valamint számos más kórállapot megfelelő orvosi ellátása a betegségek másodlagos megelőzése szempontjából nagyon fontosak. Kollegáimmal gyakran azt tapasztaljuk, hogy akut
megbetegedések (lázas állapotok, hasmenéssel, hányással járó megbetegedések) otthoni,
elsődleges ellátása nem a megfelelő módon,
vagy egyáltalán nem történik meg. Gyakran
ezek a megbetegedések az ügyeleti ellátó rendszerben „csapódnak le”, annak ellenére, hogy
nem képezik a sürgősségi orvosi ügyelet kompetenciáját, hanem háziorvosi ellátás szintjén
kellene megjelenniük.
Háziorvos kollegáimmal egyeztetve így arra az álláspontra jutottunk, hogy a Dunavarsányi Naplóban havi rendszerességgel megjelenő egészségügyi rovatot indítunk, melyben
igyekszünk Önöket megfelelő tanácsokkal,
orvosi praktikákkal, egészségtudatos életmódra vonatkozó információkkal ellátni. Kérem
Önöket, ha egy téma iránt érdeklődnek, jelezzék családorvosuknál, s igyekszünk annak tartalmát a következő lapszámban kifejteni.
Az elsőként megjelenő rovatban a lázról, a
lázcsillapítás módjairól kívánok szólni.
A láz nem betegség, a testhőmérséklet
emelkedésével valamilyen fertőzésre reagál
(bakteriális, virális), nem oka a betegségnek,
csupán kísérő tünete. A láz a szervezet betegséggel szembeni védekezésének részeként
akár hasznos is lehet. Szerencsére a lázas állapot az esetek túlnyomó többségében gyorsan

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2003 óta működik a
japán szakkör. A véletlennek köszönhetően 2004-ben Dunavarsányban kezdte meg új gyárának felépítését az IBIDEN Kft. Az
ünnepélyes alkalomra - a japán vezetők legnagyobb meglepetésére - a gyerekek japán nyelvű műsorral készültek. Ez a találkozás lett az alapja az iskola és a gyár azóta is tartó szoros kapcsolatának. A japán cég képviselői minden évben többször ellátogatnak hozzánk, nyomon követik az iskola életét, részt vesznek a
fontosabb rendezvényeinken. évek óta anyagilag is támogatják
intézményünket. Tanulóinkat minden évben gyárlátogatásra
hívják, ahol a gyerekek egy különleges világgal ismerkedhetnek
meg.
Kollégánk, Koncz Gáborné által vezetett szakkör munkájában
évente kb. 20 diák vesz részt. Többen közülük az általános iskola elvégzése után sem hagyják abba a japán nyelv tanulását. E
kitartó munka eredménye többek között, hogy két egykori diákunk, Horváth Ramóna és Horváth Ramón sikeres alapfokú japán nemzetközi nyelvvizsgát tett. Szívből gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk.
Vas Zoltánné
igazgató

és problémamentesen lezajlik otthoni ápolás
mellett is. A hőemelkedésnek – ha nem okoz
kényelmetlenséget – nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani. A magas lázat azonban
csillapítani kell, ugyanis lázgörcsöket okozhat, különösen gyermekeknél.
Testhőmérséklet megfelelő értékelése
Csecsemőknél testhőmérsékletet legmegbízhatóbban a végbélben lehet mérni. Végbélben mérve a lázmérő által mutatott érték 0,5
oC-kal magasabb, mint hónaljban mérve.
Hónaljban mért értékek:
36-37 °C normális testhőmérséklet 37-38
°C hőemelkedés 38-39 °C mérsékelt láz 3940,5 °C magas láz 40,5 °C felett igen magas
láz
Végbélben mért értékek:
36,5-37,5 °C normális testhőmérséklet
37,5-38,5 °C hőemelkedés 38,5-39,5 °C mérsékelt láz 39,5-41 °C magas láz 41 °C felett
igen magas láz
A láz tünetei: a fej, a nyak és a test forró, de
a kéz és a lábak hidegek. Hidegrázás, remegés. Kábult érzés, néha fejfájás. Étvágytalanság is előfordulhat.
Teendők láz esetén:
- pihenés, szükség esetén ágynyugalom,
- vastag ruházat, takarók, a lakás túlfűtésének kerülése, hiszen ilyenkor akadályozott a
szervezet hőleadása, a láz még magasabbra
szökhet (tévhit, hogy a lázas beteget vastag takarókkal kell betakarni!!!),
- a bőséges folyadékfogyasztás nagyon fontos, hiszen láz esetén növekszik a szervezet
párologtatással történő folyadékleadása, fokozott a kiszáradás (gyermekeknél aluszékonyság, lepedékes, száraz nyelv) veszélye,
- gyógyszeres lázcsillapításra vény nélkül
kapható készítmények széles palettája áll ren-

delkezésükre – életkornak megfelelően – a gyógyszertárakban; erről a
gyógyszertárakban a gyógyszerészek pontos információval tudják ellátni Önöket,
- gyógyszeres lázcsillapítás mellett (esetleg
azt megelőzően) a leghatékonyabb módszer a
fizikai hűtés: a hűtőfürdőt alkalmazhatjuk a
lázcsillapító kúp vagy szirup beadása mellett
is, ugyanis a gyógyszerek általában négy-hat
óránként ismételhetők, s előfordul, hogy ezalatt mégsem indul lefelé a higanyszál. A lényeg az, hogy a lázas beteget a testhőmérsékletével megközelítőleg azonos hőfokú vízbe
ültessük, vagy inkább fektessük (csak a feje
látsszon ki a vízből), majd két-három perc
alatt hideg víz hozzácsorgatásával hűtsük le a
vizet 31-32 fokosra. Hűtőborogatásnál pedig
az egész törzset körbe kell tekerni az állott vizes borogatással, nem elég csak a csuklóra és
a homlokra tenni a priznicet,
- az antibiotikum nem lázcsillapító, annak
adása csak orvosi utasításra kezdhető meg.
Keresse fel háziorvosát, ha:
- a csecsemőnek láza van (6 hónaposnál fiatalabb gyermek),
- ha a láz 39 C fok, vagy ennél magasabb, és
nem csökken lázcsillapító hatására, illetve a
test hűtésével sem,
- ha a láz 5 nap után sem múlna el,
- ha a lázat egyéb tünetek kísérik, pl. kiütés,
erős torokfájás, zöld váladékkal felszakadó köhögés, fülfájás, hasi fájdalom, erős hasmenés
vagy gyakori, fájdalommal járó vizeletürítés.
Ismertetőm megírásában segítségemre volt
az ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi
Intézet által kiadott Útmutató is. Remélem, jelen cikkemmel, valamint a közeljövőben megjelenő írásainkkal segítségükre tudunk lenni.
Hasznos téma iránti igényüket jelezzék családorvosuknál.
Dr. Békássy Szabolcs
családorvos
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Célunk a minôség
A 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat 2011. március 5. napján megtartotta
rendhagyó farsangi jótékonysági cserkészbálját, immáron második alkalommal a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.

A

műsorban a cserkészek seregszemléje és Nóti Károly: Süt a hold című vidám jelenete biztosította az
emelkedett színvonalat és a hangulatot. A táncos talpú cserkészek meglepetés előadással készültek. A vacsora fantasztikus ízeit egy áldozatkész mangalica és a szakavatott kezek garantálták. Az értő fülek és fürge lábak nem csalódtak Máté Jancsi és Barátai muzsikájában. Tehát minden a terveink
szerint történt.

2011. február hónapban született gyermekek
1. Mannó Dániel
2. Kaskó Koppány
Ákos
3. Jónás Hanna

február 1.
február 3.
február 7.

4. Purger Léna Szófia
5. Pálfi Luca Ágnes
6. Bajusz Enikő
7. Cserhalmi Ádám

február 13.
február 19.
február 21.
február 28.

2011. január, február hónapban elhunytak
1. Molnár József
2. Rapcsák Mihályné
3. Szabó Lajosné

64 évet élt
79 évet élt
81 évet élt

4. Wágner István
5. Kőhegyi Mihályné
6. Müller Antalné

82 évet élt
89 évet élt
89 évet élt

A bál bevételéből két programunkat folytatjuk. Az első, a Közösségi Ház mögötti gazdaságunk beindítása. Terveink szerint
Pünkösdkor az istállóinkba beköltözhetnek a jószágok; szeretnénk, ha lenne lovunk, hizlalhatnánk disznót, van, aki kecskét
szeretne, van, aki kisbárányt. A másik nagy feladatunk a Duna
parton épülő csónakházunk befejezése, ahol már állnak a falak,
a használatbavételig azonban még sok munka vár ránk.
És, hogy miért tartjuk fontosnak a tyúkólat és a hajóinkat? Azt
szeretnénk, ha mi magunk lennénk az a változás, amit látni szeretnénk a világban. Szeretnénk, ha a világ természet és állatszerető lenne. Azt reméljük, hogy az emberek még nagyobb felelősségtudattal rendelkeznek majd, és egészségesebbek lesznek.
Erre neveljük a cserkészeinket.
Cserkészbálunk az idei évtől nyomatékosan hirdetett jelszavunk első jelentős állomása volt. 2011 januárjától különösen is
a zászlónkra tűztük a minőség jelszavát. Színvonalas cserkészetet kívánunk a csapatunkban az élet valamennyi területén. A
kecskeetetésnél, a lovaglásnál, az evezésnél, az iskolában, otthon, a városunkban, hazánkban és a világban. A minőség iránti
törekvésünk bennünk már megfogalmazódott, és abban bízunk,
hogy a jótékonysági bálunk is ezt igazolta a vacsorában, a műsorban és az est minden percében.
Köszönöm, hogy tudnak miattunk/értünk áldozatot hozni. Köszönöm a ránk szánt idejüket és a ránk áldozott összegeket. Hálásak vagyunk a felajánlott tombola ajándékokért, a sok segítő
kézért, a számos jó szóért. Köszönöm, hogy lehetővé tették,
hogy összegyűlhettünk egy felhőtlen kikapcsolódásra, és vágyaink nem maradnak mindig vágyak, mert megtaláljuk hozzá a segítő társakat.
Jó munkát kívánok:
Dr. Csobolyó Eszter

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kecseti Ferencné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték. Hozzátartozói
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Mezei Ferenc temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és bánatunkban osztoztak. A gyászoló család
Köszönöm mindazoknak, akik 60. születésnapomról szeretetükkel és munkájukkal, adományaikkal megemlékeztek. A Jó Isten
Áldása kísérje minden jó szándékú cselekedetüket! Sándor atya
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Ú T R AV A L Ó
„Ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de késôbb majd követsz”

(Jn 13,36)

T

ávolinak tűnik még a Húsvét a naptár
szerint is, és lelkünk állapota szerint
is. A naptár szerint azért, mert még
több mint egy hónap van addig. A lelkünk
szerint pedig sokszor azért van fényévekre a
Húsvét, mert halálos életünk földhöz ragadottságában nehéz a föltámadás és örökélet
csodáját magunkra venni. Pedig a Húsvét
erről szól. A föltámadásról és az örök életről.
Benne a bárány Krisztus áldozatáról, a tojás
az élet forrásáról, a kölni az öröklét jó illatáról – szemben a halál áporodott levegőjével.
A tanítványoknak is nehéz volt ezt megérteni. János evangéliuma szerint Jézus
hosszú napokon keresztül búcsúzik tőlük,
amelynek történeteit öt fejezetben olvashatjuk (Jn 13-17). A keresztyén hitnek a
lényege, a célja és a diadalma az, hogy
most még nem, de egykor követhetjük Jézust – ugyanúgy, mint Ő tette halálon át –
az örök életbe, a beteljesedésbe.

De ez a sokszor fényévekre lévő gondolat hogyan lehet a miénk? Nyilván csak a
hit Istentől jövő ajándékaként. Mégis sokat tehetünk azért, hogy ezt az ajándékot
el tudjuk fogadni. Ugye milyen sok emberi ajándékot is értetlenedve, vonakodva,
elégedetlenkedve, közömbösen vagy éppen dühösen veszünk el, és ezért magunkat is örömtől fosztjuk meg, másoknak pedig bánatot okozunk? A hit ajándékával is
így vagyunk. Aki nem akar hinni, az nem
is fog hinni. A hit ajándék, de az elfogadás
rajtunk is múlik.
Erre rendeltetett a böjt. A naponkénti, a
hetenkénti vagy az évenkénti. Erre rendeltetett a Húsvétot megelőző negyven napos
Nagyböjt. Már benne vagyunk. Kérdezzük
meg magunktól: félretettünk valamit is,
ami útjába állna a hit elfogadásának? A
böjt nem fogyókúra. Nem is egészséges
táplálkozás. Van, akinek valóban az étel

A református gyülekezet és a Soli Deo Gloria
Közösség böjti/húsvéti eseményei
Április 10. 15 óra Ökumenikus Családi Délután: böjti áhítat, húsvéti
népszokások/hagyományok, tojásfestés – SDG Közösségi Ház
Április 17. 10 óra Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom
Április 21. 18 óra Nagycsütörtöki istentisztelet – Református templom
Április 22. 10 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet – Református templom
Április 22. 18 óra Nagypénteki bűnbánati istentisztelet – Református templom
Április 23. 18 óra Nagyszombati esti áhítat – Református templom
Április 24. 04:30
Április 24. 10 óra
Április 25. 10 óra
Április 29. 19 óra

Hajnali feltámadási istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – Református templom
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – Református templom
A Balogh család muzsikál nekünk – Soli Deo Gloria Közösségi Ház

Továbbá szeretettel várjuk mindannyiukat a minden vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteletünkre a református templomba,
és a minden kedden délután fél hatkor kezdődő bibliaóránkra a Soli Deo Gloria
Közösségi Házba.
Az SDG Közösség
és a Presbitérium

A Magyarországi Református Egyház
helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet
mondunk mindazoknak, akik 2009-es személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Magyarországi Református Egyház ifjúsági,
szociális, kulturális és missziói 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.

az, amit félre kellene tenni, van, akinek
pedig más, amit félre kellene tenni azért,
hogy Húsvétkor és Húsvétban ne csak pacsulija legyen, ne csak halálra tápláló étele, itala legyen, hanem az élet új forrása, az
élet jó illata, az élet nagy és diadalmas reménysége is az övé legyen.
Úgy rendelték elődeink, hogy ezt a
negyven napot használjuk ki. Hogy ne
csak naptár szerint jussunk el a Húsvét
napjáig, hanem lélek szerint is jussunk el a
Húsvét nagy csodájáig. Addig, hogy megérezzük, az életnek és halálnak az Ura a
halált legyőzi a kereszten, az életet pedig
beteljesíti. Méghozzá nem magának, hanem nekünk.
Életutunk nagyböjti napjai segítsenek
abban, hogy ehhez az Élethez, az Örökélethez is közelebb jussunk a Föltámadás
titkának kiböjtölt megünneplésével.
A Presbitérium

Az Isten Szolgálatában
Református Missziói Alapítvány
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.
Adószám: 19178123-2-13
Köszönetet mond:
a Kuratórium
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.
Technikai szám: 0066
Köszönetet mond:
a Presbitérium
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Közérdekû
telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben
06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védõnõ
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére: H: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védõnõ
Tanácsadás várandós anyukák részére: Sz: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Bulátkó Csilla védõnõ
Petõfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János:
06/70 938-2905
Grajczár László:
06/70 708-6804
Mezõõr
Schipek Sándor:
06/70 382-3660
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Régi bútorok, szerszámok és 1,5 ha

• Üveges képkeretező. Mindenféle

szántóföld eladó. Kiskertek rotálását
vállalom.
Tel.: 06/20 943-3583
• Redőny, reluxa, napellenző stb.
készítése, javítása garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• 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)
• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal is.
Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• 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
• Matematika, fizika korrepetálást
egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

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

Tel.: 06/30 636-5627
www.acs-tetofedo.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
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70 453-4528 vagy
06/20 515-0582

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

Következõ lapzárta:
2011. április 10.
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk
közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-053
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oKJ-s KéPZéseK
rácKevén
Kézápoló és műkörömépítő
• lábápoló • Fodrász • Masszőr
06-70 533-6379 • fodraszoktatas.hu

Első osztályú angol ruhák 1.600 Ft/kg
Extra márkás ruhák 2.800 Ft/kg

Lakiheg y Rádió

Helyben
vagyunk,
Helyben vagyunk,
Dunavarsánybanis!)
is!
Dunavarsányban

