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TESTÜLETI HATÁROZATOK
2011. október 11-ei rendkívüli ülés:

1.) A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Dunavarsányi Víziközmű-társulat feladatait Dunavarsány Város
Önkormányzata átveszi az azzal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel együtt a 160/1995. (XII. 26.) Kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében.
Egyúttal felkérte a Polgármestert,
hogy az OTP Banknál nyisson elkülönített számlát annak érdekében, hogy
a Dunavarsányi Víziközmű-társulat
pénzeszközei átvezethetőek legyenek.
2.) A testület úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához.
A testület felkérte a Polgármestert,
hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot
legkésőbb 2011. október 14-éig juttassa el a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, valamint a Dunavarsányi Naplóban legkésőbb 2011. október 17-éig
a pályázati kiírást jelentesse meg az
Általános Szerződési Feltételek 6-7.
§-ainak megfelelően.
3.) A képviselő-testület kezdeményezte a
Weöres Sándor Óvoda Árpád utcai
főépületének emeletén található tornaszoba csoportszobává történő átépítését. A munkákat az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő
Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. fogja elvégezni. Az átalakítás
pénzügyi fedezetére bruttó 2.000.000
Ft keretösszeget biztosít. A Weöres
Sándor Óvoda státusz számát 2012.
január 1-jétől 2 óvónővel és 1 dadussal bővíti, egyben felkérte az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések határidőben történő elvégzésére.
4.) A testület úgy döntött, hogy a Kantátika Férfikar részére 198.000 Ft, a
Dunavarsányi Kölyökklub Egyesület
részére pedig 120.000 Ft támogatást
ítél meg.
5.) A képviselő-testület hozzájárult, hogy
a tulajdonában lévő 4679 hrsz.-ú,
szántó besorolású ingatlan területéből
4,15 hektárt Hohl László és Erdős
Sándor, valamint a Dunavarsány és
Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás, mint kérelmezők a terület
művelési ágból történő kivonását, át-

minősítését és erdősítését végrehajtsák.
A testület egyúttal felhatalmazta a
Polgármestert Hohl Lászlóval és Erdős Sándorral, valamint a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulással, mint kérelmezőkkel a terület használatára vonatkozó megállapodás aláírására.
6.) A testület elfogadta a DTV Zrt. által
készített 2011. június 30. keltezésű,
2012. évre szóló szennyvíz és ivóvíz
üzletágra vonatkozó felújítási, beszerzési tervet. Az abban szereplő
költségek viselésére a testület a saját
részéről a 2012. évi költségvetésében
nettó 53.335.000 Ft + Áfa összegű
előirányzatot biztosít.
A testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Dunavarsány és Térsége
Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa soron következő ülésén
a tervet szavazatával támogassa.

A képviselő-testület a 2011. szeptember 13-ai ülésén megalkotta:

1. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) sz. Ök.
rendeletének módosításáról szóló
19/2011. (X. 12.) sz. Ök. rendeletét.
2. a helyi jelentőségű természeti területek
védetté nyilvánításáról szóló 4/1998.
(III. 10.) sz. Ök. rendeletének módosításáról szóló 20/2011. (X. 12.) sz. Ök.
rendeletét.

A következő rendes képviselő-testületi ülés várhatóan
2011. november 15-én, kedden 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ÖsztÖndíjpályázat
• „A” típus - felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/
2013. tanév első félévére vonatkozóan, valamint
• „B” típus - felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
“A” típusú pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben, a képzési keretidőn belül
folytatják tanulmányaikat.
“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek; és a

2012/2013. tanév első félévétől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A
pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2012/ 2013. tanév első
félévében ténylegesen meg is kezdik.
A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt – részletesen a www.dunavarsany.hu honlapon a
pályázatok menüpont alatt, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 11. sz. irodában tekinthető meg.
A pályázatot és annak kötelező mellékleteit (pl. jövedelemigazolás) a Polgármesteri
Hivatalnál írásban (a 11. sz. irodában és a
honlapon hozzáférhető pályázati űrlapon),
a pályázó által aláírva egy példányban kell
benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje: 2011.
november 14.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 06/24 521-052-es telefonszámán
kérhető.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Dunavarsányi Napló
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M

ár a szüreti időnek is
vége van, ködösek
és hűvösek a reggelek. A természet üzenete valamint a vallási és néprajzi hagyományok az elmúlás, a temetőlátogatás, az emlékezés
időszakát jelentik számunkra.
Éppen ezekből a megváltoztathatatlan tényekből s élményekből tudjuk igazán, hogy
mennyire meg kell becsülni a
napjainkat, és milyen felkészültséggel kell gondolnunk a
holnapi, holnaputáni napokra.
Legyen ez így egyéni életünkben is, a természet és a lélek
csendjében is, az októberi, novemberi ünnepélésekben és
megemlékezésekben egyaránt. Tudjunk örülni a maradék napfénynek, a napi teendőkhöz elégséges erőnek, és
legyen bátor lélek bennünk,
amellyel a holnap és a jövő felé tekintünk.
Az önkormányzat, a városvezetés és a város adminisztrációja számára ez azt jelenti,
hogy a napi feladatok sorában
fontos szerepet tölt be a jövő

évnek anyagi megtervezése.
A számokkal dolgozunk, de
igyekszünk nem elfelejteni,
hogy a számok mögött egyéni
és közösségi sorsok vannak,
társadalmi, kulturális feladatok, egy város lüktető élete. A
költségvetés könnyen céllá
válik, de remélem, ennek ellenállunk, és helyén kezelve
azt intézményeink, közéletünk működésének, sőt fejlődésének az eszközeként kezeljük.
Természetesen nem függetleníthetjük magunkat azoktól
a vészjósló hírektől sem, amelyek a világ és az ország gazdaságáról szólnak, vagy egész
konkrétan hazánk 2012-es
költségvetéséről
üzennek.
Mindazonáltal központi célunk, hogy a közszféra és az
intézményeink dolgozóinak
létszáma az intézmények szolgálatának, szolgáltatásának
színvonala, civil életünk intenzitása és szociális rendszerünk hatékonysága legalább
az eddig elért színvonalat a jövőben is megtartsa.

MEGHÍVÓ

A közelmúlt közmeghallgatásán alkalmunk nyílt szélesebb körben beszélni Dunavarsány lakosait közvetve
vagy közvetlenül, ígéretesen
vagy fenyegetően érintő lehetőségekről és kihívásokról.
Köszönetet mondok azon polgárainknak, akik felelősen és
felkészülten, az egész város
javát szem előtt tartva igyekeztek ebben a beszélgetésben
részt venni.
A sikerekről muszáj szólni,
mert ha ezt nem tesszük, a hálátlanság gyarlóságát éljük
meg. Ha nem örülünk az elért
eredményeknek, s ha nem emlegetjük azokat hálával, akkor
először csak méltatlanok és érdemtelenek leszünk rájuk, utána pedig már alkalmatlanok is,
hogy új eredményeket érjünk
el. A Weöres Sándor Napközi
otthonos Óvoda befogadó képessége 30 fővel bővül január
1-jétől. Így óvodánkban 360
dunavarsányi kisgyermek fogja tölteni bizonyára hasznosan
és tartalmasan napjait. Másik
örömteli hír, hogy a régi fel-

adatunk, nevezetesen a családi
napközi kérdése is megoldás
közeli állapotba került. Bár a
tárgyalások még nem zárultak
le, jó reménységgel vagyunk,
hogy 2-3 hónapon belül egy
14 férőhelyes intézmény fog
elindulni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat kezelésében
az önkormányzattal szoros
együttműködésben. A részletekről a közeljövőben adunk
konkrétabb és pontosabb tájékoztatást.
Köszönetet mondok az elmúlt hetek gazdag rendezvényeiért, különös tekintettel a
szüreti felvonulásra. Bizalommal bátorítunk mindenkit
továbbra is arra, hogy megbecsülve a dunavarsányi közösségek gazdag kultúrát hordozó és közösségépítő munkáját, tegyünk eleget azok
meghívásainak. Az 1956-os
forradalom 55. évfordulójának megünneplésére pedig ezúton hívom városunk minden
polgárát. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. október 23-án, vasárnap

az 1956-os forradalom és szabadságharc
55. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

„Október, máglya voltál…”
címmel az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak mûsora.

Program:
08.30 Zászlófelvonás a Cserkészház udvarán
09.00 Ünnepi Szentmise a katolikus
templomban
10.00 Ünnepi Istentisztelet a református
templomban

11.30 Ünnepi mûsor a Petôfi Mûvelôdési Ház
és Könyvtárban
Ünnepi beszédet mond
Bóna Zoltán polgármester.

12.15 Megemlékezés a Hôsök terén a kopjafánál, ezt követôen csendes séta a temetôbe
a cserkészek vezetésével.
17.00 Filmvetítés a mûvelôdési ház
nagytermében

A temetetlen halott

magyar — szlovák — lengyel nagyjátékfilm
Rendezte: Mészáros Márta
Szereplôk: Jan Nowicki, Moór Marianna,
Cserhalmi György, Horváth Lili,
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Kulka János, Mácsai Pál, Andorai Péter,
Csuja Imre
A filmvetítésre a belépés díjtalan!
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Közmeghallgatást
tartottak a képviselôk

A

régi helyén, mégis megújult környezetben tartotta Nagyvarsányban idei második közmeghallgatását városunk képviselő-testülete. A pompásan felújított Petőfi Klubban október 4-én
gyülekezett a meglehetősen kisszámú érdeklődő közönség, hogy
feltegye kérdéseit a település ügyeivel kapcsolatban.

A közmeghallgatás elején Bóna Zoltán polgármester beszélt az elmúlt hónapok pozitív történéseiről. Elsőként beszámolt az 51-es útra tervezett körforgalom építéséről, amely várhatóan jövő tavasszal veheti kezdetét.
A V8-as ügy kapcsán kiemelte, hogy közel 40 hektárnyi szabad felhasználású földterülettel gazdagodott az önkormányzat, mellyel összesen mintegy
70 hektárnyi földterület van már saját tulajdonában.
A családok támogatását szolgálja idén januártól az a havi 4.000 forintos
juttatás, melyet minden 2 és 3 év közötti kisgyermek után fizet az önkormányzat a gyesen lévő anyukáknak.
Válságos világunkban örömteli hír, hogy Dunavarsányban 2011-ben mintegy 200 millió forint értékben valósult meg fejlesztés. A posta épületének
megvásárlásától a Petőfi Klub felújításán át a közvilágítás korszerűsítéséig és
az ivóvízminőség-javításáig számos beruházás történt.
A jövő fejlesztései között említette a polgármester annak a két kerékpárútnak a kivitelezését, amelyek a Búza utca és a Nyár utca, valamint a Petőfi
Művelődési Ház épülete és Erőspuszta között futnának.
A közmeghallgatáson szóba került a szennyvíztelep is, amellyel kapcsolatban pozitív változásokról adott számot Bóna Zoltán. Az új vezetéssel együtt
új szemlélet is költözött városunkba azzal, hogy a telepen a renddé lett a főszerep. Ennek köszönhetően az utóbbi hónapokban alig vagy szinte egyáltalán nem tapasztalható szaghatás, és megkezdődött a telep berendezéseinek
rendeltetésszerű működtetése is.
Természetesen többeket is érdekelt a városunkkal szomszédos Taksonyba
tervezett cementcsomagoló üzem beruházásának kérdése, ám ezzel kapcsolatban azt erősítették meg a képviselők, hogy még semmilyen kézzel fogható
döntés nincs az ügyben. Hallva azonban a beruházó Holcim körüli híreket,
egyelőre vajmi kevés esélye van annak, hogy vállalkozásuk bővítése Dunavarsány határában valósuljon meg.
Mindent összegezve: egy jó hangulatú beszélgetésen sok pozitív fejleményről értesülhettek a közmeghallgatáson részt vevők, akik valamennyi
kérdésükre kielégítő választ kaptak az illetékesektől.
Szilvay Balázs

LAKOSSÁGI
ZÖLDHULLADÉK
GYÛJTÉS

November 12., szombat
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark,
Forrás lakópark, Duna parti 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.

November 13., 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 nap 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 zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék maradt a
helyszínen, nem tudunk figyelembe venni.
DHRV

XXII. évfolyam 10. szám

Dunavarsányi Napló

5

Családi vállalkozás uniós támogatással

A tervek szerint hamarosan ismét pályázható lesz a fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtandó támogatás, mely során a vállalt üzemmérettől függően akár 40.000 EUR-t is
nyerhet a pályázó egy induló mezőgazdasági vállalkozás kialakítására.

Mi

2009 őszén nyújtottuk be pályázatunkat egy korszerűen gépesített, 260 családos méhészeti vállalkozás létrehozására, melyet 5 év
alatt folyamatosan kell felépíteni.
Több mint 6000 pályázó közül kb. 900an kaptak támogató határozatot. A pályázatot magunk készítettük el, mivel a
megkeresett sikerdíjas pályázatíró a
kis esélyre való tekintettel nem vállalta a megírását.
A pályázat benyújtása nem jár jelentősebb költségekkel (számunkra
csak a bizonyítványok hitelesítésének
közjegyzői díja merült fel), ezért úgy
döntöttünk, belevágunk, a megírásra
fordított időn és energián kívül nincs
veszíteni valónk.

Most szeretném ismertetni a pályázat főbb jellemzőit, kritériumait, de aki
kedvet kap a pályázaton való részvételhez, annak mindenképp érdemes
elolvasnia a 113/2009-es FVM rendeletet addig is, míg az új jogszabály meg
nem jelenik.
A legfőbb pályázati követelmény,
hogy csak azok az agrárvégzettséggel
rendelkezők pályázhatnak, akik elmúltak 18 évesek, és a 40. életévüket még
nem töltötték be. Szakmunkás bizonyítvánnyal is lehet pályázni, de a
pontozási rendszernek köszönhetően a
felsőfokú végzettségűek jelentős
előnyt élveznek (szakirányú egyetemi
végzettség +16 pont volt a 170-ből). A
szakmai szempontokra 52 pontot lehetett kapni, preferált volt az állattenyésztés (+ 9 pont). A horizontális
szempontokra 23 plusz pont volt;
előnyt élveznek a hölgy kérelmezők (+
2 pont), a 10.000 főnél kisebb lélekszámú (+4 pont) és a hátrányos helyzetű települések lakói (+5 pont), valamint a 25 és 29 év közötti pályázók

Rendőrségi tájékoztató

Közlekedési hírek
Augusztus 15-én 17.20-kor az 51es út külterületén egy férfi a személygépkocsijával kitolatott a főútra, és
nem biztosított elhaladási elsőbbséget
a főútvonalon közlekedő tehergépkocsinak, ezért összeütköztek. Személyi
sérülés nem történt, kb. 2 M Ft anyagi
kár keletkezett.

Dunavarsányi bűnesetek
A Kossuth Lajos utcai virágbolt bejárati ajtaját törte be ismeretlen tettes
augusztus 17-ére virradóan. Betört az
ablaküveg, és rongálódott az ajtó.
Gázpalackot és kerékpárt lopott ismeretlen tolvaj augusztus 21-ére virradóan az Arany János utca egyik családi házának melléképületéből.
Augusztus 30-án, reggel a Nagyvarsányi úton kivágták az egyik családi
ház kerítésdrótját, és onnan egy Babetta típusú segéd-motorkerékpárt
loptak el.
Az Árnyas utcában intézkedtünk augusztus 30-án, mert forgalomlassító
bordákat helyeztek ki egyesek, és ez
nem minden ott lakónak nyerte el a
tetszését.
Szeptember 1-jére virradóan a Vörösmarty utcában kivágtak egy kerítésdarabot és eltulajdonítottak egy piros Csepel kerékpárt.

Ékszereket és számítógépet loptak
ajtófeszítés módszerével egy családi
házból szeptember 2-án a nappali
órákban.
Szeptember 2-a és 5-e között gázolajat loptak a külterületen lévő Bablena Trade Kft. előtt parkoló munkagépekből és IFA járműből mintegy 360 liter mennyiségben.
Szeptember 4-én, hajnalban a diszkóban tűnt el egy női kistáska, benne
iratokkal és mobiltelefonnal.
Szeptember 5-én, hajnalban az Árnyas utcában egy családi házból házi
vízművet kísérelt meg ismeretlen elkövető ellopni, de megzavarták és elmenekült a helyszínről.
Az Üdülő sétányon szeptember 11én, éjjel 1.40-kor igazoltattunk egy
dunavarsányi férfit járművezetőként.
Erős italszag áradt az igazoltatott személyből, ezért folyik ellene az eljárás.
Köznyelven szólva „ugrott a jogsi”,
meg aztán az autóval is volt némi
probléma, így lekerült a rendszám a
járműről, és a forgalmi engedély is a
rendőröknél landolt. Ezután majd az
okmányiroda intézkedik az iratok viszszaadásáról, illetve a laboreredmények után indulhat az eljárás az ittas
vezetés miatt.
Szabó Sándor
rendőr alezredes

(+10 pont). Az üzleti tervre maximálisan 65 pont adható.
Az üzleti tervben irányított kérdések
alapján részletesen be kellett mutatni
az indítani tervezett vállalkozás már
rendelkezésre álló erőforrásait és a támogatási összegből megvalósítani kívántakat. Jellemezni kell a megtermelt
termékek piacát, a versenytársakat.
Elemezni kell a lehetőségeket, veszélyeket, kockázatokat, melyekkel a működés során szembe kell nézni. Ki kell
térni a társadalmi szerepvállalásra, és
kommunikációs tervet is kell készíteni.
A pénzügyi tervre 30 pont adható. A
működési időszak alatt (5 év) fel kell
sorolni évekre lebontva a bevételeket
és kiadásokat, a bankszámla év végi
egyenlegét.
Bár a pályázatnak komoly követelményrendszere van, és nagy felelősségvállalással jár, szeretnék arra biztatni mindenkit, akinek van valamilyen
életképes agrárvállalkozási ötlete,
szaktudása és tapasztalata (vagy legalább a területen szakértő családi vagy

egyéb segítsége), hogy ne habozzon
belevágni.
Ajánlom a www.mvh.hu, az www.
agrya.hu és a www.emva.hu weboldalakat böngészni. Ha valakinek kérdése
merülne fel a pályázati tapasztalatainkkal kapcsolatban, szívesen válaszolok legjobb tudásom szerint (telefonszámom és e-mail címem a szerkesztőségben megtalálható).
Szeretnék köszönetet mondani Pillmayer Andrásnak, aki évek óta - először még ismeretlenül is - önzetlenül
rendelkezésünkre bocsátotta nagyvarsányi telephelyét, ahol a méheinket
tarthattuk, valamint Hegedűs Lajos
nagyvarsányi méhésznek és feleségének, Márti néninek, hogy szakmailag
és barátként is segítségünkre vannak.
Köszönet még a szomszédjainknak és a
baba-mama klubunk vezetőjének,
Kreiszné Aninak és a tagoknak, akik
segítették dunavarsányi beilleszkedésünket, és mindenben számíthatunk
rájuk.
Demeterné Vanda

Levél a betörőnek
Tisztelt Betörő!
Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy augusztus 29-én, éjszaka a Gyermekjóléti Szolgálat
raktáráról a lakatot lefeszítette, és az ott tárolt adomány ruhaneműt elvitte.
Kedves Betörő! A Szolgálathoz a jó szándékú emberek által behozott mosott,
jó állapotban lévő ruhákat, ágyneműket valamint gyermekjátékokat napközben, munkaidőben ingyen el lehet vinni. Nem kell az éjszaka leple alatt besurranni és a zsákokat a kerten át cipelve távozni.
Tessék bátran jönni, válogatni, és ami az Ön számára megfelelő, fényes nappal kulturáltan elviheti. Megköszönni sem kell, mert az adományt mi is kapjuk, és tovább adjuk azoknak, akik még hasznát veszik. Örülünk, ha segíthetünk, viszont bosszankodunk, ha a raktárat éjszaka feldúlják, a lakatot tönkre
teszik, a kerítést szétvágják.
A kapu mindig nyitva van, tessék ott bejönni hétfőtől péntekig munkaidőben.
Üdvözlettel:
Gyurasics Gáborné
intézményvezető

„Eltűnt” a kisvarsányi
temető harangja
Sajnálattal értesült lapunk arról a tényről, hogy egy kora őszi napon ismeretlen személy vagy személyek eltulajdonították a kisvarsányi temetőből a harangot.
Korunk társadalmának görbe tükre ez a szomorú esemény. Vannak, akik pénzt,
időt nem kímélve fáradoznak azon, hogy városunk gondozott, ápolt, jó színvonalú létesítményekkel és környezettel bírjon, mások pedig jó érzés és válogatás nélkül viszik, ami vihető.
Sekélyes okfejtés lenne azt találgatni, kit, mi visz rá az efféle cselekedetre.
Csak szomorúan konstatálhatjuk, hogy messze még Európa, és még messzebb
az a felelősségtudat, ami egy összetartó, egymás munkáját és értékeit becsülő társadalom alapja.
Szilvay Balázs
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Készül a Petőfi tó új szabályozási terve

A

többször módosított, épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunavarsány 0113/6
hrsz.-ú ingatlan területére az új szabályozási terv készítése a következő szakaszba lépett. Az alábbi rövid tájékoztatás részlet az egyeztetési eljárásban szereplő dokumentációból.
KÖrNyezetalaKÍtási leÍrás és javaslatoK
A 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet tárgyalja
a kavicsbánya tavak hasznosításával kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket. A hasznosítás a vízjogi üzemeltetési engedélyhez kötött. Cél a tó

terhelhetőségének szabályozása, a víz természetes öntisztuló képességének megőrzése.
Az üh hétvégi házas üdülőterület építési
övezete a tervezési terület észak-keleti részén fekszik, „L” alakban határolja a tavat. Jelen szabályozás során a szabályozási tervnek megfelelően a
terület felhasználási egység e vízfelülettel párhuzamos „L” alakú sávja a terület megközelítését
biztosító kiszolgáló úttá válik. a z út jogi besorolása: közforgalom számára megnyitott magánút. A terület fejlesztése még nem indult meg,
de a tulajdonosok részéről igényként jelentkezik.
A fejlesztés során kerülendő a spontán és esetleges építkezés, ezért típustervek kidolgozását javasoljuk.
a környezetalakítási terven 1 típustervi javaslatot tettünk, melyet a beépítési módnak
meg felelően soroltunk a kialakuló telkeken.
a típustervek készletét javasoljuk kiegészíteni (5-6 db típus) annak érdekében, hog y a
létrejövő épített környezet eg ységes városképet mutasson, továbbá a természeti környezettel a kapcsolat harmonikus leg yen. E folyamat eredményeként a korábbi példáktól eltérő, a környezetet zavaró, vegyes utcaképet
mutató beépítés helyett egy érték jöhet létre.
A szabályozásban a területet két építési övezetre bontanánk, az egyikben szabadon álló beépítési módú épületeket, a másikon ikres vagy oldalhatáron álló épületeket lehetne elhelyezni. A
többnyire utcával párhuzamos, ikresen csatlakozó épületek egységes térfalat képeznek. Nem
csak az anyaghasználat, de a formavilág is harmonikus épületegyüttest eredményez. A környezetalakítási tervben szereplő part kialakítását távlatosan javasoljuk megvalósítani, a jelenlegi állapotot erősíti meg a szabályozási terv.

A Kel különleges terület felhasználási egység
a tervezési terület észak-keleti, illetve déli részén
két helyen fekszik. A beépítésére hasonló lehetőséget biztosítanánk, mint az üh területen. A
HÉSZ-ben Kel építési övezet nem szerepel, ezért
annak kiegészítése szükséges.
A z zöldfelület terület felhasználási egység, a
vízfelület körbe határolja sávszerűen követve annak partvonalát. A vizsgálatok alapján vázolt dilemmára a következő javaslat kínálkozik. A TSZTben elfogadott, a környezetet hatékonyan óvó területfelhasználási rendszerre építjük a jelenlegi
szabályozást. A hatályos TSZT szerint a vízfelület
part menti sávja Z terület felhasználási egységbe
tartozik, jelen szabályozási tervben a terület felhasználási egységből övezet alakul ki, ennek során az övezet határát a szabályozási tervlapon
pontosítottuk. A HÉSZ 19. §-a foglalkozik a település területén lévő (Z) zöldfelületi övezet beépítési lehetőségeivel. Ezen előírások alapján az
alábbi következtetések vonhatók le:
- A funkció vonatkozásában:
Álláspontunk szerint a pihenést szolgáló létesítmény lehet egy horgászház is. E rendelkezés jelen eljárásban pontosítható, amennyiben az eredeti jogalkotói szándék a közösségi pihenésre ad
lehetőséget.
- A beépítettség mértékének növelése kívánatos annak érdekében, hogy a tájba illő épületek
fennmaradása biztosítható legyen. A rendelkezés
az OTÉK előírásain alapul, ezért az OTÉK 27.§ (5)
bekezdése alól felmentést kell kérni.
- A zöldfelületen közterületet kell kialakítani. A
készülő településrendezési szerződésben rögzíthetők a kezelésre és egyéb feltételekre vonatkozó
feladatok megosztása.
- A hatályos szabályozás kötelezővé teszi az
egyes új épületek építési engedélyezési eljárása
esetén kertépítészeti terv készítését is. A vízparton lévő létesítmények fennmaradása érdekében
a természeti környezet állapotának megőrzése és
javítása miatt a rendelkezés kiegészítése szükséges a fennmaradási engedélyekre is.
- a szennyvízkezelést az áNtsz által elfogadott módon kell megoldani.
A fenti megoldással kialakítható egy olyan
kompromisszumos javaslat, melyben a természeti környezet állapotának megőrzése és javítása
mellett az ott lakók érdekei is figyelembe vehetőek. A fennmaradási engedélyezési eljárásban vizsgálni kell továbbá az élet és vagyonbiztonságot (a
víz szintváltozásából eredő veszélyek) és azt,
hogy a terület kiszolgálásához szükséges útpálya

testre esik e. Abban az esetben a vízparti épület
nem maradhat fenn, ha az útpálya test területét
érinti. Fontos még, hogy a fennmaradásra alkalmas épületek legalább egységes anyaghasználata
kialakuljon, ezért pl. a falazat egységes színe és
fedése is kiköthető.
A „v” vízfelület terület felhasználási egység a
tervezési terület nagy részén található. A volt bányatavat a tulajdonosi közösség horgásztó céljából hasznosítja. A tevékenység kiegészül pihenő
és rekreációs funkcióval is. A fentiekben említett
horgászházak fennmaradási engedélyezési eljárása során probléma adódhat még abból, hogy az
épület a vízfelületre nyúlik. erre vonatkozóan
szabályozás kiegészítése szükséges a ( v) övezetben is. a beépítettséget leg feljebb 1%-ban
állapítanánk meg, és leg feljebb 15 m-re a
parttól nyúlhatna be épület.
zÖlDfelületi javaslatoK
Az OTÉK 5. sz. melléklete határozza meg a
többszintes növényállomány, a tetőkertek és a
homlokzati zöldfelületek beszámítását a telekre
előírt zöldfelület mértékébe.
- Háromszintes növényállomány kialakítása oly
módon, hogy a telek minden 150 m2-ére 1db tájba illő nagy vagy közepes lombtömeget növesztő
lombhullató fa; 40 db kizárólag lombhullató tájba illő cserje ültetendő. A többi nem burkolt felületen – a gyepszinten – gyep vagy vízparti tájba
illő növénytársulás létesítendő. A vízparton partvédelmi okok miatt legalább 4 méteres szakaszokban nádas telepítendő.
- A horgászhelyeken egybefüggő, legalább 20
m2-t elérő területű lapos tetejű épületeken tetőkertek létesítendők 30-50 cm közötti termőréteg terítésével, amelyen kétszintes (gyepszinten
zárt, cserjeszinten részben zárt) növényállomány
ültetendő. A tetőkert összterületéből zöldfelületként 40% számítható be.
- A horgászhelyeken a befuttatni tervezett
homlokzat területének 25%-a számítható be a
zöldfelületbe, amennyiben a kúszó-, kapaszkodónövények telepítési távolsága minimum 2 m.
Ügyfélfogadási időben, hétfőn 13.00-17.00 között személyesen illetve névvel, címmel ellátva levélben (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.)
vagy e-mailben (titkarsag@dunavarsany.hu) a
tervezett szabályozással kapcsolatos véleményükre, illetőleg a tó és annak környékének jövőbeli
fejlődésével kapcsolatos elképzeléseikre vagyunk
kíváncsiak. Kérjük, éljenek a lehetőséggel.
Az egyeztetési eljárásban résztvevő teljes tervdokumentáció megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.00-17.00 között) személyesen a
Polgármesteri Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.), valamint a www.dunavarsany.hu webcímen.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Kormánymegbízott járt városunkban
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Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője október 12-én látogatott el Dunavarsányba, hogy megismerkedjen településünkkel
és a helyi közigazgatás működésével.

Vendéglátója, Bóna Zoltán
polgármester először a Trianon
Emlékparkba kísérte el a kormánymegbízottat, aki később –
a vele készült interjúban – úgy
nyilatkozott, hogy ezért a „vállalkozásért” őszinte elismerés
illeti a varsányiakat, akik olyan
időben építették a Parkot, amikor nem volt divat elköteleződni valami mellett, nem volt divat kiállni a nézeteikért.
A városnézés mellett persze
konkrét ügyek is szóba kerültek, úgy a járási rendszer formálódása, mint a kormányablakok működése. Utóbbiak kapcsán Dr. Tarnai Richárd örömét
fejezte ki, hogy hosszú évtizedek után végre elindulhatott az
egyszerűsödés útján a közigazgatás, ahol az állampolgároknak nem kell majd a bürokrácia
útvesztőiben botorkálniuk, hanem egy helyen intézhetnek el
minden fontos ügyet. Ezt szolgálják az idén januártól indult

kormányablakok, melyek egy
folyamat kezdetét jelentik.
A kormánymegbízott kiemelte a köz- és magánszféra
társadalmi megítélésében rejlő
különbségeket. Az elmúlt évtizedekben ugyanis az a szemléletmód alakult ki tévesen, hogy
míg a magánszektorban minden
forintot gazdaságosan, hatékonyan kell elkölteni, addig a közszférában elfolyhat a pénz. Tarnai Richárd szerint ennek kell
mielőbb véget vetni. Erről szólt
az elmúlt kilenc hónap, és erről
fognak szólni a következő évek
is. Például a Kormányhivatalokon belül dolgozó mintegy
1300 ember telefonhasználatában is sikerült milliókat megtakarítani azzal, hogy közös flottába rendezték az előfizetéseket. Az irodai nyomtatók terén
400 eszköz használatát vizsgálták felül. A szolgálati gépjárművek és a hozzájuk tartozó
benzinkártyák számát is sike-

rült csökkenteni, hiszen indokolatlan volt például a vezetőség rendelkezésére bocsátani
két luxus terepjárót és egy
sportautót. Ezeket eladták és kisebb, középkategóriás járműveket vásároltak helyükre.
A takarékos, átlátható működésen túl persze a másik fontos
cél az ügyfélbarát közigazgatás
megteremtése. Eddig Pest megyében három kormányablak
létesült, amit 2013-ra szeretne
megtízszerezni az állam. A járási székhelyeken kívül még számos ponton lesznek kormányablakok. A jelenlegi okmányirodák is várhatóan ide
kerülnek majd át.
Ami az állampolgárok elégedettségét illeti a kormányablakok eddigi működésével kapcsolatban, készült egy felmérés,
amely azt mutatta, hogy az
ügyfelek több mint kilencven
százaléka szívesen menne viszsza ügyet intézni. Ez az elégedettség sok tényezőből tevődik
össze. Ilyen lehet, hogy a hivatalokban dolgozó munkatársak
pszichológiai felkészítésen esnek át, mielőtt az ügyfelekkel
találkoznak, és igyekeznek kedvesek, segítőkészek lenni. A
cél, hogy az állam részéről is
ugyanolyan, vagy akár még
színvonalasabb kiszolgálásban
legyen részünk, mintha a magánszektorban intéznénk ügyet.
Ennek eszközeként egyszerűsödött januártól az eljárási rend,
amit röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy nem az
ügyfél utazik, hanem a papír.
Dr. Tarnai Richárd szívesen
ellenőrzi maga is a szakigazgatási szervek munkáját oly módon, hogy részt vesz azok működésében civilként. Legutóbb
például álnéven „jelentkezett
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munkára” az egyik ilyen szervezetnél, ahol testközelből nyílott lehetősége megtapasztalni,
hogyan beszél a vezetőség a beosztottakkal. A negatív benyomások is segítséget jelentenek a
szolgáltató központú államigazgatás megteremtésében, ahol az
a szemlélet kell, legyen az uralkodó, hogy a vezetők nem hatalmat gyakorolnak, hanem
szolgálatot teljesítenek.
Kérdésemre, hogy milyen
problémákat észlelt a településeken tett látogatásai során, a kormánymegbízott az önkormányzatok kiszolgáltatottságát említette az első helyen. Ha ugyanis
egy cég úgy dönt, hogy holnaptól megszünteti az adott helyen a
tevékenységét, akkor a helyhatóságnak szinte teljesen át kell
szerveznie a falu vagy város életét, hogy talpon tudjon maradni.
Ezért most az a cél, hogy minden olyan feladattól tehermentesítsék az önkormányzatokat,
amelyek az állam feladatai közé
tartoznak, s ezáltal csökkenhet a
kiszolgáltatottságuk. Legyen tehát kevesebb feladat, de fix finanszírozással. Ezért jönnek létre 2013-tól a járások.
Dr. Tarnai Richárd arra egyelőre még nem tudott választ adni, hogy Dunavarsány melyik
járáshoz fog tartozni, a ráckevei
vagy a szigetszentmiklósi központúhoz, mivel az Navracsics
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter hatásköre lesz
eldönteni. Bárhogy is alakuljon
esetünkben a képlet, nagy jelentősége azért nem lesz, mert
ügyet intézni bármelyik kormányablakban lehet majd. A járási rendszer lényege ugyanis –
a személyességen túl – a mobilitás lesz.
Szilvay Balázs

A Szenior Foglalkozatási
Októberben ÁLLÁSBÖRKlub összejövetelt tartott OKTÓBERBEN ÚJRA ÁLLÁSBÖRZE! ZE lesz Budapesten, ahová
szeptember 27-én, kedden 14
csoportos látogatást terveórától Dunavarsányban, a művelődési házban. A régi tagok zünk. Az eseménynek október 27-én 9-től 12 óráig a Kesztymellet új álláskeresők is jöttek, ezért –bár röviden - az álláske- űgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) ad ottresés elméleti tudnivalóival is foglalkoztunk. Ezen belül az öné- hont.
letrajzírás és az állásinterjúra való felkészülés ismereteit vetMinden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
tük át. Mivel a meghívott vendégünk betegség miatt nem tudott eljönni, a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének
A klubvezetőség és a MISA Alapítvány nevében:
meghívását áttettük a novemberi összejövetelünkre.
Dr. Gligor János
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„Érzem, amit érzel, látom, amit látsz,
Mégis másképp mondom, mint amit te vársz.”

E

gy kis áthallással az ismert
dalszöveg jellemezte az iskolai közösség szeptember végi napjait, ugyanis németországi testvérvárosunk iskolásai
voltak a vendégeink. A gemmingeni Wolf von GemmingenSchule 5 tanára és 30 diákja,
valamint 11 felnőtt kísérője látogatott Dunavarsányba.

Szeptember 28-án délelőtt a vendéglátó
családok apraja nagyja, a város vezetése és a
tanárok türelmetlenül várták az érkezőket a
város szívében. A fogadtatás igazi magyaros
vendégszeretetről tanúskodott. A művelődési
házban fogadtuk vendégeinket, s mutattuk be
egymásnak a diákokat és a családokat, majd
megbeszéltük az előttünk álló napok terveit.
A kezdeti nehézségek, megilletődöttségek
után gördülékenyen és vidáman teltek napjaink. Igyekeztünk színes, változatos programokat szervezni. Az időjárásra nem lehetett panaszunk, hiszen a legszebb nyarakat idézte.
Míg a vendégtanulók a családokkal szerveztek közös programokat, addig a felnőttekkel meglátogattuk a város intézményeit. Ellátogattunk a Közösségi Házba, a jószágportára.
Mindenhol szívélyes vendéglátásban volt részünk. A német kollégák a gyermekekkel
együtt egy délelőttöt az iskolában is eltöltöttek, ahol egy igazán mozgalmas napnak lehettek részesei, hiszen ekkor a Pákozdi évfordulóra rendezett akadályverseny zajlott. E nap
délutánján ellátogattunk Dunaharasztiba, a
Német Nemzetiségi Tájházba, ahol a magyarországi németek kultúrájával és tárgyi emlékeivel ismerkedhettünk.
Másnap egy hosszú kirándulást tettünk a
nagy csapattal – közel nyolcvanan voltunk – a
domonyvölgyi Lázár Lovasparkba és Gödöl-

lőre, a Grassalkovich-kastélyba. Hazafelé
igencsak igyekeznünk kellett, hogy időben érkezhessünk a Petőfi Klubba szervezett estre,
ahol a százhatvan vendéget a Német Kisebbségi Önkormányzat látta vendégül. Tiefenbeck László finom vacsorát főzött bográcsban, a szülők és a tanárok pedig süteményeket
sütöttek. A vendégek kiszolgálását a tanári kar
vállalta. Egyszóval mindenki kivette a részét a
munkából és persze a szórakozásból is.

A hosszúra nyúlt este után másnap sem tétlenkedtünk, reggel Százhalombatta felé vettük
az irányt, a Régészeti Parkot látogattuk meg,
ahol a gyerekek nagy érdeklődéssel ismerkedtek az őskori szabadtéri múzeummal.
Kora délután érkeztünk Budapestre. Sajnos
már nem sok idő maradt arra, hogy gyönyörű
fővárosunkat megmutassuk vendégeinknek,
de a legfontosabb nevezetességeket természetesen nem hagytuk ki. Sétánkat a Hősök terén
kezdtük, majd a Városligetben is nézelődtünk,
s egy kis időt töltöttünk a Vajdahunyad vára
megismerésével is. Kényelmes buszozással
végighajtottunk a méltóságteljes Andrássy
úton, időt hagyva a nézelődésre. Az Erzsébet
hídon át Budára jutottunk, ahol a Halászbástyán és a Várban utolsó erőnket összeszedve
jártuk végig történelmi emlékeinket, nevezetességeinket.
Hamar elrepült a sok vidámsággal töltött
idő, s vasárnap arra ébredtünk, hogy a bú-

A Pál utcaiak nyomában…

Egy szeptemberi, verőfényes napon az 5.b osztály elment a (Pál utcai fiúk c. regényből
megismert) Grundra. Az utat vonattal tettük meg.
Amikor már a Grund kapuja előtt voltunk, sokan alig bírtuk kivárni, hogy kinyissák azt. Mikor végre bejutottunk, egyből mindenki mindent kipróbált. A barátnőim és én azonnal a kötélhintához futottunk. Lassan felkészültünk a csatára. Az úr, aki a lézerfegyvereket adta, elmagyarázta, miként fog lezajlani a „háború”. Megkaptuk a fegyvereket. Háromra elindult a
harc. Mi is lőttünk, a másik csapat is, amiből nagyon nagy csata alakult ki…
A hosszú harc végén kissé fáradtan, de jókedvűen átsétáltunk az 1 km-re lévő Füvészkertbe. Sajnos zárva találtuk, de az egyik szülő ügyes ötlete alapján sikerült bejutnunk és körbenéznünk. A kifelé vezető út is kalandosra sikerült. Némi huzavona, felderítés és telefonálás
után kinyitották a kaput és kijutottunk az utcára.
Volt még egy kis időnk a vonatig, ezért átsétáltunk az Orczy-kertbe. Fényképeztünk és sokat játszottunk, majd visszasétáltunk a vasútállomásra. Fáradtan, de jókedvűen értünk haza.
Cingáli Tímea
5.b osztályos tanuló

csúzkodás pillanatait éljük. Itt érezhettük,
hogy igazi, baráti kapcsolat alakult ki a testvériskolával, felnőttek és gyerekek között
egyaránt.
Nagyon vázlatosan ennyi a négy nap történése. De természetesen ennél sokkal többről,
másról is szólt ez a pár nap. A többi között arról, hogy mi, magyarok újfent megtapasztalhattuk, hogy a Nyugat-Európából érkezők
mennyire elismerik, tisztelik és csodálják kultúránkat, hagyományainkat, nevelésünket és
neveltetésünket, szellemi értékeinket.
Az iskolai közösség nevében köszönöm a
vendéglátó családoknak, a szülői választmánynak, a diákönkormányzatnak, a kisebbségi önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, az intézményvezetőknek a sok-sok segítséget, pártfogást és anyagi támogatást.
Vas Zoltánné

A legnagyobb
sportélményem

2011 szeptemberében Pozsonyban részt
vettem a Vízilabda Európa Kupán a Budapest Honvéd Csapatával. Mi képviseltük
Magyarországot. Az ellenfelek Szlovákiából, Bulgáriából, Szerbiából jöttek.
Míg a többi diáktársam nyaralt, addig én
egész nyáron erre a versenyre készültem.
Az egész csapat nagy izgalommal várta a
versenyt. Amint megérkeztünk Pozsonyba,
egyből az uszodába mentünk, ahol már meg
is kezdődött a verseny. Napi két meccs várt
ránk a verseny hétvégéjén. Minden ellenfél
nagyon erős volt, valamennyi győzelemért
meg kellett küzdenünk. A legerősebbnek
Pozsony csapata bizonyult, velük játszottuk
a döntőt. Kemény küzdelemben 11:8-ra
nyertünk.

A győzelemért érmet kaptunk, melyet azóta
is nagy becsben tartok. A versenyen nagyon
kimerült a csapat, de az edzőm, Kenéz
György elismerő szavai kárpótoltak a fáradságért.
Azóta még nagyobb lelkesedéssel és erőbedobással járok az edzésekre.
Nyíry Zsolt
8.b osztályos tanuló
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A vértanúkra emlékeztünk

október 6-án az aradon kivégzett 13 magyar főtiszt
emléke előtt tisztelegtek
városunk elöljárók, akik a
dunavarsányi Hősök terén
helyezték el az önkormányzat koszorúját.
ezt követően az árpád Fejedelem általános iskolába
sétáltak át, ahol az iskolások – ezen a napon már hagyománynak számító –
színvonalas műsorát tekintették meg.

Polgármesteri eskü – másként

Szeptember 17-én városi eseménynek is beillő látványosság helyszíne
volt a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. A délutáni órákban szép számmal
gyülekeztek a meghívottak, akik városunk polgármesterének,
Bóna Zoltánnak és kedvesének, Balogh Krisztinának az esküvőjére
érkeztek. Ezúttal nem a polgármester vezette a szertartást,
hanem ő és élete párja voltak a főszereplők.

A polgári ceremónia után a református templomba vonult át a
násznép, ahol Isten színe előtt
tett fogadalmat a pár.
Hol máshol is lehetett volna a lakodalom, mint abban a Soli Deo
Gloria Közösségi Házban,
amelynek felépítésében a Bóna
család és a református gyülekezet járt az élen.
A lagzi „csak” hajnalig tartott,
az ifjú pár boldogsága viszont
reméljük, egy életen át kitart.
A Dunavarsányi Napló Goethe
szavaival kíván sok boldogságot, melyet „…nem lehet
ajándéka kapni, egyetlen
titka: adni, mindig csak
adni. Jó szót, bátorítást,
mosolyt, hitet. És soksok önzetlen
szeretetet.”

Szilvay Balázs
2011. augusztus, szeptember
hónapban születettek névsora
1. Nagy Zsolt
augusztus 30.
2. Prazsák Eliza Flóra szeptember 1.
3. Lipusz Levente
szeptember 3.
4. Kunsági Levente
szeptember 5.
5. Miklós Hanna Zara szeptember 20.
6. Köpe Júlia
szeptember 21.
Az előző újságból technikai okok miatt
kimaradt:
7. Tárnok Tamara
május 25.

2011. szeptember hónapban
házasságot kötöttek névsora
1. Savanya Tamás Róbert

Pillár Beáta

2. Rim Attila

Tiefenbeck Gyöngyi

3. Bóna Zoltán

Balogh Krisztina

4. Tóvári Ferenc

Vagács Tímea

2011. szeptember hónapban
elhunytak névsora
1. Kronome Flóriánné

élt 62 évet

2. Nagy Zoltán László

élt 63 évet

3. Nádházi Mihály

élt 68 évet

4. Vékony Lajosné

élt 81 évet

5. Száger Lénárd

élt 85 évet
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KULTÚR-lapok
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a művelődési házból
Éle

A zene világnapja

„ A zene célja nem az, hogy ítéletet
mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele.
A zene lelki táplálék és semmi mással
nem pótolható. Aki nem él vele: lelki
vérszegénységben él és hal. Teljes lelki
élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek
régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

Kodály Zoltán szavaival nyitottuk meg
rendezvényünket október 1-jén. 16 órától
a Monarchia Zeneművészeti Egyesületé
volt a főszerep, akik Gombóc Artúr Koncertjükkel bűvölték el a gyerekeket. He-

rendi Péter és zenész barátai sok-sok csokit osztottak ki a gyerkőcöknek, miközben 35 féle hangszert mutattat be nekik.
17 órától más szempontból is a zenéé volt
a főszerep a művelődési házban. Megvalósult az az elképzelésünk, hogy megszólaltassunk mindenkit, akit csak lehet, aki
Dunavarsányon él, vagy a városhoz valamilyen formában kötődik és a zenével
amatőr vagy profi szinten foglalkozik.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy elfogadták felkérésünket a következő zenebarátok: Louanda, Könözsi
László és a Micro Musica Kamara
Együttes, a Mollissima Női Kar, Komlósy László, Geráné Czifra Orsolya és
a Schola Cantorum Sancti Stephani
Kórus, Mori Yoshimi, a Kantátika Férfi Kórus, Herendi Péter, Petrik Dzsenifer és Petrik Vendel, a Multitalent Musical Iskola, a B.Y.A. Zenekar, Beregszászi Károly, Lenhardt Mária, Dr.
Kun László, Kun László, Bóna Balázs,
a Balogh Trió, Jenei Norbert, ifj. Bednárik József és Zezula Tibor.
Közreműködőinket „örömzenélésre”
hívtuk, melyre mindenki maga választotta ki előadásának stílusát és darabjait.
Nem lehet kiemelni egyetlen produkciót

Burgenlandi körutazás

Nyári biciklis tábor

Augusztus 27-én 72 fővel indultunk Dunavarsányról
felfedezni Burgenlandot. A jó hangulatú csapat első
állomása Liszt Ferenc szülőházánál volt Doborjánban.
Ezt követte Kismartonban az Eszterházy Kastély, végül a
délutánt a Fertő-tó partján gólyák között sétálva zártuk
Rust városkában.

I

dén is megszerveztük két turnusban biciklis táborunkat, mellyel 47 gyermeknek
tettük a vakáció egy-egy hetét gazdagabbá,
színesebbé.
Igazán csak az tudja, hogy mennyi érdekes
és színes programot szerveztünk kicsiknek
és nagyoknak, aki részese volt a hét eseményeinek.
A művelődési ház dolgozói és segítői, valamint a gyerekek nevében szeretnénk még
egyszer megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy tartalmasan és
gondok nélkül teljen el a két hét.
A szülők visszajelzései és a gyerekek önfeledt, boldog tekintete alapján ígérhetjük, jövőre is lesz biciklis tábor!

sem, mert mindegyik a maga nemében
különleges és felejthetetlen volt, kellemes kikapcsolódást és a zene segítségével lelki feltöltődést nyújtott a közönség
számára. Programunkban a zenei paletta
sok színét mutattuk be: hallhattunk többek között pop-, rock-, klasszikus és latinzenét, jazzt, swinget, musicalt, kuplékat, magyar népzenét, cigányzenét, egyházi zenét szólisták, kórusok és
zenekarok előadásában.
Minden fellépőnknek ezúton is még egyszer köszönjük, hogy nekünk „örömzenéltek”!
A művelődési ház dolgozói

Szüreti felvonulás
és mulatság

Nagyon régi néphagyomány így ősz
tájékán a szüreti felvonulás. Mi, Varsányiak is nagy felhajtással készülünk
mindig erre az eseményre, amelyen
részt vesz a város apraja-nagyja. Egyszóval mindenki lázasan készülődik erre a napra. Tervezgetés, szervezkedés a
vendéglátástól a kocsik feldíszítéséig
minden, ami kell és fontos.
Persze vannak táncosaink, akik tudásukkal, mozgásukkal nagy örömet szereznek a résztvevőknek és a város lakóinak, akik a kapukban várják a közeledő
menet résztvevőit. Annak is örülünk,
hogy a város vezetői ilyenkor is velünk
vannak és velünk együtt jól érzik magukat.
De ne menjünk el szó nélkül az idevonatkozó esti munkánkról sem. Például a szőlőpréselésről és a mustkínálgatásról. A vendégek örömmel fogyasztják a nedűt, és ízlik is mindenkinek.
Ezzel a művelettel fejeződik be a szüreti mulatság, de előbb még ropjuk a táncot, míg el nem fáradunk.
Idén sem volt ez másként a Lányok
Asszonyok Klubja valamint a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár szervezte
szüreti mulatságon. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a felvonuláson, és
jól érezte magát velünk együtt. Bízunk
benne, hogy jövőre is megrendezheti a
város ezt a színvonalas, a település egészét megmozgató programot.
Kobzik Anikó
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A Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár programjai

ÁLLANDó PRoGRAMoK
Hétfő: Kézimunka szakkör 16.00
Egészségmegőrző torna 18.00
Kedd: Jóga 10.00
Western tánc 18.30
Színjátszó foglalkozás 17.00
Szerda: Ringató 9.30
Gyerek néptánc 16.15
Citera és népdalkör 18.00
Egészségmegőrző torna 18.00
Csütörtök: Baba-mama jóga 10.00
M&M sport tánc 17.30
Péntek: Jóga 18.00
Néptánc 18.30

VÁSÁRoK
Október 24. Vegyes vásár
Október 28. Vegyes vásár
November 2. Vegyes vásár
November 7. Vegyes vásár
November 10. Vegyes vásár
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Babák, mamák figyelem!

Ha nem csak a játszótéren vagy az utcán szeretnétek másokkal ismerkedni, együtt játszani, ha kedvetek
van otthonról kimozdulni, akkor gyertek közénk!
BABÁS-MAMÁS KLUB címmel új szakkört indítunk, amelyre szeretettel várjuk a dunavarsányi kismamákat
és gyermekeiket!
A foglalkozások kéthetente kedden (kivételes esetekben hétfőn) délelőtt 10.00-tól lesznek a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.) tükrös termében. Programjainkon gyakran vendég előadókkal is beszélgetünk majd a kisgyermekek nevelése kapcsán felmerült témákban.
Tervezett programok:
2011. október 25. (kedd) 10.00 • Nyelvoktatás már 3 hónapos kortól
Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit. Most megismerhetjük
azt az egyedülálló, anyanyelvi módszert, amely valódi, életre szóló angoltudást adhat gyermekeinknek.
Előadó: a Helen Doron módszerrel oktató szigetszentmiklósi Peekaboo nyelviskola.
2011. november 7. (hétfő) – 10.00 • Felkészülés a télre – hogyan védekezzünk az influenza, a megfázás ellen?
Előadó: Dr. Békássy Szabolcs, háziorvos
2011. november 22. (kedd) 10.00 • Baba-mama jóga - kedvcsináló és bemutató óra
A foglalkozás lényege, hogy az anyuka együtt mozog a babával. A jóga gyakorlatok elősegítik az anyuka
regenerálódását, segítenek abban, hogy visszanyerje szülés előtti kondícióját. Ez a foglalkozás egyrészt
a baba masszírozásából, játékos foglalkoztatásából áll, másrészt a mama testgyakorlataiból, melynek a
baba is aktív résztvevője.
Előadó: Winklerné Istenes Angelika, oktató
2011. december 6. (kedd) 10.00 • Mikulás a Klubban
Mikulásozás a gyerekeknek, kézműves foglalkozás az anyukáknak.
Természetesen további témajavaslataitokat is szívesen vesszük a jövőben.
Az előadások után kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére, kölcsönös tanácsadásra, a bevált okosságok megosztására is sor kerülhet.
A foglalkozások látogatása és az előadásokon való részvétel ingyenes!
Minden kedves babás mamát szeretettel várunk!
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Jótékonysági rendezvényt
szervezett az idősek világnapja alkalmából a Magányos időseket és Családokat segítő alapítvány 2011. október 30-án
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.
a program első részében
a dunavarsányi árpád fejedelem általános iskola
tanulói köszöntötték egy
rövid, de megható műsorral az időseket, majd
beregszászi Károly adott
elő nagyon szép dalokat,
melyeket saját citerajátékkal kísért. ezt követően a jU és zsu társulat fiatal, amatőr előadói látványos táncokkal és dalokkal szórakoztatták a
megjelenteket.
a jótékonysági rendezvény második részében
adományosztásra került
sor, amelynek keretében
az érdeklődők új és használt ruhák, cipők, játékok és egyéb tárgyak között válogathattak.
a z alapítvány aktivistái
megköszönik riebl antal
úrnak, Délegyháza polgármesterének, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, köszönjük szilveszter lajos alpolgármester úrnak, hogy saját autóbuszával ingyen szállította a délegyházi, majosházi és nagyvarsányi
nyugdíjasokat a helyszínre és vissza. Köszönjük a nyugdíjas klubok
vezetőinek, a művelődési ház dolgozóinak a szervező munkát és végül megköszönjük Weinmann antal úrnak és csapatának a technikai
segítséget.
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető
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állatok világnapja a jószágportán
Középkorú férfi hozzátartozó kisgyermekkel „beszélget” a háziállatokkal az SDG Közösségi Ház Jószágportáján. A ház és a porta egyik önkéntesét meglátva barátságosan köszön, majd hüvelykujját a magasba emelve, egy kicsit a porta felé mutatva ezt mondja: „Ilyen ötlet…, szuper!”.
És az ilyen és hasonló pozitív, egyszerű, félszavas megnyilatkozások adnak új és új erőt a ház és a porta további önzetlen működtetéséhez. Persze
vannak más megjegyzések, vélekedések is, amelyeket csak egyszerűen tudomásul veszünk.
Október 4-én – Assisi Szent Ferenc halálának emléknapjához köthetően
is – az állatok világnapján azonban minden eddigi programunkat és tapasztalatunkat meghaladó, felemelő élményben volt részük azoknak a kisiskolásoknak, szüleiknek, tanáraiknak, érdeklődőknek és természetesen a
fenntartóknak is, akik meghívásunkat elfogadták és jó szervezettséggel
meglátogatták a jószágportát.
A szép szavalatok, a gyermekkórus szolgálata és a bevezető szavak a Teremtő és a természet, valamint az élővilág és az ember eredendően szép,
harmonikus, de mára sokféleképpen megromlott, vagy egyszerűen csak elfelejtett kapcsolatáról beszéltek. És természetesen arról a szükségről és lehetőségről, hogy a teremtés és a természet rendjéhez újraigazodó életformára van szüksége az embernek, ha nem akar a saját vesztébe rohanni.
Ezt követően a mintegy 200 fős csoport egy része idevonatkozó feladatokat oldott meg a házban, míg a másik fele személyesen ismerkedett a tyúkokkal, libákkal, galambokkal, fácánokkal, kecskékkel, juhokkal, disznókkal, lovakkal és a porta legújabb lakójával, a Bimbó névre hallgató szürkemarhával. S hogy el ne felejtsem, Berci kutyával és számos, ma még
névtelen kiscicával. Aztán a csoportok váltottak. A program szeretetvendégséggel, majd egy szűkebb körben a fenntarthatóságról szóló kérdések
megbeszélésével ért véget.
Assisi Szent Ferencről azt tartja a legenda, hogy amikor az embereknél
süket fülekre talált, akkor – mély, intuitív lelkületével – az égitestekkel, az
ég madaraival és az erdei álatokkal tudott bensőséges kapcsolatot átélni.
Hisszük, hogy ez a csoda velünk is megtörténhet. Ehhez azonban engednünk kell lelkünk eredendő érzékenységének és természetes tudásvágyunknak.
A jószágporta, ahogy nevében is hordozza – missziós, oktatói és terápiás – továbbra is várja mindazokat, akik ezzel az érzékeny lélekkel és tudásvággyal akarják átélni e miliőnek a közösségteremtő, ismeretterjesztő és a
lelket gazdagító ajándékait.
Csobolyó Miklósné

spirituális és Kulturális jótékonysági roma est
A Soli Deo Gloria Közösség és a Dunavarsányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
november 19-én 18 órai kezdettel a soli Deo Gloria Közösségi Házban
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög…” (Gal. 3,28)
címmel jótékonysági, baráti estet rendez.
Az est első részében
az Alsózsolcai Metodista Roma Gyülekezet Ének- és Zenekara
tesz bizonyságot Erdei Nagy László lelkész vezetésével.
A rendezvényünkön és az azt követő napokban
Józsefné Babó Gabriellának a roma kultúrát és lelkiséget
kifejező kerámiáit és képeit is megtekinthetjük.
Az est második része
kötetlen, baráti vacsorával folytatódik mindazok számára,
akik szívesen ismerkednek a roma kultúrával és a vendégelőadóink
spiritualitásával.
A vacsora alatt és után
Csorba János és Petrik Vendel, valamint barátai muzsikája biztosítja a hangulatot.

Az est jelentősége
neves egyházi és társadalmi roma és nem roma személyiségek köszöntőiben is megjelenik.
A tiszta bevételt az alsózsolcai roma gyülekezet templomépítésének javára ajánljuk fel.
Belépő asztalfoglalással és vacsorával: 2.000 Ft
Belépő a bizonyságtételre és a kiállításra (18-20 óra között): 1.000 Ft.
A jegyek a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, a Soli Deo Gloria Közösségnél, valamint a református és katolikus egyházközségeknél igényelhetők.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabó Sándor
elnök

Csobolyó Miklósné
elnök
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Ameddig élek, remélek…
október a reformáció Hónapja

Olvasandó: Jeremiás 31, 1-17

Dum spiro, spero. Ameddig élünk, ameddig
lélegzünk, reménykedünk – mondták a latinok.
Ennek egy kicsit negatív magyaros formulája így
hangzik: a remény hal meg utoljára. A krisztusi
hitünk pedig azt mondatja velünk, hogy a remény nem csak nem csal meg és nem hal meg,
hanem átemel a halálon Krisztus érdeméért az
örökkévalóságba. (Róm. 5,5)
Ez a reménység már a Teremtésben megjelenik, hiszen a teremtés a Mindenható beteljesítő
ígéretét hordozza. Az özönvíz után megerősíttetik az ígéret. Vizek fölött és felhők alatt megjelenik a szivárvány, ami mind a mai napig azok számára is a remény jelképe, akik sem Noéról, sem
a Bibliáról s talán a Jóistenről sem hallottak. A
proféták ezt a reménységet hirdették, amíg eljött
a mi Urunk Jézus Krisztus, a Szabadító.
Addig és azóta is sok kudarcos illúziót éltünk
meg, amely megtanít bennünket arra, hogy egyedül az evangéliumi reménység, mint Isten ajándéka és Krisztus dicsőséges feltámadása az a remény,
amelyre igazán szükségünk van. Szükségünk van
erre társadalmilag és közösségileg egyaránt.
Jeremiás próféta egy olyan időben szól népéhez, amelyben az Asszír Birodalom pusztítása
leáldozóban van, a Babiloni Birodalom uralko-

dása pedig felemelkedőben. A nép hamis illúziót kerget. Azt hiszi, hogy ha elmennek az asszírok és jönnek a babiloniak, akkor immáron minden rendben lesz. És semmi nem lett rendben.
Az asszírok elmentek, de otthagyták a pogány oltárokat, és a nép ragaszkodott azokhoz. A babiloniak pedig jöttek és elhurcolták a népet, s három generáción át fogság következett. A próféta
ebben a helyzetben rombolja az illúziókat, de
hirdeti az Isten végső szeretetét, amely az által
teljesedik be, hogy a nép visszatér Hozzá, nem
más népekben, hanem Urában bízik, újra felépíti a templomot, hűséges lesz a törvényhez és hálával fogadja munkájának gyümölcsét.
A magyar sorsban sok hasonlóságot ismerhetünk föl. Tatárdúlás után török megszállás, majd
Habsburg megszállás, majd Trianon, majd Hitler, Sztálin, majd Kádár s aztán a tankok után
jöttek a bankok… – ahogy azt Pongrácz Gergely megjósolta, s ahogy a jóslat az elmúlt években és napjainkban beteljesedett. Hányan bíztak
a Habsburgokban, hányan a tőlük való szabadulásban, hányan Hitlerben, majd a tőle való szabadulásban, Sztálinba, majd a tőle való szabadulásban. Mennyi hamis váradalom és mennyi kudarcélmény, mennyi illúzió és kijózanodás van a

„Megvan az ideje a születésnek, és megvan
az ideje a meghalásnak…”
mondja a Prédikátor (Préd. 3,2), mi pedig nem
halljuk szívesen. Nagy emberi bűnünk közé tartozik, hogy sokszor nem halljuk szívesen a mondat
első felét sem, mert emberi döntések okán nem
születnek meg azok, akik az Isten akarata szerint
pedig megszülethetnének.
Még inkább nem vagyunk fölkészülve és nem vagyunk sem racionalitásban, sem spiritualitásban
eléggé megerősödve ahhoz, hogy a halállal, a halál jeleivel, a haldokló szenvedésével, igényével és
a hozzátartozók kötelességeivel és lehetőségeivel
igazán szembe tudjunk nézni. Menekülünk a halál elől, pedig tudjuk, hogy életünknek pont úgy
része, mint a születésünk.
A hívő krisztusi ember tudja a halál okát is és tudja a halálra az egyetlen gyógyító megoldást is. A
halál oka a bűn, a halál gyógyulása pedig az isteni
kegyelem, amely feltámadást és örök életet ad. De
még ezzel a hívő tudattal is nehéz búcsúzni, nehéz menni és nehéz az elmenők nélkül maradni.
A Hospice mozgalom ezt a nehézséget veszi magára. Akar okosan és bátran beszélni a halálról és
még inkább törekszik arra, hogy az elmenő és a
maradó az utolsó percig, a lehetőségekhez képest
olyan bensőséges és békességes kapcsolatban legyen, amely mind a testnek mind a léleknek megnyugvást ad a búcsúban is, az elmenésben is és a

maradásban is. Óriási feladat, amit a Hospice vállal, mind az elvek hirdetésében, mind a gyógyíthatatlan betegek gondozásában, mind pedig a halál
elkerülhetetlenségének feldolgozásában.
A Méltóság Mezejének programja a gyermekek
felé fordul. Kertet ültet, amelyben a bimbózó és a
hervadó virágok egyaránt hirdetik, hogy ideje van
a születésnek és ideje van a meghalásnak is. Egy
ilyen kertet hoztunk létre ünnepélyes keretek között szeptember 24-én a Kossuth Lajos Cserkész
Otthon udvarában a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia és a Cserkészcsapat szervezésében. A Krisztusban felkínált örökélet áhítatban történt meghirdetése után Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens ismertette a Hospice szellemiségét.
Jókai Anna Kossuth díjas író mély emberismeretéről, sorsok ismeretéről, korunk szellemiségének
betegségeiről és a mindenre elégséges isteni szeretetről tartott nagy ívű előadást a maroknyi érdeklődőnek. Ünnepi beszédet Csobolyó Miklósné
tanítónő tartott életes példákkal igazolva, hogy az
elmúlás és a halál kérdései a kisgyermek számára
sem maradhatnak olyan tabuk, amelyek aztán felnőve elhordozhatatlan teherként zuhannak rájuk,
hanem a mindezekkel való megfelelő foglalkozás
fontos része a gyermek szellemi, lelki fejlődésének. Az ünnepélyességet a Dunavarsányi Gyer-
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mi történelmünkben is?! Csak a legutóbbit mondom: „ha kimennek az oroszok…” vagy „ha ez
vagy az a kormány megbukik majd jó lesz”. De
az a jó, amire az ember testének, lelkének, egész
lényének szüksége van, csak Istentől jöhet, méghozzá a mi konzekvens hűségünkön keresztül.
Ha akarunk Hozzá megtérni, ha akarunk benső üdvösséges templomot építeni, ha akarunk
Fiának, Krisztusnak az igazi szabadságot adó
„igájába” térni. Ekkor lesz nekünk jó. Ekkor nem
csak vetünk, hanem aratunk is, méghozzá magunknak és gyermekeinknek. Ekkor a reménység nem csal meg, mert az Isten nem csap be.
Meg kell értenünk, hogy az evangéliumi reménység a kritikai újítás igazi, állandó és egyetlen
forrása. Újítani csak reménységgel lehet. Minden
jó igyekezet a jobb jövőbe vetett bizalomteljes reménységből táplálkozik. A hívő ember azonban
előrehívja, anticipálja az örökkévaló világnak értékeit a mába. Erre csak a krisztusi reménység teszi képessé. Ez a reménység ad erőt, hogy e jelenlévő világban az örökkévalóság alternatív fegyverzetével küzdjünk a jóért és a rossz ellen.
„Reménykedhetsz a jövőben – így szól az Úr
–, mert visszatérnek fiaid hazájukba”. Október a
Reformáció Hónapja. A XVI. században ez a nagy
visszatérés történt az Evangéliumhoz. S erre a
nagy visszatérésre van szükségünk és meghívásunk is – egyháziaknak és nem egyháziaknak
egyaránt. Engedjünk e meghívásnak.
A Presbitérium
mekkórus és a Majosházi Református Egyházközség Énekkara tette ünnepélyessé.
Adja a Jóisten, hogy a kert virágozzék s hirdesse, hogy ideje van a születésnek, és ideje van a
meghalásnak. De hirdesse azt is, hogy amikor az
idő betelik, akkor a Krisztusban hívő élet jutalma
az örökkévalóság.
Dr. Csobolyó Eszter
csapatparancsnok

Dunavarsányi Napló
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Baranta edzésekre

Várunk mindenkit szeretettel a
,

aki szeretne közelebbről megismerkedni a magyar kultúr-

ával, hagyományos magyar harcművészettel. Célunk egy
tudatos, múltját, hagyományait ismerő közösség építése. A foglalkozásokon megismerkedhetnek több eszköz használatával (bot, szablya, karikás ostor, kelevéz, Íj, fokos) népi játékokkal, néptánccal, népdalokkal.

Az edzésekre kényelmes ruhát, és 1db 100-120 cm botot (söprűnyél) kéretik hozni!
Hétfő 18-19.30-ig Dunavarsány,
Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka
500 Ft/alkalom
Péntek 17.45-től Dunaharaszti,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(Rákóczi Ferenc út 28.)
500 Ft/alkalom Kis Helga Tel.: 06/30 462-1834

További info: 06-30 420-8754 Ujhelyi Andrea

„Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és a legfőbb
személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást…” Tamási Áron

ADÓ-BIZTOS KFT.

minden, ami:
ADÓZÁS

BIZTOSÍTÁS

• SzJA és egyéb bevallások

•
•
•
•
•
•

Egyéni és társas
vállalkozások,
magánszemélyek részére!

Ügyintézés, szerzôdéskötés,
kárbejelentés,
biztosítási tanácsok!

• Könyvelés

• Adótanácsadás
• TB ügyintézés

• Bérszámfejtés

Lakás, Vagyon
Kötelezô, Casco
Életbiztosítás, Befektetések
Szakmai felelôsség-biztosítás
Egészség- és balesetbiztosítás
Utasbiztosítások

Tel.: 06/20 235-9080

Tel.: 06/20 982-3808
Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. (Posta mellett)
Tel.: 06/24 656-915, Fax: 06/24 656-916

Partnereink:

AKCIÓS LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK 2 havi DÍJENGEDMÉNNYEL!
Meglévô biztosításait felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.
KÖTELEZÔ BIZTOSÍTÁSOK évfordulós VÁLTÁSA november 1-jétôl.
Érdeklôdjön irodánkban, megkeressük az Önnek legkedvezôbb díjat.
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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
06/24 534-575
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 védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 11-12
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 9-11
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos 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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• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is. Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

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

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

• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén
is. Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041

• Üveges, képkeretező. Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
(Dunavarsány, Görgey u. 6/a.)

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

• 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.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
www.kisduna-vizgazfutes.hu

• Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmaszszázs otthonában! Tyúkszem, gombás
köröm, sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• Német és orosz nyelvtanítást, alsó tagozatosok korrepetálást vállalom.
Tel.: 06/20 661-9065
E-mail: csopimari@gmail.com

• Itt a KÖTELEZŐ VÁLTÁS ideje!
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI tanácsadás! Válasszon 16 BIZTOSÍTÓ AJÁNLATÁBÓL! HÍVJON bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!
Tel.: 06/70 346-7594 (Réki Szilvia)
E-mail: sziszko@07gmail.com
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2336 Dunavarsány, Ôsz u. 3.
Tel: 06/24 534-210, 06/20 982-3808
www.aqua-maxima.hu
E-mail: varsany@aqua-maxima.hu

XXII. évfolyam 10. szám

Nyitva tartás:
hétfő-péntek 7.30–17.00
szombat 8.00–12.00

ÔSZI AKCIÓS KÍNÁLATUNK
Caltherm
vegyestüzelésű
kazán 23 KW
Bruttó:
121.900 Ft

Solitherm öntöttvas
vegyestüzelésű kazán 23KW
Bruttó: 139.900 Ft

Kedvező áron kínáljuk további termékeinket:

Solár rendszerek, napkollektorok, kombi cirkók,
kondenzációs készülékek, vegyes kazánok, kandallók,
radiátorok, keringető szivattyúk, komplett fűtési rendszerek,
csaptelepek, házi vízellátók, stb.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Herczeg Mariann üzletvezető, Matló Attila értékesítő

Monox 5000
Szénmonoxid
érzékelő
Bruttó:
9.200 Ft
Greenpro 25-40
keringető
szivattyú
Bruttó:
12.900 Ft
Computherm
rádiós
szobatermosztát
Bruttó:
7.500 Ft

