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Családi napközi
az önkormányzat
az
támogatásával Részletek
5. oldalon
Minden Dunavarsányinak
ezúton kívánok áldott,
békés karácsonyt
és boldog újesztendo
˝t
a képviselo
˝ -testület tagjai,
a polgármesteri hivatal
dolgozói és a
magam
nevében!

Bóna Zoltán
polgármester
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TESTÜLETI HATÁROZATOK

2011. december 13-ai rendes ülés

A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi
Munkatervét.
A testület elfogadta a 2012. évi Rendezvényprogramját.
A képviselő-testület a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár 2012. évre vonatkozó Rendezvénytervét elfogadta.
A testület a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2012. évre vonatkozó Munkatervét jóváhagyta.
A képviselő-testülete elfogadta az elektronikus
médiaszolgáltatási szerződést, amely a Lakihegy
Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kerül megkötésre, és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés
aláírására.
A testület elfogadta azt a használati megállapodást, amely Dunavarsány Város Német Kisebbségi Önkormányzatával kerül megkötésre a
Petőfi Klub használatára vonatkozóan, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felhatalmazta továbbá a Polgármestert a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 16., 17. és 18.1. pontjának megfelelő módosítására, és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat elkészítésére, aláírására.
A képviselő-testület a 2011. évi közbeszerzési
tervet módosította.
A testület az 156/2011. (IX. 13) számú határozat érvényességi idejét 2012. április 15-éig, illetve a soron következő 2012. évi áprilisi képviselőtestületi ülésig meghosszabbította.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy abban a
fogorvosi körzetben, ahol dr. Gyimesi Gergely fog-

Rendeletek:

szakorvos látja el közalkalmazotti jogviszonyban a
fogorvosi feladatokat, a fogászati alapellátást 2012.
április 1. napjával privatizálja.
A testület elfogadta azt az ellátási és együttműködési szerződést, amely a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával kerül megkötésre családi napközi működtetésére azzal, hogy az évente folyósítandó támogatás összege a mindenkori költségvetés terhére történik, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület támogatta Király Richárd
r. alezredes Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő 2012. január
1-jei hatályú, 6 hónapos időtartamú kinevezését.
A testület a „Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület” civil szervezet részére a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig történő használatához megadott polgármesteri hozzájárulást
tudomásul vette, egyben felkérte a városvezetőt a
szükséges intézkedések megtételére.

Zárt ülés:
A képviselő-testület 400.000 Ft + Áfa/év áron
bérbe adja a 0132/21 hrsz.-ú területet a pünkösdi
búcsú rendezvény megszervezésének és lebonyolításának céljából a 2012-2014. évekre a
Happy Vidámpark Kft. (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 219.) részére a pályázati
kiírás szerinti feltételekkel.
A testület felhatalmazta a Polgármestert a
nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megalkotta:
az étkeztetési térítési díjakról szóló 1/2007. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2011. (XII. 14) rendeletét az alábbiak szerint:
A testület a fenntartása alá tartozó intézmények élelmezési nyersanyagköltségét a következőképpen állapítja meg:
a) Óvodai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
347 Ft/nap
b) Általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
449 Ft/nap
- kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)
• 7-11 év
313 Ft/nap
• 11-14 év
356 Ft/nap
- egyszeri étkezés (ebéd)
• 7-11 év
290 Ft/nap
• 11-14 év
331 Ft/nap
c) Felnőtt étkeztetés esetén (19 felett)
- egyszeri étkezés (ebéd)
354 Ft/nap”

A képviselő-testület a fenntartása alá tartozó intézmények étkeztetési
intézményi térítési díját a következőképpen állapítja meg:
a) Óvodai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 347 Ft+ÁFA/nap
b) Általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 449 Ft+ÁFA/nap
- kétszeri étkezés (ebéd, uzsonna)
• 7-11 év
313 Ft+ÁFA/nap
• 11-14 év
356 Ft+ÁFA/nap

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város
2012-2013. évi útkarbantartási munkái” tárgyú
egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) bízta meg
nettó 100.000 Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására,
valamint az eljárás megindítására, és az alábbi
cégek közvetlen felkérésére:
Foocus Kft. (2315 Szigethalom, Hunyadi u. 26.)
Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.)
Reform-Line Kft. (2120 Dunakeszi, Ady Endre u. 9.)
A testület a „Dunavarsány Város parkjainak és
zöldterületeinek gondozása 2012. évben” tárgyú
egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) bízta meg
nettó 100.000 Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására,
valamint az eljárás megindítására, és az alábbi
cégek közvetlen felkérésére:
Kiss Kertész Duó Kft. (6042 Fülöpháza,
041/37 hrsz.)
Ónix Kert Kft. (2700 Cegléd, Otthon u. 3.)
SZIKOMOR HUNGARY Bt. (2141 Csömör,
Tinódi u. 17/a)
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

- egyszeri étkezés (ebéd)
• 7-11 év
• 11-14 év
c) Felnőtt étkeztetés esetén (19 felett)
- egyszeri étkezés (ebéd)

290 Ft+ÁFA/nap
331 Ft+ÁFA/nap

622 Ft+ÁFA/nap”

Az ivóvíz-szolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak
szabályozásáról szóló 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2011. (XII. 14.) rendeletét, az alábbiak szerint:
„Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható ivóvízhasználat legmagasabb díja a 2012. évre
a) ivóvíz szolgáltatási alapdíj
565 Ft + ÁFA/fogyasztó/hó,
b) ivóvízhasználat díja
368 Ft/m3 + ÁFA,
c) lakosság által fizetendő ivóvízhasználat díja

287 Ft/m3 + ÁFA.

A szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 17/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 23/2011. (XII. 14.) rendeletét az alábbiak szerint:
„Az önkormányzati tulajdonú szennyvízelvezető mű használatáért felszámítható legmagasabb díj a 2012. évre
a) szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj 1.302 Ft
+ÁFA/fogyasztó/hó,
b) szennyvízelvezetés díja
968 Ft + ÁFA/m3
c) lakosság által fizetendő szennyvízelvezetési díj 389 Ft + ÁFA/m3,
d) a tengelyen szállított szennyvíz lakosság által fizetendő szennyvízkezelési díja szennyvízcsatornával ellátott területen: 1.777 Ft +
ÁFA/m3,
e) a tengelyen szállított szennyvíz lakosság által fizetendő szennyvízkeze-
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özeledve az év végéhez, városunk és
az önkormányzat
életében fontos az elmúlt
esztendő értékelése, melyet
azonban ígéretes tervek és
izgalmas kihívások között
tehetünk meg.
2011 végén az európai méretű és sok országot összeomlással fenyegető válság
közepette továbbra is elmondhatjuk, hogy Dunavarsány stabilan működik. Természetesen emiatti hálás
örömünket beárnyékolj az a
tény, hogy ez már nem
mondható el sok településről
és általában nem mondható
el országunkról sem. Mindazonáltal nem elég hangsúlyozni az elért eredményeket, hiszen aki az eredményeket nem becsüli, az nem
is érdemli.
Ezen a télen már azt is
örömmel kell megállapíta-
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nunk, hogy intézményeinkben a radiátorok melegek, a
villanyok égnek, a bérek
rendben kifizetésre kerülnek, a közszolgáltatásaink
működnek és intézményeink
zavartalan körülmények között láthatják el feladataikat.
Mondhatja valaki, hogy ez a
minimum. Igaz. De az is
igaz, hogy a világ nagyobbik
fele és országunk településeinek jó nagy hányada ez alatt
a minimum alatt kénytelen
élni. Legyünk hálásan büszkék mindezekre.
Természetesen sajnálatos,
hogy a gazdasági krízis bennünket sem hagy érintetlenül, és a dunavarsányi vállalkozások terheit is növelnünk szükséges. Ez a kis- és
középvállalkozások esetében 1,85%-ról 2%-ra emelkedő iparűzési adót jelenti.
A nagyvállalkozásoknak pedig 300 m2 fölötti ingatlan-

lési díja szennyvízcsatornával el nem látott területen: 1.513 Ft + ÁFA/m3
A képviselő-testület megalkotta a köztisztaságról és a települési szilárd
hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2011. (XII.
14.) rendeletét az alábbiak szerint:
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételének 2012. évi díja:
A fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét az igénybevevő által választott űrméretű gyűjtőedény számának, az adott típusú
gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai:
a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése
304,4 Ft + ÁFA
b) 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése
360,7 Ft + ÁFA
c) 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése
360,7 Ft + ÁFA
d) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény
egyszeri ürítése
721,4 Ft + ÁFA
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazható közszolgáltatási díj –
egy gyűjtőedényre kivetített - legmagasabb évi mértéke a háztartási
hulladék esetében:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
15.828 Ft + ÁFA
b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb
18.756 Ft + ÁFA

nál építményadót kell fizetniük. A döntés sokaknak
kedvezőtlen, de ezzel tudjuk
biztosítani a jövő évi működésünket és végrehajtani fejlesztési terveinket.
Amint a gazdasági környezet megengedi, ennek az
adófajtának a visszavonására is sor kerülhet. A képviselő-testület bizonyára egyhangú szavazással fogja ezt
visszavonni, ha teheti.
A
hulladékszállítás,
szennyvíz és ivóvíz, valamint az étkezési díjak átlagosan az infláció mértékével
emelkednek, s ezek jelentik
a plusz terhet a családok számára. Az inflációt azonban
nem tudjuk átvállalni.
Az a tervünk és ígéretünk,
hogy önkormányzati hozzájárulásban családi napközi
indul, legkésőbb februárban
megvalósul. Az intézmény
működtetését a Magyar Mál-
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tai Szeretetszolgálat fogja
ellátni. (Részletek a 4. oldalon – szerk.)
A közelmúltban több, közszférában dolgozó munkatársunk sok évtizedes szolgálat után nyugdíjba vonult.
Mindannyiunk nevében köszönöm munkájukat és aktív, boldog pihenést kívánok
szeretteik körében sok éven
keresztül.
Szívből kívánom, hogy a
dunavarsányi otthonokban
az év utolsó napjain a szeretet, a megértés, a mérlegelés
és a megbocsátás vegyen lakozást. Ezt segítse elő az
Adventnak és a Karácsonynak örömhíre, amelyről a
mennyei hírnök így beszél:
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme
lesz…”. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljeb
d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény
igénybe vétele esetén legfeljebb

A szabványosított műanyag zsák díja:
a) 60 literes DHRV feliratú
műanyag zsák
b) 120 literes DHRV feliratú
műanyag zsák

18.756 Ft + ÁFA

37.512 Ft + ÁFA
299 Ft + ÁFA /db

559 Ft + ÁFA /db”

A képviselő-testület megalkotta Dunavarsány Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjairól szóló 23/2003. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 25/2011. (XII. 14.) rendeletét az alábbiak szerint:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díja a következő:
Komfortos lakás esetén 278 Ft/m2/hó
Komfort nélküli lakás esetén 139 Ft/m2/hó”

A testület megalkotta a helyi adókról szóló 26/2011. (XII. 14.) rendeletét, amely 2012. január 1-jei hatállyal jelentős változásokat vezet be.
Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a rendelet megtekinthető
honlapunkon: www.dunavarsany.hu

A képviselő-testület megalkotta a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2011. (XII. 14.) rendeletét, mely ugyancsak megtekinthető a
www.dunavarsany.hu oldalon.

Új vezető a családsegítőnél
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2012 januárjától új vezetője lesz
a Dunavarsány és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatnak.

S

olymosi Erika személyében régi munkatársat köszönthetünk az intézménynél, hiszen 1999 óta él
családjával Dunavarsányban, és 2003-tól dolgozik
családgondozóként a Szolgálatnál. Jelenleg tízen dolgoznak a szervezetnél, amely a házi segítségnyújtástól a szociális étkeztetésen át a gyermekekig széles feladatkört lát
el. Erika kinevezése öt évre szól, s azt bizton állíthatjuk,
hogy nem könnyű időszakban veszi át az intézmény irányítását. Talán minden korábbinál több a rászoruló a térségben is, és egyre több családnak kell valamilyen formában segítséget nyújtani. Kívánjuk, hogy az új vezető
segítőivel együtt felkészülten álljon a kihívások elé, és a
Szolgálat a megszokott színvonalon végezhesse a jövőben is munkáját!
Szilvay Balázs

A

Karácsonyi adomány Üzenet
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat egész
évben igyekszik a nehéz
helyzetben lévő családoknál
minden segítséget megadni
problémáik leküzdésében.
Sajnos egyre több azoknak a
családoknak a száma, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudják
számláikat fizetni. Munkánkat
megkönnyíti, hogy településünkön élnek olyan emberek, akiknek természetes, hogy az általuk
már nem használt eszközöket,
kinőtt ruhákat, megunt játékokat
nem dobják ki, hanem behozzák
hozzánk, és mi lehetőséget
adunk arra, hogy mások elvigyék.
Tavalyi első ízben keresett
meg minket egy önkéntes segítő,
és ajánlotta fel segítségét, hogy
saját autójával Ausztriából “cipősdoboz” ajándékot hoz. Ott a
gyerekek nagy lelkesedéssel viszik be ugyanis az iskolába az általuk összerakott cipősdoboznyi

ajándékot, csomagolják és küldik tovább olyan gyerekeknek,
akik örülnek neki. Idén nagy
mennyiségű adományt ajánlottak
fel az osztrák gyerekek, csak a
hazaszállításról kellett gondoskodnunk. Ismét jött az önzetlen
felajánlás egy dunavarsányi úr
személyében, aki saját költségén
szállította ide a csomagokat.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni nekik és azoknak, akik adományaikkal segítik
szebbé varázsolni sok-sok gyermek karácsonyát.
Nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
A Gyermekjóléti Szolgálat
minden munkatársa nevében:
Gyurasics Gáborné

A védőnői szolgálatom
befejeztével köszönettel
és hálatelt szívvel vonulok nyugdíjba. Soha nem
fog megszűnni a segíteni akarás, az egymásra figyelés szívemben.
A legszebb női hivatást, talentumot kaptam a Jóistentől. Jelen lehettem és tanácsaimmal segíthettem az új életek indulását, biztatásommal támaszt adhattam az első szülői bizonytalanságokban.
Megelégedettséggel tölt el, hogy Dunavarsányban 38 éves
szolgálatom alatt számtalan emberi öröm részese lehettem.
Segíthettem gondokkal és nehézségekkel küzdő családoknak.
Üzenem és kívánom a városunkban élő minden fiatalnak, hogy
a pillanatnyi nehézségeken túljutva érezzék meg azt, hogy az
élet egyedüli értelme a gyermekvállalás, az értük való küzdés!
Mindig legyenek olyan elhivatott nők, akik támogatják és
segítik a gyermekeiket nevelő szülőket! E nemes gondolattal
üzenek nekik:
„Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan
Az Élet szépség - csodáld meg
Az Élet boldogság - ízleld
Az Élet álom - tedd valósággá
Az Élet kihívás - fogadd el
Az Élet kötelesség - teljesítsd
Az Élet játék - játszd
Az Élet érték vigyázz rá…”
Kalkuttai Teréz Anya
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden dunavarsányi lakosnak!
Nagyné Könözsi Katalin
védőnő
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Önkormányzati segítség
a kisgyermekes családoknak

I

dén nyáron, a Dunavarsányi Napokon elmondott
ünnepi beszédében tett ígéretet Bóna Zoltán polgármester arra, hogy – bölcsőde hiányában – jövőre önkormányzat
által támogatott gyermekfelügyeleti szolgáltatás indulhat
városunkban.

Az elmondottak végére a december
13-ai testületi ülés tett pontot, ahol a
képviselők egyhangúlag támogatták a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az
önkormányzat közös kezdeményezését.
Ennek értelmében január 2-án nyitja
meg kapuit a Szeretetszolgálat Kossuth
Lajos utcai épületében az önkormányzat
által is finanszírozott családi napközi.
Ezzel régi vágya válik valóra azon kisgyermekes családoknak, ahol a szülők
munkavállalását a gyermekfelügyelet
hiánya nehezítette meg. (Mint ismert, 10
ezer lakos alatt a településeknek nem

kötelező bölcsődét működtetniük, Dunavarsány lakossága pedig jelenleg 8 ezer
lélek körül mozog.)
Rövidesen 14 gyermek számára nyílik
felvételi lehetőség, közülük is a 2 és 3
éves kor közöttieknek. A jelentkezéseket
minden esetben egyedi elbírálás követ
majd, hiszen szociális szempontok alapján történik a kiválasztás – tájékoztatta a
Dunavarsányi Naplót Győri-Dani Lajos, a
Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.
Hozzátette: minden család jövedelmi
helyzete dönti el, mennyi térítési díjat kell
fizetni az étkezésért illetve azért az ellátásért, amelyben a kisgyermek részesül.
A dunavarsányi önkormányzat az
első évben 3 millió forinttal támogatja
a szolgáltatást. Ennek köszönhetően sehol sem lesz 25 ezer forintnál magasabb
a havi térítési díj, de lehetnek olyan családok is, ahol a szociális helyzet miatt
nem kell majd fizetni.
Január 2-ától jelentkezhetnek az érintett családok a Máltai Szeretetszolgálat
épületében.
Szilvay Balázs

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Dunavarsányi lakosként engedje meg, hogy a Napló hasábjain keresztül fejezzem ki örömömet a szennyvíztelep utóbbi
időben tapasztalt működése kapcsán. Mi, akik évekig szenvedtünk a kellemetlen szaghatástól, igazán tudjuk értékelni a jelenlegi állapotot. Csak remélni merem, hogy a mostani szagmentesség nem csupán időszakos, hanem ténylegesen is sikerült megtalálni a megoldást.
Nemrég olvastam a Naplóban, hogy új vezetése lett a telepnek, s elvégeztek néhány műszaki átalakítást, aminek köszönhető ez az állapotváltozás. Köszönettel venném, ha részletesen
is olvashatnánk minderről.
Nagyné Bátor Angéla

Tisztelt Angéla!

A DTV Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint bár tökéletes szagmentességet továbbra sem ígérhetnek a cég munkatársai, valóban számos változtatást vezettek be az elmúlt év során a szag
okozta kellemetlenségek csökkentése érdekében.
A társaság vezetése a vállalat dolgozóival karöltve minden
eszközt bevetett annak érdekében, hogy a korábban fennálló
elkeserítő helyzetet orvosolja. A feltérképezésre már az év elején sor került, a nyár folyamán pedig számos eszköz felújítása
megtörtént. Bizonyos mechanikai elemeket korszerűsítettek, és
a felújítás után most újra működtetik azokat. Az egyik legjelentősebb elem a munkák sorában, hogy a felújítás után újrain-

Előkerült az ellopott
harang
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December 5-én, hétfőn találta meg a
rendőrség két hónapos nyomozás
eredményeként a kisvarsányi temetőből eltulajdonított harangot. Oláh
Krisztián körzeti megbízott tájékoztatása szerint teljesen jó állapotban leltek rá az ellopott, majd elhagyott harangra, s a tettes(ek) felkutatása jelenleg is tart.
Szilvay Balázs
Kedves Olvasók!
Éreztük, hogy valaminek történnie
kell és, hogy Berci atya „relikviája”
megkerül. E harangnak a temetőben
a helye! Kísérje a harang szava szeretteinket utolsó útjára!
Itt mondok köszönetet a rendőrség,
a Triton Security és a polgárőrség
eredményes munkájáért!
Kis R. Sándor
plébános

dították a tároló tavak keverő berendezéseit, aminek köszönhetően megváltoztak az áramlási viszonyok a tavakban, továbbá
a levegőbevitel is megnőtt. A nagyobb hatékonyság érdekében
a tavak felületének tisztítását más technológiával és sűrűbben
végzik a szakemberek.
A számtalan változás mellett újdonságot jelentett az is, hogy
a szennyvízcsatorna-hálózat azon szakaszain, ahol hosszabb
ideig tartózkodik a szennyvíz, kálcium-nitrát használatával
tudták csökkenteni az esetleges szaghatást.
A térség több települése számára ivóvizet szolgáltató, és a
szennyvízelvezetést valamint tisztítást végző, mintegy 7000
fogyasztóval rendelkező dunavarsányi vállalat telephelyén a
változtatásoknak köszönhetően mostanra a lakossági visszajelzések szerint is szagmentesek a mindennapok.
A DTV Zrt. a jövőben is folyamatos fejlesztéseket végez
annak érdekében, hogy a lehető legritkábban okozzanak kellemetlenséget a szennyvíztelep és az átemelők környezetében élőknek. Legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy a lakosság illetve fogyasztóik legnagyobb megelégedésére végezzék szolgáltatásukat. Ennek érdekében például 2012
januárjától egyesített ügyfélszolgálatot nyit meg a cég. A
mostani két helyszín egyike tehát megszűnik és egy helyen,
kényelmesen tudják majd intézni teendőiket az ügyfelek. A
tervek szerint a jelenlegi fogadási időt megtartva Dunavarsányban, a Vörösmarty utcában lesz a hivatalos ügyintézés
állandó helyszíne.
Szilvay Balázs
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KÖLYÖKKLUB HÍRMONDÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a KÖLYÖKKLUB
ellátogatott a TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBA, ahol a

FEDEZD FEL A TUDOMÁNYT
A HÉTKÖZNAPOKBAN!

A

címet viselő rendezvényen vett részt.

kirándulás apropóját a nemrég nyílt „ELTŰNT VILÁGOK! – DINOSZAURUSZOK KORA MAGYARORSZÁGON!” című kiállítás szolgáltatta, ahol képzeletbeli időutazáson vehettünk részt a dinoszauruszok, őshüllők korában, és megismerkedhettünk az ősmaradványok, a kövületek és
az ásványok változatos világával.
A Természettudományi Múzeumba lépve az embert máris
ámulatba ejti az előcsarnokban található bálna csontváz. Az épületben sok érdekes tárgy várt ránk: ásványok, kristályok, kövületek, csontvázak, növények, állatok és emberek maradványain
keresztül fedezhettük fel a Föld változatos világát. A tárlatok,
mint kirakatok, csak egy részét mutatják a tényleges információknak, mellyel felkeltik a látogató érdeklődését, hogy részletesebben megismerkedjen a témával. A múzeum feladata nemcsak
a bemutatás, hanem a gyűjtemények őrzése, ismertetése, mely ha párosul múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel - szolgálja a
művelődését, az oktatást, és a szabadidő hasznos eltöltését.
Következő állomásunk a dinoszauruszok korába vezeti a látogatót, ahol láthattuk az őket körülvevő életteret, megismerkedhettünk testük felépítésével, táplálkozási szokásaikkal. Interaktív bemutatón keresztül utazva figyelhettük meg a Föld változó
felszínét, a kontinensek vándorlását.
Utunk során megcsodálhattuk az ásványtár látványos, kiemelkedő színvonalú kiállítását, ahol a világ különböző tájainak
szépségeiből kaptunk ízelítőt, s érdekességként UV-fénynél világító „köveket” tekinthettünk meg.
A kiállítás során feltett kérdésekre a vendég modern technikai
eszközökkel kap választ: világító térképek, játékos feladatok,
kirakók, kézbe vehető anyagok kapcsán olyan saját élményekre
tesz szert a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti
kincseiből, melyek a gyerekek számára is feledhetetlenné teszik
a kiállítást.

A látványos kupolacsarnok tudományos forgatagoknak, jeles
napoknak ad otthont, mint esetünkben is a Tudomány napjának.
Ez alkalomból a gyermekek nemcsak kézműves foglakozáson
vehettek rész – ahol készíthettek emlékül dinós hűtőmágnest –,
hanem a tudományos vizsgálatokba is belekóstolhattak (kőzettani vizsgálódások, mikroszkópos megfigyelések).
Utolsó megállónkon a korallzátonyok világába nyertünk betekintést, ahol az akváriumok mellett üvegpadlón keresztül a tengerek varázslatos világa mutatkozott meg előttünk. Végezetül a
dinókertbe látogattunk, ahol életnagyságú szoborparkban nézhettük meg a letűnt kor néhány képviselőjét.
Csodálatos érzés volt a természet titkaival ismerkedni s biztos, hogy a gyerkőcökkel még vissza fogunk térni megcsodálni
a kiállításokat, és újra felfedezni az érdekességeket.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását a program megvalósításában, mellyel a résztvevő gyermekek nemcsak élményekben, de ismeretekkel is gazdagodva térhettek haza.
Reméljük, beszámolónk felkeltette érdeklődését, és programjainkra szívesen ellátogat. Szeretettel várjuk!

Az idei évben
december 28-án, szerdán 15 órától

ÉVZÁRÓ TÁNCHÁZ

várja a kicsiket és nagyokat egyaránt
a nagyvarsányi Petôfi Klubban.
Rendezvényeinkről városunk honlapján (www.dunavarsany.hu),
valamint a Lakihegy Rádióban (FM 107) és a Dunavarsányi
Naplóban informálódhatnak továbbra is.

A KÖLYÖKKLUB
NEVÉBEN
MINDENKINEK
KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG
ÚJESZTENDÖT
KÍVÁNUNK!

Kreiszné Nagy Anna
kolyokklubegyesulet@freemail.hu
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Vasúti menetrend - 2012
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Kormány hatályon kívül
helyezte a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatását azzal, hogy a hatálybalépését
megelőző napon a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27) kormányrendelet (továbbiakban: R.) hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012.
december 31-éig alkalmazni kell.
2012 folyamán közlekedési támogatás csak
azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl
meg.
A 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet
hatálybalépését követően új – az R. 2. és 3.
számú melléklete szerinti – szakvélemény
nem állítható ki! Vagyis a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a továbbiakban már nem a
szakorvos vagy háziorvos által kiállított I. fokú orvosi (a köznyelvben „7 pontos papírként”
ismert) szakvéleménnyel kell igazolni. Az új
kormányrendelet alapján csak a mozgásszervi
fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági
támogatásban részesülő, a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű
családi pótlékban részesülő, valamint a BNO
kód XIII. főcsoportjába (csont, izomrendszer
és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diag-
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A közlekedési kedvezmények
rendszerének átalakításával változott a támogatások összege is: a
szerzési támogatás új személygépkocsi vásárlása esetén 900.000
Ft, egyéb esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft, az átalakítási támogatás mértéke pedig az átalakítás költsége, de legfeljebb
90.000 Ft.
Változott a támogatások igénylésének
módja is: ezentúl nem a település jegyzőjénél
kell kérni a szerzési és átalakítási támogatásra
való jogosultság megállapítását, hanem a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivataloknál. A kérelmet postai úton, telefaxon, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi címre:
Pest Megyei Kormányhivatal, Szociális és
Gyámhivatala
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. 1576
Budapest, Postafiók 18.
Kérelmi nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
(2336 Dunavarsány, Árpád u. 7. szám alatt)
vagy letölthető a Pest Megyei Kormányhivatal honlapjáról.
A 2011. évet követően pedig minden év
március 31-éig kell előterjeszteni a közlekedési kedvezmények iránti ügyféligényeket.

Változás a mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiben
nózisra tekintettel megállapított, legalább
40%-os egészségkárosodással rendelkező személyek minősülnek súlyosan mozgáskorlátozottnak.
A közlekedési kedvezményekre való jogosultság ugyanakkor már nincs jövedelmi
feltételhez kötve.
A szerzési támogatás új személygépkocsira,
a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális
igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel
rendelkező, újnak nem minősülő, legfeljebb
négy éve forgalomba helyezett személygépkocsira, segédmotoros kerékpárnak minősülő,
három- vagy négykerekű járműre, vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes gépi meghajtású kerekesszékre használható fel.
A személygépkocsi átalakítási támogatás a
személygépkocsinak automata sebességváltóval vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos
mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához
vehető igénybe.

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya
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HALLOWEEN

A

z Árpád Fejedelem Általános Iskolában minden évben az angolos diákok Halloween délutánt tartanak. Ez egy
angolszász hagyomány; ilyenkor be
szoktunk öltözni különböző jelmezekbe,
és körbejárjuk a várost. Eljött az idei buli
is, amit már izgatottan vártunk.
Az iskolánkban délután 5 órakor gyülekeztünk. Mire besötétedett, összegyűlt a
csapat, és elindultunk. A Polgárőrség autója vezette a sort a biztonságunk érdekében. Minden sarkon megállt, hogy akadálymentesen át tudjunk menni a kereszteződésen. Az utcán a járókelőket
megijesztettük. Volt, akinek ez nagyon
tetszett, de olyan is akadt, aki nem díjazta a poénjainkat.

Luca nap
az iskolában

Fergeteges délután volt december 13-án iskolánkban. Kicsik és
nagyok már napokkal korábban
nagy izgalommal készültek a kézműves foglalkozásokra. Több mint
kétszáz gyermek választotta a
kellemes időtöltést, a Luca napi
játszóházat. Lehetőség nyílt mézeskalács díszítésre, papírhajtogatásra,
gyöngyfűzésre,
batikolásra, gipszfigura
festésére, mandalakészítésre, só-liszt figurák formázására, képeslapkészítésre, makramézásra, dekupázsolásra, csuhéjozásra. Mindezt az
adventi készülődés jegyében tettük. Öröm volt az ünnepvárás az
iskolai közösségben.
Ezúton kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog
újesztendőt!
A dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános Iskola
közössége

Megállónk az új Botos zöldségbolt volt.
Köszönjük, hogy megvendégeltek bennünket mindenféle jóval. Volt chips, cukorka, zsíros kenyér és finom, meleg tea
is, mert bizony kint nagyon hideg volt. Jól
teletömtük magunkat a finomságokkal,
azután elindultunk vissza az iskolába. Az
úton senkit sem hagytunk ki a rémisztgetésből. Nagyon élveztük ezt a kis mókás
kirándulást.
Az iskola aulájában már várt bennünket DJ Orange lézerfényekkel, füsttel és
nagyon jó zenékkel. Táncoltunk, bohóckodtunk, viccelődtünk. Kívánságműsor is
volt, mindenki kérhette a kedvenc számát. Este 9 óráig tartott a Halloween
party.

Nagyon jól sikerült az este, maradtunk
volna még tovább is, de sajnos haza kellett menni. Reméljük, jövőre is szervezhetünk hasonló, jó bulit.
Kocsis Dávid
6. b

Díjat az elsô öt helyezett kap,fônyeremény egy emlékkupa!
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Dunavarsányban járt
a Mikulás
Kedves Gyerekek!
Nagyon örültem, hogy itt lehettem nálatok! Sok-sok helyen
jártam már, de ennyi kedves és okos gyermekkel még nem
találkoztam! Nagyon szép versekkel, dalokkal és rajzokkal
kedveskedtetek nekem, ezért ígérem, hogy jövőre is eljövök
hozzátok!
HO-HO-HO-HÓÓÓ!
A DUFI MIKULÁS
ui: Fogadjatok szót a szüleiteknek, és
tartsátok be, amiket nekem ígértetek!

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
programjai
Grazi kirándulás
Ködös, decemberi reggelen indultunk neki adventi utunknak. Graz már karácsonyi hangulatban fogadta az odalátogatókat.

Tájékoztatjuk vendégeinket
és a könyvtár olvasóit, hogy

a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2011. december 22-étől 2012. január 1-jéig

ZÁRVA tart!

„Lehalkul a város zaja karácsony estére.
Melengeti a lelkünket a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet lelkünkben e napon.
Hogy a fáradt embereknek hitet,
reményt adjon.”

Ezzel a gondolattal kívánunk minden
kedves látogatónknak a karácsony
áldott hangulatában átélt sok szép,
boldog pillanatot, az újévben pedig számtalan
örömteli napot és jó egészséget!

A Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár munkatársai

Felkerestük a nevezetességeket, és közben csodáltuk az itáliai hangulatot árasztó épületeket. Ezután következett a karácsonyi forgatag, ahol egy forró puncs, egy forralt bor, egy
forró tea tette még kellemesebbé sétánkat.

JANUÁRI VÁSÁROK
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január

3.
6.
11.
13.
17.
23.
23.

10-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-17-ig

Látásvizsgálat
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Cipő vásár
Vegyes vásár
Vegyes vásár
Látásvizsgálat
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Kedves Testvéreink!

Ú T R A VA L Ó

Karácsonyi amnesztia

Olvasandó: Máté evangéliuma 1,19-25

zeretünk szabadon élni. A szabadság
utáni vágy jó esetben áldozatvállalásra, rosszabb esetben még törvénytelenségre is késztet bennünket. Sok külső
erő alól szeretnénk szabadok lenni gyermekkorunktól kezdve. Ilyenek a szülői szigor és aggodalom; a tanári, vezetői, társadalmi elvárások; munkahelyi vagy állampolgári kötelezettségek… A sor végtelen,
amihez még jönnek a személyes terhek.
Szabadulnánk emberektől, fájdalmaktól,
emlékektől, lelkifurdalásoktól, komplexusoktól, sok mindentől. De vajon akarunk-e
szabadulni gyarlóságainktól, bűneinktől és
ezek következményeitől? Sokszor nem.
Ezeket megszoktuk, ezekkel jól együtt
élünk még akkor is, ha elvileg tudjuk,
hogy nagy tehertételek rajtunk. Le is mondunk arról, hogy ezek alól szabaduljunk,
amelyeket azért – akárhogy is szépítünk –
nyugodtan nevezhetünk bűneinknek.
A mindenható és szerető Isten a bűneink jogos büntetésétől és ezen keresztül bűneink szaporításától kíván
megszabadítani. Az evangélium így ír
erről: „Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: “József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog
szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő
szabadítja meg népét bűneiből.”

KISVARSÁNY

December 24-én 15 órakor
Betlehemes játék,
24.00 órakor
Éjféli Szentmise.

December 25-én, karácsony napján 9 órakor
Ünnepi Szentmise.

December 26-án, karácsony másnapján
9 órakor Szentmise.

December 27-én, Szent
János napján 15 órakor
Az „újbor megáldása”.

XXII. évfolyam 12. szám

Legtöbbször nem is tudjuk, hogy nem
kell belenyugodni gyarlóságainkba, mert
van szabadulás bűneinkből. Ez a szabadulás Isten Karácsonykor felkínált kegyelmével, amnesztiájával kezdődik. Kegyelmet gyakorol rajtunk, amnesztiát ad
nekünk. A Karácsony az amnesztia napja.
Annak a híre, hogy megszabadulhatunk a
büntetés alól és elindulhatunk a bűneinktől való szabadulás útján is. Megszabadulunk a kárhozattól, a pokoltól, mert Szabadító született nekünk Karácsonykor.
Ezért hívjuk őt Jézusnak. Akik tudják,
hogy megszabadulnak a büntetés alól,
azok – ha még nem teljesen romlott a lelkük – nem visszaeső bűnösök akarnak
lenni, hanem hálából figyelnek a Szabadítóra, s igyekeznek követni Őt. Ezt az
igyekezetet áldja meg a Szabadító azzal,
hogy emberfeletti erőnk lesz, s legyőzzük kísértéseinket, gátat szabunk bűnös
természetünknek. Amíg itt a földön élünk,
ez teljességre nem jut, de már itt elkezdődhet az Istennek tetsző, a rosszal harcban álló, a jóra törekvő élet, s ennek adhat
új lendületet az ez évi Karácsonyunk is.
Sok földi ajándékot kapunk és adunk.
Legyünk hálásak ezért, hogy minden nehézség ellenére még ez az idén is megtörténhet. De ennél sokkal nagyobb a menynyei ajándék. A kárhozat útjáról való szabadulás és az üdvösség útján való járás
nagy isteni ajándék. Örüljünk ennek tiszta szívvel, és éljünk ezzel teljes erőnkkel.
A Presbitérium

December 31-én
17 órakor
Óévi hálaadás.

Január 1-jén
9 órakor
Újévi Szentmise,
Béke világnapja,
Szent Család vasárnapja,
Családok megáldása!

NAGYVARSÁNY
December 24-én
22 órakor
„Éjféli” Szentmise.

December 25-én,
karácsony napján
11 órakor
Ünnepi Szentmise.

December 26-án,
karácsony másnapján
11 órakor
Szentmise.

December 31-én
15 órakor
Óévi hálaadás!

Január 1-jén 11 órakor
Újévi Szentmise,
Szent Család vasárnapja,
Családok megáldása!

Advent és Karácsony
megünneplésére

az Óév hívő számvetésére és az
Újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő programjainkra szeretettel hívjuk
mindnyájukat a református
templomba és az SDG Közösségi Házba.
December 18. 10 óra
Advent negyedik vasárnapi istentisztelet.
December 23. 18 óra
Adventi bűnbánati istentisztelet.

December 24. 17 óra
Karácsonyi istentisztelet a gyermekek műsorával a Közösségi Házban.

December 25. 10 óra
Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. 10 óra
Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31. 18 óra
Óévi hálaadó istentisztelet.

Január 1. 10 óra
Újévi könyörgő istentisztelet úrvacsoraosztással.
Január 8. 10 óra
Évkezdő istentisztelet, Közgyűlés a
Közösségi Házban.

Január 14. 19 óra
Székelyföldi – SDG műsoros bál a
Közösségi Házban.
Január 16-20. 18 óra
Egyetemes Imahét istentiszteletei
a templomokban, a cserkészházban
és a Közösségi Házban.
Az Úrvacsorát bejelentés alapján
a lelkészek a betegek és idősek
otthonába elviszik.
A személyes találkozásig Áldást,
békességet kíván: a Presbitérium!
www.refdunavarsany.hu
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Az ismeretlen Kárpátalja

O

– Újra kulturális est otthona volt a Közösségi Ház –

któber 29-én újból megtelt a Soli Deo Gloria
Közösségi Ház, mely a dunavarsányi Erdélyiek
Baráti Köre valamint az SDG által szervezett kiemelkedő rendezvénynek adott otthont.

2004 óta köztudott, hogy a Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Körének felvállalt
célja, hogy összetartsa az itt élő erdélyi
származásúakat, ugyanakkor megismertesse a helyi lakosokkal a köztük élő, elszakított területekről érkezett honfitársaik szülőföldjét, tájegységeinek sajátos
magyar kultúráját és hagyományait.
E kulturális esten Kárpátaljának, a méltatlanul kevéssé ismert tájegységnek és
lakóinak, a kárpátaljai magyarságnak kívánt figyelemfelkeltő jóvátételt szolgáltatni a Baráti Kör, hiszen Dunavarsány
testvértelepülése a kárpátaljai Csetfalva,
a Trianon Parkban pedig két kopjafát
is faragott a csetfalvi mester, Gergely
István.
Kárpátaljával az est résztvevőit Kovács
Sándor gimnáziumi tanár, kárpátaljai
származású helytörténész varázslatos,
filmvetítéssel egybekötött előadása ismertette meg. Biztosak vagyunk abban,
hogy előadása nyomán aki még nem járt
ezen a vidéken, kedvet kapott ahhoz,
hogy ne csak képeken, de a valóságban is

lássa ezt a sok szépséget, meglátogassa a
régmúltat idéző, és remélhetően szebb jövőért munkálkodó falvakat, városokat, és
betérjen legalább egy fohászra az áhítatot
ébresztő ősi templomokba.
Az est résztvevőinek a jó hangulatát fokozta egy nagyszerű előadás: Pál István
„Szalonna” és bandája zenéje. Napjaink
egyik legkiválóbb magyar prímása Szalonna, és az egyik legtöbbet foglalkoztatott népzenész, a Magyar Állami Népi
Együttes zenekarvezető prímása, aki Kárpátalján, a máramarosi hegyek lábánál
fekvő Visken született. Hallgatva a zenekart és Szalonna húgának, Pál Eszternek
a gyönyörű hangját, ismét bebizonyosodott, hogy a magyar népzene méltán híres, nem nagyon akad párja a világban.
A vacsora után táncházzal folytatódott
az est, melyet Farkas Gábor (Lupi) és
párja, profi néptáncosok vezették, a talpalávalót húzó zenekar pedig a szintén
sokak által ismert Bekecs együttes – és
nem kevésbé híres vezetője, Vavrinec
András volt.

Látva a sok elégedett, jó kedvű vendéget úgy érezzük, hogy a szervezéssel járó
fáradtság megérte. A jó hangulatú baráti
társaság, a szórakozás, táncolás minden
résztvevőnek biztosította a feltöltődést,
és sokuk már a következő, hasonló esemény időpontját kérdezte.
Így hát most üzenjük, hogy jövő év januárjában „visszatérünk” az erdélyi tájakra: január 14-én „Este a székelyeknél”
bálunkra szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
(Részletek a 14. oldalon - szerk.)
Veres Enikő

2011. október, november hónapban
születettek névsora (november 24-éig)
1. Gőz Dorina Hanga
2. Pesti Bálint
3. Keresztes Karolina Kamilla
4. Mucsi Maja Dorottya
5. Lisznyai Szilárd Sándor
6. Ullmann Máté
7. Szabó Zsolt Dominik
8. Takács Ádám
9. Böcsödi Boldizsár
10. Szabó Dorka

október 22.
október 25.
október 27.
október 31.
november 2.
november 3.
november 8.
november 8.
november 13.
november 16.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetet a november 19-ei „Katalin” bál támogatóinak,
szervezőinek és segítőinek.
A Polgármester Úrnak, Szabóné Pál
Orsolyának, a művelődési ház dolgozóinak, a nyáregyháziaknak, a támogatóknak, a segítőknek, az aktív résztvevőknek és minden jelenlévőnek.
Sándor atya

2011. novemberében hónapban
elhunytak
1. Magyar Tamás
2. Szécsi Lajosné
3. Koller Márton
4. Papp János

élt 58 évet
élt 70 évet
élt 78 évet
élt 80 évet
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
06/24 472-010
Egészségház fsz. 36.
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
06/24 521-125
rendelési idõben
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: 11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére:
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 9-11
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
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János:
06/70 938-2905
Grajczár László:
06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor:
06/70 382-3660
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

•

•
•
•
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Eladó egy 4.000 m2-es mezőgazdasági terület Dunavarsányban bányatavak közelében, csatorna mellett. Sóder lehetséges.
Irányár: 300 Ft/m2, megegyezés szerint.
Tel.: 06/1 319-6005, 06/70 569-1121;
e-mail: kalozimarta@t-online.hu
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

•

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasz-

•

Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás el-

•

Minden kedves vásárlónknak kellemes

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

százs otthonában! Tyúkszem, gombás
köröm, sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)
hárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újesztendőt kíván:
Márton Zoltán
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS BOLT
az 51-es számú főúton.

Könyvelés, bérszámfejtés,
adószakértés, társadalombiztosítási ügyintézés, TB
és SZJA bevallások elkészítése. Adóellenőrzés után
észrevételek és fellebbezések írása.
• Egyéni vállalkozók részére
5.000 Ft/hónap,
• Társas vállalkozások részére
10.000 Ft/hónap.
Telefon:

06/30 821-3273 és 06/30 422-8961
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.

ISSN 2060-2812 (Nyomtatott)

*

Következõ lapzárta:
2012. január 10.
***
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
***
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

ISSN 2063-0964 (Online)

16

Dunavarsányi Napló

XXII. évfolyam 12. szám

