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2012. február 17-ei
rendkívüli, zárt ülés

A képviselő-testület a „Dunavarsány
Város parkjainak és zöldterületeinek
gondozása” tárgyú egyszerű közbeszer-
zési eljárás eredményét az alábbiakban
állapította meg:

A Kiss Kertész Duó Kft. (6042 Fülöp-
háza, 041/37 hrsz.) ajánlata érvényes.

A Zöld Dunavarsányért Konzorcium
(2700 Cegléd, Otthon u. 3.) ajánlata érvé-
nyes.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 18.) által benyújtott indoklást elfo-
gadta.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 18.) ajánlata érvénytelen.

A SZIKOMOR HUNGARY Bt. (2141
Csömör, Tinódi u. 17. A. ép.) ajánlata ér-
vénytelen.

A legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
Zöld Dunavarsányért Konzorcium tette.

Az eljárás eredményes volt.
Az eljárás nyertese a Zöld Dunavarsá-

nyért Konzorcium.
A képviselő-testület felhatalmazta a

Polgármestert a vállalkozási szerződés
alá írására.

2012. február 29-ei
rendkívüli, nyílt ülés

A képviselő-testület elfogadta a Gyer-
tyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési
Kft. 2011. évre vonatkozó szakmai be-
számolóját.

A testület a Város Településszerkezeti
Tervének módosítását kezdeményezte an-
nak érdekében, hogy a 0113/6 hrsz.-ú,
180 tulajdonossal rendelkező, osztatlan
közös magántulajdonú területnek a hor-
gásztó part körüli területsávja a terület-
használathoz igazodóan magántulajdon-
ban maradhasson, illetve azért, hogy az
Önkormányzatnak az érintett területsávot
ne kelljen kisajátítania a területre vonat-
kozó Szabályozási terv jóváhagyását kö-
vetően. A testület felhatalmazta a Polgár-
mestert a tervmódosítási eljárás megindí-
tására azzal a feltétellel, hogy a 2011.
július 7. napján hatályba lépett tervezési
szerződés módosításában Lang Miklós és
tulajdonostársai vállalják a Település-
szerkezeti Terv módosítás költségeinek
finanszírozását. A testület elfogadta a ter-

vezési szerződés módosítását, és felhatal-
mazta a Polgármestert a módosító szerző-
dés aláírására, illetve az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a Csepel-sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati Tár-
sulás és a pedagógiai szakszolgálati fel-
adatok ellátására társult önkormányzatok
közötti pedagógiai szakszolgálati felada-
tok ellátásáról szóló Együttműködési
Megállapodást, és kinyilvánította, hogy
nem kíván részt venni a pedagógiai szak-
szolgálati feladatok társulási ellátásában.

A képviselő-testület elviekben támo-
gatta a Dunavarsányi Torna Egylet arra
irányuló törekvéseit, hogy Dunavarsány
közigazgatási területén a látvány-csa-
patsportok helyszínéül szolgáló, már
működő, és az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő sportpálya korszerűsítésére,
vagy új sportkomplexum megépítésére
kerüljön sor, ha a beruházás, a működte-
tés és a rentábilis üzemeltetés jogi, pénz-
ügyi, műszaki feltételei rendelkezésre
állnak.

2012. március 20-ai
rendkívüli ülés

A képviselő-testület a „Dunavarsányi
Naprózsa Lakópark Alapítvány az Életmi-
nőség javításáért” nevű alapítványt 1 mil -
lió Ft-tal támogatja. A támogatás az EU
szabványoknak megfelelő, a Naprózsa la-
kópark területén kialakítandó köztéri ját-
szótér építéséhez használható fel. A testü-
let felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
támogatási szerződést kösse meg.

A képviselő-testület elfogadta a megbízá-
si szerződés módosítását a CO-MEDI-CA-
TUS Gyógyító és Kereskedelmi Kft.-vel,

és felhatalmazta a Polgármestert a szer-
ződés aláírására.

A testület döntött arról, hogy a lakossá-
gi csatornaszolgáltatás ráfordításainak
mérséklésére támogatási igényt nyújt be a
Kincstár területileg illetékes szervén ke-
resztül a vízgazdálkodásért felelős mi-
niszterhez, és kötelezettséget vállalt arra,
hogy a lakossági csatornaszolgáltatás te-
kintetében a támogatással csökkentett
termelői díj és a lakos által fizetendő díj
közötti különbséget a szolgáltatónak
megtéríti.

A képviselő-testület döntött arról, hogy
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár be-
rendezési tárgyainak gyarapítása céljából
a 2012. évi közművelődési érdekeltség-
növelő támogatásra kiírt pályázaton részt
vesz, a pályázati önrészt pedig 300.000 Ft
összegben biztosítja. A testület felhatal-
mazta a Polgármestert a pályázattal kap-
csolatos feladatok ellátására, okiratok alá-
írására és intézkedések megtételére.

Zárt ülés
A képviselő-testület a „Dunavarsány

324/1, 324/2 hrsz.-ú területeken közpark
kialakítás” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította
meg: 

Az Út-Ép-Ker 97 Kft. (1165 Budapest,
Dióssy Lajos út 28.) ajánlata érvényes. 

A Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Du-
naharaszti, Somogyvári utca 27.) ajánlata
érvényes. 

A legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
Gép-Liget Építőipari Kft. tette. 

Az eljárás eredményes volt. 
Az eljárás nyertese a Gép-Liget Építő-

ipari Kft. 
Az ajánlatkérő nem határozta meg a

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

A testület felhatalmazta a Polgármes-
tert a vállalkozási szerződés aláírására.

A testület az általa alapított Dunavarsá-
nyi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő
Bizottságát 1 fő új taggal, Ács Sándorral
kiegészítette. A megbízatást 2012. márci-
us 21. napjával kezdődően 2016. július
15. napjáig tartó időszakra adta. Felhatal-
mazta a Polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.

A következő testületi ülés
várhatóan 2012. április
10-én, kedden 17 órakor
lesz a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében.

TESTÜLETI HATÁROZATOK

Rendeletek
A képviselő-testület megalkotta:
Az Önkormányzat 2011. évi költségve-

téséről szóló 2/2011. (II. 9.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 7/2012.
(III. 1.) önkormányzati rendeletét.

A temetőkről és a temetkezésről szó-
ló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 8/2012. (III.
1.) önkormányzati rendeletét, melyben
módosította a temetőben alkalmazandó
díjakat.

A rendeletek megtekinthetőek a
www.dunavarsany.hu honlapon.
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Tisztelt ünneplő Dunavarsányi Polgárok!
– Bóna Zoltán polgármester március 15-ei, Petőfi Művelődési Házban elmondott beszéde –

É rezte és keseregve dalolta Petőfi Sán-
dor 1848 áprilisában. A dátum fontos.
A március 15-ei forradalom győzött, a

Pozsonyi Országgyűlés ígéretesen hozza tör-
vényeit. Úgy tűnik, hogy a Reformkor igazi,
radikális fordulatot és nagy sebességet vesz. S
ekkor az egyszerű falusi/polgári sorból szár-
mazó költő, a poros Alföldünk szülöttje és
szerelmese fájdalmas életérzéssel fogalmazza
meg a valóságot. Merthogy ő a sikerek köze-
pette is látta azt, miként tornyosulnak a fel-
hők, s hogy igazi optimizmusra nincs sok
okunk. A felszínen lelkesedés és apró sikerek,
a mélyben azonban – az érzékeny költői lélek
és lánglelkű hazafi számára – már érezhető,
hogy a körülöttünk lévő világ nem fogja hagy-
ni érdekünknek kibontakozását, vágyainknak
teljesülését. S vagyunk ezzel néhányan úgy,
hogy a vers megszülethetne ma is. A kettős
mérce gátlástalanságával támadnak hazánkra,
a magyar önállóságra, függetlenségre, a gaz-
dasági és társadalmi elképzeléseinkre, értéke-

inkre Európából, a tengeren túlról, a Kárpát-
medence országaiból és természetesen legfá-
jóbban itthonról. Úgy tűnik, mint ha az egész
nagyvilág és a mi kis világunk fele is éppen
azok ellen a célok és vágyak ellen támadna,
amelyek az 1848-49-es Forradalomnak és
Szabadságharcnak is célkitűzései voltak.

Már oda jutottunk, hogy sokak számára a
gúnybeszéd kifejezésformája lett a szabadság-
harc. Pedig sajnos küzdenünk kell a szabadsá-
gunkért az országon belül is. Mert az nem sza-
badság, hogy szabad nekünk azt gondolnunk,
azt szólnunk és azt tennünk, amit egy hangos,
gátlástalan és a hazaszeretet érzésének híjával
lévő kisebbség megenged nekünk. „A haza-
szeretet, a csirkefogók utolsó menedéke!” –
hallottuk az egyik kereskedelmi csatornán tíz
nappal ezelőtt. Itt tart az ország közvéleményt
formáló elitjének egy része. Ebben a helyzet-
ben sajnos aktuális a szabadságharc, és im-
máron nem csak a szólásé és a tetteké, hanem
lassan az érzéseké is. Mert ezek a megállapí-
tások minden jóérzésű magyart blokkolnak,
sértenek és nagyon sok esetben elérik, amit
akarnak, elveszik az emberek reményét, lel-
kesedését és tettrekészségét. Ezekért is meg
kell harcolnunk, hogy aztán a tettek mezején
tudjuk szolgálni nemzetünket úgy, mint tették
a márciusi ifjak és azt követően a szabadság-
harcosok.

Ebből a lelki, szellemi szabadságigényből
gazdasági, társadalmi és politikai szabadság-
igény származik. Ez utóbbi pedig függetlensé-
get jelent a szó teljes értelmében. Nem elszi-
geteltséget, de a döntéseknek, a sorsunk ková-
csolásának a szabadságát. Természetesen
mindezt a nemzetközi összefüggések tudatá-
ban, a gazdasági realitás figyelembe vételével
és a kultúra sokszínűségének tiszteletben tar-
tásával. Ezeknek a jegyében lehetünk mi sza-
badon és függetlenségben szövetségesei má-
soknak közel és távol, általában és az Európai
Unió országainak egész konkrétan. Ebben az
együttműködésben természetesen a partnerség
a kulcsszó, ahol a résztvevők bár gazdaságilag
lehetnek különbözőek, de a nemzeti méltósá-

got illetően egyik sem emelkedhet a másik
fölé. Ebben a partnerségben lehetséges az
együttműködés, egyéb pedig csak gyarmatosí-
tás, kizsákmányolás és rabszolgatartás a ko-
operáció, a befektetés és a munkahelyteremtés
helyett. Amikor az ember ezt érzi, akkor nyu-
godtan előveheti Petőfinek az idézett versét és
folytathatja „Aki hozzánk jőne mostan / Baja-
inkat osztani, / Aki velünk kezet fogna: /
Nincs barát, nincs atyafi.” S ha így van, már-
pedig egy kicsit így van, akkor nincs más hát-
ra, mint a hazájukat, kultúrájukat, a szabadsá-
got, a függetlenséget és a méltó szövetséget
szerető emberek fogják meg szorosabban egy-
más kezét.

Kezdjük magunkkal ebben az ünneplő kö-
zösségben. Ebben a közösségben és ennek a
szükséges kézfogásnak a jegyében üdvözöljük
szalóci testvéreinket, akikkel immáron tíz esz-
tendeje ápoljuk a nemzetben, kultúrában, cél-
kitűzésekben és nem utolsósorban a vidám
órákban való közösséget. A délután folyamán
bőven lesz alkalmunk arra, hogy visszaemlé-
kezzünk az elmúlt tíz esztendőre. Hogy emle-
gessük a szép órákat, az emlékezetes progra-
mokat és azokat is, akik már nem lehetnek ve-
lünk itt, a földi világban. Most azonban egy
gondolat erejéig a felvidéki testvéreink jelen-
lététől inspiráltan is kötelezzük el újra magun-
kat a határokon átívelő egész nemzeti közös-
ségünk iránti felelősségre, nyitottságra és szo-
lidaritásra. Merthogy a Petőfi féle érzés talán
hatványozottan lehet jelen az állampolgársá-
gukban is megkérdőjelezett felvidéki magya-
rokban, a sokféleképpen fenyegetett délvidéki
magyarokban és a sokszor minősítetten nehéz
sorsot viselő erdélyiekben és csángókban.

Petőfi a XIX. század harcos romantikájával
karddal kívánta megoldani a problémát. Ez a
megoldás a XXI. században már elméletileg
sem működik. Nem marad más hátra, mint az
összefogásunk, a szabadság, a függetlenség és
a szövetségesi együttműködés jegyében olyan
bölcsen és olyan konokul, hogy az egész világ
értse meg belőle, hogy ezzel nem csak a ma-
gunk, hanem az ő javukat is szolgáljuk. 

„Már minékünk ellenségünk
Egész világ, látom én;
Szegény magyar, be magad vagy
Ezen a föld kerekén!”

Szalóccal ünnepeltünk

Az idei március 15-ei ünnepségsorozat keretében ünne-
peltük 10 éves testvérvárosi kapcsolatunkat a felvidé-
ki Szalóc településsel. A délután folyamán a „300 km-

es kézfogás” címet viselő baráti összejövetelen koccintottunk
ezen jeles eseményre. Felvidéki vendégeink és városunk civil
szervezetei Hagen János közreműködésével egy jó hangulatú
honismereti játékban mérhették össze tudásukat, majd a küz-
delem után a megérdemelt vacsorát közösen fogyaszthatták el
a művelődési házban.

Szilvay Balázs
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A meghallgatás Bóna Zoltán pol-
gármester tájékoztatójával kezdődött,
aki elmondta, hogy egy nagyon nehéz
éven vagyunk túl, de még így is sok
sikert könyvelhetett el az önkormány-
zat. Tavaly nem kevesebb, mint 200
millió forint értékben valósultak meg
fejlesztések, többek között a Petőfi
Klub teljesen megújult, a közművek
korszerűsödtek. Az idei évre vonatko-
zóan a városvezető reményét fejezte
ki az 51-es úton megépülő körforga-
lom létrehozására. A régi posta he-

lyén nyáron egy új közparkot szeret-
ne átadni az önkormányzat. Továbbá
beszámolt arról, hogy a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat és a Polgármes-
teri Hivatal közös fenntartásában feb-
ruárban megnyílt az oly régóta várt
városi bölcsőde.

A közmeghallgatáson jelen volt
Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő is, aki a már bevezetett és a még
nem hatályos törvényekről tartott egy
rövid összefoglalót az új Alaptörvény
ismertetése után.

A szennyvíztisztító teleppel kap-
csolatban Ács Sándor, a DTV Zrt.
vezérigazgatója tartott tájékoztatót,
majd válaszolt a kérdésekre.

Ugyancsak részt vett a közmeg-
hallgatáson Király Richárd rendőr
alezredes, a Ráckevei Rendőrkapi-
tányság vezetője, aki beszámolt az
elmúlt év bűncselekményeiről, vala-
mint ismertette a kapitányság jövőre
vonatkozó terveit.

Akik részt vettek a közmeghallga-
táson, sok új információval gazda-
godtak. Amennyiben mégis maradt
kérdés bármivel kapcsolatban, azo-
kat szeretettel várja a képviselő-tes-
tület a következő meghallgatáson,
október 2-án Nagyvarsányban.

Szilvay Balázs

KöZmeghallgaTásT TarToTT
a Képviselő-TesTüleT

KÖTELEZŐ EBOLTÁS

Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 16.30-18.00

kedd, csütörtök: 16-17.30, szombat: 10-11.30

A tartási helyen kért oltás bejelentése:
Dr. Fábián Miklós: 06/30 961-1694

Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06/30 951-0507

Kérjük, az új Kisállat Egészségügyi Könyveket hozzák el!

Kedvezményes oltási díj: 3500 Ft/kutya.
Az ár tartalmazza a féregtelenítés árát is!

Az oltás kedvezményes áron vehető igénybe április és május
hónapban a Kolozsvári u. 1/A. szám alatti rendelőben is!

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2012. március 23-ától április 11-éig
ttüdőszűrést tartunk városunkban,

a művelődési házban. 
Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.

A szűrés időpontja:
hétfő, szerda 12-18 óráig,

kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig.
Április 11-én 17 óráig tart a szűrés.

Személyi igazolványt, TB kártyát, 
valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást
hozzák magukkal.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felis-
merésére. 
Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!

Kérjük Önöket, hogy egészségük érdekében jelenje-
nek meg a szűrésen.

Polgármesteri Hivatal

Most kedvezményes áron kaphatja meg kutyája a kötelező,
veszettség elleni védőoltást az alábbi időpontokban!

2012. április 14. (szombat)
8.00-12.00 KISVARSÁNY
Helyszín: Állatorvosi rendelő,
Kolozsvári u. 1/A.

2012. április 21. (szombat)
9.00-10.00 ERŐSPUSZTA
10.00-12.00 NAGYVARSÁNY
Helyszín: Templom u. 23.

2012. április 26. (csütörtök)
13.00-16.00 KISVARSÁNY
Helyszín: Állatorvosi rendelő,
Kolozsvári u. 1/A.

Március 6-án a képviselő-testület idén elő-
ször közmeghallgatást tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban, ahol az érdeklődők

szép számban gyűltek össze. 



Dunavarsányi Napló 5XXIII. évfolyam 3. szám

• Mit tud mesélni az elmúlt év tapasztalatairól?
- Ma egy új DTV Zrt. áll az ügyfelek rendelkezé-

sére, ami azt jelenti, hogy az ügyfélkapcsolatainkat
megerősítettük, személyes formában egyre gyakrab-
ban találkozunk a megrendelőinkkel és azt a fajta
szolgáltatást, amit eddig is végeztünk, megpróbál-
juk emberközpontúvá tenni. Ez jelenti azt is, hogy
nem büdös a szennyvíztelep, illetve, hogy ha valaki
a DTV Zrt.-hez fordul a problémájával, akkor kész-
séggel segítenek a munkatársak annak megoldásá-
ban. Úgy gondolom, hogy nem a műszaki változá-
sok az igazán fontosak, hanem remélhetőleg érez-
hető módon az a szervezeti vagy kultúraváltás, amit
az elmúlt egy év alatt folytattunk.

• A telephely közelében élők is sokszor panasz-
kodtak arra, hogy kellemetlen szagot éreznek. Ez a
korábban fennálló probléma mostanra megszűnt.
Amikor átvette a DTV Zrt.-t, még milyen problé-
mákkal kellett szembenéznie?

- Valóban a szaghatás volt a legfontosabb problé-
ma, amelyet meg kellett oldanunk. Azok a tevé-
kenységek, amelyek a szigetelésekből, biofilter tisz-
tításból, légelvezető kürtök építéséből állt, juttatott
el minket és a fogyasztókat arra a szintre, hogy most
már nem érezzük a szaghatást. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy soha nincs szaghatás. A rendszeresen
jelentkező bűztől szabadítottuk meg a fogyasztóin-
kat. Amíg persze egy műszaki alkotás működik,
mindig jelentkezhetnek üzemzavarok. Itt az a kér-
dés, hogy milyen gyorsan és hatékonyan tudunk
rendelkezésre állni annak érdekében, hogy a fenn-

álló problémát elhárítsuk. Éppen ezért ebben az év-
ben is azon dolgozunk, hogy ezen a területen tud-
junk előrelépni. Minden olyan berendezés, amelyet
a gondjainkra bíztak, jó gazda gondosságával üze-
meltetünk. Ennek megfelelően bármikor, doku-
mentált módon tudjuk igazolni tevékenységünket,
de a legjobb igazolás az, hogy ha el tudjuk szállíta-
ni a szennyvizet, illetve megfelelően tudunk vizet
szolgáltatni. 

• Azt már említette, hogy nem feltétlenül a mű-
szaki újításokat emelné ki az elmúlt időszakból,
viszont az tagadhatatlan tény, hogy végeztek
olyan technikai fejlesztéseket, amelyeket koráb-
ban nem. Melyek ezek?

- Csak egy apró példát mondanék: egy átemelő-
ben nagyon sok szennyvíz érkezik be, több lakossá-
gi fogyasztó szennyvize egy hatalmas nagy aknába
kerül. Ez bizony szállíthat sok olyan apró tárgyat is,
amelyek össze tudnak állni, réteget képeznek és be-
büdösödnek. A szivattyúinkat átalakítottuk, így eze-
ket az apró uszadékokat most már leszívatjuk, leda-
ráljuk és ebben a formában szállítjuk tovább a te-
lephelyre. Nagyon fontos változás még az is, hogy a
távolról érkezett szennyvizeknél olyan kémiai keze-
lést végzünk el, hogy szállítás közben nem keletke-
zik kénhidrogén. Ez részben azért nagyon fontos,
hogy a szaghatást csökkentsük, részben pedig azért
is nagyon jelentős, hogy a kénhidrogén korróziót
meg tudjuk előzni. Egyebek mellett ez is egy olyan
beavatkozás volt, amit az önkormányzati társulással
közösen valósítottunk meg. 

• A márciusban tartott közmeghallgatáson köz-
ponti téma volt a DTV Zrt. Milyen vonatkozásban
került szóba?

- Legnagyobb meglepetésemre megint főszerep-
lők voltunk a közmeghallgatáson. Az előző évi meg-
hallgatáson is nagyon komoly szerepet játszottunk,
hiszen az egy olyan időszak volt, amikor a talajvíz-
ből fakadó sok kár, illetve a visszatérő szaghatás ha-
tározta meg a kérdéseket. A legutóbbi közmeghall-
gatáson ezek a korábban központi szerepet betöltő
témák elmaradtak, mégis mi voltunk a főszereplők.
Volt olyan résztvevő, aki azt kérte számon, hogy mi-
ért emelkedik az elszállított hulladék szállítása díja -
ugye tudjuk azt, hogy az a szippantott szennyvíz,
amit egy emésztőből távolítunk el, az hulladéknak
számít. Meg tudom nyugtatni a szolgáltatási terüle-
tünkön élő fogyasztónkat, hogy a hulladékelszállítá-
si díjak – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
okán – nem változtak meg, 2012-ben is ugyan olyan
értéken szállítjuk el a hulladékot, mint ahogy azt
korábban is tettük. 

Felvetődött olyan kérdés is, hogy milyen fizetési
módozatok közül van lehetőség választani, illetve mi
melyiket preferáljuk. Elsősorban, mint szolgáltató azt
preferáljuk, hogy kifizessék az ügyfelek azokat a szol-
gáltatásokat, amelyeket cégünk elvégez. E tekintet-
ben nagyon komoly elmaradások vannak mind az
önkormányzatok, mind a fogyasztók részéről, melyet
az is jól mutat, hogy 200 millió forintnyi olyan köve-
telésünk van az egyéni fogyasztóink felé, amely érvé-
nyes, és nincs kifizetve. Bizony az önkormányzatok is
50-60 millió forintot elérő tartozással rendelkeznek,
amit elismertek, csak még nem tudnak kifizetni. Ter-
mészetesen a szolgáltatást ki lehet fizetni készpénz
formájában, csekken, csoportos megbízással, sőt be-
látható időn belül akár mobiltelefon segítségével is,
de mind közül az a legfontosabb, hogy mindenki tu-
domásul vegye: azt a szolgáltatást, amelyet igénybe
vett, ki kell fizetni. Mi a továbbiakban is azon va-
gyunk, hogy fogyasztóinknak segítsünk, és több le-
hetőség közül válasszanak a jövőben is.

Lakihegy Rádió

Tapasztalatok a szennyvíztelepről

További munkahelyeket teremt
ugyanis az Ipari Park. Az elmúlt

időszakban folyamatosan csökkent
a regisztrált munkanélküliek száma,
és nő a foglalkoztatottak létszáma
Magyarországon. Habár még mindig
a fővárosban a legjobb a helyzet, a
Pest megyei statisztikai adatok is
bizakodásra adhatnak okot. A régió-
ban uralkodó munkanélküliségre az
agglomerációban alakuló nagyobb
vállalatok jelenthetnek megoldást
hosszútávon. A dunavarsányi Ipari
Parkot tulajdonosaik elsősorban a
multinacionális, valamint a hazai
nagy vállalatok jelentős területigé-
nyű letelepedésének, valamint a
beszállítók és a helyi vállalkozások

letelepedésének elősegítésére hoz-
ták létre.

Az IBIDEN Magyarország Kft. Eu-
rópa második dízel részecske szűrő,
2004-ben alakult dunavarsányi
gyártóközpontja újabb fejlesztése-
ket, bővítéseket végez annak érde-
kében, hogy versenyképesek ma-
radjanak a piacon. A térség megha-
tározó cége jelenleg a harmadik
üzemi csarnokát építi, elkészülte
után pedig annak segítségével to-
vább növelhetik a termelést. A je-
lenleg 1700 ember számára munkát
adó vállalatnál a beruházásnak kö-
szönhetően további 300 ember ta-

lálhat munkát. Újdonságként szolgál
az is, hogy az Ipari Parkban található
gyártóközpontban folyik majd a ja-
pán anyacég kutatási és fejlesztési
tevékenysége is. Az IBIDEN komoly
összegű iparűzési adójával és új
munkahelyek teremtésével járul
hozzá ahhoz, hogy településünkön
mérsékelje a gazdasági válság okoz-
ta visszaesést.

További változást tartogathat még
az Ipari Park számára az is, hogy egy,
a piacon meghatározó szerepet be-
töltő, teljes részben magyar tulajdo-
nú cég talált itt otthonra. A beköltö-
ző vállalat fő profilja a nyomásos

alumíniumöntészet, amely mellett
számos további feladat- és munka-
fázis (termék- és szerszámtervezés,
modellezés, szerszámgyártás, az
öntvények megmunkálása, felület-
kezelése és szerelése) elvégzésére
is vállalkozik. A cég szinte kizárólag
exportra termel. Leginkább német,
svéd és osztrák autóipari beszállító-
kat lát el öntvényekkel. A beruházás
részleteiről jelenleg annyi tudható,
hogy a Fémöntészeti és Alkatrész-
gyártó Zrt. két ütemben kívánja
megvalósítani a fejlesztéseket, így a
gyártócsarnokok felépülte után
mintegy 500 főt foglalkoztat majd.

Mayer Nóra
(a Lakihegy Rádió riportja alapján)

Több munkaerőre lesz szükség Dunavarsányban

Lassan egy éve, hogy Ács Sándor átvette a városunkban működő,
de a térség több települése számára ivóvizet szolgáltató és

szennyvízelvezetést végző DTV Zrt. vezetését. A zóta számos válto-
zás történt, melyek közül számunkra – itt élők számára – talán a
leg fontosabb, hogy nincs tartós és jelentős szaghatás. A z elmúlt
időszak összegzésére interjú formájában kértük a vezérigazgatót.
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Tisztelt Polgárok!
Nagyon nagy tisztelettel, és megbe-

csüléssel szeretnék most bemutatni
Önöknek két civil szerveződést, és az
együttműködésüket, amely példaérté-
kű összefogásról szól. Értünk, lakó-
kért, családtagjainkért, vállalkozásain-
kért, értékeink megőrzéséért, javaink megóvásáért.

Ezért a továbbiakban havonta ismertetni fogjuk áldozatkész munkáju-
kat, ezzel is segítve a megismerésüket és működésüket.

Stílszerűen, induljunk el a kályhától. 2008-ban Lenhardt Károly vezeté-
sével megalakult a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hagyomá-
nyőrzés, fiatalok nevelése céljából. Sok rendezvényen vettek részt, olykor
a szervezésből is kivették a részüket. Bemutatók tartásával emelték a han-
gulatot, a színvonalat, tették látványossá és emlékezetessé a napot. Tagjaik
tettrekészsége mára túllépte a korábbi célkitűzést, a település védelmét sze-
retnék szolgálni. Az Önkormányzat vezetősége biztosítja a működéshez
szükséges hátteret, a technikát, a felszerelést, az üzemben tartást is.

2011 novemberében városunkban is létrejött Rim György közreműkö-
désével a Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (amelynek jelen-
leg is folyik az ilyenkor szokásos cégbejegyzési papírmunkája) hasonló
célkitűzéssel. Megállapodtak, hogy a két település érdekében munkájukat
a délegyházi egyesülettel karöltve végezik. A varsányi vezetés is támo-
gatja a szárnyait bontogató szervezetet, és ígérik, hogy az eredmények
függvényében fogják a kezdeti összeget növelni a működéshez.

Mint azt Önök is tudhatják, ez év januárjától új Tűzvédelmi Törvény lé-
pett hatályba. Rengeteg változást és átalakítást tartalmaz az állami, az ön-
kormányzati önkéntes, a létesítményi tűzoltóságokra, az önkéntes tűzoltó
egyesületekre nézve. Köztük olyanokat, hogy egyes állami tűzoltóságo-
kon a korábban elvégzett vizsgálatok alapján csökkentik a létszámot és a
gépjárművek mennyiségét, illetve ahol többet vonulnak, ott ezt emelik.
Azon önkormányzatok, amelyekhez az államiak nem tudnak 15 percen
belül kiérkezni, létrehozhatnak úgynevezett önkormányzati önkéntes tűz-
oltóságot.

Térségünket a Pest Megyei Katasztrófavédelemhez tartozó Sziget-
szentmiklósi Állami Tűzoltóság védi. Vonulást 50 km-es működési terü-
leten hajtanak végére. Kicsinek tűnik a távolságunk tőlük, de higgyék el,
tűzoltó gépjárművel nem az. Ha káreseten vannak, és másik riasztást kap-
nak a területükre (akár hozzánk), akkor annak felszámolásához segítséget

kell kérniük, esetünkben ez akár plusz
5-15 perces késést jelent attól függő-
en, hogy honnan érkezik az egység.
Egy terv szerint áprilistól 1 tartalék
gépjármű fecskendőt és 1 vízszállítót
is elvennének, és a vonulós fecsken-
dőket fél-fél rajra (6-6 fő helyett 4-4

lenne) csökkentenék. Ezért szívesen veszik az együttműködő önkéntese-
inket, és elismerik a munkájukat.

A helyzetfelismerést tett követte, és a két szervezet januárban Együtt-
működési Szerződést kötött, hogy a térségeinket hatékonyan tudják véde-
ni. Ez annyit jelent, hogy ha jelzést kapnak, akkor akár a 10. percben meg-
kezdhetik a mentést.

Az azóta eltelt időszakban segítettek korcsolyapályát építeni, sportpá-
lya melletti fákat rendeztek. Szerepeltek a városi „Téltemető” rendezvé-
nyen (Kisze-bábégetés), és koszorúztak az 1848-as megemlékezésen Dél-
egyházán.

Munkájukat a polgárőrök segítik a jelzéseikkel, de civilek és a rend-
őreink is hívják őket, ha káresetet tapasztalnak. Olykor árgus szemekkel
nézik a horizontot, és ha rendkívüli füstölést látnak, a helyszínre sietnek,
hogy mihamarabb segíthessenek.

E nemes és támogatandó szervezeteknek köszönhető, hogy az elmúlt
időszakban keletkezett tüzek nem jártak nagyobb károkozással, illetve
nem történt sérülés, haláleset. A vezetőség hálás mindazoknak, kik a ja-
nuár-márciusi káreseteknél időben telefonáltak.

Elérhetőségeink: 
Rim György (Dunavarsány) 06/30 987-2850
Rim Attila (Dunavarsány) 06/70 348-6092
Lenhardt Károly (Délegyháza) 06/20 321-2255

Támogatásukat előre is köszönjük!
A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számla száma:

10 70 10-22 69 60 07-51 10 00 05

Külön köszönetet mondunk a felszámolások utáni támogatásként fel-
ajánlott dologi adományokért, amelyekkel a további munkánkat segítették.

Patucz Tibor
önkéntes tűzoltó, Dunavarsány

Tisztelettel kérjük mindazokat, akik Dunavarsány közbiztonságát a
szívükön viselik, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támo-
gassák a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület tevékenységét.
Adószám: 18706093-1-13. Köszönettel és tisztelettel,

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület

Segítség az álláskeresőknek – harmadik éve
Rendhagyó, jubileumi összejövetelt tartott a MISA Alapítvány által működte-

tett Szenior Foglalkoztatási Klub az álláskeresők részére február 28-án Dunavar-
sányban, a Petőfi Művelődési Házban. Nagyon sokan voltunk, közel negyvenen,
és nagy örömünkre – a varsányiakon kívül – többen jöttek Délegyházáról, Ma-
josházáról, sőt Taksonyból is.

Első napirendi pontként Schwarcz Gáspár, a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség
vezetője tartott érdekes és tartalmas tájékoztatót az általános, Pest megyét
érintő munkaügyi helyzetről, az ellátás megváltozott rendszeréről, valamint a
közmunka lehetőségekről. Ezután Gulyásné D. Zsuzsanna, a kirendeltség mun-
katársa ismertette az álláskeresők által már nagyon várt, államilag finanszíro-
zott képzési lehetőségeket. Konkrét listát hozott, amelyből bárki kaphatott pél-
dányt. Zsuzsa azt is elmondta, hogy aki szeretné kérni a beiskolázását, annak
nagyon komoly feltételekkel és követelményekkel kell számolnia.

Az előadások után az álláskeresők konkrét álláslistákból kereshették a szá-
mukra jónak tűnő munkahelyeket. Ezt követően folytatódott az ingyenes angol
oktatás Tímárné Csilla vezetésével. 

Március utolsó keddjén ismét várjuk az érdeklődőket.
Fontos közlemény: a korábbi tervtől eltérően, az új tagoknak már március 27-

én, kedden a Szenior Klub összejövetele után kezdődik az angol oktatás! A mun-
kahelyet keresők számára beindult az alapfokú számítógép kezelői oktatás is.

Tisztelt Olvasó!
Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a MISA Alapítványt, hogy továbbra
is segíthessük Önöket. Adószámunk: 18721787-1-13. Köszönjük!

Dr. Gligor János elnök

Szerencse a szerencsétlenségben
Bizonyára sokan látták, hallották a televízióban, rádióban, hogy idős

embereket támadnak meg saját lakásukban, súlyos sérüléseket okozva
kirabolják őket. Sajnos ez az eset már Dunavarsányban is megtörtént.

2012. március 7-én a kora esti órákban egy egyedül élő idős nénihez
mentek be ismeretlen tettesek, akik az asszonyt megverték, pénzét, ék-
szereit elvették.

Hála Istennek volt segélyhívója, amin keresztül segítséget tudott
kérni a Triton Security Kft.-n keresztül a polgárőröktől, akik gyorsan a
segítségére siettek. Sajnos az elkövetőket már nem tudták elfogni, de a
családtagokat értesítették. Az idős nénit olyan súlyosan bántalmazták,
hogy korházba kellett szállítani.

Szeretnénk minden dunavarsányi lakost megkérni, hogy jobban fi-
gyeljenek egymásra, a szomszédokra, az idősekre, és ha valami gya-
núsat látnak, kérjük Önöket, hogy hívják a 06/24 483-279-es tele-
fonszámot.

Fontos, hogy az autó típusát, rendszámát és a gyanús személy ruhá-
zatát lehetőség szerint jegyezzék fel, és ezt a fenti telefonszámon
mondják be. 

Közreműködésük közös ügyünk! Előre is köszönjük!
Triton Security

Saját, önkéntes
lánglovagjaink vannak
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Közeleg a
költészet
napja!

Erre a jeles eseményre is-
kolánk felső tagozata
évek óta Irodalmi játszó-
házzal készül. 

Az alsó tagozat vers- és próza-
mondó verseny keretében em-
lékezik meg József Attila szüle-
tésnapjáról.

Szeretettel várjuk
a város lakosságát!

A rendezvény helyszíne
és időpontja:

Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár,

2012. április 11.,
szerda 14.00.
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Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük 
a Szülői Munkaközösség és az Árpád Fejedelem Általános Iskola

szervezésében jótékonysági 

2012. április 21-én 20 órai kezdettel az iskola tornacsarnokában.

A zenét a Stark Duó szolgáltatja.

A bál bevételével az iskola alapítványát támogatjuk.    
Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók április 2-ától.

Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete
és szülői választmánya

Árpád-bálunkat
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1802. szeptember 19.      1894. március 20.
1. A FENTI INFORMÁCIÓK ALAPJÁN
EGY NÉV?

2. „Az orvosegyetem előtt megállt a tömeg.
Ekkor Petőfi emelkedik fel, mint egy túlvilági
alak, mint egy megtestesült népszenvedés,
mint ítélet, mint a halál angyala: s elüvölti a
„Nemzet Dalát”. E hangok leírhatatlanok.
Most is látom, és hallom azokat. 
És örökké fogom látni és hallani, mert a kép
és a hang elválaszthatatlanok. Emlékezik
vissza:
A: JÓSIKA SAMU báró • B. VÖRÖS-
MARTY MIHÁLY • C: SZEMERE BER-
TALAN

3. „Íme, itt van a sajtószabadság első példá-
nya! A nép hatalmának első műve. Akármi
szabadsága fog is lenni a magyarnak, az a di-
csőség mindig megmarad, hogy a legneveze-
tesebbet, a sajtó szabadságát magunk vívtuk
ki. Mondta a nyomdából kilépő Irinyi József
a/az …….. első – még nyomdanedves – pél-
dányával
A: NEMZETI DAL • B. 12 PONT •
C. ORSZÁGGYÛLÉSI TUDÓSÍTÁSOK

4. Jókai így emlékezik vissza a nevezetes es-
tére „… a színházban tombolt a tömeg és Tán-
csicsot akarta látni, aki szállásán pihent. Tud-
tam, az estét meg kell menteni. Fölszaladtam
a színpadra, hogy szóljak a néphez, és ekkor
lábam a földbegyökerezett, Egy tünemény áll
előttem – Gertrudis - aki levette kokárdáját és
a mellemre tűzte. 
A MŰ CÍME, ILLETVE A „GERTRUDIS”
NEVE?
A: BLAHA LUJZA • B: DÉRYNÉ SZÉP-
PATAKY RÓZA • C: LABORFALVY
RÓZA

5. A Börzsöny északi lejtői és a Középső-Ipoly
mocsári árterei, égeres láperdői fogják közre a
Duna–Ipoly Nemzeti Parkot. Az itt található
egykori várról így ír a költő:

„… Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; /
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, /
Tetején lobogós hadi kopja. / Két ifiú térdel,
kezökben a lant, / A kopja tövén, mintha volna
feszület. / Zsibongva hadával a völgyben alant
/ Ali győzelem - ünnepet ület.”
MI A VÁR ÉS A KÖLTŐ NEVE, A VERS
CÍME ?

6. Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Határában a Batu, Siban és Szübetej vezette
seregek győzelmet arattak a magyar csapatok
felett. A csatában elesett Tomaj nembéli Dé-
nes, Szerafin fia András, és a Rátót nembéli
Mátyás. 
KIK VOLTAK ŐK?

7. VÁLASZOLJON IGEN / NEM–MEL!
a) Igaz-e, hogy az ősember egykori lakhelye
által elhíresült Istállóskői-barlang a Zemplé-
ni-hegységben található?
b) Igaz-e, hogy a „névtelen jegyző” Anony-
mus, abban az írásában, ahol így ír: „azon a
helyen a vezér és nemesei elrendezték az or-
szágnak minden szokástörvényét meg vala-
mennyi jogát…” tehát itt, Pusztavacsra gon-
dolt?
c) Igaz-e, hogy az ország legrégebbi rene-
szánsz faragványos köve – a város jelképének
is számító –, az úgynevezett „VETÉSI-KŐ”
Veszprémben található?

8. Valószínűleg a korai ókeresztény kápolnák,
templomok alapján kapta a város a középkor-
ban a latin Quinque Ecclesiae, a német Fünf-
kirchen, azaz magyarul az Öt Templom Váro-
sa elnevezést. MILYEN NÉVEN ISMER-
JÜK MA A VÁROST ?

9. A Vasas labdarugója. Az 1952-es helsinki
olimpián tagja a győztes magyar csapatnak.
1965 őszétől Ilovszky segítője az első csapat-
nál, majd átveszi az együttest. Irányításával a
Vasas 1966-ban magyar bajnokságot nyer.
VEZETÉKNÉV: Az istállóban tartott, csak
napközben kihajtott állatok őrzője.
KERESZTNÉV: a régi germán Chlodovech
névnek a francia formájából származik. Leg-
ismertebb képviselője a XIV-dik. Női párja a
Ludovika és a Lujza.

10. Ismert ökölvívó. Legjobbnak tartott mér-
kőzését 1997. X. 25-én Budapesten vívta Ari-
el Hernández ellen. Profi pályafutását 2000.
november 6-án kezdte, az Universum Box-
Promotion profi versenyzőjeként. Több mint
öt éven át volt a WBO félnehézsúlyú világ-
bajnoka, majd a WBC cirkálósúlyú világbaj-
noka lett.
VEZETÉKNÉV: Fák sűrű csoportja által lét-
rejött természetes vagy telepített élőhely.
Rejtvényünkben ilyen, aki itt él.
KERESZTNÉV: Csolt régi magyar személy-
név. Eredete azonos lehet a Solt, Zoltán, és
esetleg a Csolta névvel. Az ótörök sultan szó-
ból származik.

11. Az első magyar olimpiai bajnok. Eredeti-
leg építészmérnök, de emellett gyorsúszó,
labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a
magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi
kapitánya. A sport-sajtó által adományozott
beceneve a „magyar delfin”.
VEZETÉKNÉV: Az emberiség egyik legré-
gebben használt, a csónaknál nagyobb jármű-
ve. Rejtvényünk esetében a járművön dolgo-
zó személy.
KERESZTNÉV: A napját február 23-án ün-
neplő, német eredetű név. Jelentése: szakérte-
lem, tündér, tanács.

12. Kézilabdázónő. 1981-ben kezdett az Épí-
tők SC-ben. Nyolcszoros magyar bajnok. Tu-
dása alapján az év magyar kézilabdázónője –
1989, 1991, 1995. Az atlantai olimpián a
bronzérmes, a sydney olimpián az ezüstérmes
csapat tagja.
VEZETÉKNÉV: Európában és Magyarorszá-
gon is gyakori gyógynövény. Ez a tüskés (tu-
lajdonképpen tövises) cserje a szilva egyik
rokona. Hegyoldalak, erdőszélek, cserjések,
napfényes erdők növénye. Termése kék, ha
megérik fekete.
KERESZTNÉV: A név latin eredetű. Jelen-
tése: „boldogságot hozó”.

Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy vannak
nevek, amelyek túl azon, hogy megjelenítik
az adott embert, önálló értelemmel is bírnak.
Vegyük például Fejes Endre Rozsdatemető
című regényének főhősét, Pék Máriát, akinek
neve egyben egy foglalkozást is jelöl. Ebben
a játékban a neveknek ezt a tulajdonságát/ér-
dekességét használjuk ki úgy, hogy ismert
magyar sportolók VEZETÉKNEVÉT a Magyar
Értelmező Kéziszótár segítségével értelmez-
zük, KERESZTNEVÉT pedig a Magyar Utónév-
könyvben szereplő adatok alapján ismertet-
jük.
A leírtak/elmondottak alapján a fentebb emlí-
tett Pék Máriát így ismertetnénk;
VEZETÉKNÉV: Őrölt gabonából sütéssel –
alapélelmiszert – készítő szakember. (PÉK)
KERESZTNÉV: Eredeti héber formája Mir-
jam volt. Az utóbbi száz évben a legtöbbször
anyakönyvezett női nevünk. (MÁRIA)

„12 AZ EGY TUCAT”
3. forduló

Továbbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk harmadik fordulójá-
nak kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket április 10-éig kérjük

megküldeni e-mailban (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borí-
tékban is leadható a művelődési ház irodájában.
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M egszoktuk a kultúros lányok-
tól, hogy mindig az aktualitás-
nak megfelelő programmal

készülnek nekünk. Így volt ez február
25-én az úgynevezett télűző hagyo-
mányőrző napon is. 

Ötletes, barátságos, mulat-
tató volt ez a délután. Főleg
a gyerekeknek, de a felnőt-
tek is jól érezték magukat.

Ezt azért írom, mert mi,
banyák hárman: Uhric Ma-

rika, Vörös
Marika és jó-
magam ha-
gyománynak
megfelelően
jelmezbe bújtunk saját
szórakoztatásunkra. Így a
ropogó tűz közelében el-
zavartuk a telet, sőt még
a parázson is átléptünk.
Úgy látszik, megvolt a
hatása mindennek, hiszen
a napsugaras március be-
köszöntött.

Nem tudunk elég hálásnak lenni eze-
kért az ötletes, kellemes délutánokért,
amelyeket ezek a lányok produkálnak a
gyerekek és felnőttek szórakoztatására.
Kívánjuk, hogy még hasonló délutáno-
kat szerezzenek, szervezzenek. Ehhez
kívánunk nekik jó egészséget, további
sok sikert.

Kobzik Anikó

Vásárok, termékbemutatók
Március 28. Szemvizsgálat 14-16-ig.
Március 20. Méteráru vásár 8-11-ig.
Március 21. Vegyes vásár 9-12-ig.
Március 29. Vegyes vásár 14-17-ig.
Április 13. Vegyes vásár 9-12-ig.
Április 16. Vegyes vásár 9-12-ig.
Április 18. Vegyes vásár 9-12-ig.
Április 19. Vegyes vásár 9-12-ig.
Április 24. Vegyes vásár 8-11-ig és

13-17-ig.
Április 27. Vegyes vásár 9-11-ig.

Újra nyitva a nagyvarsányi könyvtár! Ismét látogatható a könyvtár Nagyvarsányon!
Az új helyszínen – Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsányi Tagó-
vodája – minden szerdán 15.00 és 17.00 között várja az Olva-
sókat Vásárhelyi Emőke könyvtáros.
A helyiségbe bemenni a „Könyvtár” feliratú kapucsengő meg-
nyomása után lehet!

Új nyitva tartás Kisvarsányban!
A Petőfi Művelődési Házban (Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.)
működő Könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint változott:

Hétfő: 9.00 – 17.00 óráig
Kedd: 9.00 – 17.00 óráig
Szerda: SZÜNNAP
Csütörtök: 9.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 15.00 óráig

A Könyvtár telefonszáma: 06/24 534-251.

Minden Kedves Olvasót szeretettel várunk!
Vásárhelyi Emőke

könyvtáros
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Szeretettel várunk Benneteket a soron következő Klub alkalmunkra!

2012. április 17. (kedd) 10 óra.

Cím: Helyes táplálkozás kisgyermekkorban.

Vendégünk: Vízhányó Anita védőnő, aki jelenleg
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi

Karának  táplálkozástudományi mesterképzését végzi

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A foglalkozás látogatása és az előadáson való részvétel ingyenes!

Minden kedves babás mamát szeretettel várunk!

Banyák, gyerekek és családok
együtt ûzték el a telet



ÚT RA VA LÓ

Életünk útján sok mindent cipelünk a
szó szoros és a szó átvitt értelmében
egyaránt. A napi bevásárlás tárgyait

toljuk a bevásárlóközpontok kocsijában,
vagy cipeljük a kosarában, aztán hazáig a
sajátunkban. Legtöbbször valami van a ke-
zünkben, amit egyik helyről a másikra
örömmel vagy zsörtölődve szállítunk.
Ezeknél legtöbbször sokkal nehezebb az a
lelki, gondolati teher, amitől nem tudunk
szabadulni, amit szintén viszünk magunk-
kal mindenhova, mint csiga a házát. Leten-
nénk a terheket, de nem tudjuk. S ha néha
sikerül, újabbakat kapunk helyébe: aggo-
dalom, szorongás, sértettség, rossz lelkiis-
meret, félelem, kilátástalanság stb. De ter-
mészetesen vannak édes terheink, kedves
feladataink, jó érzéseink, megnyugvásaink
is. Néha annyira, hogy nem is mi visszük
őket, hanem azok visznek minket.

Húsvétkor is cipekedünk. Sonka, tojás,
sárga túró, italok, kölnik, csokik – aki
megteheti. Visszük a gyászunkat és az
emlékeinket is, a hiányérzeteinket, a szo-
morúságainkat. Visszük halálos életünket
és az élet iránti vágyakozásunkat.

Aki templomba is megy, oda is viszi a
fájó és jóra vágyó érzését egyaránt. Talán
öntudatlanul is azért, hogy az oltárról, az
úrasztaláról az örök élet reményével gyó-
gyítsa magát. De vajon tudunk-e mi vin-
ni valami pozitívumot Krisztushoz,
Krisztusnak, mint ahogy ezek az asszo-
nyok tették, vagy nekünk csak evilági
ehető, iható javakkal van tele a kezünk,
vagy – ami még ennél is rosszabb – ezek
hiányától szomorú a lelkünk? A jeruzsá-
lemi asszonyok vitték az illatszereket, a
balzsamot. Ebben a tettükben benne volt
a konok vágy, hogy nem adják át a halál-

nak azt, akit szeretnek. Kétezer évvel az
első Húsvét után, immáron a Feltámadás
tudatában mi mit vihetünk Krisztusnak?
Mi nem vihetünk kölnit és balzsamot, de
mi is vihetjük a konok és hálás hitünket
az élet győzelmében. Abban a győzelem-
ben, amit Krisztus szerzett, de nekünk is
szerzett.

Ránk köszönt a Húsvét. A megbocsát-
tatásba és az örök életbe, a Krisztus ke-
gyelmébe és Krisztus győzelmébe vetett
bátor és kompromisszummentes hitünk
legyen az, amivel Nagypénteken Krisztus
keresztjéhez, Nagyszombaton Krisztus
sírjához és Húsvétkor Krisztus üres sírjá-
hoz látogatunk lélekben, és ezt az ajándé-
kot vigyük el szeretteinknek, barátaink-
nak a húsvéti találkozásaink alkalmával.
Áldott, boldog Húsvétot kívánunk.

Presbitérium

„... és magukkal vitték az elkészített illatszereket…” (Lk 24,1/b)

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2010-es személyi jövedelemadójuk
1%-ával alapítványunk és alapítványunkon keresztül a református gyülekezet, a
cserkészcsapat és a Soli Deo Gloria Közösség által szervezett dunavarsányi hitéleti,
ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segítették elő.
A javunkra történt rendelkezések kapcsán 241.384 Ft-ot fordíthattunk a fent említett
szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését.
Tisztelettel kérjük, és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett szolgálati területek
anyagi támogatására a 2011-es személyi jövedelemadójuk 1%-ának szíves felajánlását.

Adószám: 19178123-2-13
Kuratórium

A Magyarországi
Református Egyház 

helyi gyülekezeteként ezúton is köszöne-
tet mondunk mindazoknak, akik 2010-es
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a
Magyarországi Református Egyház ifjú-
sági, szociális, kulturális és missziói mun-
káját segítették elő.
Mint ismeretes, az így felajánlott összeg
országos egyházunk (tehát nem dunavar-
sányi) fontos bevételi forrása, amelyet
egyebek mellett a fenti célokra fordít, és
így folytatja azt a több mint fél évszázados
magyar kultúrát és magyar nemzetet szol-
gáló tevékenységét, amelyet minden törté-
nelmet szerető ember ismer és elismer.
Tisztelettel kérjük, és bizalommal várjuk
továbbra is a fent említett országos refor-
mátus szolgálati területek anyagi támoga-
tására a 2011-es személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának szíves felajánlását.

Technikai szám: 0066
Presbitérium
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2011. december – 2012. január
hónapban születettek névsora 

1. Csukodi László élt 55 évet

2. Mészáros Éva élt 55 évet

3. Németh Ernő József élt 64 évet

4. Keglovits Józsefné élt 98 évet

2011. december – 2012. január
hónapban elhunytak névsora

1. Illés Gergő január 27.
2. Frigyer Bence január 27.
3. Simon-Perjési

Szintia Gabriella január 30.
4. Oláh Noémi február 2.
5. Romhányi Zsófia február 15.

Április 1. 10.00 Virágvasárnapi zenés istentisztelet
Nancy Lincoln amerikai
lelkész igehirdetésével,
András Lincoln énekszolgálatával
és a Beregszászi unokák hegedűjátékával

Április 5. 18.00 Nagycsütörtöki úrvacsorás / eucharisztiás
istentisztelet

Április 6. 10.00 Nagypénteki ünnepi istentisztelet
Április 6. 18.00 Nagypénteki bűnbánati istentisztelet
Április 7. 18.00 Nagyszombati bűnbánati istentisztelet
Április 8. 05.30 Napkeltés feltámadási istentisztelet –

SDG Közösségi Ház
Április 8. 10.00 Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással
Április 9. 10.00 Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással

Húsvéti református istentiszteletek
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Húsvéti szertartásaink
Húsvétvasárnap 
Délegyháza 7.30 Szentmise
Kisvarsány 9.00 Szentmise
Nagyvarsány 11.00 Szentmise

Húsvéthétfő
Nagyvarsány 8.00
Kisvarsány 9.00

ARómai Katolikus Egyházban a húsvéti elő-
készület hamvazószerdával kezdődik. A
szertartás lényege: hamvazkodjál ember,

emlékezzél, hogy porból lettél, és porrá leszel. 
Ez a bűnbánati előkészületünk Istennel való

belső kapcsolatunk erősítése. A böjt a bűnbánat
megnyilvánulása. Már Izajás próféta könyve is is-
meri az igazi és a hamis böjt közötti különbséget.

„Talán az ilyen böjt tetszik nekem,
és ilyen az a nap, amelyen az ember
megsanyargatja magát?
Lehajtjátok fejeteket, mint a káka,
És zsákot meg hamut teríttek magatok alá:
Ezt nevezitek ti böjtnek,
Olyan napnak, mely tetszik az Úrnak?”

Az igazi böjt hiteles megtéréssel jár, ez az
igazi öröm. Olyan, mint a tékozló fiú hazatérése
és befogadása a szülői házba. A megtérés Isten
és a bűnös személyes kapcsolatát érinti.

Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, bűne nem
volt, az Atya akaratát a legtökéletesebben akar-
ta teljesíteni. Jézus Isten fia – Isten és ember –
Istenember. Az ember – az ítélettől ő is fél –
böjti magányában így imádkozik – Atyám vedd
el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom tel-
jesedjék, hanem a tiéd, Atyám.

A húsvét ünnepének közvetlen közelségét a
virágvasárnap jelenti a katolikusok számára. A
pap a ministránsokkal a hívek között vonul be
barkával az oltár elé. Ezzel Jézus jeruzsálemi be-
vonulására emlékezünk. A nép „Hozsanna Dávid
fiának” kiáltással üdvözli. 

A virágvasárnap a nagyböjti előkészület csú-
csa. A pap a vértanúságot jelképező piros ruhát
veszi fel. A misén Máté, Márk, Lukács evangéli-
umából a passiót olvassák fel.

A húsvét előtti nagyhét három napja – a szen-
vedés, a halál és a megváltás – a katolikus ke-
resztények legfőbb eseménye.

Nagycsütörtök: az utolsó vacsora emléknapja.
Jézus tanítványaival együtt van. Vacsora előtt
megáldja, majd megtöri a kenyeret, utána meg-

áldja a bort. A megtört kenyér Krisztus megalá-
zott testét, a bor pedig kiontott vérét jelképezi.
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Ez az
eucaristia, az oltáriszentség megalapításának
pillanata. A római katolikusok szentmiséjén az
eucaristia részében naponta megújul, megis-
métlődik. A székesegyházakat kivéve minden
templomban egy mise van. A székesegyházban
délelőtt tartják a krizmaszentelési misét. Ezen
az egyházmegye minden papjának részt kell
vennie, itt megújítják papi fogadalmukat. A
püspök megszenteli a következő évben használt
szent olajakat és krizmát. 1. Keresztelők olaja.
2. Betegek kenete. 3. Krizma (balzsammal ke-
vert faolaj, kereszteléskor, bérmáláskor, pap-
szenteléskor és templomszenteléskor használ-
ják). A pap nagycsütörtökön, az esti misén fehér
ruhában van, az orgona, a csengők és a haran-
gok a „Dicsőség a magasságban Istennek” szól-
nak. Húsvét vigíliájáig orgona, csengő, haran-
gok nem szólalnak meg. (A harangok Rómába
mentek.) Jelképe: Jézus mellett senki sem szólt.
A prédikáció után jön a lábmosás, Jézus tanítvá-
nyai lábát megmosta – ez a szeretet és alázat
jelképe. A mise végén oltárfosztás, amely azt
jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól.
Mise után virrasztást szoktak tartani – Jézus ta-
nítványai elaludtak.

Nagypéntek: nincs mise, csak igeliturgia. A
keresztutat 3 órakor végzik Jézus halálának em-
lékére. A pap a szertartást piros öltözékben vég-
zi. A tabernákulum előtt a papság és a segítők
leborulnak. Az igeliturgia részei: Isten szenvedő
szolgájáról szól az olvasmány, János evangéliu-
mából a passió. Utána tisztelgés a kereszt előtt
(ez évente csak egyszer van), végül az áldoztatás
szertartása következik. Nincs áldás, elbocsátás.

Nagyszombat: Sötétedés után vasárnapi vigí-
lia. A legbonyolultabb szertartás. A pap az öt
részből álló szertartást fehér öltözékben végzi.
1. Fényliturgia: tűz megáldása, arról a húsvéti
gyertya meggyújtása. A húsvéti gyertya a feltá-
madt Jézust jelképezi. A templomba való bevo-
nulás után a pap a húsvéti örömünnepet énekli.

2. Igeliturgia: 7 ószövetségből, 1 szentleckéből
és evangéliumi részből áll. Legalább 3 ószövet-
ségi részt kell felolvasni. A Szentlecke előtt
megszólal az orgona, a harangok és a csengők.
Szentlecke után éneklik az Alleluját. 3. Keresz-
telési liturgia: ekkor történik a keresztelés. Ez
ősi hagyomány. A keresztkutat és a vizet meg-
áldják. 4. Eucaristia: hagyományos rend szerint
folyik. 5. Körmenet: a mise végén „hirdeti a vi-
lágnak” Krisztus feltámadt.

Húsvétvasárnap: délelőtt ünnepi szentmise.
Ételszentelés – bárányhús, kalács, tojás, sonka,
bor. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor
Krisztus vérét jelenti. A tojás az újjászületés jel-
képe.

Józsa Sándorné
hitoktató

Húsvéti előkészületek a katolikus egyházban

Kisvarsány

Nagycsütörtök 18.00
Nagypéntek 18.00
Nagyszombat 19.00
Szentmise és körmenet

Délegyháza 

Nagypéntek 14.30
Keresztút – a „Józan tanya” előtti
keresztútnál.

Nagyvarsány

Nagycsütörtök 16.00
Nagypéntek 16.00
Nagyszombat 16.00

Szentségimádás
Kisvarsány 9.00-18.00
Nagyvarsány 12.00-16.00

Nagyheti szertartásaink
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Idén a nagyobbak szabadidejéhez igazodva február 22-én rendeztük
meg kicsik és nagyok nagy örömére a hagyományos Farsangi
Bálunk. A gyerekek és a szülők lelkesen készültek az eseményre.

Örömmel vettük a sok ötletes jelmezt, és a finom süteményeket, me-
lyek a szülők szorgos munkáját dicsérik.

A gyerekeket Gergőné
Varga Tünde alpolgármes-
ter asszony köszöntötte,
majd egy közös körtánccal
kezdtük el a mulatságot.
Ezután a jelmezek bemuta-
tása következett. A nagyob-
bak, már saját maguk, kis
versikékkel igyekeztek fel-
fedni kilétüket, a babákat
pedig szüleik mutatták be.

Miután megismertünk mindenkit, kezdődhetett az önfeledt tánc. 
Az esemény alatt kézműves asztal üzemelt, ahol a gyerekek elké-

szíthették farsangi álarcaikat, tésztaláncot fűzhettek, és bohócot haj-
togathattak. Nagyon szép szemüvegek és ékszerek készültek, a gye-
rekek nagyon élvezték a programot. Az éhségünket a szülők által ké-
szített finomságokkal csillapítottuk.

Köszönet mindenkinek a részvételért és a munkáért. Jövőre is vá-
runk mindenkit szeretettel!

A Nemzeti Ünnep közeledtével játékos programra invitáltuk a gyerekeket:
TAVASZI HADJÁRAT AZ 1848-49-ES 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SZELLEMÉBEN
Akadályversenyt szervez-
tünk fejtörőkkel, irodalmi
kvíz és történelmi kereszt-
rejtvény várta a nagyokat,
míg a kisebbek játékos fel-
adatokkal mérhették össze
tudásukat. A szellemi vetél-
kedőn túl az ügyességüket a
sportfeladatokban mutathat-
ták meg. Az első kihívás a

csapatok számára a névválasztáshoz kapcsolódó mottó megfogalma-
zása volt, melyben ügyesen helytálltak. 

„Mi vagyunk a fiatalok, / A csatában harcolunk,
Most egy hadjáratba indulunk, / Elesni biztos nem fogunk!”

Márciusi Fiatalok

A menetlevélben igazolták a 9 állomás teljesítését, ahol a „Forradal-
mi útvesztő” és az „Irány a csatatér!” állomások bizonyultak a leg-
népszerűbbnek. Mindenki számára a legfelemelőbb pillanat mégis az
oklevelek átvétele volt. A kellemes időtöltés mellett ötletünk isme-
retterjesztő programnak is bizonyult. Minden résztvevőnek gratulá-
lunk a teljesítéshez!                                         Kreiszné Nagy Anna

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk

Kicsiket és Nagyokat
az alábbi rendezvényeinkre:Március 29., csütörtök 10 óra:

Albert Tibor, gyógypedagógus:
A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA

KAPCSOLATA

Április 25., szerda 10 óra: 
dr. Békássy Szabolcs, háziorvos:

VÉDÕOLTÁSOK

SZÜLETÉS HETE
2012. május 10-12.

Idén először veszünk részt az országos rendezvénysorozaton,
védőnőnk Fonyóné Tóth Cecília segítségével. 

A témák már körvonalazódtak, s nemcsak a kismamáknak
és kisgyermekes családoknak szól, hanem a fiatalok és szüleik

számára is hasznos információkat hordoz.

A Születés Hetén összefognak azok a szakemberek, akik az év többi
hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok tagjai meg-
találják azokat az információkat és alternatívákat, amelyek ismere-

tében kiválaszthatják a számukra megfelelő irányt.

ELŐZETES A PROGRAMOKBÓL:

Édesanyák köszöntése
Szülők Iskolája vendége: pszichológus
Tanácsadás:

- mozgás - táplálkozás - homeopátia - bőrápolás témákban

Szakmai előadók:
- szülésznő - szülész-nőgyógyász
- védőnők
- szoptatási tanácsadó - mentők

Egészségügyi mérések

A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozásokkal, műsorral és
játékokkal várjuk a gyermekeket.

A részletes programismertetőt a következő lapszámban közöljük.

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseike
a dunavarsany@szuleteshete.hu címen várjuk.

Rendezvényeink helyszíne:
a nagyvarsányi Petőfi Klub (Béke u. 16.)

KÖLYÖKKLUB HÍRMONDÓ
Maszkabál Tavaszi Hadjárat

További program ajánlatunk:

Április 22-én mozi látogatásra
invitáljuk a gyerekeket a Föld Napja alkalmából

Amit a Földünkről tudni érdemes
című tudományos ismeretterjesztő filmre.

A kék bolygó az univerzum keletkezését, a Föld kialakulását,
szerkezetét, légkörét és a rá jellemző jelenségeket – a földren-
géstől a globális felmelegedésig – látványos animációkkal és ere-
deti térhatású filmfelvételekkel ábrázolja.

Jelentkezési határidő: 2012. április 15.

Reméljük, beszámolónk felkeltette érdeklődését, és programja-
inkra hamarosan ellátogat. Rendezvényeinkről városunk honlap-
járól (www.dunavarsany.hu), a Lakihegy Rádióból (FM 107), va-
lamint a Dunavarsányi Naplóból informálódhatnak továbbra is.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kreiszné Nagy Anna, Farkasné Bíró Anita, Langné Winkler Anett
kolyokklubegyesulet@freemail.hu
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

A program ideje alatt Nyuszi
futtatás Nyuszi szépségverseny 
lesz Dunavarsány
húsvétfája körül.

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

14.00 órától Plüss nyuszi kiállítás megnyitója a tükrös
teremben ezt követo"en bábszínház a Dunavarsányi
Baptista Gyülekezet szervezésében

15.00 órától kézmu"ves foglalkozás lesz, ahol
húsvéti díszeket készítünk.

16.00 órától játékos családi vetélkedo" (Tojás-
gurítás, tojáskeresés, tojásválogatás,
tojáslóbálás és egyéb ügyességi feladatok várják
a jelentkezo"ket)

Húsvéti Nyuszis
Játéknap

2012. április 7-én
(szombaton)

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket,
húsvétvárós, játékos családi délutánunkra.

Kiránduljuk Együtt!
2012. április 28-án (szombaton)

szeretettel hívunk mindenkit
HORTOBÁ GY R A ,
a hagyományos

Szent-György napi kihajtási ünnep és biovásárra.

A jószágok kora tavasztól – Szent György napjától – a
legelőket járják. A pásztor felelősséggel tartozik a rá-
bízott állatokért, ezért a gazdával közösen megszámolt
jószágok számát fába rótták, a rovásfa egyik fele a
pásztornál, másik a gazdánál maradt.

Ezt a hagyományt ápoljuk Szent György hetének szom-
batján Hortobágy vásárterén, ahol a tél búcsúztatásra
és a tavasz köszöntésére az öreg pásztorok és a kisbojtárok pásztortüzet is gyújtanak.

Világörökségi környezetben, a Kilenclyukú-híd melletti vásártér ad helyszint a bio-
termékek országos kirakodóvásárának. A magyar biokultúra követőinek találkozóján
valamennyi régió biogazdái bemutatják a bioélelmiszerek széles körű választékát.

Egész napos folklór programok, gasztronómiai és kézműves bemutatók és vásár,
népi gyermek játszóház és a helyi múzeumok várják az odalátogatókat.

Indulás: 8.00 órakor a művelődési ház elől. Hazaérkezés: kb. 21.00 órakor
Költség (busz): 3.200Ft/fő. Egyéb költség: az egyénileg felkeresendő kiállítások

és programok belépődíjai.

Jelentkezni és érdeklődni lehet
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 

2012. április 18-ig 
személyesen, vagy a 24/534-250-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Program:
16.00 órától Operaház látogatás 
17.00 órától színházak felkeresése egyénileg
Indulás: 14.00 órakor a művelődési ház elől
Várható hazaérkezés: 22.00 óra körül

Költségek (busz): kb. 850Ft/fő
Karszalag a Színházak éjszakája programra felnőtt:1.700Ft/fő, diák: 1.000Ft/fő
Operaház látogatás felnőtt: 900Ft/fő, nyugdíjas, diák: 500Ft/fő
Összesen: 3.450Ft/felnőtt, 2.350Ft/nyugdíjas, diák

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2012. március 29-ig

személyesen, vagy a 24/534-250-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ezen a napon 16.00 órától tizenhárom fővárosi színházban megváltozik minden!
Rendhagyó, interaktív programokra, kiállításokra, eddig még sosem látott elő-
adásokra, műsorokra várják azokat, akik többet szeretnének látni a hagyományos
színházi előadásoknál. Ez egy különleges programsorozat, ahol a közönség erre
az estére érvényes karszalag megvásárlásával ellátogathat a résztvevő színházak
bármelyikébe. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a szimpatikus programot,
műsort és ellátogatni a színházakba.
A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár lehetőséget biztosít a programon való
részvételre azáltal, hogy busszal biztosítjuk a Budapestre történő oda- és
visszautazást. Saját szervezésünkben a fenti programokon túl lehetőség van
Operaház látogatásra is!

Kedves Barátom!
Vannak plüss nyuszijaid?

Ha kedvelsz és vársz Engem, itt az ideje, hogy
bemutasd Őket a közönségnek!
Húsvét szombatján,

2012. április 7-én
egy vidám nyuszis

családi délutánon kiállítást
rendeznek a rólam készült

másolatokból.

Hozd be Te is plüss nyuszijaidat a művelődési ház
irodájába (Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.) 2012. ápri-
lis 2-áig, ahol névvel és telefonszámmal ellátva gon-
dos kezek vigyáznak rájuk és rendezgetik őket össze
a kiállításra.

Kíváncsian várom a „plüss tesóimat”!

Üdvözlettel:
A Húsvéti Nyuszi
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Ne vezess jogsi nélkül!
Ha nem tudsz, az sem baj, majd mi megtanítunk!

Az ABS Autósiskola tanfolyamot indít 2012. március 30-án (péntek) 16:45 „B”
kategóriából az iskola telephelyén (nagyvarsányi focipályán) és folyamatosan
az alábbi kategóriákból.

Kategóriás képzések Szaktanfolyami képzések

A Motorkerékpár Tehergépkocsi vezetői képesítés (GKI) 
alap/továbbképzés

B Személygépkocsi Autóbusz vezetői képesítés (GKI) alap/
továbbképzés

C Tehergépkocsi Taxi gépkocsivezető/Személygépkocsis 
személyszállító

D Autóbusz Árufuvarozó/Autóbusz/Taxi vállalkozó
C+E Tehergépkocsi + Veszélyes áru – szállító gépkocsivezető (ADR)
nehézpótkocsi Gépkezelői képesítések
Közlekedés egészségtan
(EÜ) tanfolyam

Amit még ezen felül kínálunk:

- Részletfizetési lehetőség - Szakképzett csapat, kiscsoportos foglalkozás
- Számítógépes felkészítés - Saját, légkondicionált tanterem és saját rutinpálya 

Jelentkezni, érdeklődni lehet:

• Tóth Ferenc elméleti oktatónál: 06/30 320-2976
• Huj Mihály gyakorlati oktatónál: 06/70 335-1729
• Solti József iskolavezetőnél: 06/30 948-6148

További információ: www.absautosiskola.hu

Serdülő csapatunk mérkőzéseinek idő-
pontja megtekinthető a honlapunkon,
ahol további hírek és fotók is megtalál-
hatóak: www.dte.sokoldal.hu

Edzési időpontok (Dunavarsányi Sport-
csarnok):

Serdülőcsapat és szivacs kézisek:
szerda, péntek 18-19 óráig (edző: Czika
Ágnes). 6 éves kortól várjuk a jelentke-
zőket az edzéseken.

Ifi és felnőtt csapat: szerda, péntek 19-
20 óráig (edző: Friss András, Gerő Imre).

Tömegsport: kedd 19.00-20.00-ig
(szülők és sportszerető mozogni vágyók).
Ha egy igazán hangulatos sportélmény-
re vágysz városunkban, várunk mérkő-
zéseinken.

Kínálatunk: fergeteges hangulat, sport-
élmény, ingyenes belépő, büfé és csa-
patszellem!

Ne hagyd ki Te sem!

Hagyományainkhoz híven az idén is kézilabda kupát rendez-
tünk a felkészülési időszakban. A mérkőzéseken a csapatok
összemérhették felkészültségüket, és a tavaszi bajnokság
előtt a taktikai és technikai elemeket is kigyakorolhatták.

Nagyon örültünk a nézőknek és szurkolóknak, akik lelkesen
biztatták csapataikat, ezzel is egy kicsit hozzájárulva a szép
eredményekhez.

A Torna eredményei: 

Helyezés Csapat
1. Dunavarsány
2. Dabas
3. Tököl
4. Szigetszentmiklós

Szeretném megköszönni a szervezői munkát Gerő Imrének. 

Herczeg Mariann
Szakosztály vezető

DUNAVARSÁNYI
TÉLI KUPA

a DTE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
szervezésében

mérKőZő csapaToK Felnőtt mérkőzés dát.   ifjúsági mérkőzés dát.

Hazai csapat Vendég csapat Hó     nap   óra  perc     Hó    nap   óra  perc

Dorogi SE Dunavarsányi TE 02.25. szom. 16:00 02.25. szom. 16:00

Dunavarsányi TE Tökö KSK 03.03. szom. 16:00 03.03. szom. 18:00

Pilisvörösvári TKSK Dunavarsányi TE 03.15. csüt. 11:30 03.15. csüt. 13:45

Dunavarsányi TE Gödi SE 03.18. vas. 16:00 03.18 vas. 18:00

Budakalászi SC Dunavarsányi TE 04.01. vas. 16:00 04.01. vas. 18:00

Dunavarsányi TE Ercsi SE 04.14. szom. 16:00 04.14. szom. 18:00

Szigetszentmiklósi NKSE Dunavarsányi TE 04.22. vas. 14:00 04.22. vas. 16:00

Dunavarsányi TE XVII. Ker. Lakóhelyi SE 04.28. szom. 16:00 04.28. szom. 18:00

Komáromi AC Dunavarsányi TE 05.06. vas. 15:00 05.06. vas. 17:00

Dunavarsányi TE Tatabányai SC 05.12. szom. 16:00 05.12. szom. 18:00

Kinizsi TTK Dunavarsányi TE 05.19. szom. 16:00 05.19. szom. 18:00
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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: 13-15;

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

Vízhányó Anita 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 Óvo da

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

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

Du na var sá nyi Nap ló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

Ké szült:
az Ex-Kop Nyom da ipa ri Bt.

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

in gye ne sen kap ják
a vá ros la kói.

Következõ lapzárta:
2012. április 10.

* * *
Cikkeket várunk a

szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men.

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

• Szezon előtti akció! Redőny, relu-
xa, szúnyogháló, napellenző. Újak
szerelése, régiek javítása.
Tel.: 06/20 971-5198
• TV, monitor, DVD, CD, mikrosütő
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Pedikűr, manikűr, műköröm, talp-
masszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés, kö-
römbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)
• Parkettás mester vállal lerakást, ja-
vítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal is.
Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Kiskertek rotálását vállalom!
Tel.: 06/20 943-3583
• 6-12 ha földet vennénk vagy bérel-
nénk Dunavarsány, Taksony, Dél-
egyháza térségében!
Tel.: 06/70 290-2720

• Olyan idős hölgyet keresek, akinek
teljes eltartást biztosítok cserébe egy
szobáért.
Tel.: 06/30 900-0467
• Ha pihenésre és kényeztetésre vá-
gyik, forduljon hozzánk! Ha a lakás-
át velünk takaríttatja, egy kozmeti-
kai masszázst kap ajándékba. Várjuk
jelentkezését! Bizalmazsúr Kft.
Tel.: 06/20 962-2150
(Szabó Ildikó - kozmetikus)
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087,
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Kutyakozmetikus házhoz megy!
Tel.: 06/20 386-3363
• Elektromos kerékpár eladó!
Tel.: 06/20 943-3583
• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968, Dunavarsány,
Görgey u. 6/a.
• Tisztelt Dunavarsányi Lakosok! A
lakásfelszerelési üzletben (Brigi
Bolt) Italdiszkont nyílt. Nyitva tar-
tás: 8-22 óráig.

ISSN 2060-2812 (Nyomtatott)    * ISSN 2063-0964 (Online)

ÚJ TETÕK KÉSZÍTÉSÉT,
RÉGI TETÕK FELÚJÍTÁSÁT,

teraszok, kocsibeállók
készítését,

teljes körû ácsmunkát,
tetõfedést, bádogozást vállalok!

Tel.: 06/30 636-5627



Dunavarsányi Napló XXIII. évfolyam 2. szám16

ZSUrló Kozmetika
a dunavarsányi Egészségház emeletén

Szépülj természetesen!
Magyar natur- és biokozmetikumok!

Tini- és férfikezelések is!
Profi sminkek!

Tartós szőrtelenítés arcon.

Februári akció:
Ultrahangos zsírbontás testtekercseléssel!

8-10 alkalmas bérlet vásárlása
20% kedvezménnyel,

hogy a tavaszi méregtelenítés
még tökéletesebb legyen!

Minden arckezeléshez ajándék szemöldökformázás.

Várom minden kedves nő Vendégemet!

www.zsurlo.5mp.eu
Bejelentkezés: 06-20-970-9976

Dr. Csizmadia Zoltánné Tóth Zsuzsanna
kozmetikus


