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V

árhatóan május végére készül el
a Kossuth Lajos utcában, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában az a közpark, melynek ékköve egy magánfelajánlásból készülô
’56-os emlékmû lesz. A június 16-ára
tervezett átadásig kérjük az autósokat,
hogy az építkezés ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett
szakaszon.

Dunavarsány Város Önkormányzata és a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár szeretettel várja Önt és Kedves családját
2012. június 4-én, hétfőn 18.00-kor a

Szeretettel hívjuk és várjuk
a város lakosságát a

Magyar Hôsök Napja
ünnepségre

2012. május 27-én 11.45 órakor
Dunavarsányon, a Hôsök terére.
Ünnepi beszédet mond:
Bóna Zoltán
polgármester

Kérjük, hozzanak magukkal
egy szál virágot
a Magyar Hôsök emlékére!

Békediktátum aláírásának
92. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepi megemlékezésre
a Trianon Emlékparkba.

Ünnepi beszédet mond: Veres Enikő,
a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesületének elnöke
Közreműködnek: Árpád Fejedelem Általános Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Köre
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2012. április 2-ai rendkívüli ülés –

A képviselő-testület a 4/2012. (III. 1.)
BM rendeletben foglaltak szerint Dunavarsányban a közbiztonság növelését biztosító
kamerarendszer kiépítésének szándékával
pályázatot kíván benyújtani. A felújításra
vonatkozó pályázat bruttó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás bruttó mértékéről az alábbiak szerint döntött: a pályázat
várható összköltsége bruttó 18.000.000 Ft,
a várható támogatás bruttó 10.000.000 Ft, a
várható saját forrás bruttó 8.000.000 Ft. A
testület felhatalmazta a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a 4/2012. (III. 1.)
BM rendeletben foglaltak szerint pályázatot nyújtott be az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnok padozat felújításának szándékával. A felújításra vonatkozó
pályázat bruttó összköltségvetéséről és a
saját hozzájárulás bruttó mértékéről az
alábbiak szerint döntött: a pályázat várható
összköltsége bruttó 45.530.789 Ft, a várható támogatás bruttó 20.000.000 Ft, a várható saját forrás bruttó 25.530.789 Ft. A testület továbbá felhatalmazta a Polgármestert
a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

– 2012. április 10-ei rendes ülés –

A testület megalkotta az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 9/2012. (IV. 11.) zárszámadási rendeletét.
A képviselő-testület az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének pénzmaradványát 258.756.000 Ft összegben hagyta jóvá.
A testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot írt
ki. Felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást, valamint a pályázati adatlapot
a helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2011. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A testület a Delta Országos Katasztrófa
Mentő Csoport 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
A képviselő-testület 2012. április 11-ei
hatállyal jóváhagyta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános
Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítását,
felhatalmazta továbbá a Polgármestert a
dokumentum aláírására, és a Magyar Ál-

lamkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés
módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
A testület pályázatot írt ki a Dunavarsány
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda, valamint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízásaira, tekintettel arra,
hogy a jelenlegi intézményvezetői megbízatások 2012. július 31. napjával lejárnak. Felkérte a testület a Polgármestert, hogy a pályázati felhívásokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a helyben
szokásos módon jelentesse meg.
A testület a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás belső
ellenőrzési vezetője által készített belső ellenőrzési jelentést elfogadta.
A testület a „Dunavarsány Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnok felújítás és járulékos munkái” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
elfogadta. A közbeszerzési eljárás lebonyo-

lításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.)
bízta meg nettó 200.000 Ft összegben, míg
a beruházás műszaki ellenőri feladatainak
elvégzésével a HÁZPLUSZ Kft.-t (2400
Dunaújváros, Németh L. u. 2. fsz. 1.) bízta
meg a bruttó bekerülési költség 1%-a +
ÁFA összegben, és felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Az eljárásban ajánlattevőnek az alábbi cégeket hívta meg: Hidi Top Kft. (2360 Gyál,
Madách utca 2.), Kinamé Kft. (2360 Gyál,
Kőrösi út 28.), Szlov-Ép Bt. (2351 Alsónémedi, Mátyás Király utca 16.).
A képviselő-testület kezdeményezi a
Majosházával közös fogászati körzet szétválasztását, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Zárt ülés
A testület döntött a „Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím” 2012. évi adományozásáról. A cím a Dunavarsányi Napok programsorozat keretében kerül ünnepélyesen átadásra.

Civil szervezetek támogatása 2012-ben

Pályázó szervezet
1270. sz. Nautilus Vízicsapat
A.L.T.W. Motorsport Egyesület
Délegyházi Karate Sportegyesület
Dunavarsányi Csoport
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete
Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre (DUFI)
Dunavarsányi Kölyökklub Gyermek és Ifjúsági Egyesület
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület
Dunavarsányi Svábok Egyesülete
Kantátika Férfikar
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klub
Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány
Lányok Asszonyok Klubja
M&M Táncsport Közhasznú Egyesület
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület
Mollissima Női Kar
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
Dunavarsányi Csoport
Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület
Nemzetőrök Országos Egyesülete
Soli Deo Gloria Közösség
Szent Vendel Kolping Család Egyesület
„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és Sportegyesület

Megítélt támogatás 2012-ben
320.000 Ft
100.000 Ft
120.000 Ft
150.000 Ft
320.000 Ft
180.000 Ft
420.000 Ft
200.000 Ft
220.000 Ft
150.000 Ft
320.000 Ft
320.000 Ft
420.000 Ft
80.000 Ft
180.000 Ft
150.000 Ft
270.000 Ft
110.000 Ft
130.000 Ft
80.000 Ft
350.000 Ft
220.000 Ft
420.000 Ft

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Dunavarsányi Napló
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tavasz beköszöntével nyilvánvalóan megpezsdülnek a munkálatok
nem csak a kertekben, a portákon,
hanem városunk közterületein is. Aki
épít, alkot, karbantart, az tudja, hogy ez
sokszor rombolással, a korábbi, az elavult, a korszerűtlen megszüntetésével
jár. Sokan láthattuk településünk egyik
központi részének kezdeti átalakulását.
Lehet ezt egyszerűen így is fogalmazni:
lerombolták a postát.
Ez az épület valóban hozzátartozott
városképünkhöz, de miután funkcióját
már nem tudta betölteni, üresen állt.
Hisszük, hogy az a szép park, amelynek
az épülését szintén napi szinten figyelemmel kísérhetjük, sokaknak fog nem
csak esztétikai örömet jelenteni, hanem
a pihenésre, egy-két spontán találkozásra, beszélgetésre is méltó helyet biztosítani. Reméljük, hogy kora nyáron átadásra kerül az új park.

Szintén az építkezés kategóriában említhetjük, hogy megtörtént az aláírása annak a tervezői szerződésnek, amelynek
megvalósulása után hisszük, hogy a kis
sorompós vasúti átjáró biztonságosabbá
válik az autósok, a gyalogosok és a kerékpárosok számára egyaránt.
Újra elindult a dunavarsányi műsor a
Duna-Media csatornán. Reménység szerint ez a szolgáltatás még közelebb hozza
egymáshoz Dunavarsány polgárait, civil
szervezeteit, intézményeit és az önkormányzatot. Térségi televízió lévén e csatornán mi is megmutathatjuk magunkat a
környező települések lakóinak.
Tragikus és fájdalmas eseményeket kellett és kell tudomásul vennünk a közbiztonságot illetően. A rendőrség, a közterület-felügyelet, a polgárőrség és a különböző biztonsági cégek erejük szerint végzik
munkájukat. Nem tudjuk, hol tartanánk
nélkülük, ezért méltó a köszönet. Ugyan-
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akkor az egymásra figyelés és természetesen a magunkra figyelés tudatos megerősödése, megerősítése is segíthet a tragikus
és fájdalmas események megelőzésében.
A Humánpolitikai Bizottság döntött a civil szervezeteink támogatásáról, amelynek
mértéke átlagosan több mint 5%-kal nőtt.
Ínséges időkben, így a 2012-es esztendőben
megelégedettséggel gondolhatunk erre.
A tavasz beköszöntével közösségi
programjaink is sűrűsödnek. Értékes, érdekes és érdemes rendezvények előtt állunk. Kérem, hogy minél szélesebb részvétellel becsüljük meg azoknak a munkáját, akik a legtöbbször mindenfajta
ellenszolgáltatás nélkül hoznak áldozatot
az emberi kapcsolatokért, az értékek
megjelenítéséért, városunk közösségének
építéséért és gazdagodásáért.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Dunavarsányi Napok
Dunavarsány Város Önkormányzata
2012. június 6 és 10. között rendezi meg
hagyományos városnapi rendezvénysorozatát.
Várható programok
2012. június 6., szerda

2011. június 9., szombat

A rendezvénysorozat megnyitója
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a helyi kórusok koncertje

„A kesztyűvarrás története Dunavarsányban” címmel kiállítás megnyitó a Helytörténeti Múzeumban
A Közalkalmazottak napja alkalmából rendezett ünnepség, Dunavarsány Közszolgálatáért
Díj átadása

TORNAÜNNEPÉLY – az Árpád Fejedelem Általános Iskola szervezésében
ÚJSZÜLÖTTEK POLGÁRRÁ FOGADÁSA
Operett és musical műsor
Kantátika Férfi Kar 15 éves jubileumi Hangversenye a Katolikus templomban
Lakihegy Rádió „A TÉRSÉG HANGJAI” című
műsora
Louanda latin show
Irigy Hónaljmirigy show
Rerto Disco a Lakihegy Rádióval

2012. június 8., péntek

2012. június 10., vasárnap

Bóbita Együttes koncertje a nagysátorban
az óvodásoknak
Multitalent Musical Iskola műsora a művelődési ház nagytermében az alsó és felső tagozatos diákoknak
Jubileumi Sváb délután – a 20 éves Svábtánc
csoport rendezvénye Nagyvarsányon a Petőfi
Klubnál

Kispályás Labdarúgó Vándorkupa – Halász
L.né utcai sportpálya
Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi Majorette és Táncegyesület jóvoltából
Szentmise – Katolikus templom
Ünnepi Istentisztelet – Református templom
Szentmise Úrnapi körmenettel – Nagyvarsány,
Katolikus templom

2012. június 7., csütörtök

2012

Kedvcsináló

Cserkész fogadalomtétel
Cherwood zenekar koncertje
BIKINI KONCERT

Szombaton és vasárnap a helyi csoportok, civil
szervezetek, intézmények bemutatóit is láthatjuk. Idén is vendégünk lesz Kádár Ferkó Fotószínháza.
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szombaton kézműves foglalkozást tart a gyerekeknek. A művelődési
házban több kiállítás is megtekinthető lesz: az
Árpád Fejedelem Általános Iskola „Magyarok
az Olimpián” című tárlata, „Zöldülj! Fordulj!” környezetvédelmi vándorkiállítás, „Régi-Módi”címmel régi és mai lakás faldíszek tekinthetők majd meg.

2012

Dunavarsányi Napló

4

XXIII. évfolyam 4. szám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
ÓVODAI ÉS ZENEISKOLAI INTÉZMÉNYVEZETÔI ÁLLÁSRA

unavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Dunavarsány Város Önkormányzat
Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány,
Árpád u. 14.), valamint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3.) magasabb
vezetői (intézményvezetői) beosztásainak
betöltésére.
A megbízások 5 éves, határozott időtartamra, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig szólnak.

D

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
17-18. §-ában meghatározottak szerint:
• az adott nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga;
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
• iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok: a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ában meghatározott feladatok.
Bérezés és egyéb juttatás:
• Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék
megállapítására a közalkalmazottak jogállásá-

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
unavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok
anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.)
Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír
ki az alábbi feltételekkel:
A z ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető
(figyelemmel a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is),
1. aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási
helyen való indokolt tartózkodást,
2. aki felsőfokú oktatási intézmény nappali ta-

Figyelem!

D

A tüdőszűrés során valaki elvesztette fülbevalóját.
A Dunavarsányi Polgármesteri
Hivatal titkárságán keresse a
gazdája!
Polgármesteri Hivatal

gozatán tanul, addig az időpontig, ameddig
hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb
azonban 25. életévének betöltéséig,
3. aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
4. akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző
tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti) volt (kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet),
5. és aki írásban megkötött tanulmányi szerződésben vállalja, hogy amennyiben a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a
diploma megszerzését követően legalább az
ösztöndíj folyósításának idejével megegyező
időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
ennek – a közoktatási intézményekben való –
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
• Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.
A pályázatok benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. július 12.
A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban
Dunavarsány Város Önkormányzatának
Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Jegyzője, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
A képviselő-testület fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatokat érvénytelenné
és eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet
Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál. Tel.: 06/24 521-040, fax:
06/24 521-056, e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu
A részletes pályázati felhívás és a pályázati
adatlap beszerezhető Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 11.
számú irodájában, valamint elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok rovatából.

A pályázat benyújtási határideje:
2012. május 25. (péntek).
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni:
„Felsőfokú oktatásban tanulmányokat
folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Önkormányzati Osztályánál
(2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) a 06/24
521-065-ös telefonszámon.

GumiabroncsGyűjtés
Dunavarsány Város Önkormányzata és a NEW ENERGY Kft.
2012. május 19-én, szombaton 8-14 óráig használt
gumiabroncsgyűjtést szervez a MÉZÜZEM előtt lévő füves
területen. A város lakossága ingyen adhatja le a teher, személy
és mezőgazdasági külső gumiabroncsokat.
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Adó be(nem)fizetések!

2012. március 19-e volt a helyi adók befizetésének határideje. Városunkban gépjármű adó, iparűzési adó, és idén először építményadó befizetési kötelezettség jelentkezett az érintett lakosoknál, vállalkozóknál. Az önkormányzatok működése szempontjából rendkívül
fontosak az adóbevételek, hiszen ebből a pénzből elsősorban a helyi
szolgáltatásokat, mint például a közüzemek működését, a közvilágítást, az úthálózat karbantartását, az intézményi szolgáltatásokat finanszírozzák. Évről-évre több millió forintos adóhátralékot halmoznak fel egyes magánszemélyek és gazdasági társaságok, nehéz helyzetbe hozva ezzel a település működését, miközben ők is ugyanúgy
élvezik a helyi szolgáltatások hasznát.
Az adóhatóság rendszeresen felszólítja a hátralékosokat adó befizetési kötelezettségükre, de sokan ezt nem veszik komolyan. Pedig
az adók behajtása mindenképp megtörténik! A többszöri felszólítás
után inkasszó kerül a cég bankszámlájára, illetve behajtó cég kapja
meg az ügyet, ami már több pénzébe kerül a lakosságnak. A gépjármű adó be nem fizetése a gépjármű forgalomból való kivonását vonja maga után.
Néhány szám az idei adóbevételekről a március 31-ei könyvelés
alapján:
Építményadóból 33 millió forint (ami a bevallási iratok alapján
erre az időszakra szinte teljes összegben, 94%-ban teljesült), az iparűzési adóból 65,8 millió forint (ami az előirányzathoz viszonyítva
53,7%-ban teljesült), és a gépjármű adóból 22 millió forint (ami
63%-os teljesülés) került befizetésre határidőn belül. Jelenlegi kimutatásunk alapján 1252 hátralékost tartunk nyílván gépjármű adónemben.
Látszik a számokból, hogy sajnos még sok a nem fizető adós, és ők
mindnyájan etikátlanul viselkednek a határidőre teljesítő dunavarsányi polgárokkal szemben. Felhívjuk azok figyelmét, akiknek fizetési
nehézségeik vannak, jelezzék a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál, ahol részletfizetést kérhetnek.
Együttműködő kollégáink megpróbálnak segíteni, hiszen a büntetések, a rengeteg felszólítás megírása, postázása sok-sok forintot vesz
el a költségvetésből.
Kérünk mindenkit, hogy a határidőket figyelve időben teljesítse
adó befizetési kötelezettségét!
Gergőné Varga Tünde
alpolgármester

Új fogászati rendelés Nagyvarsányban

A DR. TOLDI DENTAL BT. 15 éve lát el Dunavarsányban fogászati rendelést, 6 éve a Vörösmarty u. 51. sz. alatti fogorvosi rendelőben fogadjuk a pácienseket. A dunavarsányi állandó
lakcímmel rendelkezőknek az egyes fogászati
beavatkozásokat államilag finanszírozott ellátásként biztosítjuk, azokat a fogorvosi szolgáltatásokat pedig, amelyek államilag nem támogatottak, magánjellegű fogorvosi ellátás keretében vehetik igénybe betegeink. Rendelőnk
felszereltségét a hosszú évek folyamán folyamatosan bővítettük, modernizáltuk, így megfelelő hátteret tudunk nyújtani a rendelőben dolgozó fogorvos kollégáknak.
Április elejétől megtisztelő megbízást kaptunk városunk polgármesterétől, így a Nagyvar-

sányban, a Petőfi Ltp. 4. sz. alatt működő fogorvosi rendelőben is cégünk biztosítja a fogorvosi
ellátást. Tervezünk ebben a rendelőben is fejlesztéseket, pl. röntgen készülék vásárlását.
A nagyvarsányi rendelőben dr. Fejes Zsuzsanna doktornő vette át a rendelést, a doktornő a
Vörösmarty u. 51. sz. alatti rendelőben is rendel. Kérjük pácienseinket, hogy a lakóhelyükhöz közelebb eső rendelőt vegyék igénybe a
zsúfoltság elkerülésének érdekében.
A nagyvarsányi rendelő telefonszáma: 06/24
534-576.
Rendelés: H: 16.00-19.00, K: 10.00-13.00,
Sz: 13.00-16.00, Cs: 8.30.-13.00.
A Vörösmarty u. 51. sz. alatti fogorvosi rendelőben Dr. Csúz Antal doktor úr várja a betege-

ket. Bejelentkezni a 06/24 483-213-as telefonszámon lehet.
Rendelési idők:
• dr. Csúz Antal: H: 10.00-16.00, K: 13.0019.00, Sz: 8.30-12.00, Cs: 13.00-19.00.
• dr. Fejes Zsuzsanna: H: 13.00-16.00, K: 13.0016.00, Sz: 16.00-18.00, P: 8.30-14.00.
Fogszabályzás:
dr. Róth József, Sz: 13.30-18.30.
A rendelési időkről a megújuló honlapunkon
is tájékozódhatnak majd: www. toldidental.hu
DR. TOLDI DENTAL BT.
Dr. Toldi-Dental

dental center

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
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a környezet és természet védelme, illetve
terhelésének mérséklése érdekében, valamint a természetvédelem költségeinek
biztosítására az országgyűlés törvényt alkotott a környezetterhelési díjról, mely az
állam és a környezethasználók arányos
teherviselésére szolgál.

V

árosunk e törvény
alapján még 2004-ben
alkotta meg a talajterhelési díjról szóló 16/2004.
(VI. 08.) számú rendeletét. Az
Országgyűlés 2011 végén a talajterhelési díj egységdíjának
mértékét 120 Ft/m3 helyett
1200 Ft/m3 összegben határozta meg. Az összeget tovább
növeli az úgynevezett területérzékenységi mutató, amelynek mértéke városunk területén 1,5.

A talajterhelési díjat annak a szennyvízkibocsátónak kell fizetnie, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá.
Természetesen nem terheli
díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót, ahol/akinél a
közcsatorna kiépítésre került ugyan, de műszakilag
nem áll készen a rákötésre.

A talajterhelési díjat a területileg illetékes helyi önkormányzat felé kell megfizetni,
a díjfizetési kötelezettség utólag esedékes. Így a magasabb
díjfizetés az érintett fogyasztóknál csak késleltetetten,
2013-ban fog mutatkozni, mikor a 2012. évre vonatkozó díjat visszamenőleg kell leróni.
Tekintettel arra, hogy a talajterhelési díj mértéke a korábbi évhez képest a tízszeresére nő, ahol műszakilag lehetséges, ott javasoljuk inkább
a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra történő
csatlakozást, a csatornaszolgáltatás igénybevételét.
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A szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás részletes
feltételeiről a DTV Zrt. szakembereitől kaphatnak felvilágosítást:
Tel.: 06/24 483-115, 06/24 483-116, e-mail: titkarsag@dtvrt.hu

Városunk azon területét, ahol műszaki okok miatt, illetve
hatósági engedélyek hiányában pillanatnyilag nem lehet rácsatlakozni a csatornahálózatra, a mellékelt térképen piros
színnel jelöltük.
Szabó Ilona
Vezérigazgató-helyettes
DTV Zrt.

Vágó Istvánné
Gazdasági Osztályvezető
Polgármesteri Hivatal

Dunavarsányi Napló
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Nem Dunavarsányon múlik
a körforgalom megépülése

T

avaly örülhettünk, idén
pedig kétkedhetünk. Vajon mikor épül meg
végre az 51-es úti
körforgalom?
Nos, a választ
egyelőre úgy
tűnik, hogy
senki sem
tudja. A
következő
kérdésünk
tehát
az,
hogy kin, illetve min múlik ez a beruházás? A jó hír az,
hogy nem Dunavarsány
Város Önkormányzatán, mivel
tavaly jóváhagyta a megvalósítási költség felét, mintegy 80 millió forintot. A rossz hír viszont,
hogy a válságba jutott állam nem
tudja kifizetni a megígért 80 milliót, a beruházási költség másik
felét. Próbáltunk az ügynek utána járni a Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő Zrt.-nél, de a szóvivő
hivatalos tájékoztatást nem adhatott. Loppert Dániel annyit
azonban elárult, hogy
az országban több
helyen
jártak
úgy, hogy a
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
nyertes pályázata ellenére sem épül
semmi (csomópont, gyalogátkelő, stb.). Elmondása
szerint a 2011. évi őszi
megszorítások miatt az útpénztár
„befagyott”, és az ilyen jellegű
beruházásokat nem igen tudják
finanszírozni. Tehát marad a remény, hogy hamarosan az államnak is fontos lesz az, ami nekünk, és amire egyszer már rábólintott.
Lakihegy Rádió
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Újra van tévénk!

prilis 5-étől heti
dunavarsányi
rovattal bővült a Duna Média műsora. A térség televíziója ezentúl minden csütörtökön 19 órakor számol be városunk eseményeiről, figyelemmel
követi az önkormányzat, az intézmények és a civil
szervezetek munkáját. A szigetszentmiklósi székhelyű Duna Média heti öt adásnapban sugároz műsort,
választékában szerepelnek magazinműsorok, ismeretterjesztő és dokumentumfilmek. A varsányi nézők
az adásokat a PR-Telecom hálózatán, a C10-es csatornán láthatják, melynek behangolásához a televízió programlistáját frissíteni kell, vagyis el kell indítani az automatikus újrahangolást.
Az adásokat a televízió naponta többször ismétli,
hétvégén pedig valamennyi műsor újra megnézhető.
A Dunavarsányi Magazin - több műsorral együtt - az
interneten, a tévé műsorportálján is megtekinthető:
www.duna-media.hu

Hiánypótló újság – mindenkinek

Ú

– Új lap született városunkban –

jság sokféle gondolatból, sokféle indíttatásból születhet. Vannak, amelyeket a napi aktualitások gyors közlése ihlet. Mások valamilyen téma köré szerveződnek. S vannak lapok, melyeknek arculatát valamely közösség formálja. Az új kiadvány, a Soli Deo Gloria mindegyiket ötvözi.

Ennek, az áprilisban indult új lapnak a célja,
hogy aktuális, mindennapjainkat érintő kérdése-

ket tárgyaljon, de mindezt evangéliumi megközelítésben tegye. Az újság nem szoros értelemben vett vallási lap, sokkal inkább közéleti folyóirat, amely ugyanakkor túllép a napi ügyek véleménymagyarázatán, s bibliai evangéliumi alapon
közelít azokhoz. Felekezeti hovatartozás nélkül
teszti mindezt, hiszen a közös pont nem a kálvinizmus vagy a katolicizmus, hanem a Biblia és
Krisztus.
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség.
Ezt a címet viseli az újság, és ezt a nevet hordozza a lap kiadója is, az SDG Közösség. Ez az új lap
igyekszik minél sokszínűbben bemutatni azt a világot, amelyben a Közösségi Ház és a köré szerveződött SDG Közösség él. Azt, hogyan lehet tartalmas, az emberi kapcsolatokat erősítő eseményeket megélni, s miként szolgálhat mindez
városunk, Dunavarsány javára is.
A lap időszaki kiadványként kíván meghonosodni a településen; évente négy alkalommal jelentkezik. Izgalmas rovatokkal a fenntart-

hatóságtól a régi szokásokig, a pszichológiától a
jogi megközelítéseken át egészen a helyi civil
szervezetek munkájáig. Érdekes nyereményjátékra is hívjuk az olvasókat minden alkalommal,
amikor a helyes megfejtők között értékes ajándékok lelnek gazdára.
A megjelenő, mintegy 1.000 példányhoz ingyenesen juthatnak hozzá városunk polgárai,
akik a templomokban (katolikus, református
egyaránt), a Polgármesteri Hivatal portáján, a
Posta épületében és néhány kereskedelmi egységben vehetik kézbe az új lapot.
A Soli Deo Gloriát bár szerkesztőbizottság
gondozza, mindenki számára nyitott, ha abban
olyan írást szeretne megjelentetni, amely témájában és szellemiségében illeszkedik a kiadványhoz. Hívunk ezért minden dunavarsányit a közös
munkára, hogy minél több Krisztusban megélt élménnyel, és embertársaink, környezetünk iránt
táplált felelősségérzettel gazdagítsuk az újságot.
Életünk legfontosabb dolgai ugyanis nem rendkívüliek vagy grandiózusak. A legfontosabbak
azok a pillanatok, amelyekben úgy érezzük, valaki megérintett, vagy valakit mi is meg tudtunk
érinteni. Legyen ez az újság a megszólítás eszköze, amely hidat képez hívő és nem hívő, a köz- és
helyi élet iránt érdeklődő vagy azokkal szemben
most még közömbös polgárok között.
Dr. Szilvay Balázs
főszerkesztő
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A víz világnapja
az óvodában

árcius 22-én a víz világnapjára emlékeztünk szerte a világban.
Az óvoda összes csemetéje ezen a héten játékos formában ismerkedhetett meg a vízzel, a
víz tulajdonságaival és élővilágával.
Az óvónők alkotó játékokkal, mondókázással fektettek kiemelt hangsúlyt féltett kincsünk, a víz megóvására, szeretetére.
Az ovisok nagy örömmel játszottak, festettek, mondókáztak.
Ezen a héten az óvoda minden csoportja
plakátot készített azért, hogy felhívják az emberek figyelmét a Víz Világnapjának fontosságára. Minden csoport más és más technikát al-
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kalmazott a plakát elkészítésekor. A plakátok
megtekinthetők a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár folyosóján.
Reméljük, hogy az érdekes programokkal
hozzásegítettük gyermekeinket ahhoz, hogy
belső igényükké váljon a környezetük szeretete és védelme, vizeink épségének, tisztaságának megóvása.
A Weöres Sándor Óvoda közössége

Terematlétika bajnokságon
jártunk…

A

tlétika – mi is az atlétika? Az egyik legősibb sportág, hiszen
már az ókori Olimpiák műsorában is szerepelt a futás, diszkoszvetés.

Ehhez a sportághoz – amit a sportok királynőjének is neveznek – tartoznak a különböző rövid és hosszú futótávok, az ugrások, dobások, lökések, vetések, hajítások,
a gátfutás és akadályfutás.
A terematlétika a fent említett szép sportág téliesített, iskolások számára versenyezhetővé tett változata. A versenyszámok: Kiskunlacházán: futás, sorozatelugrások, súlylökés teremsúlygolyóval, illetve Dömsödön: „hoppi ugrás”, dobás medicinlabdával fej felett hátra, futás.
Tanulóink nagy számban vesznek részt az atlétikai edzéseken, így minden korcsoportban (az 5. osztálytól a 8. osztályig) indítottunk csapatokat – helyenként kettőt is
– mindkét versenyen. Egy ilyen versenynek vannak szép pillanatai, és akad néha
bosszúság is. Többségben vannak szerencsére a szép, megható, nagyszerű történések. Ilyen pillanatokat emelnék ki a teljesség igénye nélkül.

• A buszon még fázva, kétségek között, remegve, a „rajtot” várva látni az arcokon a reményt, a felkészültség nyugalmát furcsa kettőségben a gyötrő kétségekkel.
• A bemelegítés Bogi néni vezetésével, akinek a hangját még a csarnokon kívül is hallani. Együtt melegítünk fegyelmezetten, pontosan követve az utasításokat.
• Niki ragyogó szemei a súlylökés után: „Ez jó volt?”
• A megkönnyebbülés az arcokon a 7 körös futás után.
• A kollégák csodálkozó kérdése: „Ő a ti gyereketek???!” (Kovács Viki)
• Mini kétségbeesése 20 cm miatt.
• A hirtelen öröm, ahogy meghalljuk, hogy első helyezett: az Árpád Fejedelem
Általános Iskola egyik csapata.

Rengeteg helyezést (általános 1-2. helyezés) hoztunk, büszkék vagyunk tanulóinkra. Az edzés, felkészülés meghozta a várt eredményt. Mindenkit biztatok, hogy
jöjjön el edzéseinkre, dolgozzunk együtt, fegyelmezetten, látva magunk előtt a közös CÉLT! Hajrá Dunavarsány!
Árpád Fejedelem Általános Iskola
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Színház szerezte
a jókedvű napot

2012. február 18-án, szombaton az
osztálytársaimmal, néhány felsőssel és
felnőtt kísérővel elmentünk a Pesti
Színházba, ahol megnéztük a „Túl a
Maszat-hegyen” című előadást. A színdarabban sok ismert színész játszott. A
legjobbak azonban a viccek voltak,
amelyek szinte minden mondatban
megjelentek. Még a felnőttek is nevettek rajtuk. Hazafelé többen említették
a buszon, hogy újra meg kellene nézni
a vicces és élménydús előadást.
Íme egy kis kedvcsináló a szövegkönyvből:
„Minek a törlőkendők meg a kefék?
Maszatosan az ember eleve szép.
Megmondom én a színpiszkos igazat,
Szeretem, ha az arcom csupa maszat.”

Pittnaeur Helga
6.a

BESZÁLLTUNK
MI IS!
Együtt sportoltunk
a sérültekkel

Idén is részt vettünk a „Szállj be te is!”
programban, melyben a speciális tagozatosokkal sportoltunk együtt. Videofilmeket is néztünk, ezáltal képet kaphattunk arról, hogyan élnek a sérült
emberek. Ez idő alatt rájöttünk, hogy a
problémáik ellenére ők ugyanolyan
emberek, mint mi. Nagy öröm volt a
közös játék! Reméljük, jövőre is folytatódik a program!
5.c osztály közössége
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A szigetcsépi német
versenyen jeleskedtünk

élután fél kettőkor indultunk el busszal Szigetcsép felé. Sok gyerek
jött, akik nagyon lelkesek voltak. Két óra előtt érkeztünk meg
az iskolába, ahol nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Az iskola igazgatónője köszöntött
minket, és a helyi gyerekek adtak elő egy színes programot
tánccal és énekkel. Aztán végre
elkezdődött! Nagyon izgatottak
voltunk, mert nem tudtuk, mi
vár ránk. Felmentünk a tantermekbe, hogy elkezdjük a feladatlapokat kitölteni. Néhány
feladat ugyan nehéz volt, de szerencsére egy fél órán belül
majdnem minden lapot meg tudtunk csinálni. A munka után be-

mentünk egy terembe, ahol finom sütit ehettünk és meleg teát
ihattunk. Amíg az utolsó feladatokat javították, beszélgettünk
és sétáltunk az udvaron. Egy fél
óra múlva hívtak minket a tanárnők, és elkezdődött az eredményhirdetés. Figyelmesen hallgattunk és reménykedtünk, hogy
helyesen oldottuk meg a feladatokat. Hirtelen a mi diákjainkat
szólították. Azonnal felugrottunk és boldogan mentünk ki,
hogy átvegyük az oklevelet és az
ajándékot. A hazaút során sokat
beszélgettünk arról, hogy mi
mindent éltünk át ezen a csodálatos napon. Reméljük, jövőre is
ilyen szép eredményeket fogunk
elérni.

Helyezettek:
3-4. évfolyam:
2. hely: Csizi Gergő, Makkai Melinda, Poroszlay Richárd, Eiben Ottó
7-8. évfolyam:
2. hely: Burián Andrea, Vas Petra, Gál Bertalan, László Gergő
3. hely: Gémesi Eszter, Jóri Bianka, Romhányi Petra, Simoncsik
Anetta
Simoncsik Anetta
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A Madarak és Fák Napja
alkalmából
a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének
Dunavarsányi Klubja
és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Természet- és Környezetvédelmi kiállítást
szervez

2012. május 10-én 8 – 17 óráig
a művelődési ház nagytermében.
Délelőtt az iskolásokat és az óvodásokat,
délután pedig a város lakóit várjuk szeretettel!
A kiállításon megtekinthetők a helyi és az országosan védett
természeti értékeink.
A kiállítás megtekintése ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A kiállítás anyagait támogatja:
Környezetvédelmi Minisztérium, Greenpeace Magyarország
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület,
Magyar Természetvédők Szövetsége
Petőfi Művelődési ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. Tel.: 06-24/534-250
E-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

ÁRPÁD-NAPOK UTÁN

Márc. 19 - ápr. 4. Nyílt órák az osztályokban
Márc. 22.
Benda Iván fotóművész Magyar falu című kiállításának megnyitója
Márc. 26.
Árpád-vándorkupa – kistérségi teremlabdarúgótorna
Márc. 26.
Természettudományos verseny
Angol szép kiejtési verseny
Márc. 26 - 28.
Tanár-diák meccsek (kosárlabda, röplabda, floorball, kézilabda, labdarúgás)
Évfolyambajnokságok (kosárlabda, röplabda, floorball, labdarúgás)
Egyéni bajnokságok (atlétika: egykörös futás, négykörös futás,
súlylökés, távolugrás, magasugrás)
Az iskola legerősebb embere verseny
Márc. 28.
Simonyi Zsigmond kistérségi helyesírási verseny
Márc. 29.
Árpád-napok záróünnepsége, a tudás fájának
avatása • Komplex vetélkedő

Megéltük, átéltük, túléltük. Írhatnám egyszerűen, folytatva a távirati stílust a
felsorolt programok után. De ez nem lenne méltó az eseményhez, hiszen az Árpád-napok oly sokat jelent iskolánk közösségének, oly sok tervezés, szervezés,
fáradozás, erőfeszítés, izgalom, öröm, bosszankodás, sírás és nevetés esik meg
velünk ezekben a napokban. Mindenki – tanár és diák egyaránt – felfokozott
érzelmi állapotban a legtöbbet, a legjobbat szeretné adni a közösségnek. Néha
úgy érezzük, hogy másodpercre be van osztva az időnk, és egy napba már több
eseményt nem is lehet belezsúfolni, hogy túlvállaljuk magunkat, és a programok sokaságában elveszünk. De végül minden a helyére kerül, talpára áll,
megvalósul, s a kötelezőn túli feladatvállalásunk nem marad haszontalan.
A kultúra, a tudomány, a sport ünnepe ez az időszak, és ünnepe azoknak a
lelkes és igényes diákoknak, tanároknak és nem tanároknak, akik éltetik az
iskolát, a közösséget. Hagyomány, ahol a tanulók egymást követő nemzedékének állandósult szokásai, életük visszatérő eseményei rögzülnek. A „napok” íratlan szabályai erősítik a közösséget, bizonyos állandóságot, folyto-

Tudás fája
nosságot teremtenek mindennapi életünkben, összekapcsolják a kortársi csoportokat a korábbi nemzedékekkel, kiemelik a közösséget más csoportok sorából, megteremtik iskolánk egyedi arculatát.
Az iskolanapokat az évek során jól meghatározott pedagógiai célok érdekében tudatosan alakítottuk, de jelentős az a terület, ami egy-egy sikeres tevékenység eredetisége, ötletessége miatt ismétlésre ösztönzött bennünket, s
így spontán módon alakult ki.
Ez a rendszer fontos szerepet tölt be közösségünk életében. Megőrzi és továbbviszi a kulturális értékeket, hozzájárul a közösség légkörét meghatározó
sajátos helyi nevelési stílus kialakulásához. Az ismétlődő események örömmel várt tevékenységre serkentő feladatokká válnak, melyek formálják a közösséget, és megmérettetést jelentenek.
Köszönöm mindazoknak, akik együttműködtek velünk.
Vas Zoltánné
igazgató

10

T

Dunavarsányi Napló

KULTÚR-lapok
„12 AZ EGY TUCAT”

ovábbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk negyedik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket április 10-éig kérjük
megküldeni e-mailban (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban is leadható a művelődési ház irodájában.

1. 1897-ben Ray Ferenc és Stobbe
Ferenc egy akkor merőben új dolog, esemény megszervezésével,
megrendezésével vált ismertté. Mi
volt ez az esemény?
a) Az első hazai filmvetítés megrendezése
b) Az első hazai szépségverseny
megrendezése
c) Az első hazai labdarugó mérkőzés
megrendezése

2. Mit neveztek a régmúltban
„MÓRES”-nek? Vagyis mit tanult az, akit „móresre tanítottak”?
a) Erkölcstant
b) Csillagászatot és alkímiát
c) Tulajdonképpen kínzást és rabfelvigyázást

3. „A magyar népi építészetben veszsző- vagy nádlapokból, esetleg
deszkatáblákból összeállított, fedetlen, mozgatható pásztorépítmény, amely a pásztor szállására és
a kényesebb jószágok elhelyezésére egyaránt alkalmas volt” Mi a
népi neve a szövegben leírt – elsősorban – pusztai építménynek?
a) Gerencsér
b) Cserény
c) Pecó

4. A magyar népi építészetben és a
hagyományos állattartásban a juhnyáj egyben tartására szolgáló kezdetleges, csak falazatból álló, fedetlen, könnyen mozgatható építmény.

Mi az építmény népi neve?
a) Eszterhéj
b) Eresztvény
c) Esztrenga

XXIII. évfolyam 4. szám

5. „Aki a mindenható mosolyát egy
földi képben látni sóvárog, ezt nézze meg!” Ki írta a Balatonról, a
balatoni tájról, a tó látványáról?
a) Széchenyi István
b) Kossuth Lajos
c) Jókai Mór

6. A Mészöly Géza „Balatoni halásztanya” című festményének
reprodukcióját gyufacímkéken, bélyegeken kívül egy régi papírpénzünk is népszerűsítette. Melyik?
a) Tíz forintos
b) Húsz forintos
c) Száz forintos

7.

A Balaton-felvidék csodálatos tájain
láthatóak ezek a természeti „képződmények”.
Összefoglaló nevüket a betűrejtvény
tartalmazza.
MIK TARTOZNAK KÖZÉJÜK?

a) .....................................................

b) .....................................................

c) .....................................................

d) .....................................................

8. „Csakhogy újra látlak, égnek ezüst
tükre, / égnek ezüst tükre, szép
csöndes Balaton! / Arcát a hold
benned elmélázva nézi, / s csillagos
fátyolát átvonja Tihanyon. / Leülök
egy kőre s elmerengek hosszan / az
éjjeli csendben az alvó fa alatt. /

4. forduló

Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: / Balatont álmodom s melléje magamat.”

Ki írta?
a) Berzsenyi Dániel
b) Gárdonyi Géza
c) Vörösmarty Mihály
d) Tompa Mihály

9. Hány perc a tiszta játékidő egy
kosárlabda mérkőzésen?
a) Két félidőben tizenöt-tizenöt, azaz
harminc perc
b) Háromszor tizenöt, azaz negyvenöt perc.
c) Két félidőben húsz-húsz, összesen
negyven perc

10. Bárdos György sportágában ötszörös világbajnoki címmel dicsekedhet. Ebből, kétszer egyéniben
és háromszor csapatban szerezte
meg a kitüntető címet.
Milyen sportágban?
a) Fogathajtás
b) Üldözéses kerékpár
c) Diszkoszvetés

11.) Hargitay András úszó legjobb
eredményét az 1972-es müncheni olimpián érte el.
Milyen úszásnemben, milyen érmet
szerzett ekkor?
a) Ezüstérmet – 400 m vegyes úszásért
b) Aranyérmet – 200 m gyorsúszásért
c) Bronzérmet – 200 m vegyes úszásért
d) Bronzérmet – 200 m pillangóúszásért

12. A magyar gyorskorcsolya sport
egyetlen aranyérmét 1949-ben
Oslóban szereztük.
Ki volt az a magyar sportoló, akinek ezt az érmet köszönhetjük?
a) Pajor Kornél
b) Szollás László
c) Király Elek
d) Heidum Bernadett

Dunavarsányi Napló
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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

Kulturális Koffein Est

ANYÁK
NAPJA
alkalmából

Szeretettel várunk mindenkit a Petôfi Mûvelôdési Ház
és Könyvtár rendezvénysorozatának
következô elôadására

2012. május 5-én, (szombaton)
18.00 órai

Anyák Napja alkalmából

Szeretettel várunk mindenkit a
Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtár programjára

2012. május 5-én, (szombaton)
10 – 16 óráig

A Szépségbarlangból
Rovó Tímea – körömápolás, mûköröm

kezdettel.

Matló Attila – gyógy masszôr,

Szegedi Gabriella – gyógy- és talpmasszôr,
Beauty Boksz Szépségszalonból
Proksa Veronika – sminktanácsadás
Piros Irén – svédmasszázs
Kemény Katalin – egészségügyi diagnosztika
Zsurló kozmetika – dekoltázs masszázs
SOrSI Masszázs
Szabó Ildikó – kozmetikus
Kati-Zsuzsi Szépségszalon – fodrászat
Szebellédi Kriszta Stylist – öltözködési, megjelenési tanácsadás

a legjobbat adta nekem”

címmel rajz és fotókiállítás megnyitó lesz.

Kegye János
Az est második felében

A családtagoknak is segítünk az anyák napi
ajándékok beszerzésében:

pánsíp mûvész mûsorát hallhatjuk.

Ga-Bü Kft. – Édesség
Bri-Zo Kft. – Ajándéktárgyak
Kézzel készített szappanok
Kalicza Edit – arany-, ezüst ékszerek
Marika virág – akciós virágvásár
AVON és ORIFLAME kozmetikumok

Koncertprogramjában szerepet
kapnak gyönyörű klasszikus
dallamok, cigánydalok, német
és osztrák sramli dalok, magyarés nemzetköz világslágerek
pánsípon.

…és, hogy az se legyen gond, hogy a gyerekre ki vigyáz:
A rendezvény ideje alatt kézmûves foglalkozással várjuk ôket!

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Babás-Mamák!
Szeretettel várunk Benneteket a
soron következő Klub alkalmunkra!
2012. május 8. (kedd) 10 óra

MESETERÁPIA

vagyis a mese szerepe
a gyermekek fejlődésében
Vendégünk:
Szabó Kármen,
pszichológus

Helyszín:
Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár

Anyuka
Kényeztetô Nap

Akik a kényeztetésekrôl gondoskodnak:

„Mikor Isten anyát teremtette,

500Ft/fô

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár • 2336 Dunavarsány, Kossuth. L. u. 2.
Tel.: 06-24/534-250, E-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

.

A koffeinfélék fogyasztása elôtt

Belépôjegy ára:

11

A foglalkozás látogatása és az
előadáson való részvétel ingyenes!

A programon való részvétel ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A KÉZIMuNKA SZAKKÖR kiállítást szervez

„A kesztyűvarrás története Dunavarsányban” címmel.
Kérjük a kedves lakosokat, hogy akinek van régi és/vagy
különleges kesztyűje, amit szívesen bemutatna a kiállításon,
hozza el névvel, címmel ellátva
2012. június 1-jéig
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárba.
A kiállítás után természetesen visszaadjuk a kesztyűket.
Köszönjük!
Kézimunka Szakkör tagjai

Vásárok a mûvelôdési házban

Május 7. 9– 12-ig Vegyes vásár
Május 11. 9– 12-ig Vegyes vásár
Május 14. 9– 12-ig Vegyes vásár

Május 17. 9– 12-ig Vegyes vásár
Május 21. 8–11-ig Turi és vegyes vásár
Május 22. 9–12-ig Cipő vásár

Dunavarsányi Napló
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Sajnos volt munkájuk lánglovagjainknak

géretünkhöz híven, folytatjuk az
önkéntes tűzoltóink életének
bemutatását. Még tél volt, mikor
Délegyházán a PB gáz csere telepen
a garázsban álló kishaszon gépjármű kigyulladt, és a tűz átterjedt az
épületre. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy idejében észlelték, így
a lakók a szomszédok segítségével a
kocsit kihúzták, és a gyorsan kiérkező tűzoltóinkkal, valamint a szigetszentmiklósi egységgel a nagyobb
tragédiát megakadályozták.
Gondatlan emberi tevékenység
miatt tűz keletkezett a Nyugati lakó-

Í

parknál lévő erdőben; 5 hektár bánta a felelőtlen cselekedetet. Ugyanezen okból kilométer hosszan égett
az árokpart a Nagy- és Kisvarsányt
összekötő út mentén. A füst a közlekedőket, a terjedő tűz egy lekerített,
gondozott telket veszélyeztetett.
A dunavarsányi fatelep egy része
és környezete (3 hektár) szintén
gondatlanság miatt égett, mert a kerítés mögött az összegyűjtött száraz
aljnövényzetet szerették volna elégetni, de a megforduló széltől a tűz
lett az úr egy időre.
A Nomád part végén, a horgásztónál 1 hektár izzott, Délegyházán pedig március 15-én a régi csatorna
medret is sikerült átrendeznie ismeretlen személyeknek. Szerencsére
személyi sérülés nem történt.
Március közepéig 11-szer vonultunk. Az eddigi munkánkat elismerve a szigetszentmiklósi parancsnokság vezetője (Hajdú Imre őrnagy)
dicséretképen felkérte az önkénte-

D

Ezúton értesítjük, és hívjuk fel polgártársaink figyelmét, hogy az
egyesületeink tagokat toboroznak soraikba.
Jelentkezni az elnököknél lehet!

Délegyháza: Lenhardt Károly - 06/20 321-2255,
Dunavarsány: Rim György - 06/30 987-2850.
Tűzjelzés, káreset bejelentése a 105-ös, 112-es,
illetve az elnökök telefonszámain lehetséges.
Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Dunavarsányban hôsökrôl emlékezett,
Bugyi községben jubileumi alkalomból
fakadt dalra a Népdalkör

árcius 15-én az
1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezett a Dunavarsányi
Népdalkör és Citeraegyüttes.
A délelőtt folyamán először a Petőfi emléktáblánál koszorúzott a Népdalkör. Sebestyén Attila –
az egyik dalos társunk – Gárdonyi Géza: Az öreghonvéd című gyönyörű versével készült erre a jeles alkalomra. Majd a Hősök terén folytatódott a
megemlékezés és a koszorúzás; itt elsősorban
Kossuth nóták hangoztak el, illetve a szabadságharc emlékéhez méltó összeállítást készített Szikora Ferencné (Marika).
Március 17-én a Bugyi Népdalkör fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte, ebből az alkalomból meghívták vendégszereplőként a csopor-

M

seinket (Délegyháza-Dunavarsány),
hogy biztosítsák a területükön működő egyik logisztikai cég 90.000
m2-s raktárbázisának tüzivíz ellátását a javítás idejére, mert az ottani
870 m3-s tározó meghibásodott. A
gazdasági tevékenység fejében (önfenntartáshoz elengedhetetlenül
szükséges) a cég védőfelszerelések
beszerzésében segített, és a működési költségünkhöz is hozzájárult.
Köszönetet mondunk a két település vezetőségének, mert Bóna
Zoltán közbenjárásával és a Riebl

Antal vezette testület pénzbeli hozzájárulásával a Délegyházi ÖTE (és
ezáltal a Dunavarsányi ÖTE) megkaphatta a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság régi, 8000 literes vízszállítóját
a szigetszentmiklósi Vízművektől.
Terveink között szerepel, hogy
2012. július 7-én 10 órai kezdettel
az egyesületeink szervezésével egy
egész napos „tűzoltós” rendezvényt
szervezünk a környékbeli önkéntes
és állami tűzoltóságok közreműködésével. A teljes programról, a résztvevőkről, a díszvendégekről a következő számban fogunk írni az eltelt
időszak vonulásaival és képeivel
együtt.

tunkat is. A Népzenei Találkozó a művelődési ház
nagytermében zajlott. A jubileumi alkalom minősítő is volt egyben, de most a Népdalkör nem minősült, mivel a csoport fele betegségből lábadozott otthon. A zsűri tagjai: Birinyi József népi
hangszerkészítő-népzenekutató, a KÓTA (A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) társelnöke, Fehér Anikó, a Magyar Rádió Zrt. népzenei és világzenei programszerkesztője, valamint Dévai János népzenész,
etnográfus, az MR nyugalmazott népzenei szerkesztőség vezetője. Az ünnepség 14 órakor kezdődött, a nap a népzene jegyében telt; tizenhá-

DUP L A ÁL L ÁS L IS T A

upla álláslistával várta a „MISA” Alapítvány által szervezett
Szenior Foglalkoztatási Klub vezetősége az érdeklődőket a márciusi öszszejövetelre Dunavarsányban.
Mivel most is voltak új álláskeresők –
például Taksonyból és Délegyházáról -,
ezért először a munkahelykeresés általános tudnivalóit beszéltük meg, majd az
álláslistákból a megfelelőnek tűnő munkahelyek kiválasztására került sor. 15
órától folytatódott az ingyenes alapfokú

angol nyelvoktatás. Most új jelentkezők
is csatlakozhatnak a csoporthoz. Hasonlóképpen folytatódott a számítógépes
oktatás is, ahol egyre nő a létszám, ezért
a művelődési ház egyelőre nem tud új jelentkezőket fogadni.
A klub a következő foglalkozását
április 24-én, kedden tartja a szokásos, 14 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban. Meghívott vendégeink
munkaadók, munkáltatók. A későbbiekben tervezzük a Dunavarsány mellett ha-

rom fellépő produkcióját várta a zsűri. A csoportok hozták magukkal
a tájegységeik, helységeik dallamvilágát, vagy
ahol nem volt népzenei
múlt, ott más módon gyűjtötték össze a dalanyagokat. A szünetben jól felszerelt büfé várta a közönséget és a fellépőket egyaránt. A Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes a lírai Aradványpusztai és a Bugaci csokorral készült erre a
találkozóra.
Bár Népdalkörünk, mint csoport ugyan nem
minősült, de Beregszászi Károly ének- és citerajátékával egyénileg elindult a megmérettetésen.
A zsűri országos arany fokozattal jutalmazta a
produkciót! (A Népdalkör ezúton is gratulál Karcsi bácsinak.)
Balogh Hajnalka

marosan induló új cégek képviselőinek a
meghívását is. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Dr. Gligor János
elnök
Kérjük, ha teheti,
adója

1%

-ával

támogassa a „MISA” Alapítványt.

Adószámunk: 18721797-1-13
Köszönjük!
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Kedves gyerekek!
A SZÜLETÉS HETE
országos szakmai, kulturális és tájékoztató
rendezvénysorozat
2012. MÁJUS 10-12.
között kerül első alkalommal megrendezésre
Dunavarsányban.
A rendezvény keretein belül rajzpályázatot
hirdetünk „A CSALÁDOM” címmel.

"Minden gyermek művész. A gond csak az,
hogyan maradjon művész felnőtt korában is."
(Picasso)

Nevezési kategóriák
Egyéni
3-6 év közötti gyerekek / óvodások
7-10 év közötti gyerekek / kisiskolások
11-15 év közötti gyerekek / felső tagozatosok
Alkalmazott technikák, formák:
szabadon választható
grafitceruza, zsírkréta, vízfesték,
tempera, ragasztó.

Általános nevezési feltételek:
• Egy pályázó maximum egy pályaművel indulhat a versenyen.
• Az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (cím,
telefon, e-mail, intézmény) kérjük jól láthatóan feltüntetni a beküldött munka hátoldalán.
• A pályázat postázásával a pályázó törvényes
képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű a versenyt követően további felhasználásra kerüljön (a pályaművet nem kapja viszsza az alkotó).

A pályázatok értékelése, díjazás:
Beadás módja:
• személyesen az intézmények (iskola, óvoda)
titkárságán
• postai úton a 2336 Dunavarsány, PF. 3. címre.
A borítékra kérjük ráírni:
„A családom” rajzpályázat

A pályaművek leadásának határideje:
2012. május 7.

Eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra a zsűri elnökétől, Gergőné Varga Tünde alpolgármester asszonytól a Születés Hete
rendezvény záró programján kerül sor
2012. május 12-én 18:00-kor.
Helyszín: Petőfi Klub 2336 Dunavarsány,
Béke utca 16.
Az alkotásokat az eseményen kiállítás
keretében bemutatjuk.

Kreiszné Nagy Anna szervező
dunavarsany@szuleteshete.hu

A Mile for Mothers kezdeményezés Szlovákiából indult egy babakocsis Guinness rekord kísérlettel,
amely mára nemzetközi méreteket öltött.
A rendezvény célja, hogy az anyaság fontosságára hívja fel a figyelmet. A KÖLYÖKKLUB első alkalommal szervezi meg a SZÜLETÉS HETE rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a programot, melyet a
sporttevékenységgel való összefonódása miatt ütemezünk a Kihívás napjára, ezzel is kedvet teremtve
a mozgáshoz, és elősegítve az egészségesebb életmódot. Szeretettel várjuk a vállalkozó kedvű családokat a bő másfél kilométeres táv (1 mérföld = 1609 méter) megtételére, ahol anyák, apák, nagyszülők és gyerekek hordozóban, babakocsiban vagy sétálva, futva tehetik meg a MAMAMÉRFÖLDet.
Kreiszné Nagy Anna szervező
kolyokklubegyesulet@freemail.hu

Dunavarsányi Napló

14

XXIII. évfolyam 4. szám

Ú T R A VA L Ó

Nekem adatott minden hatalom…

- mondja a feltámadott Krisztus tanítványainak Húsvét után néhány nappal. És
milyenek ezek a tanítványok? Olyanok,
mint a későbbi legtöbb keresztény ember kétezer esztendeje. Mi is többségében ilyenek vagyunk. Fáj nekünk is az
igazságtalanság uralma, a gonosz sikere,
a mulandóság ténye és a halál hatalma.
Szívünk és logikánk mélyén mi is tiltakozunk mindezek diadalma ellen. Az
nem lehet, hogy az élet a halálban elveszítse minden értelmét, hiszen akkor az
egész élet értelmetlenné válik. Az élet
élni és nem halni akar. Az életnek célja
van, ami nem lehet a halál. Az életben
sikerre, örömre, boldogságra vágyunk,
amely az értelem számára sem lehetséges a gonosz, gyilkos és pusztító erők
győzelmének tudatában. És úgy sem lehet élni, hogy mindig feledni akarjuk, és
a szőnyeg alá söpörjük az életellenes hatalmak tényét és tudatát. Ha elfogadjuk,
hogy a halálé a legnagyobb és végső hatalom, akkor élő holtakként, halálra ítéltekként éljük életünket. Ezt bizonyára

nem akarjuk. De nem is kell! Élhetünk
életre ítéltekként is. Hogyan? Húsvéti
hittel, a feltámadás hitével, a feltámadott és élő Krisztusba vetett hittel.
Az első tanítványok is nagy utat tettek
meg ehhez a hithez. Először hittek a
Mesternek, hogy megoldja minden evilági problémájukat: betegség, bűntudat,
társadalmi igazságtalanság, politikai elnyomás stb. Érezték és hitték isteni erejét s remélték, hogy ezzel az erővel
megszabadulnak minden gondjuktól. Jézus neve is ezt jelentette számukra és
számunkra is. Ezt a reményüket veszítették el Krisztus halálában, temetésében. „…pedig mi azt gondoltuk…” –
mondták kudarcélménnyel a szívükben.
Azt érezték, hogy Jézus hatalmánál
minden és mindenki más hatalma nagyobb. Nagyobb az irigy papoké és politikusoké, a kivégző osztagé, a gúnyolódóké, tehát a gonoszság és a halál erőié. A gyászos ünnep után azonban jött a
hét első napja, amikor az asszonyok az
üres sírt találták, és magával Jézussal is

találkoztak. A tanítványok ezután – bár
kétségek között – kezdtek elbizonytalanodni abban, hogy kié is a hatalom? Az
életé/Krisztusé vagy a halálé/ördögé?!
És Húsvét után újra és újra találkoznak
Jézussal. E találkozások újabb és újabb
meggyőző erővel bírnak arra nézve,
hogy a hatalom Krisztusé, és, hogy ezzel a hatalommal Krisztus megbocsát és
örök életet ad nekik, és minden engedelmes léleknek.
Azóta minden keresztelő alkalmával
elhangzik a győztes Jézus biztatása: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és
földön… és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. (Máté 28,18-20.)
A hatalmi harc eldőlt jó és rossz, élet és
halál között. Győzött a jó és az élet. A tanítványi lét pedig ennek tudatában arról
szól, hogy mindig a jó és az élet oldalán
igyekezzék állni. A Miatyánk imádkozásával erre buzdítjuk magunkat és egymást: Mert Tied az ország, a hatalom és
a dicsőség mindörökké. Ámen.
Presbitérium

2012. március hónapban
házasságot kötött

2012. február-március
hónapban elhunytak névsora

Angol nyelvű
társalgási program

Galic Tin és Erdélyi Krisztina

2012. február-március
hónapban születettek névsora
Pallaga Mária Bernadett
február 28.
Csepregi-Maszárik Barnabás február 29.
Vörös Márton Edvárd
március 14.

Németh Gyuláné
Vida István Ferencné
Hagelmann Mihályné
Simon Ferenc Erik
Kiss Károlyné
Petrovics József
Ballai István

élt 46 évet
élt 62 évet
élt 71 évet
élt 71 évet
élt 79 évet
élt 83 évet
élt 84 évet

KATOLIKUS SZENTMISÉK KEZDÉSI IDEJE

Kisvarsány:
Hétfő du.18.00, Csütörtök du.18.00
Szombat du.18.00, Vasárnap de. 9.00
(Első péntek du.18.00)
Nagyvarsány:
Kedd du.19.00 Péntek du.19.00
Vasárnap de.11.00

Délegyháza:
Szerda du.17.00, Vasárnap reggel 7:30

Majosháza
Minden hónap első és harmadik
szombatján 18 órakor a Kultúrház
kistermében Istentisztelet.
Minden hónapban Szentmise
(az időpontja kidolgozás alatt).

Áporka
Minden hónap második és negyedik
szombatján 18 órakor Istentisztelet.
Minden hónapban Szentmise
(az időpontja kidolgozás alatt).

indul a Soli Deo Gloria Közösség
Házban heti rendszerességgel a közeljövőben.
A társalgási csoportot Lincoln András,
a református gyülekezet vendége vezeti. Nagy érdeklődés esetén kezdő és haladó, vagy érdeklődési kör szerinti több
csoport is létrejöhet.

Jelentkezni név, elérhetőség, életkor,
angol nyelvi tudásszint és érdeklődési
kör megjelölésével a
solideogloria@sdgdunavarsany.hu
e-mail címen,
vagy levélben
a Közösségi Ház címén
(Habitat utca 10-12.) lehet
2012. május 15-éig.

SDG Közösség vezetősége
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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.
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
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
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

Dunavarsányi Napló
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• Gyermekfelügyelet bölcsődei jelleggel
– Mesekuckó Családi Napközi.
Tel.: 06/20 364-2530
• Szezon előtti akció! Redőny, reluxa,
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, talpmaszszázs otthonában! Tyúkszem, gombás
köröm, sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Parkettás mester vállal lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid
árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Kiskertek rotálását vállalom!
Tel.: 06/20 943-3583
• 6-12 ha földet vennénk, vagy bérelnénk Dunavarsány, Taksony, Délegyháza térségében!
Tel.: 06/70 290-2720

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

• Ha pihenésre és kényeztetésre vágyik,
forduljon hozzánk! Ha a lakását velünk
takaríttatja, egy kozmetikai 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
• 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 tartás: 8-22
óráig.
• Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés,
javítás garanciával! (Gurtni csere
2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383
• Nyuszi ketrec, 6 férőhelyes eladó!
Tel.: 06/30 924-8087
• Matematika, fizika korrepetálás és pótvizsga felkészítés!
Tel.: 06/20 558-4555

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. május 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
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ÚJ TETÕK
KÉ SZÍ TÉ SÉT,
RÉGI TETÕK
FELÚJÍTÁSÁT ,

teraszok, kocsibeállók
készítését,
teljes körû ácsmunkát,
tetõfedést, bádogozást
vállalok!
Telefon:

06/30 636-5627

Meghívó Lovas Majálisra
2012. május 19-én 9.30-tól

• ingyenes lovaglás,
B 51 Bunker újtárlat megtekintése
• ingyenes ugrálóvár, ügyességi játékok
• résztvevk között egy hét
lovastábort sorsolunk ki
Részletek: www.panderosapanzio.hu

•

Lovastáborainkra május 19-éig
kedvezményesen lehet jelentkezni.
Tábor idõpontok júniustól-augusztusig.

Lovaglás nagy és pónilovakon minden nap.

