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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. március

A

162 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezés idén is Nagyvarsányban kezdődött március
14-én. A Petőfi szobor előtt tartott ünnepi beszédében a forradalom nemzetegyesítő erejét hangsúlyozta Gergőné Varga Tünde
önkormányzati képviselő, akit az iskolások színvonalas műsora
követett.
A balsors helyett jobb jövőre érdemes nemzet válaszút elé érkezett
– erről már Bóna Zoltán polgármester beszélt egy nappal később,
hétfőn a Petőfi Művelődési Házban, ahol Dr. Gergely András
egyetemi tanár, volt nagykövet a forradalmi események összehangoltságáról szólt. A színházteremben megjelent több száz vendég
végül az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak nagysikerű előadását tekinthette meg, amit
kitörő taps fogadott. A program idén is a koszorúzási ünnepséggel zárult, melyből a Népdalkör mellett a Nautilus Vízicsapat és a Kossuth Lajos Cserkészcsapat is kivette részét.
KATOLIKUS BÁL
április 4-én, húsvétvasárnap
a Petőfi Művelődési Ház
színháztermében
20 órai kezdettel.
Belépő: 1.500 Ft.

Jegyek vásárolhatók a plébánián
vagy Schuszter Bernadettnél
(06/30 457-9694).

Támogatói jegy: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!
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TEST ÜL ET IHAT ÁR OZ AT OK
–2010.február25-eirendkívüli,nyíltülés–
1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat
2009. évi költségvetésén belül az állományba nem tartozók
tiszteletdíj költséghelyről 1.410.000 Ft-ot zárol tartalékba, és
a tartalékból 1.410.000 Ft-ot átcsoportosít a támogatások költséghelyre. A tartalékba helyezett 1.410.000 Ft-ot az alábbi
szervezetek, illetve alapítványok támogatására használja fel:
Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány 180.000 Ft
Isten Szolg. Ref. Misszió Alapítvány

270.000 Ft

Katolikus Templom Felújítása Alapítvány

960.000 Ft

ÖSSZESEN:

1.410.000 Ft

2.) A testület úgy döntött, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás
ráfordításainak mérséklésére a 2010. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra támogatási igényt kíván benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.
3.) A képviselő–testület úgy határozott, hogy a 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. szám (hrsz.: 112) alatti Dunavarsány
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épület felújításának megvalósíthatósági tanulmánytervét elfogadja az ülésen
elhangzott módosító javaslatokkal.
4.) A testület elfogadta a „2010. évi útalap, útburkolat és járda
felújítás” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
5.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „2010. évi útalap, útburkolat és járda felújítás” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás
lebonyolításával, valamint a műszaki dokumentáció összeállításával és a műszaki ellenőrzés elvégzésével a Keviterv Akva
Kft.-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízza meg bruttó
2.237.500 Ft összegben a 2010. évi költségvetés útburkolatfelújítás költséghely terhére.
6.) A testület úgy határozott, hogy saját részéről elfogadja a bérleti szerződést, amely Oláh Krisztiánnal, a Ráckevei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjával kerül megkötésre. Ez
alapján a rendőrlakás Nagyvarsányban, a Sport u. 51. szám
alatt található ingatlan lesz.
7.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott külterületi ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/8 tulajdoni hányadát intézményi fejlesztés felhasználási célra a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében.
b) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
8.) A testület úgy határozott, hogy
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/22 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, a Magyar Állam tulajdonában lévő külterületi ingatlant közpark kialakítása céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében foglalt közösségi tér biztosítása és az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése
érdekében.

b) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve az ingatlan esetleges környezetvédelmi, tűzszerészeti szennyeződéstől való mentesítésének, illetve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését
9.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
Vörös Istvánné, Végh Istvánné, Józsa Vilmosné Mártonyi Gyuláné, Lakatos Lászlóné, Juhászné Vörös Éva, Szabó Józsefné,
Perényi Jánosné, Bajzáth Béláné, Herczeg Dezsőné, Dávid Mihályné, Végh Ildikó, Papp Gáborné, Pongrácz Istvánné, Lang
Miklósné, Vargáné Budafoki Katalin, Knul Zsuzsanna, Józsa
Erzsébet, Budafoki Sándorné, Gyurasics Gáborné, póttagjainak:
Bódog Istvánné, Rovó Jánosné, Budafoki Ildikó, Pajerich Ildikó, Sólymosi Erika, Szabóné Pál Orsolya dunavarsányi lakosokat választja meg.
A képviselő-testület a 2010. február 25-ei ülésén megalkotta:
1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(II.11.) rendeletének módosításáról szóló 4/2010. (II.26) számú rendeletét.

–2010.február25-eirendkívüli,zártülés–
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2010. május 1. napjával
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 11. §. (2) bekezdése alapján egyetemes jogutódlással megszünteti a fenntartásában lévő Dunavarsány Városi Könyvtárat, mint önállóan működő költségvetési szervet,
egyúttal egyetemes jogutódjaként, mint átvevő szervet a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Házat határozza
meg. Egyben meghozta az átalakuláshoz szükséges döntéseit.

A következő képviselő-testületi ülés várhatóan
2010. április 15-én, csütörtökön 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében!

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2010. március 30-ától április 14-éig
tüdőszűrést tartunk városunkban
a régi egészségházban:
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 23.
A szűrés időpontja:
hétfő, szerda 12-18 óráig,
kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig.
Április 14-én 17 óráig.
Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Ne feledjék, panasz nélkül is lehetnek betegek!
Kérjük Önöket, hogy saját érdekükben jelenjenek meg
a szűrésen!
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
„A történelem nem kopírozza önmagát,
de sokszor ismétli önmaga egyes mozzanatait. Miért van ez így? Azért, mert a történelem alkotóeleme, az ember nem egy
tévedhetetlen gép, ami ha olykor el is romlik, lehet javítani vagy cserélni. Az ember
sokkal inkább olyan lény, amelynek belső
állapotához tartozik – egyénileg és közösségileg is –, hogy a való és a kellő között
óriási feszültség van. Az ember nem
olyan, amilyennek lennie kellene. Sokszor
önmagában tolerálja ezt a kelletlen állapotát, de végül boldogtalan ezzel az állapottal. Ez a boldogtalanság tiltakozásokhoz,
forradalmakhoz, (polgár)háborúkhoz vezethet. Ilyen nemzeti jobbra vágyás, a kellőhöz való közelítés vágya motiválta a Reformkort és aztán a Forradalmat és Szabadságharcot a XIX. században.
Hiszem, hogy ugyanez a nemzeti jobbra vágyás jelenik meg napjainkban is.
Nincs sem szükség, sem készség véres
forradalomra, de bizonyára nagy a szükség, a vágy és az igény pozitív változásokra. E változások listáján sajnos még
mindig szerepelnek megvalósulatlan tételek az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, illetve az esősen is szép 1848.
március 15-ének repertoárjából. A történelem az élet tanítómestere – mondja a
közmondás. Tanulhatunk, és sajnos még

sokat is kell tanulnunk történelmünk lapjairól, a 48-as, 49-es fejezetéből is.” –
mondtam az ünnepég megnyitóján a zsúfolásig megtelt művelődési házban.
Az azt követő napok csak megerősítettek abban, hogy nem mondhatunk le sem
szellemi, sem anyagi értelemben arról,
hogy a lehetőségekhez képest a legjobb
körülmények között éljünk. Ezért sokat
tettek eleink egy évezreden keresztül, és
ez ellen rengeteget tettek jelenlegi elöljáróink. Irányváltásra van szükség, amely
meghozza legalább azt a pozitív változást,
amely az ugyanilyen körülmények között
élő szomszédos népeknek – csak azért,
mert nemzetüket szerető, felelős kormányzatuk van – már most megadatott.
Mindeközben természetesen napi szinten igyekszünk folytatni a helyi építkezést a szó szoros értelmében is. Egyelőre
igaz, hogy ez még bontást jelent, de ígéretes bontást, a nem kellőnek, a nem kielégítőnek a lebontását annak érdekében,
hogy olyan korszerű, szakszerű és életszerű legyen az új, amilyen csak lehet.
Nyilván tudják, hogy a napközis iskola
épületéről van szó. A beruházás a terveknek megfelelően zajlik. A terv továbbra is
az, hogy az új tanév már a megújult épületben kezdődjön. Addig erről még bizonyára legalább ötször fogunk e hasábon

KÖZMEGHALLGATÁS NAGYVARSÁNYBAN
Az idei közmeghallgatás második állomása Nagyvarsány volt március
9-én. Mint minden évben, most is nagy volt az érdeklõdés. Elsõként Bóna Zoltán polgármester számolt be az önkormányzat elõzõ évi munkájáról és az idei tervekrõl.
Ami fôleg a nagyvarsányi lakosokat érinti, hogy 2010-ben a fejlesztési tervben szerepel a Bartók Béla utca egy szakaszának, a Nyár, a Kertész és az Alkotmány utca teljes hosszának a felújítása. Visszatérô probléma évrôl évre az óvodai férôhelyek hiánya. Tavalyi döntése a képviselô testületnek – ami idén nyert
megvalósítást –, hogy Nagyvarsányban kisebb átalakítások után beindulhatott a
11. óvodai csoport. Az óvodás korú gyermekek elhelyezése most talán egy kis
idôre megoldódott. Nem úgy a bölcsôde kérdése, ami szintén visszatérô vita. Sajnos minden jó szándék és a probléma elismerése ellenére az önkormányzat jelenleg nem tud bölcsôdét építeni, és a magán kezdeményezésre alakuló gyermekmegôrzôket sem tudja anyagilag támogatni. Jó hír viszont, hogy a közmeghallgatáson felmerült Volán busz problémákra (nem állnak meg a nagyvarsányi
megállónál, hétvégén nagyon ritkán van járat stb.) megoldás születhet. Bóna Zoltán polgármester a fórum után ugyanis tárgyalt a Volán illetékeseivel, akik ígéretet tettek a buszhelyzet javítására.
Ugyancsak részt vett a nagyvarsányi közmeghallgatáson Katanics Sándor rendôr ezredes, és beszámolt a térség közbiztonsági helyzetérôl, valamint a jövô évi tervekrôl.
Nagy érdeklôdés kíséri a készülôben lévô új településszerkezeti tervet. Sok
kérdés, javaslat, felvetés hangzott el a fórumon, melyekre Bihari Zsuzsanna aljegyzô asszony készségesen válaszolt. Jelezte, hogy aki nem kapott kielégítô információt, vagy további észrevétele van a tervvel kapcsolatban, az ügyfélfogadási idôben keresse fel ôt a Polgármesteri Hivatalban.
Gergôné Varga Tünde

olvasni, hiszen olyan ügyről van szó,
amely közösségünk szolgálatát és a beruházás több százmilliós nagyságrendjét illetően is indokolttá teszi ezt. A szép új iskolaépület közvetetten az egész város javát fogja szolgálni.
Az említett több százmilliós beruházás
okán is sajnálattal kell jeleznem, hogy a
jogok és kötelezettségek nem minden
polgártársunknál állnak helyes arányban.
Nyilván senki nem szeret adót fizetni, de
e nélkül a bevétel nélkül a város közszolgálatát – fenntartásról és fejlesztésről
nem is beszélve – nem lehet elvégezni.
Azt is tudom, hogy sok vállalkozó önhibáján kívül küzd a túlélésért, és nagy
gondok nehezednek a vállára. Mindazonáltal az adókötelezettség elmulasztása
nem szerepelhet a túlélés eszköztárában.
Itt a tavasz. Közeleg a Húsvét. Jönnek
az országos választások. Mindháromban
felfedezhetjük az erőt adó reménység ígéretét. Minél inkább konok reménység
lesz az ígéretből, annál inkább valóság
lesz a reménységből. Az élet újraindulásának, a feltámadásnak és ezzel életkedvünk megújulásának áldását kívánom ünnepre és hétköznapra mindannyiuknak.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

FôzzünkjátszóteretDunavarsánybais!
Városunk idén csatlakozik az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. által szervezett „Fôzzünk játszóteret!” felhíváshoz, hiszen a program éppen azokról a felelôsséget érzô közösségekrôl, gyerekekért tenni akaró, családbarát közösségekrôl szól, mint amilyen Dunavarsány is. Egy új, EU-konform
játszótér lehetôsége közös célt adhat mindazoknak, akik hajlandóak összefogni és közös erôvel tenni a játszóterek ügyéért.
A nyereményjátékban akkor vehet részt Dunavarsány, ha
2010.augusztus9-éig összegyûjtjük minimum 1000gramm
Knorr Delikát8 termék vonalkódját. (A sorsolás 2010. augusztus 26-án lesz.)
A játékban valamennyi Knorr Delikát8 termék részt vesz,
KIVÉVE az alábbi nagykiszerelésû termékeket:

Termék
Delikát8
Delikát8
Delikát8
Delikát8 2x11kg
díszdobozos

Kiszerelés
3 kg
11 kg
20 kg
22 kg

MRDR kód
23080101
13080202
13982901
10027002

EAN-kód
5997257308018
5997257308025
5997257398293
5996358002931

Arra kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a játékban,
gyûjtsék a vonalkódokat, majd dobják be a Petôfi Mûvelôdési
Házban elhelyezett gyûjtôdobozba!
Gyûjtsünk együtt a gyerekekért!
Szilvay Gabriella
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Országgyűlési választások 2010. április 11.
SZAVAZÓKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ UTCÁK
1. szavazókör: Zeneiskola, Halász L.né u. 3.
Ady Endre utca

Akácfa utca

Arany János utca

Árpád utca

Bem utca

Bethlen Gábor utca

Deák Ferenc utca

Dózsa György utca

Gyóni Géza utca

Halász Lajosné utca

Honvéd utca

Hősök tere

Hősök útja

Kölcsey utca

Rózsa utca

2. szavazókör: Művelődési Ház, Kossuth L. u. 2.
Damjanich utca

Diófa utca

Erdőalja utca

Iskola utca

Kálvin köz

Kolozsvári utca

Kossuth Lajos utca

Ősz utca

Pozsonyi utca

Rákóczi utca

Tölgyfa utca

3. szavazókör: Közösségi Ház, Habitat u. 10-12.
Bajcsy-Zsilinszky utca

Baross utca

Bokréta utca

Búza utca

Csorba Dezső utca

Gömöry Ferenc utca

Habitat utca

Határ utca

Jókai utca

Malmos J. utca

Mártonyi Károlyné utca

Százados Istvánné utca

Tanítók útja

Tompa utca

Tömösvári Sándor utca

Vasút sor

Vasúti Őrházak

17-es MÁV őrház

4. szavazókör: Árpád Fejedelem Ált. Isk., Árpád u. 12.
Attila utca

Eötvös utca

Epres köz

Epres utca

Görgey utca

Gyöngyvirág utca

Homok utca

Hóvirág utca

Hun utca

Orgona köz

Petőfi utca

Szabadkai utca

Szabadkai köz

Széchenyi utca

5. szavazókör: Petőfi Klub, Béke utca 16.
Alkotmány utca

Árnyas utca

Bajai utca

Bajnok utca

Barátság utca

Bartók B. utca

Béke utca

Csermely köz

Csermely utca

Damariba sziget

Domb utca

Duna sor

Dunapart környéke

Ér utca

Erőspuszta

Erőspuszta hídfő

Forrás sor

Fő utca

Gát utca

Ifjúság utca

Kertész utca

Ladik utca

Meder utca

Nyár utca

Nyárfás sor

Patak utca

Petőfi lakótelep

Ponty utca

Sport utca

Strand utca

Szabadság utca

Sziget sor

Szőlő utca

Tavasz utca

Templom utca

Varsa utca

Vészi József utca

Völgy utca

6. szavazókör: Dunavarsányi Gyermekjóléti Szolgálat, Árpád u.13.
Árvalányhajas utca

Csenkesz utca

Erkel Ferenc utca

Fátyolvirág utca

Fenyves tanya

Imola utca

Kikerics köz

Kökény köz

Liget utca

Lovas tanya

Muskátli köz

Nagyvarsányi utca

Nyúltelepi munkásszálló Petőfi szárnyasliget

Szárnyasliget dűlő

Temesvár utca

Tisztiházak dűlő

Vörösmarty Mihály utca

Rét utca
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Óvodaibeíratás

É

rtesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkezô kisgyermek, aki
2010. december 31-éig betölti harmadik életévét.

Azon gyermekek, akik 2010. augusztus 31. után töltik
be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik
az intézményben, és óvodai felvételükrôl a 2010/2011.
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elôírásoknak megfelelôen dönt az óvoda vezetôje.
A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) alapján a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év
kezdônapjátólnapinégyórátkötelesóvodainevelésbenrésztvenni.
AbeiratkozásaWeöresSándorÓvodában:
2010.április12-étôl16-áig(hétfôtôl–péntekig)naponta8órától–16óráigtart.
Abeiratkozáshozszükségesdokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy annak
másolata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa és
lakcímkártyája.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár!
Nyíltnapot tart a Weöres Sándor Óvoda 2009. április 6án és 7-én 10.00-tól 11.30-ig a beiratkozás elôtt álló, érdeklôdô gyermekek és szüleik részére.

Tartsuktisztán
azárkokat!
A hosszúra nyúlt tél véget ért, és
szinte egyik napról a másikra köszöntött be a tavasz. Kérjük a Tisztelt Lakosokat – ahogy a természet is
tavasszal megújul, és színpompás
ruhába öltözik –, Önök is fordítsanak
kiemelt figyelmet ingatlanjaik és az
ingatlanjuk elõtti terület – különösen
az árkok – rendbe tételére.
Tisztelettel értesítjük továbbá a Lakosokat, hogy 2010. áprilisától a tavaly elkezdett víz-, és csatorna
bekötések ellenõrzése tovább folytatódik, melynek során külön figyelmet
fordítunk a kevés vizet használó ingatlanok ellenõrzésére.
Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Mûszaki Osztály
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Iskolai beíratkozás
A Közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény 6.
§ (2) bekezdése alapján a
2003. június 1. és 2005.
május 31. között született
gyermekek a 2010/2011.
tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A tankötelessé váló gyermekeket – egészségi és iskolaérettségi állapotuktól függetlenül – az általános iskolába be
kell íratni.

Beiratkozás az Árpád Fejedelem Általános Iskola
Igazgatóságán:
április 13-án: 8-18 óráig • április 14-én: 8-16 óráig
április 15-én: 8-16 óráig • (Ebédszünet: 12-13 óráig.)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és
lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• 1 db igazolványkép és 550 Ft a diákigazolvány igényléséhez,
• az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget tanúsító) igazolás.
A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár!
Felhívom figyelmüket, hogy az ingyenes biztosításon kívül
lehetőség van különféle díjtételű biztosítás megkötésére is.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Vigyázzunk jobban lakóhelyünk tisztaságára!

K

étség nem fér hozzá, hogy mindenki szereti a rendet és a tisztaságot. Vonatkozik ez városunk utcáira és tereire egyaránt. Jártunkban, keltünkben viszont sajnos azt tapasztaljuk, hogy közterületeinket sokszor szemét borítja. A sörös doboztól a csokis papírig, a cigis doboztól a papír zsebkendôig – de nem is sorolom.
Mi ennek a magyarázata? Ház az, hogy kényelmesebb eldobni a hulladékot, mint a
legközelebbi kukáig elvinni, ami egyébként majd minden sarkon megtalálható.
Emlékszem, régebben volt egy tiszta udvar, rendes ház címet viselő mozgalom. Mi,
varsányiak igazán feléleszthetnénk ezt a hagyományt városunkban. Próbáljuk egymást meggyőzni ennek fontosságáról!
Tavaly megadatott a lehetőség, hogy Lengyelországba és Németországba kimehettem. Mindkét helyen azt tapasztaltam, hogy rend és tisztaság uralta az utcákat, tereket. Egy csikket nem lehetett látni, nemhogy papírt. Szinte fájt a rend.
Higgyék el, nálunk is így lehetne, csupán szemlélet kérdése. Szóljunk annak, akit
szemetelni látunk! Ha így teszünk, talán nálunk sem lesz annyi hulladék az útjainkon, tereinken.
Bízom benne, eljön az idő, amikor ha egy idegen ellátogat Varsányra, nem talál majd
szemetet az utcán.
Végre itt a tavasz, a jó idő, amit oly régen vártunk. Remélem, hogy a kikelet elhozza nekünk is városunk megújulását.
Kobzik Anikó
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ingyenes zöldhulladék-gyűjtés
(egyszeri alkalomra)

2010. április 10., szombat
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút
sor – Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca – Búza utca – Határ utca által határolt terület), Nyugati lakópark.
2010. április 11., vasárnap
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső
terület (Homok utca – Akácfa utca – Vasút sor – Szabadkai utca által határolt terület)

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, a füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és
kötözzék össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél
vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés
után elszórtan hulladék maradt a helyszínen, nem vesszük
figyelembe.
DHRV Kft.

Fizetős zöldhulladék-gyűjtés
(többszöri alkalomra)

A heti rendszerességgel történő zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2010. április 26-a és 2010. október 18-a között kínáljuk, melyet szüneteltetni nem lehet.
A szállítás megadott címről történik, ezért nem kell tartani attól, hogy mások eltulajdonítják a zsákot, és vele a befizetett
szállítási díjat. Ha valakinek eltűnik vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton 352 Ft/db+25% ÁFA =
440 Ft/db áron pótoljuk.
2010. május 24. (Pünkösdhétfő) helyett 2010. május 25-én,
kedden lesz a zöldhulladék-gyűjtés reggel 5 órától.
Pünkösdhétfő kivételével a szállítás minden hétfőn reggel 5
órakor kezdődik; a kollégák kiöntik a zöldhulladékot, és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem,
hogy a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé. A tavalyi zsákok használhatók! A zsákok – amelyek 160 literesek –
kifordítva könnyen száradnak.
A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését
nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új előfizetőként csatlakozik, a hátralévő hetekre időarányos díjat
számlázunk ki. A zsák az ügyfélszolgálaton vehető át nyitva tartási időben. A zsák átvételekor a szállítási címet rögzíteni kell.
Hétfő: 08 – 20 • Szerda: 12 – 16 • Péntek: 09 – 12 óráig
Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)

Ünnepi
hulladékszállítási
rend:
Április 5-e, húsvéthétfô
helyett
április 3-án, szombaton
lesz a hulladékgyûjtés!
További információ:
www.dhrv.hu

Zöldhulladék-gyűjtés 2010. 04. 26 - 2010. 10. 18.
zsák (műanyag, felirat: DHRV Kft. zöldhulladék gyűjtés)
ára: 352 Ft + 25%ÁFA = 440 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás zöldhulladék elszállítási költsége
6 hónapra:
Kedvezmény:
Nettó ár
Bruttó ár
1 zsák
0%
6640 Ft
8300 Ft
2 zsák
5%
12616 Ft
15770 Ft
3 zsák
5%
18924 Ft
23655 Ft
4 zsák
5%
25232 Ft
31540 Ft
5 zsák
5%
31540 Ft
39425 Ft
6 zsák
10%
35856 Ft
44820 Ft
7 zsák
10%
41832 Ft
52290 Ft
8 zsák
10%
47808 Ft
59760 Ft
9 zsák
10%
53784 Ft
67230 Ft
10 zsák
10%
59760 Ft
74700 Ft
Szolgáltatás igénylése:

ugyfelszolgalat@dhrv.hu,
viktor.modis@dhrv.hu
Zsák forgalmazása:
ügyfélszolgálat
Fizetés:
csekk, átutalás
Módis Viktor
hulladékgazdálkodási ágazatvezető DHRV Kft.

KÖTELEZŐ EBOLTÁS DUNAVARSÁNY
IDŐPONTOK: • KISVARSÁNY 2010. 04. 10. (Szombat) 8-12
Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A. Rendkívüli rendelés keretében.
• ERŐSPUSZTA 2010. 04. 17. (Szombat) 9-10
• NAGYVARSÁNY 2010. 04. 17. (Szombat) 10-12 • Szutter Pálné, Templom u. 23.
• KISVARSÁNY 2010. 04. 22. (Csütörtök) 13-16
Állatorvosi rendelő, Kolozsvári u. 1/A. Rendkívüli rendelés keretében.

Kamara által megállapított oltási díj: 3500 Ft/kutya.
Az oltást végző állatorvos: dr. Fábián Miklós
Az oltás pótolható a Kolozsvári u. 1/A. szám alatti rendelőben!
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek 16.30-18; kedd, csütörtök 16-17.30; szombat 10-12.30
A tartási helyen kért oltás bejelentése:

Ifj. Dr. Fábián Miklós 06-30 9510-507 • Dr. Fábián Miklós 06-30 9611-694
Az oltással egy időben történik az ebek féregtelenítése és az oltási könyvek cseréje!
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Épül az új napközi
Idén az önkormányzati intézményhálózat kiemelkedő felújítási programja az Árpád Fejedelem Általános Iskola alsó tagozatos épületétnek (2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 33.)
korszerűsítése, bővítése. A régi épület bontása március elején elkezdődött, és azóta folyamatosan zajlik az építkezés.

A

z épület a Kossuth Lajos utca és az Iskola utca sarkán a
település egyik, hanem a legforgalmasabb kereszteződésében található. Az intézmény több ütemben épült, bővült. Az építésnél használt korábbi építésztechnikai megoldások
mára jelentős mértékben elavultak, az építési anyagok az elmaradt nagyobb ütemű felújítások miatt elhasználódtak, tönkrementek.

Az épület igazán megérett egy nagy, átfogó felújításra. Mindezt felismerve döntött úgy a képviselő-testület, hogy az átépítés,
korszerűsítés nagyszerű alkalom egy, a megnövekedett gyermeklétszám kielégítésére alkalmas épület létrehozására. Ezért
az épület nagymértékű bővítése mellett döntött.
A megbízott szakemberek (tervezők, statikusok) szakvéleménye alapján a felújítási, bővítési elképzelések a meglévő épület
alaprajzát és alapterületét megtartva emelet-ráépítéssel megvalósíthatóvá válnak.
A meglévő épület nettó alapterülete: 766 m2
Az emelet nettó alapterülete:
505 m2
A teljes épület területe:
1272 m2
Az épület teljes bővítése esetén oktatási célra rendelkezésre
állhat 8 és fél tanterem, amelyből 6 termet elfoglal majd az iskola 3-3 db 1. és 2. osztálya, a fennmaradó termek pedig csoportszobáknak, szertáraknak használhatók. Az épületben kap
helyet az önkormányzat saját, korszerűsített és kibővített, 700
adagos főzőkonyhája is.
A gyermekek étkezésének helyet adó étterem alapterülete kissé bővül, a férőhelyek száma azonban lényegesen nem változik.
A belső tér felfelé kitágul: ferde tető határolja majd, tetősík-ablakos bevilágítókkal és gépi szellőzéssel.
Építészeti szempontból a mai, több ütemben épült heterogén
megjelenésű épület egységes arculatot kap, amely tükrözi az
épület két fő funkcióját: az oktatásit és a (konyha-) üzemit.
Az oktatási rész főbejárata az Iskola utca felől lesz, építészetileg hangsúlyozott bejárattal, a belső udvar felé kapcsolattal. A
főbejárat egy tágasabb (két szintet átfogó) aulára nyílik majd,
ahonnan elérhetőek a földszinti tantermek, az étterem és az eme-

letre vezető főlépcső. Itt kap helyet az akadálymentes használatra alkalmas WC, a kizárólag akadálymentes használatra alkalmas felvonó és a portásfülke.
Az emeleten a már említett tantermek (az iskola igényeinek
megfelelő tantermi, csoportszobai, szertári berendezésekkel) találhatók. A folyosó egyik végén a földszinti mosdók felett lesz a
vizes csoport, a másik végén, a konyha felett pedig az épületgépészeti berendezések, kazánok, szellőzés-technikai berendezések kapnak helyet.
Az épület külső homlokzati falain a hatályos energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelés készül ugyanúgy, mint a padlásfödémen és az oktatási rész földszinti padlója alatt.
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges nyílt közbeszerzési
eljárás lefolytatásra került. A nyertes ajánlattevő a Kinamé Kft.
(2360 Gyál, Kőrösi u. 28.)
Vella Zoltán
Beruházási Osztályvezető
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Új helyre költözött a postahivatal

Ö

N

agyobb térrel várja az ügyfeleket mostantól a Duna
Házba költözött posta Kisvarsányban. Az új, korszerűbb intézmény március 16-án, kedden nyitotta meg kapuit. A hivatal továbbra is négy ablakkal üzemel, de májustól új rendszer kerül kialakításra. Ez azt jelenti, hogy
minden ablaknál minden szolgáltatás, például levél- és
csomagfeladás, csekkbefizetés is elérhető lesz. Molnár Józsefné, a posta vezetője elmondta, hogy az ügyfelek már
nagyon várják az új rendszert, hogy gyorsabban tudják
intézni ügyeiket. Hozzátette: még meg kell szokniuk az új
helyet, ezért arra kéri a lakosokat, hogy legyenek türelemmel. A posta nyitva tartása változatlan marad, viszont
a korábban megszokottól eltérően déltől fél 1-ig ebédszünetet tartanak.
Forrás: www.lakihegyradio.hu

SZaBÁLyOZÁSI TErVEK
a Sun rESIdEncE éS a Tó LaKóparKróL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Dunavarsány Sun
Residence és Tó lakóparkok” településszerkezeti terv
(TSZT), szabályozási terv (SZT) és helyi építési szabályzat
(HÉSZ) módosításának Étv. 9. § (3) bekezdése alapján történő véleményeztetése megtörtént. Lefolytattuk az Étv. 9. § (4)
bekezdése szerinti egyeztető tárgyalást, amely alapján a dokumentáció véglegesítésre került.
A dokumentáció – a TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv
mellett – tartalmazza a véleményezési és egyeztetési eljárás
iratait is.
A dokumentációt 45 napon keresztül meg lehet tekinteni
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, hétfőn 13
és 17 óra között személyesen (2336 Dunavarsány, Kossuth L.
u. 18., a Beruházási és Műszaki Osztályon, a volt orvosi rendelő épületében).
Kérünk minden lakost, érdekképviseleti szervet valamint
társadalmi szervezetet, éljen a lehetőséggel, és a rendelkezésre álló időn belül tekintse meg az elkészített dokumentációt,
és amennyiben észrevétele, véleménye van, azt írásban juttassa el hozzánk.
Bihari Zsuzsanna
aljegyző

XXI. évfolyam 3. szám

Foglalkoztatásiklub
álláskeresôknek

römmel tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy 2010. február 23-án megalakult a Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klub (rövidítve: KSZFK) Dunavarsányban. Az
alakuló rendezvényen megjelent Bóna Zoltán Dunavarsány, Kis Gábor Majosháza és Szentgyörgyi József Halásztelek polgármestere, továbbá Fekete László (MISA
Alapítvány kurátora) Taksony képviseletében, valamint
Swartz Gáspár, a Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltségének vezetője. Vendégeink támogató és elismerő
hozzászólásaikkal segítették munkánkat.
Jóllehet, nem olyan számban, mint reméltük, de munkaadók illetve képviselőik is megjelentek, sőt konkrét állásajánlatokat is hoztak.
A közel két órás rendezvény a klubvezetőség megalakításával kezdődött, majd a további összejövetelek témáinak elfogadásával folytatódott, végül pedig konzultációval és egy mini „állásbörzével” zárult. A nagyszámú állást keresők közül
sokan ott helyben jelentkeztek a klub keretében folyó számítógépes képzésre. A rendezvényről helyszíni tudósítást is készített a Lakihegy Rádió és a Dunavidék TV.
Március 16-án sor került a klub második összejövetelére,
melyen már több mint 20-an voltunk. Először a klubvezető
tartott tájékoztatót a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltségtől kapott lista alapján az államilag finanszírozott szakképzési lehetőségekről, majd a legfrissebb álláslista segítségével a munkalehetőségeket néztük át. Ezzel párhuzamosan Radul Zoltán
vezetésével megkezdődött a számítógép kezelői oktatás.
A következő klubfoglalkozáson, április 20-án egyrészt az
alapvető munkajogi kérdések, másrészt az önéletrajz írása
lesz a téma. Ezen az összejövetelen írjuk össze azokat a klubtagokat, akik szeretnének eljönni a május 20-ai csoportos állásbörzére, amely a Csepeli Munkásotthonban lesz.

Atovábbifoglalkozásokmindenhónap
harmadikkeddjén14órátóllesznek.
Érdeklôdnilehet:
MISAAlapítványiroda–06/24 486-023,vagy
Radul Zoltán(Petôfi Mûv. Ház) –06/24534-250.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a kistérség összes településéről!
Dr. Gligor János
klubvezető

A Dunavarsány területén működő
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület
tisztelettel kéri a dunavarsányi lakosokat, hogy

adójuk 1%-át

ajánlják fel az Egyesület javára.
Akik eddig megtették, azoknak köszönjük szépen!
Az Egyesület tervei a 2010 évre: szenzoros mozgásfejlesztéshez eszközök vásárlása, a gyermekjóléti szolgálattal
közösen szervezett nyári tábor támogatása,
előadások szervezése.
A kedvezményezett neve:

Dyslexiás Gyermemekekért Egyesület
Adószáma: 18663822-1-13
Támogatásukat köszönjük!
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Nyílt nap a Méhecske csoportban
dén február 22-étől március 5-éig nyílt napokat szervezett a
Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda közössége. Minden
csoportban másként zajlottak az események. Volt, ahol a
szülők mutattak be foglalkozásokat, máshol pedig az
anyukák, apukák végignézhettek egy egész napos programot.
Így történt ez a Méhecske csoportban is. Március 5-én, pénteken nemcsak a gyerekek, de a szülők is mehettek óvodába.

I

A tevékenységek nagyrészt az épületben zajlottak. A foglalkozást reggel nagy lelkesedéssel Margit óvó néni kezdte közös
énekléssel. Halhattuk, hogyan fejleszti kicsinyeink énektudását,
2010-ben százéves a dunakisvarsányi oktatás. Iskolánk közössége
a századik évet méltó módon, tettekkel szeretné köszönteni. Az ünnepélyes augusztusi tanévnyitó
előtt és mellett több különböző
programot szervezünk az év során.
Elsőként „100 év, 100 rajz” címmel a
Petőfi Művelődési Házban az iskolások
munkáiból 100 rajz kerül kiállításra, melyek március 22-étől nyitva tartási időben tekinthetők meg.
Az Árpád napi vetélkedő keretében
számos feladvány született a száz év emlékére: „100 szónak is vers a vége”, „100

Húsvéti kézműves foglalkozás
A Dunavarsányi Városi Könyvtárban március
30-án, kedden 14 órakor a húsvétra készülődve
kézműves foglalkozás lesz a Micimackó klubtagok és minden érdeklődő gyermek számára, aki
az ünnep alkalmából szeretne ajándékot készíteni hozzátartozóinak.
A Kuckó klubtagok (speciális tagozat) részére április 1-jén (csütörtökön) 10 órakor tartjuk
a húsvéti közműves foglalkozást.
Mindenkit szeretettel várok!
Vásárhelyi Emőke
könyvtáros

mély és magas hangok megkülönböztetését kézmutogatással és
különféle hangszerek segítségével. A közelgő március 15-i ünnepségre készülve elhangzottak igazi régi katonás dalok is. Margit néni személyében egy nagyon lelkes, kiváló, tapasztalat-gazdag pedagógust ismerhettünk meg.
A hangulat már a tetőfokán volt, amikor megérkezett Anita
óvó néni is a gyerekek nagy örömére. Elfogyasztották a tízórait, majd a szülőknek egy kis meglepetéssel kedveskedtek.
Előadták Csukás István: Sün Balázs című mese történetét
mindkét óvó néni és az összes Méhecskés gyerek bevonásával. Pihenésként következett a szabadon választható foglalkozás. Volt, aki a színező asztalnál foglalta el helyét Margit nénivel, mások pedig a memória-kártyázó csapathoz csatlakoztak Anita nénivel, többiek az építőkockákat választották
anyukák és apukák társaságában. Megismertük a csend és a
pakolás jelét, majd egy kis időre ebéd előtt kimentünk az udvarra. Levegőztetés után jött a jól megérdemelt ebéd, ahol
mindenféle praktikák bevetésével ösztönözték a kicsiket a helyes, fegyelmezett étkezésre. Láttunk jó és rossz evőket,
csendkirályokat. Erzsike néni már előkészítette az ágyikókat,
és az óvó nénik simogató, altató dallamokkal édes álomba ringatták a kicsi csöppségeket.
A nap végén elégedetten vittük haza gyermekeinket.
A rendezvény nem csak a közös kikapcsolódásról, a kapcsolatépítésről szólt, hanem betekintést is nyerhettünk kicsi
gyermekeink egész napos óvodai életébe.
Antal Mónika
szülő

Száz év
anagramma, 100 város”… Az osztályok
saját tervezésű, a témához kapcsolódó
bélyegzőlenyomatot tervezhettek, amelyek közül a legsikerültebbet elkészíttetjük.
Továbbiakban tervezzük a Föld napja
alkalmából a „100 év, 100 virág” akciót.
A költészet napja alkalmából a „100 év,
100 idézet” címet viselő irodalmi játszóházat szervezünk a felső tagozatos diákjainknak. A Gyermeknapon a 100 évet
100 palacsinta (és még egy kevés) képében fogjuk felidézni.

Távolabbi terveink között szerepel
„100 év, 100 fotó”, „100 év, 100 híres
magyar találmány”, „100 év, 100 rejtvény”, „100 év, 100 kérdés Széchenyiről”… s még sorolhatnám a megvalósításra váró ötleteinket.
A „100 év, 100 gyertya” címet viselő
megemlékezésünkkel elhunyt pedagógusaink emlékére gyújtunk majd gyertyát.
Szeretnénk, hogy e jeles évfordulóra
való emlékezés ne csak egy napra korlátozódjon, célunk, hogy minél több lélekre rátaláljon.
Vas Zoltánné
igazgató
Árpád Fejedelem Általános Iskola

100 év – 100 virág
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre (DUFI) közös virágültetést tervez 2010. április 22-én a Föld Napja alkalmából.
100 virágpalántát szeretnénk elültetni az iskola épületeinek területén (Árpád utca, Nagyvarsány, Elemi iskola), ezzel is kifejezve tiszteletünket a Dunavarsányon 100 éve működő iskolai
oktatás előtt.
A növényeket a gyerekekkel közösen ültetjük majd el április 22-én délután.
Szívesen vesszük azon lakosok virágpalánta felajánlásait, akik csatlakozni szeretnének a programhoz. A növényeket leadhatják április 21-éig az Árpád Fejedelem Általános Iskolában (Árpád u.) Agárdi Péter gondnoknál, vagy a Petőfi Művelődési Házban (Kossuth L. u. 2.) Szabóné
Pál Orsolyánál.
Köszönettel:
az Iskola vezetősége és a DUFI-sok
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KULTÚR-lapok
1964 óta április 11-én ünnepli az ország a KÖLTÉSZET NAPJÁT, amely öszszefonódik a hányatott sorsú József Attila születésnapjával. Idén városunkban a választások miatt szerényebb formát ölt a megemlékezés, de a Napló hasábjain kiemelt figyelmet szánunk e jeles napnak.

G

ondolkodom, hogyan kellene méltóképpen megemlékeznünk József Attiláról. Írhatnánk az istenes verseiről, kiemelhetnénk hazafias vagy éppen szerelmes költészetét, de szót ejthetnénk a költő életéről és halálának valódi kimeneteléről (új kutatások bizonysága szerint
nem lett öngyilkos). Aztán valami azt súgja; a ma emberéhez, a sokan,
sokféleképpen nélkülözőkhöz egy Babits Mihályhoz írt elkeseredett levele sokkal életközelibb lesz.
Budapest, 1933. január 28.
Igen Tisztelt Uram!
Körülményeim arra kényszerítenek, hogy megkérjem Önt,
mint a Baumgarten Irodalmi Alapítvány gondnokát, legyen segítségemre az Alapítvány anyagi erejével. Kérésem okát – szinte
a költôi szemérem maradványa nélkül – a következôképpen vélem elôadhatónak.
Feleségemmel együtt hosszabb idô óta a szó szoros értelemben
éhezünk. Ellenôrizhetô adat: az Írók Gazdasági Egyesülete ebéd
gyanánt egy kávét és egy zsömlét utalt ki számomra a Club Kávéházban, ezt a segítséget hónapokon át igénybe vettem, azonban ez év jan. 1-jével ez megszûnt. Feleségem házimunkák fejében rokonoknál ebédelt. Ez már kínossá vált.
„Jövedelmem” ez évben tizenöt pengôt tett ki. Ezt az összeget –
mint a kávét – az I.G.É.-tôl kaptam.
Majdnem minden holmink – beleértve az ágynemût is! – zálogban van. Lakbérhátrálék miatt aggódnom kell és féltenem
azt a barátságtalan szoba-konyhát, amelyben még lakunk.
Szeptember 8. óta nem tudtam villanyszámlát fizetni. Ma kaptam négyhavi áramfogyasztásról szóló P.19.35-t kitevô egyesített
számlát, amelyet hétfôig – ma szombat van – ki kellene fizetnem,
különben nem kapok világítást.
Nem fûtünk. Nincs cipôm. Azaz egy 43-as, gombos, betétes
lakkcipôben járok. 39-es lábam van. Szobánk ajtajának kilincse
fél éve le van törve.
Nem takart seb kell, hanem festett vérzés – mondhatnám, hogy
száraz kenyérhéjon rágódunk. Az igazság az, hogy pl. tegnap este vacsora és cigaretta nélkül lévén, olyan száraz kenyérdarabokat szopogattam, amelyeket a feleségem prézlinek rakott el régen. Tartozom azzal, hogy nem az éhség vitt erre, hanem a cigarettahiány. Az éhséget megszoktam.
Megszoktam. Hogy miért ezt a pillanatot választom ki, hogy a
kissé keserû pohár után nyúljak? Egy hétig majdnem negyven fokos lázban feküdtem. Egyetlen közönséges keskeny díványunk
van, azon alszunk ketten. Lázas beteg mellett, vele egy takaró
alatt aludni, kevés a szerelem. Feleségem a földön csinált fekhelyet magának, derékaljul összehajtott egy pokrócot, és kabátokkal takaródzott. Mire a lázam 38 alá csökkent, a feleségemnek
volt 39. Ô feküdt a díványra és én a földre. Most nap, mint nap,
az fekszik a díványon, aki rosszabbul van. Aki lázasabb, aki jobban köhög, vagy aki jobban izzad – és így tovább.
Nagyon sajnálom, hogy Öntôl, akit megbántottam, pénzt kell
kérnem. Nagyon sajnálom ezt a festett vérzést is.
Kérem, fogadja tiszteletem kifejezését.
József Attila

Ugyanakkor bennem él a fiatalkori éhező költő képe is, a kis
Attiláé, aki ezt mondja:
Kedves Jocó!
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.

Míg a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.
Hát ne feledjük el a fenti, sokszor szívszorító sorokat, ne feledjük el se április 11-én, se más napokon, hogy az, akit ma száz
meg száz iskola ünnepel, akinek rendezvények sorozata állít
emléket, egyszer gyerekként, majd felnőttként is éhesen élt.
Mindez rávilágíthat arra, hogy a költészet több mint egyszerű
rímbe szedett verssorok összessége. A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden napján, mert az alatt, amíg verset olvasunk, „a villamos is aluszik”, és egy pillanatra minden
más megáll…
Szilvay Gabriella

A Petõfi Mûvelõdési Ház
2010. áprilisi programjai
Április 3-án, szombaton 15 órakor NÉPI JÁTSZÓHÁZ.
Húsvétváró, tojásfestő családi délután. (A következő kellékekre lesz
szükség: kifújt tojás, üres, majonézes és piros aranyas tubus.)
Április 4-én, vasárnap KATOLIKUS BÁL.
Április 12-én, hétfőn a költészet napja alkalmából
SZAVALÓVERSENY, IRODALMI JÁTSZÓHÁZ.
Április 13-án, kedden 14 órakor
SENIOR FOGLALKOZTATÁSI KLUB.
Április 13-án, kedden 18 órakor CIVIL AKADÉMIA.
Április 18-án, vasárnap 18 órakor MAGYAR NÓTA–EST.
MADARÁSZ KATALIN ÉS RAUF PÁL,
KÍSÉR: KÖRMENDI PÉTER
Belépő: 500 Ft.
Április 24-én, szombaton 18 órakor KÖZÖD?
mozgalomhoz való csatlakozás, civil szervezetek egyeztetése.
Április 25-én, vasárnap 16 órakor CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN.
Tervezett film: Lecsó
ÚJ TANFOLYAM INDUL: KENDO
Foglalkozások: szerda-péntek 17 órától
Májusi előzetes:
2010. május 25-étől június végéig a Petőfi Művelődési Ház
és a Kézimunka Szakkör az Aranynektár támogatásával
hagyományteremtő rendezvényt szervez MÉZES HETEK címmel.
Ennek keretében, május 29-én, szombaton mézzel készült ételek,
sütemények és italok versenyét hirdetjük meg.
Várjuk a nevezését annak, aki mézzel készült ételt, süteményt vagy
italt készít. A finomságot otthon készíti el mindenki – a mézet az ételhez az Aranynektár biztosítja a nevezések alapján –,
és elhozza 29-én, szombaton a művelődési házba a versenyre,
ahol többtagú zsűri dönt a sorrendről. Ünnepélyes eredményhirdetésre
a Dunavarsány Napok keretében kerül sor.
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Tartsuk egészségesen magunkat!
Tavaly még életmód tábort szervezett Egerből a
Mátrába, Bükkbe,
Mezőkövesdre, de
ma már Dunavarsányban dolgozik
azon, hogy egészségesebbek legyenek a nők. Márciustól a művelődési
ház új szolgáltatásaként egészségmegőrző torna indult Czibikné Marikával.
Czibikné Marika fél éve költözött Délegyházára, élete nagy részét eddig Egerben
élte. Dunavarsányt az egészséges életmód
megismertetésével szeretné gazdagítani,
hetente kétszer a nőknek tartott tornák keretében adja át tudását. – Szerda és péntek esténként egészségmegőrző tornát tartok a
művelődési házban, ahol alkalmanként felváltva nyújtó típusú, illetve kondicionáló
tornán vehetnek részt a hölgyek. Előbbivel

a csontritkulás megelőzésére, az erek tornáztatására, valamint az élettanilag helyes
testtartásra és megfelelő légzésre koncentrálunk. Utóbbiak esetében pedig a pilates, callanetics, prímatorna és sok egyéb gyakorlatok segítségével a fejünk búbjától a lábunk
végéig minden testrészünket megmozgatjuk. Igény esetén pedig a kismamákra külön
figyelmet fordítok – mondja Marika, aki
nem csak a sportolás örömével ajándékozza
meg a tornán résztvevőket. – Ezen felül nálam megtanulhatják a nők, hogyan tehetik
nehezebb napjaikat könnyebbé, az időjárás
változására érzékenyek az akupresszúrás
pontok alkalmazását is megismerhetik. Ha
igény van rá, a foglalkozások után megragadom az alkalmat, hogy különböző életmódtanácsadással is segítsem nőtársaimat, hiszen nem érdemes tagadni, minden nő szeretne jól kinézni, egészséges lenni, amelyhez
a mozgáson kívül a magunkra figyelés, az
önmagunkkal való helyes bánásmód is elengedhetetlen „kellék” – fogalmaz Marika.

Marika tornáján minden egyes gyakorlatot
légzésszinkronnal végezhetünk, amelynek jótékony hatásait nem is gondolnánk; megvéd
bennünket a sérülésektől, valamint nagy szerepe van testünk méregtelenítésében. Arra pedig nem is kell élőbb példa Marikánál, hogy
milyen eredményeket lehet a mozgással elérni. – 16 évvel ezelőtt különböző egészségügyi
problémákkal küszködtem. Akkor döntöttem
a jóga edzői tanfolyam elvégzése mellett,
majd ezt újabb tanfolyamok és autodidakta
módszer követte. A szemléletváltásnak köszönhetően ma már gyógyszermentesen élek.
Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy
már úgysem tehetünk semmit az egészségünkért. Dehogy nem! Soha sem késő elkezdeni, és a mozgásra szánt energia többszörösen megtérül!
Czibikné Marika minden szerdán és
pénteken 18 órától várja a mozogni vágyó kismamákat, nagymamákat, anyukákat a Petőfi Művelődési Házban.
Szilvay Gabriella

Új vendéglő nyílt városunkban

E

lőbb mindig adni kell, hogy később te is kaphass. Az élet minden
területén, így az üzleti világban is
helyén való ez a megállapítás. A gyors
meggazdagodás reményében nyíló üzletek legtöbbször azzal a lendülettel tűnnek el, ahogyan érkeztek. A sikeres vállalkozáshoz nem csak ötlet és kitartás, de
rengeteg alázat is szükséges. Ezt képviseli városunkban a februárban nyitott Borház Vendéglő, aminek tulajdonosával,
Fejes Péterrel beszélgettem.

– A vendéglátás valóban vendégül látást
kell, hogy jelentsen – kezdi találkozónkat
Péter, aki máris hellyel és egy jófajta borral
kínál.
Az Arany János utcában lévő régi kenyérgyári épület megújult külsővel és barátságos
belső térrel fogadja a vendégeket. A lényeg

viszont nem a falakon, hanem az étlapon
van. Hazai ízek, magyar gasztronómia.
Mindez csodálatos borok társaságában.
– Túl vagyunk egy sikeres megnyitón,
amire kétszázötvenen érkeztek februárban,
megrendeztük a helyi borklub alapító borvacsoráját és egy fergeteges házibulit –
emlékezik vissza a közelmúlt eseményére
Fejes Péter, akiről időközben megtudom,
valóban hivatásának tekinti a gasztronómiát. Tíz éve szervez ugyanis borvacsorákat
szerte az országban. Ez idő alatt számos
ismeretségre tett szert a hazai borászok között.
2005-ben megalapította a Collegium Pro
Vino Hungarico-t, azaz a Borklub a Magyar
Borkultúráért Egyesületet, hogy az üzleti
életben szerzett kapcsolatrendszerét összekösse a borászattal. Egy évvel később Londonba utazott, hogy a magyar borágazat
számára értékesítési és marketing lehetőségeket találjon, és a nemzetközi rendezvényeken a hazai gasztronómiát képviselje.
Fejes Péter működteti jelenleg az angol főváros egyetlen magyar éttermét. Ha idegen
földön meg tudta vetni a lábát, talán Dunavarsányban sem lesz nehezebb dolga –
jegyzem meg mosolyogva. Máris pontosít:
„a vendég mindenütt ugyanazt szeretné,
elégedetten távozni a vendéglőből”. Elme-

séli, hogy sohasem a dicséret érdekli, hanem
vendégei őszinte véleménye. A megnyitó
után is hetekig kérdezősködött, keresve a
kritikákat. Szeretett volna ugyanis tanulni az
esetleges hibákból, hogy legközelebb ne
forduljanak elő.
Miközben Pétert hallgatom, arra gondolok, miért is lehet jó a városnak az ő érkezése. Fel is teszem a kérdést, amolyan üzleti megfogalmazásban: mit profitálhat Dunavarsány ebből a vállalkozásból? Péter
elmosolyodik, de nagyon is komolyan válaszol. – Lesz egy olyan étterme a városnak,
amire kifelé is büszke lehet. Ahová szívesen hozhatjuk el a hozzánk érkező látogatókat, rokonokat, barátokat, ahol többet kaphatunk egy egyszerű étkezésnél.
Ráadásul nemcsak a felnőtteket szeretné
megszólítani a Borház Vendéglő. A gyerekeknek kézműves foglalkozást és bohócműsort szervez majd nyáron. Ám addig sem
maradunk program nélkül. Április 24-én
például ifj. Figula Mihály érkezik borvacsorára, és a hónapban szinte minden hétvégéjére jut valamilyen rendezvény. És bár
igaz, hogy a jó bornak nem kell cégér, reméljük, hogy a Napló hasábjain eztán gyakran olvashatjuk a Borház Vendéglő programjait.
Szilvay Balázs
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„Mit keresitek a holtak között az élôt?”
Életünket szinte születésünk pillanatától kezdve kísérik a vesztések, veszteségek és maga a veszendőség is. Kezdődik
ez azzal, hogy elveszítjük a szerves kapcsolatot édesanyánkkal, amely optimális
esetben teljes biztonságot adott nekünk.
Növekedve elveszítjük az eszméknek,
meséknek, idilli képeknek szép világát.
Az élet harcában veszítünk tárgyakat, értékeket, pénzeket, de veszítünk méltóságot, türelmet, reményeket, álmokat, erőket, emlékeket, ismereteket is. Veszendő
voltunk egyre nyilvánvalóbbá lesz. S
mindezzel együtt folyamatosan keresünk
és keresgélünk. Ezt-azt meg is találunk,
de ami igazán lényeges, a veszendő életünk értelme és távlata nehezen található
meg. Miért van ez így? Azért, mert rossz
helyen keressük.
Húsvét hajnalban az asszonyok kimentek a sírhoz. Jézus testét keresték. Elveszítették Mesterüket, vezetőjüket, reménységük megszemélyesítőjét. Bár nem
veszítették el szeretetüket és kötelesség-

tudatukat – ezért mentek a sírhoz – de elveszítették reményüket és hitüket. A húsvéti csoda csak fokozza bánatukat, hiszen
már a testet sem találják. S akkor jönnek
az angyalok és felteszik a kijózanító kérdést. Miért keresitek a holtak között az
élőt? Ha rossz helyen keresünk valamit,
akkor garantáltan nem találjuk meg. Számos példát mondhatunk arra saját életünkből, hogy valamit ott kerestünk, ahol
nem volt. Így csak kudarcot találhattunk.
A húsvéti asszonyoknak nagy volt a fájdalma, nagy a szeretete, nagy a tenni akarása, de kicsi a hite. Mi milyen hittel húsvétolunk? Várunk még valami lényegeset
Húsvéttól vagy beérjük a formaságokkal?
Teendőink vannak csak Húsvétkor, vagy
él még bennünk a hit, hogy Isten milyen
nagy csodát tett nem csak Fiával, hanem
velünk is.
Minden korban nagy keresés zajlik az
élet értelmének megtalálása és megragadása érdekében. Van, akinél ez csak a földi létre vonatkozik. A végső veszteség tu-

A Soli Deo Gloria Közösség
és a Református Egyház programjai
Március 28. 10:00 Virágvasárnapi zenés istentisztelet – református templom
Március 28. 15:00 Virágvasárnapi családi délután – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Március 28. 17:00 Hétkezdő istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 1.
18:00 Nagycsütörtöki bűnbánati istentisztelet – református templom
Április 2.
10:00 Nagypénteki ünnepi istentisztelet – református templom
Április 2.
18:00 Nagypénteki bűnbánati istentisztelet – református templom
Április 3.
18:00 Nagyszombati bűnbánati istentisztelet – református templom
Április 4.
05:00 Feltámadási istentisztelet a napkeltében – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Április 4.
10:00 Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással – református templom
Április 5.
10:00 Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással – református templom
Április 6.
16:00 Baba-Mama Klub – református templom
Április 6.
17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Április 6.
19:00 Filmvetítés – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 7.
18:00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Április 11. 17:00 Hétkezdő istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 20. 16:00 Baba-Mama Klub – református templom
Április 20. 17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Április 20. 19:00 Filmvetítés – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 21. 18:00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések – Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Április 25. 17:00 Hétkezdő istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház

(Lk 24,5)

datában küzd ideiglenes győzelmekért.
Vannak azonban, akik az öröklét méltóságát is keresik. Ez a keresés csak akkor lehet sikeres, ha tudunk Arról, aki azért
jött, hogy megtalálja azt, aki elveszett.
Ha tudunk Krisztusról, aki azért jött,
hogy minket megtaláljon. Önmagunk üdvösségét nem találhatjuk meg, de azt az
ünnepi ajándékot igen, hogy a Mindenható Isten nem nyugodott bele abba, hogy
elveszít minket. Fiát küldte utánunk,
hogy bajban, igazságtalanságban, megpróbáltatásban – még a halálban is, még a
pokolban is – keressen és megtaláljon
bennünket.
Krisztus él, mert Húsvétkor feltámadt,
valóban feltámadt. Mi pedig élhetünk, sőt
mindörökké hitben, reményben és szeretetben élhetünk, ha tudjuk, hogy Őt olyan
élő Úrként kell keresnünk ünnepeinkben
és hétköznapjainkban, aki azért jön, hogy
megtaláljon és húsvéti feltámadásának
áldásaiban részesítsen bennünket.
A Presbitérium

Készüljünk együtt Húsvétra!
Virágvasárnapi Programok
Zengd Jézus nevét, zengd világ!
Virágvasárnapi zenés istentisztelet
a református templomban
március 28-án 10 órakor.
Az istentiszteleten
Bálint Gábor csellóművész
Bach: D-moll Suite: Saraband
és Guige előadásával szolgál.
***
Tojás, nyuszi, locsolkodás
Virágvasárnapi közösség
március 28-án 15 órakor
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban
(Habitat u. 10-12.)
Beszélgetünk
a húsvéti népszokásokról.
Tojást festünk, agyagozunk,
origamizunk.
Énekelünk húsvéti énekeket.
Kicseréljük a húsvéti ételrecepteket
Szeretetvendégséggel is ízlelgetjük az
ünnepi hangulatot.
Minden korosztályt szeretettel vár
a Soli Deo Gloria Közösség
és a Presbitérium
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Katolikus húsvéti szertartások
Kisvarsány - Nagycsütörtök 18 óra • Nagypéntek 18 óra • Nagyszombat 19 óra
Szentmise – körmenet
Délegyháza - Nagypéntek14.30 Keresztút (A „Józan tanya” előtti keresztútnál)
Nagyvarsány - Nagycsütörtök 16 óra • Nagypéntek 16 óra • Nagyszombat 16 óra
Húsvétvasárnap - Délegyháza 7.30 Szentmise • Kisvarsány 9 óra Szentmise
Nagyvarsány 11 óra Szentmise
Húsvéthétfő - Nagyvarsány 8 óra • Kisvarsány 9 óra

AzIstenSzolgálatában
ReformátusMisszióiAlapítvány
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2008-as személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
Alapítványunk és - azon keresztül - a református gyülekezet, a cserkészcsapat és a Soli Deo
Gloria Közösség által szervezett dunavarsányi ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segítették elő.
A javunkra történt rendelkezések kapcsán 365.106 forintot 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 2009-es személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.
Adószám: 19178123-2-13
***

AMagyarországiReformátusEgyház
helyi gyülekezeteként köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2008-as személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a Magyarországi Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális és
missziói munkáját segítették elő.
Mint ismeretes, az így felajánlott összeg országos egyházunk fontos bevételi forrása, amelyet
egyebek mellett a fenti célokra fordít, és így folytatja azt a több mint fél évszázados magyar
kultúrát és magyar nemzetet szolgáló tevékenységét, melyet minden történelmet szerető ember ismer és elismer.
Tisztelettel kérjük, hogy a fent említett országos református szolgálati területek anyagi támogatására a 2009-es személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlani szíveskedjenek.
Technikai szám: 0066
Köszönetet mond: a Presbitérium

Új honlapok városunkban
•

•

•

•
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Immáron a modern infokommunikáció módszerével is bepillantást nyerhet
az alábbi dunavarsányi és/vagy Dunavarsányban is működő
országos közösségek életébe!
A Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség városunk legnagyobb
protestáns keresztyén gyülekezete:
www.refdunavarsany.hu
Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány a hagyományosan protestáns értékek alapján kívánja a várost spirituális, kulturális és szociális területen minden korosztály számára elérhetően szolgálni:
http://refmisszalap.hu
A Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány a cserkészet klasszikus hagyományaira épülő helyi – 724. sz. Kossuth Lajos – cserkészcsapat ökumenikus gyermek és ifjúsági munkáját hivatott elősegíteni:
http://kossuthcsalap.hu
Az Evangéliumi Ichthys Cserkész Alapítvány a Magyar Cserkészszövetség protestáns hagyományait kívánja megjeleníteni, s ezzel a dunavarsányi és az országos
cserkészetet egyaránt támogatni:
http://ichthyscserkesz.hu
Kívánjuk, hogy e honlapok frissek, hasznosak és sűrűn látogatottak legyenek,
és ezzel szolgálják az egész város közösségi életének javát!

2010. február hónapban
született gyermekek névsora
1. Lőrincz Borka Tímea
2. Sásdi Levente
3. Portik-Cseres Réka
4. Kovács Emma
5. Madarász Mira
6. Juhász Benett László
7. Kalmár Lili Anna

február 2.
február 3.
február 9.
február 17.
február 20.
február 23.
február 25.

2010. február hónapban
házasságot kötöttek névsora
1. Kerékgyártó György – Gálori Emese
2. Nagyfejeő László – Besser Tímea
3. Koncz László – Petróczi Erzsébet

2010. január február hónapban
elhunytak névsora
1. Tóth Vilmosné
2. Vörös László
3. Ferencsik József
4. Ullmann Lászlóné
5. Belme István
6. Krizsán Józsefné
7. Lakos Sándorné
8. Gyarmathy Frigyesné
9. Langó Sándorné

70 évet élt
70 évet élt
71 évet élt
72 évet élt
78 évet élt
79 évet élt
85 évet élt
86 évet élt
88 évet élt

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Ezúton mondok köszönetet azoknak
a barátoknak, ismerősöknek, akik február 17-én férjem, Vörös László temetésén tiszteletüket tették. Külön köszönöm a Lányok Asszonyok Klubjának
és a Kézilabda csapatnak az együttérzést.
Vörös Lászlóné és fia
A család és a magam nevében hálás
köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik részt vettek és elkísérték utolsó
útjára március 11-én Jónás Lukács Antit, osztozva ezzel mérhetetlen fájdalmunkban. Nyugodjon békében!
Gábor Szilvia
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Rendőrségi hírek
A

tavaly kidolgozott „Közbiztonsági Háló” elnevezésű
program a visszajelzések alapján javította a lakosság
biztonságérzetét. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken
több és láthatóbb rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés pedig határozott és következetes legyen.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője - tekintettel a
fentiekre - a program folytatását rendelte el. Ez alapján a
rendőrségnek a kiemelten veszélyeztetett településeken naponta, a veszélyeztetett településeken hetente legalább három alkalommal, a veszélyeztetettnek nem tekinthető településeken legalább hetente egy alkalommal fokozott ellenőrzést kell tartani.

2010. március 1-je és 7-e között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 86 fokozott ellenőrzést, 8
közlekedési és 1 körözési ellenőrzést hajtottak végre munkatársaink.
A fokozott ellenőrzéseket 2616 órában 406 rendőr hajtotta
végre. Munkájukat 41 polgárőr segítette. A közlekedési akciók időtartama az adott héten 114 óra volt, amelyben 21
rendőr vett részt. Az akció során 21 esetben érték tetten
bűncselekmény illetve szabálysértés elkövetőjét, és 5 körözött személyt fogtak el. Szabálysértés elkövetése miatt 239
esetben tettek feljelentést, és 21 ittas vezetőt állítottak elő.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Kézilabda híreK
Tavaszi mérkőzések

NŐI KÉZILABDA NBII FELNŐTT
2010. 04. 03. 16:00
Dunaújvárosi AC-Dunavarsányi TE
2010. 04. 11. 13:00
Érdi VSE II-Dunavarsányi TE
2010. 04. 17. 17:00
Dunavarsányi TE-Szent István Építők SC
2010. 04. 25. 12:30
Kistarcsai KE-Dunavarsányi TE
2010. 05. 01. 12:00
Taksony SE-Dunavarsányi TE
2010. 05. 09. 16:00
Vecsés SE-Dunavarsányi TE
2010. 05. 15. 15:00
Dunavarsányi TE-Gödöllői KC
NŐI KÉZILABDA NBII IFI
2010. 04. 03. 14:00
2010. 04. 11. 11:00
2010. 04. 17. 15:00
2010. 04. 25. 10:30
2010. 05. 01. 14:00
2010. 05. 09. 14:00
2010. 05. 15. 17:00

Dunaújvárosi AC-Dunavarsányi TE
Érdi VSE II.-Dunavarsányi TE
Dunavarsányi TE-Szent István Építők SC
Kistarcsai KE-Dunavarsányi TE
Taksony SE-Dunavarsányi TE
Vecsés SE-Dunavarsányi TE
Dunavarsányi TE-Gödöllői KC

Várunk minden sportszerető szurkolót a mérkőzéseinkre!
Szakosztályunk életéről és eseményeiről további híreket, képeket és
friss információkat honlapunkon találhatnak a www.dte.sokoldal.hu oldalon.
Herczeg Mariann
szakosztályvezető
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
06/24 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
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
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
06/24 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
06/24 534-450
KincsemGyógyszertár
06/24 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012
06/24 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
06/24 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
06/24 534-250
PolgármesteriHivatal
06/24 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24 483-279
RendõrségKörzetiMegbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Posta
06/24 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30 378-5116
ReformátusEgyházközség
06/24 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
06/24 472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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D U N AVA R S Á N Y A P R Ó B A N

• Egy kétlakásos (100 nm, illetve 80 nm) és
egy egylakásos (55 nm) összkomfortos
családi ház egymás melletti telken Kisvarsányban olcsón eladó.
Tel.: 06/24 889-126 vagy
06/70 636-5099

• Dunavarsányban 1070 nm-es telken 100
nm alapterületű (vályog, tégla) két szoba
komfortos összközműves családi ház eladó. Fűtés: gáz (konvektor) + cserépkályha. Gondozott kert, nyugodt környezet.
Tel.: 06/20 234-0290
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

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

• Kiskertek rotálását vállalom.
Tel.: 06/24 473-196 vagy
06/20 943-3583
• Előszezon! Most a tavalyihoz képest 25%
kedvezménnyel rendelheti meg fix, mobil,
vagy redőnybe épített rovarhálóját.
Tel.: 06/24 473-486, 06/20 416-0464 vagy
06/30 445-3187
• Üzletünkbe fodrászt keresünk!
Tel.: 06/20 994-9145
• Szálláslehetőség 8 fő részére. Ugyanitt
horgászati lehetőség és élőállat árusítás. 50
fős rendezvényterem kiadó.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)
• Használt gépkocsit vásárolok.
Tel.: 06/20 994-9145

Dunavarsányban, az Egészségházban

Homeopátiás magánrendelés
Szelíd, kíméletes gyógymód, egyénre szabott, mellékhatás-mentes
dr. Jenei gyöngyvér
Általános és homeopata orvos
Homeopátiás terápiával eredményesen kezelhetõek
(nemre és korra való tekintet nélkül):
Terhesség és gyermekágy, gyermekbetegségek,
allergia, légúti, emésztõszervi betegségek,
nõgyógyászati betegségek, húgyúti kórképek,
bõrgyógyászat, reumatológia
Migrén, szorongások, pánik, bizonyos magatartászavarok
Számos egyéb kórkép, melyben a tünetek enyhítésével az életminõség javítható!
A rendelésre telefonon lehet bejelentkezni, idõpontot egyeztetni:

06/30 519-3440
Hívható: hétköznaponként 17 óra után
E-mail: homeogyongy@gmail.com

Modern tánc tanfolyam

HIP HOP, ELECTRIC BOOGIE, BREAK DANCE
Helyszín: Dunavarsány, Sportcsarnok
Jelentkezni lehet: 06/20 431-2873
DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2010.április10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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Dunavarsányi Napló

Az új Szolgáltató Házban várjuk Önöket!
Minden ami:

ADÓZÁS és BIZTOSÍTÁS
• Könyvelés
• Adótanácsadás
• TB ügyintézés
• Bérszámfejtés
• SzJA és egyéb bevallások
• Utasbiztosítások
Egyéni és társas vállalkozás,
magánszemélyek részére!
Tel.: 06/20 235-9080

• Lakás, Vagyon
• Kötelező, Casco
• Életbiztosítás, Befektetések
• Nyugdíjpénztárak
• Hitelfedezetek
Ügyintézés, szerződéskötés,
kárbejelentés, biztosítási
tanácsok!
Tel.: 06/20 982-3808

Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. I. em. 4. ajtó
Tel.: 06/24 656-915 • Fax: 06/24 656-916
Partnereink:

