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Az 1956-os forradalom
és szabadságharc hôseire
emlékeztünk

któber 23-án az ünnepi program zászlófelvonással
kezdõdött a Cserkészház udvarán, ahonnan csendes
séta vezetett a temetõbe. 11 órakor Bóna Zoltán

mondott beszédet a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,
ahol az ünneplõ közönség az Árpád Fejedelem Általános
Iskola 8. osztályos tanulóinak színvonalas mûsorát
tekinthette meg. A koszorúzás idén új helyszínen,
a nyáron átadott Varsányi ’56-osok terén zajlott,
ahol Portik-Cseres Éva kápráztatta el szavalatával
a vendégsereget.

O

Ünnepi beszéd a 3. oldalon
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
2012. október 10-ei rendkívüli, nyílt ülés

§
A testület a „Központi orvosi ügyelet el-

látása Dunavarsány Város, Délegyháza
Község és Majosháza Község részére” tár-
gyú nyílt eljárás ajánlattételi felhívását el-
fogadta. A közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tásával kapcsolatos közbeszerzési tanácsa-
dás nyújtásával a KPG Consult Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom
u. 18.) bízta meg nettó 500.000 Ft összeg-
ben a vásárolt közszolgáltatás költséghely
terhére, és felhatalmazta a Polgármestert a
megbízási szerződés aláírására, és az eljá-
rás megindítására.

A képviselő-testület elfogadta a „Társulá-
si Megállapodás gyermekjóléti és szociális
alapellátást nyújtó intézmény közös fenntar-
tására” megnevezésű dokumentumot. Fel-
hatalmazta a Polgármestert a megállapodás
aláírására, és a határozat megküldésére a
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa részére a további
intézkedések megtétele végett. 

A testület a kötelező települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás zavarta-
lan és folyamatos biztosítása érdekében
hozzájárult ahhoz, hogy a Multiszint Kft.-
vel (1201 Budapest, Attila u. 62., cégjegy-
zékszám: 01-09-464358) a 2012. július 31.
napján kötött közszolgáltatási szerződés
2012. november 1-jei hatállyal 4 hónap ha-
tározott időre meghosszabbításra kerüljön
változatlan feltételekkel. A testület továbbá
felhatalmazta a Polgármestert a szerződés
aláírására.

A képviselő-testület csatlakozott a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatásárlétrehozott
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2013. évi fordulójához, a Bursa
HungaricFelsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadta,
és kötelezettséget vállalt arra, hogy pályá-
zatok kiírása, elbírálásés folyósítássorán az
Általános Szerződési Feltételekben foglalt-
aknak megfelelően jár el. Felkérte a Pol-
gármestert, hogy a Csatlakozási nyilatko-
zatot 2012. október 15-éig küldje meg az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részé-
re, és a pályázati kiírást 2012. október 15-
éig tegye közzé.

A testület 2012. október 11-ei hatállyal
jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító
Okiratának módosítását. Felhatalmazta to-
vábbá a Polgármestert a dokumentum alá-
írására, és a Magyar Államkincstárnál a
törzskönyvi bejegyzés módosítása érdeké-

ben szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület 2012. október 11-ei

hatállyal jóváhagyta a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda egy-
séges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Felhatalmazta a Polgármestert a dokumen-
tum aláírására, és a Magyar Államkincstár-
nál a törzskönyvi bejegyzés módosítása ér-
dekében szükséges intézkedések megtéte-
lére.

A testület módosította a 107/2012. (VII.
26.) számú határozatát úgy, hogy az Iskola
a Gyermekekért Alapítvány kérelmére az
Árpád Fejedelem Általános Iskola udvara
és a sportpálya műfüves burkolása kifizeté-
sének kiegészítésére 689.865 Ft támogatást
nyújt a 2012. évi költségvetésében a „fel-
halmozási célú pénzeszköz átadás” költ-
séghely terhére az Iskola a Gyermekekért
Alapítvány részére. A támogatási összeg
folyósítása és az összeggel való elszámolás
a támogatási szerződés szerint történhet. A
testület felhatalmazta a Polgármestert a tá-
mogatási szerződés módosításának aláírá-
sára, és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

A testület névértéken átvette Dunavar-
sány Város Polgármesteri Hivataltól a Du-
navarsányi Tiszta Víz Szennyvízvisszafor-
gató, Újrahasznosító és Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaságban (2336 Dunavar-
sány, Hrsz.: 036/17.) fennálló 25 %-os,
750.000 Ft értékű teljes üzletrészét. Felha-
talmazta a Polgármestert a módosított tár-
sasági szerződés aláírására, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.

Zárt ülés
A testület úgy döntött, hogy a járási (fő-

városi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet és a
járási biztossal folytatott előzetes egyezte-
tés alapján járási kirendeltség céljára átad-
ja - 2013. január 1. napjával - a Pest Me-
gyei Kormányhivatal ingyenes használatá-
ba, járási kirendeltség felállítása céljából a
tulajdonában álló dunavarsányi 94 hrsz.-ú,
természetben a 2336 Dunavarsány, Árpád
u. 7. szám alatt található, jelzálogjoggal
terhelt ingatlanját, a benne lévő ingó, va-
gyonleltár szerinti tárgyi eszközökkel, in-
formatikai, hardver és szoftver berendezé-
sekkel együtt. 

A szigetszentmiklósi járási hivatal sze-
mélyi állományába átad a Pest Megyei
Kormányhivatalnak Dunavarsány Város
Önkormányzatának Jegyzője, mint a mun-
káltatói jogkör gyakorlójának egyetértésé-
vel, 5 fő köztisztviselőt továbbfoglalkozta-
tás céljából.  

A képviselő-testület kinyilvánította elő-
zetes szándékát, hogy a 2013. évi költség-
vetési koncepciójában és a 2013. évi költ-
ségvetésében 2013. január 1. napjától Du-
navarsány Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában a köztisztviselői
státuszokat 25 főben kívánja meghatározni,
ide nem értve a polgármesteri és alpolgár-
mesteri álláshelyeket. 

Elfogadta a „Megállapodás a járási (fő-
városi kerületi) hivatalok kialakításához”
című megállapodást. Felhatalmazta a Pol-
gármestert a megállapodás aláírására a Pest
Megyei Kormányhivatallal, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére. 

A testület elfogadta a 100%-os tulajdoni
részesedésével működő, általa alapított
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Felügyelő Bizottsági tagjának, Juhász La-
josnak a Felügyelő Bizottsági tagi tisztég-
éről történő lemondását. A Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizott-
ságát 2 fő új taggal, Herczeg Mariannal és
Dr. Békássy Szabolccsal egészítette ki. Az
új tagoknak a megbízatást 2012. október
11. napjával kezdődően 2016. július 15.
napjáig tartó időszakra adja. A Dunavarsá-
nyi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bi-
zottságát Ügydöntő Felügyelő Bizottság-
gá alakította át azáltal, hogy a társaság
alábbi tárgyban ügydöntő határozatainak
meghozatalát az Ügydöntő Felügyelő Bi-
zottság előzetes jóváhagyásához köti:
éves beszámoló (benne mérleg), üzleti
terv, költségvetés elfogadása; szerződések
megkötése és/vagy megszüntetéséről tör-
ténő döntéshozatal; beszerzésekről való
döntések; kötelezettségvállalás a kötele-
zettségvállalási rend alapján. A testület el-
fogadta a Dunavarsányi Városgazdálko-
dási Kft. Kötelezettségvállalás rendje sza-
bályzatát. Felhatalmazta a Polgármestert,
hogy készíttesse el és írja alá a Dunavar-
sányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Ok-
iratának módosítását, illetve a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapest
Környéki Törvényszékhez, mint Cégbíró-
sághoz.

A testület elfogadta a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. 2012. évi üzleti
tervét.

A következő testületi ülés
várhatóan 2012. november

20-án, kedden 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal

Nagytermében.
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Bóna Zoltán polgármester ünnepi beszéde október 23-án, a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár Színháztermében

„Csapataink harcban állnak….”
közölte Nagy Imre miniszterelnök az „ország népével és a világ
közvéleményével” 56 esztendővel ezelőtt, 1956 novemberének
4. keserves napján. Tudjuk, hogy akkor mi is történt, amelyet
Márai nemes egyszerűséggel így foglalt össze: ”egy nép azt
mondta: elég volt”. 

S amikor a nép azt mondta, elég volt az orosz katonákból, ak-
kor jött csak az igazi invázió és évtizedekig tartó megszállás. Ar-
ra, hogy elég volt a koncepciós politikai perekből és elítélések-
ből, jöttek a kivégzések százas nagyságrendben, a bebörtönzések
10 ezres nagyságrendben, és az emigráció 100 ezres méretekben. 

Az 1956 óta eltelt 56 esztendőben sok minden történt. Fölnőtt
két generáció, és elment a mindenélők útján másik kettő. Erről az
időről gyönyörű, idealisztikus képet is lehet festeni, amely el-
mondja, hogy az óta milyen nagy fejlődés ment végbe. A vasfüg-
gönyt fölváltotta az Európai Unió, a padlássöprést, beszolgálta-
tást a 100 féle kenyér, péksütemény, húskészítmény az üzletek-
ben. A cenzúrát az internet, a facebook, és a modern
info-kommunikáció számos más formája. De pesszimistán ko-
morabb képet is festhetünk, amely arról mesél, hogy az általános
biztonságot fölváltotta az általános bizonytalanság, az ingyenes
egészségügyet az alig megfizethető gyógyszerek, a nemzet vi-
szonylagos egységét a pártos acsarkodás. Az igazság elemei bi-
zonyára mindkét képen megjelennek, de sehol sem teljesek, ki-
zárólagosak. 

De kérdezzük meg azt is, hogy mi lett a csapatainkkal és a har-
cainkkal. Azokat az ’56-os csapatokat először legyőzték, majd le-
fejezték, végül pedig a „testvéri” Varsói Szerződés keretei között
olyanná szervezték, amely mintegy egy évtized után gond nélkül
támadt rá a szintén „testvéri” Csehszlovákia szabadságvágyára.
Azután operett hadsereggé silányult, s mielőtt teljesen nevetsé-
gessé vált volna, a NATO keretei között professzionalizálta ma-
gát. Úgy tűnik, sok-sok kerülő, és a néhány évvel ezelőtti kor-
rupciós botrányai után mára példásan megtalálta a helyét és sze-
repét a nemzeti és szövetségesi keretek és feladatok között.

És mi lett azzal a harccal, amelyet 56 esztendővel ezelőtt ma-
ga a magyar nemzet vívott az igazságtalanság és reménytelenség
ellen, valamint a nemzeti függetlenségért és demokráciáért. Ez a
harc sajnos még aktuális, mert az igazságtalanság és reményte-
lenség újraéledve sérti függetlenségünket és demokráciánkat. Pe-
tőfivel együtt mi sem mondhatjuk, hogy: ”Megálljunk, mert itt
van már a Kánaán”. 

Sokkal inkább újra és újra el kell indulnunk, és meg kell vív-
nunk a magunk hétköznapi csatáit, kinek-kinek ott, ahová sorsa
vagy akarata állította. A politikusoknak a parlamentben, a mi-
nisztériumokban, a város- és községházákon, a hazai, brüsszeli,
strasbourgi, berlini, washingtoni hivatalokban – hogy csak a leg-
fontosabbakat mondjam. A tanítóknak az iskolákban, a gyógyí-
tóknak a betegágyak mellett, a kereskedőknek a piacokon, a csa-
ládanyáknak az otthon tűzhelyénél, a földművesnek a földeken, a
munkásoknak a gyárakban és üzemekben. 

Hosszan sorolhatnám, a meggyőző példákat arra, hogy nem-
csak a bajok vannak még itt velünk, hanem az orvoslásra való fel-
hívás is itt van, és nekünk szól. A nemzeti egység azt is jelenti,
hogy senki sem vonhatja ki magát abból a küzdelemből és célki-
tűzésből, amelyet az 1956-os Forradalom és Szabadságharc zász-
lajára tűzött, és ma is még az elérendő és megtartandó feladatok
között van. 

A nemzetért tettre-kész felelősséggel ezt a feladatot vállaló el-
kötelezettségben leszünk mi mindannyian ’56-osok. Azok, akik
már akkor is harcoltak, azok, akik akkor születtek, és ma 56 éve-
sek, és mindazok is, akik nem engednek az ’56-ból. Akik nem en-
gednek abból, hogy a magyarok egy szuverén államban, nemze-
ti kultúrájuk, hagyományaik szerint, gazdasági és társadalmi biz-
tonságban, boldogan éljenek. 

Az 1956-os Forradalomnak és Szabadságharcnak 56 év után is
ez az öröksége. Mindnyájunkat, mintegy önkéntes csapatot ebbe
az ígéretes harcba hív az ünnep. Ünnepeljünk hát ma is, és a hét-
köznapokban is.

Az aradi vértanúkra hagyo mányosan a Hõsök terén emlékeztek városunk elöl -
járói. A koszorúzás és fõhajtás után az Árpád Fejedelem Általános Iskolába

sétáltak át, ahol megtekin tették a felsõ
tagozatos diákok ünnepi mûsorát.
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2012. augusztus 1-jétől a Multiszint Kft.
látja el a települési szilárd hulladékszállítást.
Ezzel párhuzamosan Dunavarsány Önkor-
mányzata megalkotta a 20/2012.(IX.12.) szá-
mú Önkormányzati rendeletét, amely 2012.
szeptember 14-étől hatályba is lépett. A rende-
let teljes szövege a www.dunavarsany.hu in-
ternetes oldalon a „Rendeletek” menüpontban
elolvasható. A rendelet pontosítja, hogy a hul-
ladékszállítás, mint kötelező közszolgáltatás,
milyen feladatokat ró a hulladékszállítás vég-
ző vállalkozásra, illetve a hulladékok termelő-
ire, azaz Dunavarsány lakosságára, és az itt
működő, hulladékot felhalmozó vállalkozá-
sokra. 

A lakosság számára legfontosabb informá-
ció az, hogy az eddigi zsákos hulladékszállí-
tás csak a heti rendszeres, hulladékgyűjtő
edényzetből elszállított hulladékmennyiség
feletti alkalmi többlethulladék gyűjtésére és
szállításra történő átadására vehető igénybe.
Tehát minden ingatlantulajdonosnak rendel-
keznie kell szabványos 60, 110-120, 240 lite-
res gyűjtőedénnyel, melyet azonosító chippel
kell ellátni. Az általunk értékesített tartályo-
kat felszereljük az azonosító chippel, az
egyéb kereskedelmi forgalomban vásárolt
hulladékgyűjtő edényeket pedig be kell jelen-
teni ügyfélszolgálatunkon, és kollégáink idő-
pont egyeztetést követően felhelyezik az azo-
nosító chipet. Ha valaki már vásárolt zsákot a
szolgáltatást korábban ellátó DHRV. Kft.-től
akkor azok 2012. december 31-éig még fel-
használhatók. Ezen időpontot követően a
többlethulladékot csak a Multiszint Kft. által
értékesített zsákokban lehet elhelyezni.

A hulladékszállítás díjszabását szintén a
20/2012.(IX.12.) számú Önkormányzati ren-
delet szabályozza.

Néhány fontosabb pont a rendeletből:
2.§ (1) A rendelet területi hatálya Dunavarsány

közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Dunavarsány köz-

igazgatási területén belül minden ingatlantulajdo-
nosra, birtokosra és használóra (továbbiakban
együtt: ingatlantulajdonos), valamint minden – Du-
navarsány közigazgatási területén – települési szi-
lárd hulladék begyűjtést, szállítást és ártalmatlanítást
végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az termé-
szetes vagy jogi személy, esetleg jogi szemé lyiség
nélküli gazdasági társaság.

5. A közszolgáltatás igénybevételét megalapo-
zó jogviszony létrejötte

5.§ A települési szilárd hulladék kezelésére irá-
nyuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevé-
telére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő idő-
pontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az in-
gatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté vált.

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszol-
gáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási
hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal –
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban –

igénybe venni, és bizonyítható módon nyilatkozni a
Közszolgáltatónak arra vonatkozóan, hogy a háztar-
tási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (méret) és
darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe.

6.§ (7) A rendszeresített gyűjtőedényben elhe-
lyezhető háztartási szilárd hulladék súlya

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében leg-
feljebb 15 kg,

b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében leg-
feljebb 25 kg,

c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében leg-
feljebb 30 kg,

d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében leg-
feljebb 60 kg lehet.

6.§ (8) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rend-
szeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtar-
talmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat
rendszerbe.

6.§ (9) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek
ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a
háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jel-
lege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb
gyűjtőedény beszerzését, kiegészítésként a Köz-
szolgáltató 60 vagy 120 literes szabványosított, a
Közszolgáltató logójával ellátott műanyag zsákot
biztosít.

25.§ Dunavarsány Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének egyes tiltott, közösségellenes ma-
gatartásokról szóló 14/2012.(VI.13) önkormányzati
rendelete alapján a közösségellenes magatartás el-
követőjével szemben ezer forinttól százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki,
amely ismételhető. A rendelet az alábbi 4/A §-al
egészül ki:

„4/A.§ A települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló közszolgáltatással összefüggően tiltott, kö-
zösségellenes magatartást követ el továbbá, aki

a) mint igénybevételre kötelezett, a települési szi-
lárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló helyi rendeletben meghatá-
rozott közszolgáltatást nem akarja igénybe venni a
háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy al-
kalommal – a Közszolgáltató által megjelölt idő-
pontban –, és nem nyilatkozik arra vonatkozóan a
Közszolgáltatónak, hogy a háztartási hulladék gyűj-
téséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú
gyűjtőedényt állított rendszerbe;

b) mint a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatással érin-
tett ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója nem
jelenti be a Közszolgáltatónak az ingatlanán folyta-
tott – ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb –
gazdasági tevékenység során létrejövő, a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék
keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék mi-
nőségét és mennyiségét, a települési szilárd hulla-
dék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszol-
gáltatásról szóló helyi rendeletben meghatározottak
szerint;

c) mint a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatással érin-
tett ingatlan tulajdonosa az általa megjelölt minő-
ségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló
jellegű és összetételű hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatás igénybevételére – abban az esetben,
ha a megjelölt hulladékmennyiség a heti 240 litert
meghaladja – a Közszolgáltatóval nem köt írásban
külön szerződést, a települési szilárd hulladék keze-
lésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról

szóló helyi rendeletben meghatározottak szerint;
d) mint közterület tulajdonosa nem jelenti be a

Közszolgáltatónak, hogy a tulajdonában lévő köz-
forgalmú és zöldterületen települési szilárd hulla-
dék keletkezik, a települési szilárd hulladék kezelé-
sére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló helyi rendeletben meghatározottak szerint;

e) mint közterület tulajdonosa nem köt a Köz-
szolgáltatóval a közterületi hulladék kezelésére irá-
nyuló közszolgáltatás igénybevételére külön írásbe-
li szerződést, a települési szilárd hulladék kezelésé-
re irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló helyi rendeletben meghatározottak szerint;

f) Dunavarsány közigazgatási területén a telepü-
lési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladék-
kezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési
hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatla-
nul végez;

g) a települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletben meghatározott közszolgáltató által jog-
szerűen megtagadott települési szilárd hulladék el-
szállítás esetén a megtagadás alapjául szolgáló
okokat a hulladék elszállításának újabb időpontjáig
nem szünteti meg;

h) a települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó
háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresí-
tett gyűjtőedényt nem tisztítja, fertőtleníti;

i) a települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó
háztartási hulladék gyűjtésére illetve elszállítására
nem a települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendelet szerint rendszerbe állított rendszeresített
gyűjtőedényt, illetve kiegészítő műanyagzsákot
használja;

j) megakadályozza, hogy a tulajdonát képező,
rendszerbe állított gyűjtőedénybe a közszolgáltató
elhelyezze a hiteles, azonosításra szolgáló chipet.

k) a települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetése
érdekében valótlan bejelentést tesz a települési szi-
lárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló helyi rendeletben meghatá-
rozott közszolgáltatónak;

l) a lomtalanítás alá tartozó települési szilárd
hulladékot a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
helyi rendeletben meghatározott közszolgáltató ál-
tal megjelölt időponttól eltérő időben a közterületre
kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre
a lomtalanítás nem vonatkozik.”

Jelen tájékoztatásunk célja, hogy a hulla-
dékszállítás a lehető legnagyobb rendben,
és a környezet megóvásával történjen.

Kérjük, hogy a fent hivatkozott jogsza-
bályok teljes szövegét szíveskedjenek ta-
nulmányozni, és amennyiben a saját hulla-
dékszállítási feltételeikben eltérést tapasz-
talnak, jelezzék ügyfélszolgálatunkon, ahol
kollégáink várják megkeresésüket, és állja-
nak szíves rendelkezésükre.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Tel.: 06/30 668-7770
Fax: 06/1 421-0065
Internet: www.multiszint.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu

A hulladékszállítás és szolgáltatás rendje városunkban

Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önöket
a Dunavarsány közigazgatási területén belül tör-
ténő hulladékszállítás körülményeinek bizonyos
változásairól.
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Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §
(1) bekezdése alapján „A tartás helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat eb
rendészeti feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintet-
tel háromévente legalább egy alkalommal
eb összeírást végez. Az eb tulajdonosa és
tartója az eb összeírásakor köteles a jog-
szabályban foglalt, és az eb összeíró nyom-
tatványon szereplő adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Aki az összeírás ideje alatt adatszol-
gáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, illetve szándékosan a valóság-
nak nem megfelelő adatot szolgáltat,
5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő állat-
védelmi bírsággal sújtható.

Kérjük az ebtartókat, hogy Duna-
varsány Város Önkormányzatának
részére 2012. november 30-áig a tulaj-
donukban, illetve tartásukban lévő
ebek adatairól nyilatkozni szívesked-
jenek. 

A nyomtatványt minden háztartásba eljut-
tatjuk, vagy letölthető a város honlapjáról
(www.dunavarsany.hu), illetőleg kérhető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A kitöltött nyomtatványokat személye-
sen a Hivatal Igazgatási Osztályán lehet le-
adni (Dunavarsány, Árpád u. 7.), vagy pos-
tai úton a Hivatal címére (2326 Dunavar-
sány, Kossuth L. u. 18.) kérjük eljuttatni.

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás
teljesítésével előmozdítja az eb össze-
írás sikerességét!

Polgármesteri Hivatal

November 10., szombat 
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark,
Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé ha-
ladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor – Nagyvarsányi út - Vörösmarty
utca – Búza utca – Határ utca által határolt terület), Nyugati lakópark.

November 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 napon zsákokban tegyék az ingatla-
nok elé. 
A z ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. 
Az ágas-bogas, kihajított fát, és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szál-
lítjuk el!
A zöldhulladék gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik! 
A zon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék gyűjtés lát-
ható megtörténte után elszórtan zöldhulladék maradt a helyszí-
nen, nem tudunk figyelembe venni. 

Lakossági zöldhulladék gyűjtés

Autót vásárolt a dunavarsányi önkormányzat, hogy segítse a
Ráckevei Rendőrkapitányság városban szolgáló egységé-

nek munkáját. A használt Daewoo Nubira típusú személygép-
kocsi a helyi járőrözésben lát majd el feladatokat. 

Ettől a támogatástól Dunavarsány a település közbiztonságá-
nak további javulását várja, a polgármester pedig reményét fe-
jezte ki, hogy idővel rendőrőrs is létesülhet a közel nyolcezres
városban. Bóna Zoltán azt mondta: a korábbi pest megyei rend-
őrfőkapitány tájékoztatása szerint már alá is írták a támogató
nyilatkozatot, de a rendőrőrs megnyitására még várni kell. A

tervekben egy 15 fős rendőri egység szerepel, amely városunk-
ban és a környéken látna el közbiztonsági feladatokat. 

Az október 9-én átadott járőrkocsi a dunavarsányi önkor-
mányzat tulajdona, de használatra a rendőrség munkatársai
kapták meg. A hivatalos átadáson Király Richárd rendőralez-
redes, a Ráckevei Rendőrkapitányság megbízott vezetője is
részt vett.

Szilvay Balázs

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK ÖSSZEÍRÁSÁRÓL

Autóval a közbiztonságért

Bóna Zoltán polgármester átadja az indítókulcsot
Király Richárd rendőralezredesnek
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Közmeghallgatást tartott a képviselô-testület
Október másodikán a megújult nagyvarsányi Petőfi Klub

adott otthont az idei második közmeghallgatásnak. A 17
órakor kezdődő kihelyezett képviselő-testületi ülésen mintegy
tucatnyi érdeklődő varsányi polgár jelent meg, akik mind le-
hetőséget kaptak arra, hogy feltegyék kérdéseiket, és elmond-
hassák a település működtetésével kapcsolatos észrevételeiket.

A közmeghallgatás elején Bóna Zoltán polgármester adott
tájékoztatást az elmúlt időszak munkájáról. Örömmel hallot-
tuk, hogy a jelenlegi nehéz országos helyzetben is biztos váro-
sunk pénzügyi helyzete, az önkormányzat likviditása megfele-
lő. Elmondta, hogy a tervezett beruházások szinte mindegyike
megvalósult, és városunk felkészülten áll a járási rendszer ja-
nuári bevezetése előtt is. (Erről részletesen novemberi lapszá-
munkban olvashatnak.)

A megjelent lakosok ezt követően fejthették ki véleményü-
ket a várossal kapcsolatos ügyekben, és tehették fel kérdései-
ket a képviselőknek, a polgármesternek valamint a jegyzőnek.

A különféle témákban születő felszólalások mindegyike konstruktív hangnemben zajlott, így mondhatni, hogy nyugodt légkörben
ért véget a mintegy két órás közmeghallgatás.

Szilvay Balázs

2012. szeptember hónapban házasságot kötöttek
Stróbl Tamás

Takács Imre
–
–

Novák Szabina
Hidegföldi Gabriella Györgyi

2012. augusztus-szeptember hónapban születtek névsora

Báthori Hanna augusztus 28.
Szabó Attila Martin augusztus 31.
Oláh Noel Zoltán szeptember 4.
Rábl Réka Piroska szeptember 12.

Baranyi Szilvia szeptember 25.

Kovács Ágota szeptember 15.
Bozsik Dominika Maja szeptember 18.
Vörös Dorka Lilla szeptember 18.
Finta Gréta Emília szeptember 20.

2012. augusztus-szeptember
hónapban elhunytak névsora

Dénes Árpádné élt 61 évet
Zubor József élt 65 évet
Zubor Józsefné élt 87 évet
Tiegelmann Sándorné élt 89 évet

ÖNZETLEN SEGÍTSÉG
Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Jegyző, mint Gyámható-

ság részéről köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazon dunavarsányi lakos-
nak, aki részt vett egy helybeli, bajbajutott sokgyermekes család egyszeri, illetve fo-
lyamatos megsegítésében. 

Köszönet: Jakus János Kossuth utcai lakosnak, Bakos András vállalkozónak, Bo-
tos Istvánnak, a Botos ABC tulajdonosának, aki nagylelkű felajánlást tett, és ha-
vonta jelentős összeggel támogatja a hét kiskorú gyermekét egyedül nevelő anyát.

A Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. illetéke-
sei is példás hozzáállást tanúsítottak a vízkorlátozás megszüntetésével, illetve a
fennálló tartozás rendezésére részletfizetési lehetőség biztosításával.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala

Születésnapi köszöntő
id. Molnár Ferenc október 12-én töltötte be
a 90. életévét, ezért az alábbi kis verssel sze-
retnénk őt köszönteni. Gyermekei, unokái,
dédunokái, és családjaik

„Születésed napján együtt van a család,
jókívánságunkat így adjuk most át. 
Fontos vagy nekünk, tudjuk, te is érzed, 
kicsike kis szívünk nagyon szeret téged.
Vigyázz nagymamira, úgy, mint eddig tetted, 
hogy nagyon sokáig köztünk lehessetek. 
Szép életetekkel jó példát mutattok,
mamival együtt a példaképünk vagytok.”

65. házassági évfordulójuk alkalmából szere-
tettel köszöntjük id. Molnár Ferencet és
Molnár Ferencnét. Gyermekei, unokái, déd-
unokái és családjaik

„Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk tovább, 
az élet viharában Te vigyázol reám. 
Köszönöm, hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed velem.”
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Micimackó kuckójában 28 kis lakó él, 14 kisfiú és 14 kislány. Ebbe a csoport-
ba kizárólag középsős gyermekek járnak. Mozgékony, jó képességű, ügyes
kis bocsok vannak itt, akiket az óvó nénik és a dajka néni a nap minden pil-

lanatában próbál valami hasznos elfoglaltsággal lekötni. Nagyon sok tehetséges gyer-
mek található itt, akik kiemelkedően szerepelnek mind a vizuális, mind a zenei neve-
lés terén. 

Ebben a hónapban az Állatok Világnapja volt a fő tevékenységi program az óvodá-
ban. Mivel a Micimackók nagyon lelkesednek a barkácsolásért, ebből az alkalomból
egy gyönyörű kiállításra invitáltak bennünket. Őszi termésekből, zöldségekből, gyü-
mölcsökből mintázták meg az állatokat. Közben sokat beszélgettek az állatvédelem
fontosságáról és arról, hogy ki, milyen állatot tartana szívesen otthon, és hogyan vi-
gyáznának rá. A szülőkkel is nagyon jó a kapcsolat, segítenek a hozzávalók begyűjté-
sében, és nagy lelkesedéssel várják a Mini Kiállítás újabbnál újabb csodáit.

Most pedig meséljen helyettünk Kormos István Vackorról, valamint a Micimackó
kiállítás képei.

Balogh Hajnalka

„Hej, óvoda,
óvoda,
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja,
de szép tiszta
minden terme,
zsibong a sok
gyerek benne;
olyan, mint egy kacsalábon
forgó, ékes palota.

Hej, óvoda,
óvoda,
de sok gyerek
jár oda, ahová indult a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
híres,
neves,
nevezetes,
piszén pisze kölyökmackó.

Elhallgat a sok gyerek,
már csak Vackor pityereg,
szipog,
szepeg,
s csöpp mancsával
maszatolja el a képén
a keserves könnyeket.
Aztán sóhajt:
– Hóha, hó!
Fára mászni
vóna jó!

Szól az óvó néni akkor:
– Gyere bátran,
kicsi Vackor!
Nyújtsd ide a csöpp kezed.
Mondd meg, kedves,
honnan jöttél,
hány éves vagy,
hol születtél,
mondd meg szépen,
merre jártál,
hol kószáltál,
hol bóklásztál,
ne félj itt, te piszén pisze,
gyere bátran közelebb!„

Óvodai
 élet Micimackó csoport

Óvó nénik:
Szekeres Katalin 
Agárdi Márta

Dadus néni:
Papp Erzsébet
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Egy kis késéssel ugyan, de a kicsik és
nagyok legnagyobb örömére elkészült a
napközi udvarának és sportpályájának
műfüves burkolata. A gyerekek boldogan
vették birtokba játékterüket. Az esemény-
nek tanúja volt Gergőné Varga Tünde al-
polgármester asszony is, aki a szülői kez-
deményezés után az ügyet felkarolta és

szívén viselte, továbbá Végh Gábor úr, a
vállalkozó, akinek jóvoltából nagyon
kedvező áron valósult meg az álmunk.

Köszönet nekik és mindazoknak, akik-
nek segítségével és felajánlásával meg-
szépülhetett az iskola udvara.

Vas Zoltánné
igazgató

„Loréna néni, mi a kedvenc színe?” Így
hangzott Molnár Krisztina kérdése októ-
ber 1-jén, hétfőn reggel a tanári előtt.
Szeptember 30-án került megrendezésre
az óbudai Görzenál Görkorcsolya és Sza-
badidőparkban a Budapesti és Pest Me-
gyei Duatlon Diákolimpia. Duatlon. So-
kak számára ez a szó nem jelent semmit.
A duatlon futásból és kerékpározásból
áll, és a tiratlon sportág (úszás-kerékpár-

futás) őszi és tavaszi helyettesítő sport-
ága, amikor az úszás az időjárás miatt
már nem rendezhető meg.

Iskolánk két tanulója: Molnár Krisztina
és Molnár Zoltán indultak a versenyen.
Krisztina (6.b) már évek óta kimagasló
futóeredményeket produkál testnevelés
órákon, atlétika versenyeken, utcai futó-
versenyeken, és az 1948-as és 1956-os is-
kolai emlékversenyeken is. Testvére, Zo-
li (2.b) szintén jó futó. Szerencsére a gye-
rekek szülei vállalták tehetséges
gyermekeik versenyeztetését, így bene-
veztük őket.

Krisztina 14 km futás után 4 km-t ke-
rékpározott, aztán újra futott 500 m-t. Az
ok, amiért ez a cikk is megszületett, az,
hogy Krisztike megnyerte a versenyt,
aranyéremmel a nyakában, Diákolimpiai
győztesként jött hétfőn iskolába!

Tesója 6. helyezést ért el (500 m futás,
2 km kerékpár, 250 m futás), ami szintén
nagyszerű eredmény, hiszen Zolinak ez
élete első versenye volt.

Gratulálok Krisztike, csak így tovább!
Büszke rád az iskola, a város!

Ács Loréna
testnevelő tanár

Műfüvet kapott az iskola poros udvara

„Kicsi” büszkeségeink Minőségi
géllakkozás
kézre és lábra
Tapasztald meg a hibrid
lakkozás előnyeit:

• 14 napig tartós, ragyogó
színek

• könnyen leoldható
• nem károsítja a természetes

körmöket
• az ár a manikűrt is

tartalmazza

Az első alkalommal

50% KEDVEZMÉNY!

Tel.: 06/30 337-46-77
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Arendezvény kezdetén Dr. Gligor
János a „MISA” Alapítvány Ku-
ratóriuma, a művelődési ház ve-

zetése és dolgozói, valamint a nyugdíjas
klubok vezetőinek nevében köszöntötte a
megjelenteket. Külön üdvözölte a ren-
dezvényen megjelent Bóna Zoltán pol-
gármester urat, valamint Gergőné Varga

Tünde alpolgármester asszonyt. Megkö-
szönte Dr. Riebl Antalnak, Délegyháza
polgármesterének a támogatást, valamint
hangsúlyosan Szilveszter Lajos alpolgár-
mester úrnak azt, hogy térítésmentesen au-
tóbuszt biztosított a délegyházi, majosházi
és nagyvarsányi nyugdíjasok utazásához.

A program első részében a varsányi Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola tanulói
megható műsorral köszöntötték az időse-
ket, majd Beregszászi Károly bácsi cite-
rajátékát hallgatták meg a jelenlévők.

A szórakoztató műsor fő részében Sza-
bó Szilvia művésznő és Rákosi László
előadóművész verses, zenés összeállítá-
sukkal teremtettek kiváló hangulatot.

A jótékonysági est második felében a
már berendezett tükrös teremben ado-

mányosztásra került sor, ahol új és hasz-
nált ruhákból, cipőkből, játékokból,
könyvekből, háztartási felszerelési tár-
gyakból (például számítógép monitor,
mobil klíma, TV asztal, székek stb.) válo-
gathattak az érdeklődők. Nagy örömünk-
re az adományok jelentős része gazdára
talált. Külön öröm, hogy az erőspusztai
otthon lakóit is vendégül láthattuk. Aki
megszomjazott, az a mini büfében talált
magának innivalót.

A rendezvény kapcsán riportot, vala-
mint képi anyagot is készített a térségi te-
levízió, a Duna Média stábja. 

Köszönjük mindenkinek, kiemelten a
művelődési ház dolgozóinak, valamint a
MISA Alapítvány közreműködő aktivis-
táinak és segítőinek: Géczy Bertalannak
és Jutkának, valamint Pappné Farkas
Évának az önzetlen, áldozatos munkát,
továbbá a fiatalok segítségét, akik rende-
zőként tevékenykedtek.

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
önkéntes irodavezető

Elsőként Schwarcz Gáspár, a Rácke-
vei Munkaügyi Kirendeltség vezető-
je tartott információban gazdag tájé-

koztatót a munka világával kapcsolatos ak-
tuális rendelkezésekről, és az e téren
bekövetkezett változásokról. Ezután több
kérdés is elhangzott, elsősorban az ellátási
formákkal kapcsolatban. Egy taksonyi la-
kos az egyéni vállalkozóvá válás állami tá-
mogatási feltételeiről érdeklődött, egy var-
sányi munkanélküli a közfoglalkoztatás fel-
tételeiről, egy majosházi polgár pedig -
akinek a leszázalékoltságát az illetékes ha-
tóság 50% alá csökkentette - a munkanél-
küli regisztrációról érdeklődött. Megjelent
egy munkaadó is, de ő most nem álláskíná-
lattal érkezett, hanem azt tudakolta, hogy
amennyiben pályakezdőt, vagy 55 év fölöt-
ti munkavállalót alkalmaz, milyen kedvez-
ményekkel számolhat. A jövőben várhatóan
kell neki munkás, amit időben jelezni fog.

A klubfoglalkozáson – örömünkre –
megjelent Bóna Zoltán, Dunavarsány pol-
gármestere is, aki elmondta, hogy vannak
olyan helyi lakosok, akik arra panaszkod-
nak, hogy a környékbeli üzemek, gyárak
távolabbi településekről alkalmaznak mun-
kavállalókat, de nincs mit tenni, ebbe az
önkormányzat konkrétan nem szólhat bele.
Arra azonban a város vezetése nagy figyel-
met fordít, hogy egyre több cég működjön
a környéken, mert ez nagyszámú munkale-
hetőséget jelen, és a város vezetése számá-
ra fontos, hogy csökkenjen a munkanélkü-
liek száma.

A Ráckevei Kirendeltségről érkezett Gu-
lyásné Deichman Zsuzsanna a várható
képzési, szakképzési lehetőségekről és fel-
tételekről adott jól érthető tájékoztatást.

A program további részében - a klubve-
zető meghívására – a dunavarsányi önkor-
mányzat igazgatási osztályáról érkezett Ta-

kács Jánosnéval a közfoglalkoztatás szabá-
lyairól és lehetőségeiről konzultálhattak a
jelenlévők.

Az összejövetel záró részében a klubve-
zető által közreadott szöveges és táblázatos
álláslistából válogattak a munkát keresők.

A művelődési házban folytatódik az
alapfokú számítógép kezelői oktatás. Az
ingyenes angol nyelvoktatás helyszínét eb-
ben az oktatási ciklusban áthelyeztük Ma-
josházára.

A következő foglalkozást a szokott he-
lyen és időben, tehát október utolsó
keddjén tartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár
a klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János és Radul Zoltán 

JÓTÉKONYSÁGI EST
AZ IDÔSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

SEGÍTSÉG AZ ÁLLÁSKERESÕKNEK

Nagyszabású jótékonysági estet rendezett a Magányos
Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 2012. szeptem-
ber 28-án Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

Igen jelentős összejövetelt tartott a Szenior Foglalkoztatási Klub szep-
tember 25-én Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház tükrös termé-
ben. A foglalkozásra nemcsak álláskeresők jöttek nagy számban, hanem
több, fontos vendégünk is érkezett, akik bekapcsolódtak a munkába.
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A 86 éves Dunavarsányi Torna Egylet
2012. szeptember 26-án tartotta tisztújító
közgyűlését, melyen több mint 50 fő vett
részt a kézilabda és a labdarúgó szakosz-
tályból. Bakos András elnök beszámolt
az elmúlt évek sport és egyéb eseménye-
iről, majd dr. Papp Tibor elnökségi tag is-
mertette az új Alapszabály változásait.

Leglényegesebb változás, hogy az
Egyesület közhasznú jogállású lett.

A levezető elnök ezután javaslatot tett
az új Elnökség és a Felügyelő Bizottság
tagjaira. A Közgyűlés 5 éves időtartamra
az öt fős Elnökséget és a három fős Bi-
zottságot egyhangúlag szavazta meg a
következő személyekkel:

DTE Elnökség:
Gergőné Varga Tünde elnök
Kövér Zoltán elnökhelyettes
dr. Papp Tibor titkár
Herczeg Mariann tag
Ézsiás László tag

Felügyelő Bizottság:
dr. Kiss István elnök
Józsa Erzsébet tag
Antoni János tag

A leköszönő Elnökség tagjai megkö-
szönték Bakos Andrásnak a hosszú évek
áldozatos munkáját, amit Dunavarsány
sportéletéért tett.

Az új elnök – megköszönve a tagság bi-
zalmát – a jövőről, a változásokról beszélt.
Kihangsúlyozta a létjogosultságát a sport-
nak a városban, hiszen bizonyítják a szá-
mok: jelenleg több mint száz igazolt játé-
kosa van a DTE két szakosztályának. Az
Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonló-
an továbbra is támogatja a sportot, a torna-
csarnok felújítása után a következő évben a
Halász Lajosné utcai futballpálya épületé-
nek teljes átépítése, a parkolás megoldása
lesz a feladat, melyre a tervek már el is ké-
szültek. Szintén jövőre készül el a nagy pá-
lya mögött – az MLSZ pályázatának sike-
res elnyerése után – egy műfüves pálya,
amely nagyban emeli a futballsport minő-
ségét városunkban. Egy 2011. évi törvény-
módosítás adta lehetőséggel, mely szerint a
gazdasági társaságok társasági adójának
egy részére megállapodással pályázhatnak
a látványcsapat sportok, mindkét szakosz-
tály élt. A labdarúgóknak már rendelkezé-
sére áll a megítélt összeg, amit az utánpót-
lás nevelésre és sporteszközökre fordíthat.

Az Elnökség első és legfontosabb dön-
tése volt a szakosztály vezetőségének
megszavazása, ami október 8-án, az első
összevont vezetőségi ülésen megtörtént.

A kézilabda szakosztály vezetősége:
Herczeg Mariann szakosztályvezető
Gerő Imre edző
Czika Gáborné edző

A futball szakosztály vezetősége:
Kövér Zoltán szakosztályvezető
Ézsiás László vezetőségi tag
Balázs Béla szakmai vezető
Pirisi Sándor Bozsik szakág felelős

A szakosztály vezetőségének munkája
és felelőssége a legnagyobb a sportban,
mert rájuk hárul az összes háttérmunka,
amely biztosítja az edzések és meccsek
zavartalan lebonyolítását. Ehhez kívá-
nunk sok sikert és kitartást mindnyá-
juknak!

Ahhoz, hogy színvonalas és lüktető
sportélet legyen Dunavarsányban, elsőd-
legesen sportszerető, aktív, elkötelezett
fiatalokra van szükség, akik fegyelme-
zettségükkel és felkészültségükkel mutat-
nak példát a már, és a még nem sporto-
lóknak. 

Minden korosztályból várjuk a sportol-
ni vágyókat, és az esetleges új sportágba
szerveződőket, akik szívesen öregbítik a
Dunavarsányi Torna Egylet több mint fé-
lévszázados hírnevét.

DTE Vezetőség

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a
DTE elnöksége az október 17-ei ülé-
sén a felnőtt futball csapatot Pest
Megye II. osztályából visszaléptette.
Az IFI csapat tovább játssza mérkő-
zéseit.

A tanévkezdéssel együtt indult a spor-
tolók számára is az őszi szezon. A nyári
pihenés után a kézilabda szakosztály
folytatja munkáját egy felújított csarnok-
ban, melyet ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a város vezetésének.

Felnőtt és Junior lányaink továbbra is
az NB II mezőnyben mérettetik meg ma-
gukat. A serdülő csapat a Pest megyei
kupában indul.

Várjuk csapatunkba a kézilabdázni sze-
rető, és egy jó közösséghez tartozni vá-
gyó hölgyeket, lányokat.

Edzéseink helyszíne: Dunavarsány,
Sportcsarnok.

Szivacskézilabda (6 éves kortól): játé-
kos ismerkedés a labdával, mozgáskoor-
dináció fejlesztése. Edzés időpont: szer-
da, péntek 17 órától. Edző: Czika Ágnes
(tel.: 06/70 221-9273).

Serdülő csapat (10 éves kortól): kézi-
labda szabályismeret, taktikai, technikai
feladatok. Edzés időpont: szerda, péntek

17.30-19.00-ig. Edző: Czika Ágnes.
Junior csapat (15 éves kortól). Edzés

időpont: szerda 18.00-19.30-ig. Edző:
Friss András (tel.: 06/30 934-5238).

Felnőtt csapat (18. évtől). Edzés idő-
pont: szerda, péntek 19.00-20.30-ig. Ed-
ző: Gerő Imre (tel.: 06/20 439-3244).

Tömegsport: szülők, apukák, anyu-

kák, fiatalok számára korhatár nélkül, ha
hobbyként szeretnének kézilabdázni. Idő-
pont: hétfő 20.00-21.00-ig.

Jelentkezni a helyszínen lehet a meg-
adott időpontokban. Mérkőzéseinkre a
belépés ingyenes. Várjuk minden sport-
szerető társunkat mérkőzéseinkre, hiszen
egy jó szurkoló tábor már fél siker.

Herczeg Mariann
Szakosztályvezető 

Tel.: 06/20 982-3808

DTE tisztújító közgyûlés 2012.

DTE nõi kézilabda szakosztály
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2011 szeptemberében indult az egész… Mi, szülők kicsit fájó
szívvel néztük a szerdán és pénteken nagyon nagy igyekezet-
tel edző gyermekeink kézilabda oktatását, melyet Ági (közé-

pen, zöld trikóban) teljes erőbedobással vezényelt. Majd egyszer
csak jött az ötlet, hogy mi lenne, ha mi, felnőttek is elkezdenénk
játszani. Az én kezemben szó szerint akkor már vagy 16 éve nem
volt kézilabda. Így hát belevágtunk. 

Az első edzés után a többiekkel találkozva mindenki mosolyogva
újságolta, hogy olyan izomláza van, amilyen már régen volt. 2012. jú-
nius legvégéig, egészen a tornaterem bezárásáig játszottunk, akkor
már heti 2 edzéssel, mert az egy már kevésnek bizonyult. Mi, felnőt-
tek alig vártuk a szeptembert, hogy újra induljon - a magunk között
csak viccesen nevezett - „Lötyi”.

Jelenleg minden hétfőn 19.30-tól miénk a tornaterem. Tagdíj nincs,
csak a terembérlet pénzt szoktuk szétdobni annyi felé, ahányan meg-

jelenünk az edzésen (általában 350 Ft-ra jön ki fejenként, de van, amikor kevesebb).
Van közöttünk az egyszerű autószerelőtől a menő vállalkozóig mindenki, de egy biztos, hogy mindenki mosolyogva, izzadtan, az

egész napi gondot elfelejtve jön le a pályáról az 1 óra elteltével.
Tehát akinek van kedve csatlakozni, azt szeretettel várjuk. Ha a gyereket nem tudod lepasszolni, az sem baj, hiszen a mi cseme-

téink is lent vannak, és élvezettel nézik, ahogyan a szüleik 1 órán keresztül futkosnak a tornacsarnokban, és valahol példát mutat-
nak nekik, hogy azért, mert kijárták az iskolát, még nagyon szeretik a sportot.

Csókási Zsuzsanna

Az Országos Polgárőr Szövetség –
hagyományaihoz híven – idén is
ünnepi megemlékezést tartott az

1956. október 23-ai forradalom és sza-
badságharc kapcsán a hit, a merészség és
az összefogás napjáról. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan az ünnepségen ezúttal is

kitüntetéseket, elismeréseket adtak át.
Köztük megyénként jutalmazták az el-
múlt esztendő legjobb polgárőreit. 

Pest megyében „Az év polgárőre”
idén Szűcs Attila, a Dunavarsányi Pol-
gárőr Egyesület elnökhelyettese lett,

aki eredményes, áldozatkész munkájá-
nak elismeréseként vehette át a neki já-
ró emlékérmet és oklevelet.

A kitüntető címhez ezúton gratulál a
Dunavarsányi Napló.

Szilvay Balázs

DLSZ, azaz Dunavarsányi Lötyi Szakosztály

Dunavarsányi az év polgárõre
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VÁSÁROK
a mûvelôdési

házban
November 

5. Vegyes vásár

7. Vegyes vásár

7. Látásvizsgálat

12. Vegyes vásár

15. Vegyes vásár

23. Vegyes vásár

27. Vegyes vásár

29. Vegyes vásár

A Babás-Mamás Klub programjai a művelődési házban

Október 30. (kedd) 10 óra
Kézmves foglalkozás: gesztenyebáb-készítés

November 13. (kedd) 10 óra
Mozgáskoordinációs állapotfelmérés gyermekeknek

Vendégünk: Berta Beatrix, mozgásterapeuta, természetgyógyász
(Maitra Egészség Stúdió, Szigetszentmiklós)

November 27. (kedd) 10 óra
Kézmves foglalkozás: játékbaba-készítés

Szeretettel várjuk a kicsiket és az anyukákat!

2012. december 8-án, szombaton 10 órától Luca Napi Vásárt
szervezünk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik karácsonyi ajándéktárgyakat szeretnének értékesíteni.

Jelentkezési határidő: 2012. november 30.

Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen a művelődési ház
irodájában, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon!

Luca Napi Vásár IDŐPONTVÁLTOZÁS
A 6+1 Négykezes Zongoramuzsika

november 24-ére tervezett
koncertje egy héttel korábban,

november 17-én lesz!

További információ
és jegyrendelés

a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban.
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Egy születésnap mindig nagy öröm.
Még akkor is, ha egy épület „születés-
napját” ünnepeljük, mint ahogy azt szep-
tember 15-én a nagyvarsányi templom-
kertben is tettük, annyian, hogy alig fér-
tünk be az épületbe.

A Szent Vendel Római Katolikus templo-
mot 1937. október 20-án, Szent Vendel, a
pásztorok védelmezőjének neve napján
szentelték fel, azóta pedig számos alkalom-
mal felújították. Templomunk szépségéhez
nem csak a hívek tettek hozzá. Három plé-
bános kísérte végig az épületet a 75. évfor-
dulójáig: Felföldi Bertalan atya, akinek az
irányítása alatt megépült a hittanterem; Vág-
hi László apát atya, aki a kiszolgált tetőszer-
kezetet újíttatta fel; és végül Kis R. Sándor
atya, aki immár 25 éve plébánosunk, és aki-

nek hála, kicserélték a nyílászárókat és a ke-
rítést, a templom külső fala teljes felújítást
kapott: új színt és hőszigetelést; valamint a
belső freskók rekonstruálása is megtörtént.

A napot a 13 órakor kezdődő Szentmise
nyitotta meg, illetve előtte a templom újra
megáldása, amit dr. Beer Miklós, egyház-
megyénk főpásztora végzett. A Szentmisén
főcelebráns a Püspök atya volt, konceleb-
ránsok (segítők) pedig Sándor atya és a Szi-
gethalmon szolgáló Pollák László esperes
atya. Püspök atya a szentbeszédben kitért
többek között arra is, hogy mekkora szük-
ség van a mai világban az összefogásra;
„Egyek kell lennünk Krisztus szeretetében,
testvéreknek kell lennünk ahhoz, hogy jót
tudjunk tenni egymással, és hogy a világot
jó irányba változtassuk meg.” - mondta.

Mérlegelte a múlt és jelen idők
politikai hátterét, kiemelte a
család és a közösségek össze-
tartását, és elismeréssel hallgat-
ta, amikor Sándor atya a Duna-
varsányon működő szerveze-
tekről, társaságokról, köztük a
Rózsafüzér Társulatról, a Kol-
ping Család tevékenységéről, a
ministránsok és az újnak szá-
mító Ifjúsági Klubról beszélt.
„Nem kell mondaniuk - mond-
ta a Püspök atya -, hiszen lát-
szik, hogy ez a templom a kö-
zösségeivel együtt igazi kin-

csesdoboz.” A hirdetések után meghallgat-
hattuk a Historia Domust, magyarul a Ház
történetét. Minden benne volt a templom
szentelésétől kezdődően az aznapi ünnepsé-
gig. A Szentmise után ünnepi agapéra, sze-
retetvendégségre invitáltak minket a kert-
ben felállított hatalmas sátorba, ahol ízlése-
sen megterítve várt ránk a gőzölgő marha-
és birkapörkölt. Hogy az emberek minél
éhesebbek legyenek, a vacsora előtt közvet-
lenül a köszönetnyilvánítások és az emlék-
képpen készült Hozsanna imakönyvek át-
adása történt meg, melynek fedelén az
újonnan megáldott és nemrégiben felújított
Szent Vendel templom áll. Este 18 óráig
tartott a sürgés-forgás a templomkertben,
ki-ki a maga feladatát végezte: felszolgál-
tak, elrakták a süteményeket, vagy éppen a
serénykedő szülők cserfes gyermekeire vi-
gyáztak. Minden feladattal a maguk módján
szolgálták egyházközségünket, amit ezúton
is köszönünk mindenkinek!

Mikor hazaértünk, elégedett mosollyal
nyugtázhattuk ezt a szép ünnepet, és kíván-
juk, hogy találkozzunk ugyanitt minden va-
sárnap, és 25 év múlva a 100. évfordulót is
ugyanolyan kellemes hangulatban, örömmel
a szívünkben ünnepeljük meg, ahogy azt
most is tettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Levente Barbara 
ministráns

„Nincs időm meghalni sem”- mondja az
ügybuzgó ember, aztán meghal, és kiderül,
hogy volt rá ideje, mert nem vagyunk az idő
urai. Mondjuk ”….nekem erre mindig van
időm”, aztán valami olyan történik, hogy
nem lesz rá időnk, mert nem vagyunk az idő
urai. Ezért barátságtalan dolog egymást vá-
ratni, vagy egymás idejét rabolni, mert nem
tudjuk visszaadni neki, mert nem vagyunk
az idő urai. Annyira nem, hogy „mint egy
tűnő álom” elmúlik az idő, és vele az éle-
tünk egy része, majd egésze. Sokszor ver-
senyzünk az idővel, és majdnem mindig
alulmaradunk. Így van ez az „ég alatt” –
mondja a Prédikátor.

Az ég alatt, tehát a teremtett világban a
múló idő uralkodik rajtunk, s vele együtt mi
is elmúlunk. Ki lehet segítségünkre ebben a
kiszolgáltatottságban? Egyedül az, Aki az
időt is megteremtette, a mindenható Isten.
Az, aki nem csak az ég alatt van, Aki nincs az
időbe és térbe beszorítva, aki Úr az ég fölött,
az idő fölött, az örökkévalóságban is. Ő miat-
ta van helye az időben a születésnek, az ülte-
tésnek, a gyógyításnak, az építésnek a neve-
tésnek stb. (Préd.3,1.8). Az időben jelen van-

nak a teremtő, fenntartó és megváltó Isten
rendelései. Az élő és éltető erők az isteni te-
remtettség szükségszerűségei. De mi is itt va-
gyunk. „Mi”, a bűnös ember, aki ellenkezett
az Istennel, és lepaktált az ördöggel. Miat-
tunk van helye az időben a meghalásnak, az
ültetvény kitépésének, az ölésnek, a rombo-
lásnak, a sírásnak stb. (Préd.3,1.8). Az idő-
ben jelen vannak a bűn következményei,
mondhatjuk, hogy az ördög rendelései Isten
rendelései. A romboló, pusztító erők és jelen-
ségek az ember bűnbeesésének, az ember lá-
zadásának a szükségszerűségei. Ez a kettős-
ség jellemzi a világot, amely egyszerre hor-
dozza a kárhozat/pusztulás és az
üdvösség/örökélet jegyeit. Az előbbi nem jut
teljességre az utóbbi miatt, az utóbbi nem jut
teljességre az előbbi miatt – itt az ég alatt. E
mondat első fele reménység és biztatás, a má-
sodik fele pedig maga az ember tragédiája.

E két adottság közepette kell megtalálni a
helyünket, amely egyszerre ígéretes és re-
ménytelen, s egyszerre meghaladja kompe-
tenciánkat. Emiatt lehetünk fatalisták, vég-
zethitűek, hiszen „minden megy a maga ren-
delése szerint”. Aki ezt vallja, az elveszíti

minden méltóságát, ambícióját, hiszen bá-
buvá degradálja magát. Aki viszont szembe-
helyezkedik mindennel, az átéli az örök
vesztes kudarcélményét. Tény, hogy nagyon
szűk a játékterünk. De van harmadik út.

Ez a szükségszerű kettősség csak az „ég
alatt” szükségszerű. Az ég felett azonban
csak élő és éltető erők lehetnek. Ott nincs
gyász, fájdalom, halál stb., csak Isten van és
az Ő választottai. Ez a megváltó erő és sze-
retet áttörte az egeket, és Krisztusban a föld-
re jött, és végső soron legyőzte a gonoszt és
a halált. Ennek a végső győzelemnek a tu-
datában törhetjük át az egeket imádságaink-
kal azt kérve és arra törekedve, hogy már itt
e kettősségben mi az élet oldalán álljunk. A
gonosztól szabadulni nem tudunk, de kér-
hetjük, hogy szabadíts meg a gonosztól. Le-
hetünk olyanok, mint az a kisgyermek, aki a
homokozóban egy útjában álló nagy kővel
hiába birkózik, és végül fájdalmas, tehetet-
len reménytelenségében zokog. És lehetünk
olyanok, mint az a gyermek, aki a kővel ví-
vott harcában bár minden erejét latba veti,
arról sem feledkezik meg, hogy erős apját
hívja segítségül. 

Mert tudjuk, hogy az ég alatt sok életelle-
nes erő uralkodik, de nekünk segítségünk
onnan, az ég feletti világból van.

A Presbitérium

Jubileumi ünnep a templomkertben

Mindennek megvan a maga ideje!
Prédikátor 3,1-8.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kari-
tasz 2013. április 1-jéig, szombatonként 9-11
óráig tart nyitva.

Karitasz csoport
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Fix, sávos kamatozású,
lakossági folyószámla mellett

leköthető betét.

2012. szeptember 1-jén
kutyaiskola indult

dunavarsányban a benzinkútnál.

A megnyitó nagyon jól sikerült,
nagyon sokan

kiváncsiak voltak az eseményre.

A kutyaiskolánk célja, hogy a gazdák megtanuljanak kapcsolatot kialakítani a kutyájukkal!

Nagy öröm számunkra, hogy „kisváros” ellenére szép számmal jöttek és járnak az iskolánkba, ezzel megmutatva,
hogy vidéken is igény van a kulturált állattartásra!

Foglalkozások szombaton és vasárnap. Látogass el hozzánk!

Érdeklődni: 06-30/747-30-74 vagy 06-30 416-64-26

Köszönjük az OIL benzinkút támogatását!
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• Eladó Délegyházán, a Dózsa György u.
9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba,
előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba,
udvar, melléképületek, vezetékes víz,
saját kútvíz, villany, csatorna,
konvektoros gázfűtés (működőképes
állapotban, nincs kikapcsolva semmi!).
Posta, boltok kb. 5 percre. Iskola,
óvoda, vasútállomás, buszmegálló
gyalog max. 10 perc.
Tel.: 06/70 392-4968

• Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés,
javítás garanciával! (Gurtni csere
2.000 Ft.)
Tel.: 06/20 364-2383

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

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

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő
javítása garanciával.
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Hűtőgép javítás garanciával hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• Villanyszerelést vállalok.
Tel.: 06/20 201-8041

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

• Gyermekfelügyelet bölcsődei jelleggel,
Mesekuckó Családi Napközi.
Tel.: 06/20 364-2530

• Ápolónő idősgondozást vállal. 
Tel.: 06/20 484-5233

•  Matematika, fizika korrepetálás és
pótvizsga felkészítés!
Tel.: 06/20-558-4555

• Matematika korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok. Estiseknek,
levelezősöknek főleg délelőtt,
kora délután.
Tel.: 06/30 482-9081

• Ön vagy gyermeke asztmás, allergiás?
Megoldom problémáját – atkátlanítás
speciális készülékkel.
Hívjon bizalommal: 06/20 803-0739

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

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A N
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben 06/24 521-125 
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;

Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;

Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben 06/24 473-054
Rendelés:   H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Vízhányó Anita védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
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 Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület     06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János: 06/70 938-2905
Grajczár László: 06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660
Posta 06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)

06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft. 06/30 378-5116
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal 06/24 519-300, 519-310

Fax: 06/24 519-301

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

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

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

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

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

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

Következõ lapzárta:
2012. november 10.

* * *
Cikkeket várunk a

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

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066
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• „Hull az őszi falevél, cirokseprűt most vegyél!” A B&Z Lakásfelszerelési üzlet
(Brigi Bolt) októberi, szezonális ajánlata nagy választékban: mécsesek, sírvázák,
gyertyák, cserepek és egyéb lakásfelszerelési kellékek. Várunk minden kedves
vásárlót. Nyitva tartás: H-P: 8-18, SZ-V: 8-14.

Kábelen (PR Telekom – C10-es csatorna)
és interneten (www.duna-media.hu)
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Dunavarsány
új üzletháza

Megnyíl
t

Kozmetika, női, férfi, gyermek

fodrász, manikűr, pedikűr
Gyros, szendvics és különféleételek nagy választékban

Állateledel és kisállat

kereskedés

Angol, német, holland használtruházat,

I. osztályú minőségi kilós áron


