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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. február

anyabál
tizenhatodszor

Cikk a 10. oldalon

Cserkész
farsangi bál
Jótékonysági

várja Dunavarsány népét
március 5-én, szombaton 19 órai kezdettel
az SDG Közösségi Házban.
A műsorban a cserkészek énekes seregszemléje
és Nóti Károly: Süt a hold című vidám jelenete
indítja az emelkedett színvonalat és hangulatot.
A vacsora ízeit egy áldozatkész
mangalica és szakavatott kezek garantálják.
Az értő fülek és a fürge lábak nem fognak csalódni
Máté Jancsi és barátai muzsikájában.
A műsor megtekintése 600 forint.
Asztalfoglalás vacsorával 3.000 forint.
Jegyek a cserkészparancsnoknál (06/30 287-0283) valamint
az SDG Közösségi Házban működő boltban igényelhetők.
A bál bevételét a csapat vízitelepének
építésére fordítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tombolaajándékot szívesen fogadunk.
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2011. január 13-ai rendkívüli, nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület döntött a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására KKK csomópont - 2010” jelű pályázat keretében
az 51-es főút és az 52101-es út kereszteződésében lévő kiemelten balesetveszélyes csomópont körforgalmú átépítésére vonatkozó pályázat
önrészének vállalásáról bruttó 82.258.000 Ft értékben, bruttó 80.000.000
Ft pályázati támogatás igénylése mellett.
2.) A testület támogatta, hogy dr. Csipler Norbert rendőr őrnagy legyen 2011.
február 1-jétől a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője.
3.) A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Ráckeve és Térsége Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Egyesületbe tagként belépjen, valamint az Önkormányzat érdekeit az Egyesület tagságában Gergőné Varga Tünde alpolgármester képviselje.
– 2011. január 13-ai rendkívüli, zárt ülés –
4.) A képviselő-testület elfogadta a Hidrográd Víz- és Közműépítő Kft.-vel
2009. december 21-én kötött „Dunavarsány Város közigazgatási területén
lévő utak fenntartási munkáinak végzése 2013. évig” tárgyú szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. Felhatalmazta a polgármestert
a szerződés aláírására, valamint felkérte, hogy a 2011. évre vonatkozóan a
közutak fenntartási munkálatainak folyamatos biztosítása érdekében ajánlatokat kérjen.
5.) A testület elfogadta a Hidrobilder 2003. Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel
2004. június 28-án kötött, „Dunavarsány Város közigazgatási területén lévő
utólagos víz- és szennyvízrákötések végzése” tárgyú szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy Dunavarsány közigazgatási területén
lévő utólagos víz-, szennyvízrákötések és vízóracserékre vonatkozó szerződést a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel határozatlan időre, két hónap felmondási idővel aláírja.
A képviselő-testület a 2011. január 13-ai ülésén megalkotta:
A Dunavarsányi Napló című önkormányzati újság hirdetési szabályozásáról
szóló 1/2011. (I. 14.) Ök. rendeletét az alábbiak szerint:
A DunAvArSányi nAplóbAn meGjelenő HirDetéSeK tArifái:
a) Egész oldalas hirdetés alapdíja:
35.000 ft+ÁFA,
b) Fél oldalas hirdetés alapdíja:
20.000 ft+ÁFA,
c) Negyed oldalas hirdetés alapdíja:
11.000 ft+ÁFA,
d) Nyolcad oldalas hirdetés alapdíja:
6.000 ft+ÁFA,
e) Magánszemélyek által fizetendő,
az APRÓBAN megjelenő hirdetés:
50 ft/szó (áfával),
f ) Üzleti célú, az APRÓBAN megjelenő hirdetés, melynek terjedelme
minimum 5 szó lehet:
200 ft/szó (áfával),
g) Hirdetés a hátsó borító oldalon:
az a) – d) pontok szerinti alapdíj 150%-a.
A rendelet 2011. február 1-jén lépett hatályba, tehát az addig
leadott és kifizetett hirdetésekre a változás nem vonatkozik!
– 2011. február 8-ai rendes, nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
folytatott átfogó ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési tervet.
2.) A testület jóváhagyta az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél 2010. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.
3.) A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád
Fejedelem Általános Iskola 2009/2010-es tanévre vonatkozó szakmai beszámolóját.
4.) A testület jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda 2009/2010-es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
5.) A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
6.) A testület jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009-2010. tanévre vonatkozó szakmai beszámolóját.

7.) A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2011. évi
üzleti tervét.
8.) A testület jóváhagyta a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. 2010. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
9.) A képviselő-testület döntése alapján az árpád fejedelem általános iskolában
a 2011/2012-es tanévtől tankötelessé váló g yermekeket 2011. április 1214. között lehet beíratni. A testület felkérte a jegyzőt a beiratkozási kötelezettség
helyben szokásos módon történő közzétételére, valamint arra, hogy – az intézmény igazgatójának jelzése, valamint alapos gyanú esetén – vizsgálja meg, hogy
a beíratni kívánt gyermek életvitelszerűen a lakcímkártyáján feltüntetett dunavarsányi lakóhelyen/tartózkodási helyen él-e, és a vizsgálat eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket.
10.) A testület döntése alapján a Weöres Sándor óvodában a 2011. december
31-éig 3. életévüket betöltő g yermekeket 2011. április 11-16. között lehet beíratni. A testület felkérte a jegyzőt az óvodába történő beiratkozás helyben szokásos módon történő közzétételére, valamint arra, hogy – az intézményvezető jelzése, valamint alapos gyanú esetén – vizsgálja meg, hogy a beíratni kívánt gyermek életvitelszerűen a lakcímkártyáján feltüntetett
dunavarsányi lakóhelyen/tartózkodási helyen él-e, és a vizsgálat eredményétől
függően tegye meg a szükséges intézkedéseket.
11.) A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2011-es évre pályázatot nyújt be 27
fő rövid időtartamú és 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatására a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltségéhez.
12.) A testület jóváhagyta a Patak utca és Nyárfás sor közvilágításának bővítését 1,8 M
Ft+ÁFA keretösszeg erejéig. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződések és a kivitelezéshez kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
13.) A képviselő-testület a 2011. évi közútkarbantartás munkáinak elvégzésére a Sziget-Szilárd Kft.-t (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.) bízta meg nettó
7.780.000 forint összegben. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.
14.) A testület jóváhagyta, hogy a városi búcsú Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0132/21 hrsz.-ú ingatlanon kerüljön megrendezésre (a
Bajcsy-Zs. utca végén lévő tervezett új iskola területén). A területrendezési költségeket 600.000 Ft+ÁFA keretösszeg erejéig finanszírozza. A városi búcsú megrendezéséhez a terület előkészítésével megbízta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-t. A testület felhatalmazta a polgármestert az elektromos energia ellátásával kapcsolatos szerződések és nyilatkozatok aláírására.
15.) A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, 358 hrsz.-on fekvő,
„Járóbeteg-szakellátás épülete” megnevezésű ingatlanát forgalomképtelen vagyonelem helyett forgalomképes vagyonelemmé minősítette.
16.) A testület felkérte a polgármestert, hogy pályázati kiírást jelentessen meg,
mely alapján lehetőség lenne a régi egészségház hosszú távú bérleti konstrukciójára vagy megvásárlására ajánlatot tenni. A testület felkérte a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat a képviselő-testület soron következő
ülésére terjessze elő.
17.) A testület meghatározta a 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező célokat.
18.) A képviselő-testület elfogadta az „Iskola a Gyermekekért” Alapítvány, a helyi civil szervezetek részére 2010-ben kiírt pályázat keretein belül elnyert támogatásának elszámolását.
19.) A testület módosította a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány Alapító Okiratát. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a módosítás Pest Megyei Bíróságon történő bejelentésére.
A képviselő-testület a 2011. február 8-ai ülésén megalkotta:
1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 9.) Ök. rendeletét.
2.) A Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díjfizetési és tandíjfizetési kötelezettségéről
szóló 3/2011. (II. 9.) Ök. rendeletét.
3.) A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1995. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2011. (II. 9.) Ök. rendeletét.
4.) Dunavarsány Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjairól szóló 23/2003. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 9.) Ök. rendeletét.
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
ok mindennel vagyunk úgy, mint a levegővel, hogy csak akkor értékeljük
igazán, amikor nincsen. Amikor víz alatt, füstben, náthában, asztmában,
Sszívelégtelenségben
vagy bármi más ok kapcsán nem kapunk levegőt, akkor tudjuk meg, milyen jó volt előtte, és mennyire nem értékeltük addig,
amíg volt, amíg könnyen jött.

Így van ez akkor is, amikor a költségvetést
készítjük. Sopánkodunk és nyögünk, hogy miért nincs több, miért nem nagyobb a mozgásterünk, a lehetőségünk. Aztán egy józan pillanatban ráébredünk arra, hogy örüljünk annak,
ami van. S ami van, az az idén is annyi, hogy
nem kurtít a szolgáltatásokban, nem von össze
vagy zár be intézményeket, nem rak ki senkit
létszámleépítés okán az utcára, biztosítja az intézmények működését minden szempontból,
sőt a szociális ellátó rendszert tovább bővíti.
Ez utóbbi jegyében támogatjuk a GYES-en lévő anyukákat, és még fejlesztésre is teret ad.
Szorosan kapcsolódik ehhez, hogy a földútjaink stabilizálását megkezdjük, hogy e téren is
az áldatlan állapotokat megszüntessük. Ezeken
az utakon az aszfaltozás mindenképpen várat
magára, amíg a szennyvízgerinc-vezeték nem
kerül kiépítésre. Néhány héten belül kezdjük
meg az útpadkák és a kátyúk kijavítását is.
Reménységgel várjuk az 51-es úti körforgalom kiépítését megcélzó állami pályázatunk
pozitív elbírálását. E terv megvalósításában
Dunavarsány egyedülálló módon 51%-ot vál-
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lalt magára, ami körülbelül 80 millió forintot
tesz ki. Úgy érezzük, hogy lakosainknak és az
idelátogatóknak a biztonságos közlekedésén
nem spórolhatunk. Ez egy tisztes és fontos beruházás. A tragédiák sajnos életünk részét alkotják, de mindent meg kell tennünk ahhoz,
hogy esélyüket csökkentsük. Két hónapon belül a közvilágítás bővítésére kerül sor a Nyárfás soron és a Forrás lakópark Patak utcájában.
Ezzel is régi adósságunkat rendezzük.
Örömmel nyugtáztuk az Állami Számvevőszék elmúlt évek gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, amelynek végeredményeképpen jó
minősítést kaptunk. Ezért köszönetet mondok
az elmúlt évek képviselőinek, a hivatalvezetőknek, a hivatali dolgozóknak, az intézményvezetőknek és az intézmények dolgozóinak is.
Sajnos arról még nem számolhatok be, hogy
a magántulajdon elleni vétségek száma csökkenne, sőt! De arról már igen, hogy immáron
öt rendőr dolgozik közvetlen környezetünkben
a mi biztonságunkat szolgálva. Bizalommal
várjuk munkájuk kézzel fogható eredményét a
közbiztonság területén.

5.) A helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló
4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011.
(II. 9.) Ök. rendeletét.
6.) A Dunavarsány Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
9/2004. (IV. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011.
(II. 9.) Ök. rendeletét.
7.) A fenntartásában lévő általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és közművelődési intézmény helyiségbérleti díjainak megállapításáról szóló 8/2011. (II. 9.) Ök. rendeletét az alábbiak szerint:

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantermeinek és egyéb helyiségeinek, továbbá a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérleti díja:
Kedvezményes bérleti díjat fizetnek a Dunavarsány város sport, közművelődési, kulturális és egyéb civil életében aktívan résztvevő, hatósági
nyilvántartásba vett és dunavarsányi bejegyzett székhellyel rendelkező
sportegyesületek és társadalmi szervezetek (egyesületek). Egyéb sportegyesületek, társadalmi szervezetek (egyesületek), gazdasági szervezetek
és természetes személyek a bérleti alapdíjat kötelesek meg fizetni.
A rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Az árpáD fejeDelem áltAlánoS iSKolA bérleti DíjAi:
a) Tanterem
aa) Alap bérleti díj:
4.000 Ft/óra
ab) Kedvezményes bérleti díj:
1.200 Ft/óra
b) Tornacsarnok
ba) Alap bérleti díj:
9.500 Ft/óra
bb) Kedvezményes bérleti díj:
4.000 Ft/óra
c) Tornacsarnok bál rendezése céljára (20 órától 04 óráig):
ca) Alap bérleti díj:
150.000 Ft/alkalom
cb) Kedvezményes bérleti díj:
120.000 Ft/alkalom
Az erKel ferenc AlApfoKú művéSzetoKtAtáSi intézmény bérleti DíjAi:
a) Tanterem
aa) Alap bérleti díj:
1.600 Ft/óra
ab) Kedvezményes bérleti díj:
1.000 Ft/óra
b) Nagyterem
ba) Alap bérleti díj:
3.200 Ft/óra
bb) Kedvezményes bérleti díj:
1.600 Ft/óra
A petőfi művelőDéSi Ház éS Köny vtár bérleti DíjAi:
a) Színpadi terem
aa) Alap bérleti díj:
5.000 Ft/óra
ab) Kedvezményes bérleti díj:
2.500 Ft/óra

A talajvíz és a belvíz próbálgatja a mi tűrőképességünket is. Az alig érezhető eredményeket produkáló, és szakmailag is kétséges
értékű szivattyúzások tudom, hogy lakosainknak is sok helyen munkát és kiadást jelentenek, s így van ezzel önkormányzatunk is.
Tesszük, amit tudunk és reméljük, amit remélhetünk. Ezen a ponton se feledkezzünk el
azokról a településekről és családokról, akiket akár a belvíz, akár a talajvíz a mienkéhez
képest sokkal radikálisabban, drámaiabban,
sőt tragikusabban érint.
Ennek kapcsán is várjuk a tavaszt, a tavaszi
szelet, ami reméljük, nem újabb vizeket
áraszt, hanem fel is szárítja földjeinket, elázott falainkat. „Január, február, itt a nyár” régi mondás bűvölete nélkül azért az vitathatatlan, hogy kifelé megyünk a télből. A március
idén is bizonyára meghozza a tavaszt. Első
felében két jeles napra hívom föl a figyelmet.
Március 8-án közmeghallgatást tartunk. Bizonyára szó kerül e napon a varsányi nők áldozatos munkájával életet adó és életet őrző
szolgálatáról. De nyilván sok más fontos közéleti kérdésről is. Március 15-én pedig az
1848-as forradalom jeles napját ünnepeljük
immáron 163. alkalommal. Vegyünk részt az
ünnepélyen, és a magunk szerény módján ne
mondjunk le a szűkebb és tágabb hazánk számára szükséges és lehetséges hétköznapi hősiességről sem.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

b) Tükrös terem
ba) Alap bérleti díj:
3.800 Ft/óra
bb) Kedvezményes bérleti díj:
2.200 Ft/óra
c) Kamaraterem
ca) Alap bérleti díj:
3.000 Ft/óra
cb) Kedvezményes bérleti díj:
1.500 Ft/óra
d) Színpadi terem termékbemutatóra:
8.000 Ft/óra
e) Tükrös terem termékbemutatóra:
6.000 Ft/óra
f ) Művelődési Ház bál rendezése céljára (20 órától 04 óráig):
fa) Alap bérleti díj:
150.000 Ft/alkalom
fb) Kedvezményes bérleti díj:
100.000 Ft/alkalom
g) Művelődési Ház esküvői rendezvényre:
150.000 Ft/alkalom
h) Előcsarnok vásár céljára (9 órától 14 óráig): 10.000 Ft/alkalom
i) Petőfi Klub Nagyterem
ia) Alap bérleti díj:
4.000 Ft/óra
ib) Kedvezményes bérleti díj:
2.000 Ft/óra
j) Petőfi Klub Kisterem
ja) Alap bérleti díj:
2.000 Ft/óra
jb) Kedvezményes bérleti díj:
1.000 Ft/óra
k) Petőfi Klub bál rendezése céljára (20 órától 04 óráig):
ka) Alap bérleti díj:
80.000 Ft/alkalom
kb) Kedvezményes bérleti díj:
50.000 Ft/alkalom
l) Petőfi Klub esküvői rendezvényre:
80.000 Ft/alkalom
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Városunk jól gazdálkodott

pályázAti KiíráS

Tájékoztatom Önöket, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2010. évi állami számvevőszéki ellenőrzése befejeződött. Az ÁSZ az
ellenőrzési programja szerint a 2007-2009. évek és a 2010. I-III. negyedév költségvetési gazdálkodását vizsgálta. A számvevőszéki jelentés a vizsgált időszakban az
Önkormányzat gazdálkodását jónak értékelte. A helyszíni ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat további munkánkban hasznosítani fogjuk.
Összegzésképpen megállapítható tehát, hogy az Önkormányzat a jogszabályoknak
megfelelően gazdálkodott az elmúlt években a közvagyonnal.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

TÜDŐSZŰR ÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2011. március 24-étől április 12-éig tüdőszűrést
tartunk városunkban, a művelődési házban
(Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 2.).
A szűrés időpontja: hétfő, szerda 12-18 óráig,
kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig.
Április 12-én 12 óráig tart a szűrés.
Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Ne feledje, panasz nélkül is
lehet beteg! Kérjük Önöket, hogy saját érdekükben jelenjenek meg a szűrésen.
Polgármesteri Hivatal

KÖZmEGHALLGATáS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011-ben két közmeghallgatást tart, melynek időpontja és helyszíne:
Kisvarsány
(Petőfi művelődési Ház és Könyvtár):
2011. március 8. 17 óra
Nagyvarsány
(Petőfi Klub):
2011. október 4. 17 óra
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével
biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek a képviselőtestülethez. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Polgármesteri Hivatal
A következő

rendkívüli képviselő-testületi
ülés
várhatóan
2011. február 24-én, csütörtökön lesz
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Önkormányzatunk pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 23. szám alatti, 358 hrsz.-ú, 953
m2 területű

réGi eGéSzSéGHáz
(g yermekorvosi rendelő)
tulajdonjogának vagy hosszú távú bérleti jogának nyílt, egyfordulós pályázati eljáráson
történő értékesítésére.
Az ingatlan forgalmi értéke:
13.940.000 Ft, irányadó bérleti díja:
60.000 Ft/hó+költségek.
Az ingatlan hasznosítására ajánlatot tenni a
telekre és az építményre együttesen lehet.
A pályázatokat 2011.
február 10. és március 3.
között lehet Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának titkárságán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca
18.) személyesen vagy postai úton leadni.
A részletes pályázati kiírás elérhető a
www.dunavarsany.hu honlapon, illetve a
kiírónál.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás stégekkel, vízállásokkal
kapcsolatos ügyintézésről
2010. december 1-jétől a Ráckeve-Soroksári Duna-ág
területén a stégekkel/vízállásokkal kapcsolatos ügyintézés, valamint a mederhasználati szerződések megkötésének helyszíne és ideje az alábbiak szerint változik:

elérhetőség:
Cím: KDV-KÖVIZIG III. Szakaszmérnökség
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
I. em. 105. szoba
Telefon: 06/24 510-215
Fax: 06/24 519-216
E-mail: stegrackeve@kdvizig.hu

stégügyintézés felelős személye:
Binger Attila

ügyintézők neve:
Borbély Regina, Primász Nikolett

ügyintézés menete:
Stégügyintézés csak előzetes,
telefonon történő időpont egyeztetés útján!

ügyfélfogadási napok:
Hétfő: 9.00-13.00 Szerda: 9.00-13.00 Péntek: 9.00-12.00
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megtelhet a csatornarendszer
A
z elmúlt hónapok rendkívüli esőzései miatt a megemelkedett talajvízszint, és a csapadékvíz bevezetése a csatornahálózatba komoly problémákat okoz a város szennyvízelvezetésében. Könnyen előfordulhat,
hog y megtelik a csatornahálózat, és a rendszer nem
lesz képes meg felelően a telepre juttatni a szennyvizet, ezért akadozhat a szolgáltatás a településen. ennek elkerülése érdekében arra kérjük önöket, hog y se
talaj-, se csapadékvizet ne vezessenek a rendszerbe.
Érdemes tudni, hogy a vákuumos
csatornarendszer feladata a városban
kiépített hálózat mentén keletkezett
szennyvizek összegyűjtése a vákuumgépházakban elhelyezett tartályokba, ahonnan a szivattyú szállítja

szakaszosan a szennyvíztisztító telepre. A csatornahálózat elválasztott
rendszerű, tehát a területre eső csapadék illetve belvíz elvezetése nem a
csatornarendszer feladata, annak kapacitását ez meghaladja.

Az egyes ingatlanokon keletkezett
kommunális szennyvizek befolynak a
szennyvízhálózat mentén elhelyezett
vákuumaknába, ahonnan a vákuumszelep 50-60 literenként a vákuumhálózatba továbbítja. A rendszerben működő szivattyúk kapacitása véges, egy
bizonyos szintig képesek csak vákuumot biztosítani, ennél fogva a vákuummennyiség is csupán egy bizonyos
mértékű szennyvizet képes elszállítani.
A rendszer úgy lett kialakítva, hogy
egy egységnyi vákuum képes elszállítani a vákuumaknára rákötött ingatlanokban képződő kommunális
szennyvizet. Amennyiben ez a menynyiség hirtelen megnő, a vákuum-

Új TáVl aTok nyílnak Térségünk
idegenforgalmának fejleszTésében

Ö
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römmel adhatok tájékoztatást arról, hogy mások jó
példájából tanulva, és saját jövőnk érdekében példás rendben és gyorsasággal alakult meg a TDM
egyesület december 20-ai, a Kék Duna Wellness Hotelben
tartott alakuló ülésén.
A turisztikai Desztináció menedzsment – egyesületként – az idegenforgalom területén történő összefogás intézményesített formája. Segítségével a turisztikában az
összefogás erejével számos lehetőség nyílik. Ezek közül
néhányat emelnék ki vázlatosan:
• Növelheti a térség cselekvőképességét és kompetenciáját.
• Segítségével önálló arculatot nyerhet a térség, márkatermékek jöhetnek létre, mindezzel jó hírnévre és
versenyelőnyre is szert téve.
• A közösségteremtés új teret és lendületet kap segítségével.
• Jobb érdekérvényesítés érhető el.
• Más területeken is jövedelmet generál.
A tDm segítségével megvalósítható a meg felelő turisztikai
- tervezés,
- termék- és vonzerőfejlesztés,
- egységes és összehangolt marketing és kommunikáció,
- emberi erőforrás fejlesztés,
- idegenforgalmi beruházások.
Mindaz, amitől a régóta áhított idegenforgalmi fellendülést várhatjuk! (Részletesebb tájékoztatást a TDM-ről a
www.piacter-insula.hu oldalon található prezentációból
kaphat az érdeklődő.)
Az alakuló ülésre több mint 100 meghívó került kiküldésre önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. Az ülésen 43 résztvevő volt, akik megfelelően
reprezentálták a három fő területet. A megjelentek többsége alapító tag lett, akik jóváhagyták a Novák Pál, Apaj
polgármestere által előterjesztett alapító okiratot, és megválasztották az egyesület elnökségét. Ebben a három fő területet képviselők egyenlő arányban, 3-3-3 fővel kerültek
be. Az elnökség összetétele:

Dr. Dávid László elnök, a parlament idegenforgalmi bizottságának kültagja; Novák Pál elnökhelyettes, Apaj polgármestere, a CSÖSZ elnökhelyettese; Dr. Szánthó
Györgyné elnökhelyettes, a Sophia Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. igazgató tulajdonosa; Dr. Molnár Pál, a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének
elnöke; Schuster János, az Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársaság elnöke; Kreisz László, Taksony polgármestere; Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány alpolgármestere; Farkas Tamás, Szaktudásház Zrt., a Kék Duna
Wellness Hotel képviseletében; Szöllősi Árpád, a KORAX
igazgatója.
Az egyesület nyitott, és az ide vonatkozó rendelkezés
értelmében minden idegenforgalomban érdekeltnek elemi érdeke az abba történő belépés, elsősorban a közösségben rejlő lehetőségek miatt. Fontos tudni továbbá,
hogy abban a térségben, ahol a TDM megalakult, idegenforgalmi témában pályázatot csak a TDM tagja nyújthat be!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az egyesületbe.
A tagok közé nem csak a közvetlen idegenforgalomhoz
kapcsolódó szervezet és vállalkozás kerülhet be. Az Alapító okirat elolvasható a www.piacter-insula.hu oldalon.
Ugyanitt találja meg a kedves érdeklődő a belépési nyilatkozatot, amelyet kitöltve és megfelelően aláírva személyesen vagy postai úton továbbíthat az alábbi címre:
Sophia Utazási Iroda 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12.
vagy a Kék Duna Wellness Hotelbe 2300 Ráckeve, Dömsödi u. 1. Hangsúlyoznom kell, hogy a most és később
csatlakozók jogai semmiben sem különböznek az alapító
tagok jogaitól.
Az elnökségnek sok feladata van még a sikeres indulás
érdekében. Fel kell állítania az egyesület munkaszervezetét, információs irodáját. Pályázati felhívás útján meg kell
találnia a megfelelő vezető személyét, a TDM menedzserét. Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének kialakítása is.
Hogyan is áll fel egy TDM szervezet? Rajtunk fog múlni,
hogyan tudunk élni a felkínált lehetőségekkel.
Dr. Szánthó Györgyné

mennyiség már nem tudja a megnövekedett szennyvízmennyiséget elszállítani, hiszen meghaladta a rendszer kapacitását (ezt a szabálytalanul,
a csatornahálózatba vezetett talaj- illetve csapadékvíz idézheti elő).
Azokban az esetekben, amikor a
fent említett helyzet kialakul, a vákuumaknába befolyó mennyiséget szippantós kocsival kell elszállítani.
Az üzemeltetés biztonsága érdekében tisztelettel kérjük Dunavarsány
város polgárait, hogy legyenek partnereink a kialakult helyzetben.
Dolgozóink továbbra is azon fognak fáradozni, hogy a szolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen.
Szijjártó Bence
műszaki igazgatóhelyettes
DTV Zrt.

eGyütt A
KilAKoltAtáSoK
ellen!
Civil és jogvédő szervezetek
országos akciót indítanak útjára a devizahitellel küszködő
családok megsegítésére.
Mint az egyre nyilvánvalóbbá válik, a hitelválság nem csupán párezer „felelőtlen” ember
gondja. Bajbajutott adósok
százezrei veszíthetik el egy
élet munkáját, esetleg a családi megélhetéshez szükséges
eszközöket, gépeket, járműveket úgy, hogy még közben komoly adósság is marad a nyakukon az árverezés után.
Célunk, hogy egy hónapon
belül a lehető legteljesebb képet kaphassuk a devizahitelek
számáról, a bankok eljárásáról,
és ezen ismeretek birtokában
tudjuk felvenni a küzdelmet az
igazságtalan és törvénytelen
eljárásokkal szemben.
Kérjük, jelentkezzenek, akik
a megemelkedett törlesztő
részleteiket nehezen vagy
egyáltalán nem tudják fizetni,
illetve akiknek ismeretségi
körében hasonló problémákkal
küzdő család van.
Akadályozzuk meg együtt a
kilakoltatásokat!
Zimmermann Péter
06/30 231-0580
dive-bau@freemail.hu
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ÓvOdAI bEIRATKOZÁSI
KöTELEZETTSég
Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisg yermek, aki 2011. december 31-éig betölti harmadik életévét. Azon
gyermekek, akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2011/2012. nevelési évben, a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően
dönt az óvoda vezetője. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) alapján a g yermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi nég y
órát köteles óvodai nevelésben tölteni.

beiratkozás a Weöres Sándor óvodában:
2011. április 11-étől 15-éig
(hétfőtől péntekig) naponta 8 órától 16 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Kérjük, hogy a beíratni kívánt g yermekkel eg yütt szíveskedjen a beiratkozáson megjelenni.
Az 5. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
nyílt napot tart a Weöres Sándor Óvoda 2011. április 21-én és 22én, 10 órától 11.30-ig a beiratkozás előtt álló, érdeklődő gyermekek
és szüleik részére.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A

lapítványunk a
2010. évben is
folytatta a Központi tanácsadó iroda
működtetését majosházán, ahol interneten, telefonon és levélben segítettük a hozzánk segítségért fordulókat. folytattuk a kihelyezett iroda működtetését Dunavarsányban a
Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat épületében. folyamatos álláslehetőséget biztosítottunk a ráckevei munkaüg yi Kirendeltség
által kínált álláslistákkal.
Ez idő alatt érkezett segítségkérés haszonélvezeti problémával, örökösödési gondokkal, eltartási szerződéssel, hitelek, tartozások kérdéseivel
kapcsolatban.
Az alapítvány munkáját orvos és ügyvéd is segíti. Az általunk létrehozott
NOE Dunavarsányi Csoportja nagycsaládosoknak cserebere akciót szervezett,
a MISA Alapítvány pedig új ruhákkal és játékokkal segítette az akció sikerét.
Áprilisban a „KÖZÖD” akcióban segítettünk Budapesten a csomagolásban.
Május 7-én anyák napi jótékonysági estet szerveztünk a Petőfi Művelődési Házban „Szellők szárnyán” címmel. A rendezvényen megjelent nyugdíjasok és nagycsaládosok jelentős mennyiségű ajándékot kaptak tőlünk.
Június 5-én részt vettünk a Dunavarsányi Napokon, ugyancsak adományozással. Megjelentünk a civil falon is.
Július 30-án kirándulást szerveztünk a Fővárosi Nagycirkuszba a nagycsaládosok részére. Ezt a programot a Dunavarsány Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert pénzből finanszíroztuk.
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ISKOLAI bEIRATKOZÁSI
KöTELEZETTSég
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján
a 2004. június 1. és 2005. május 31. között született
g yermekek a 2011/2012. 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:
2011. április 12-én: 8-18 óráig,
2011. április 13-án: 8-16 óráig,
2011. április 14-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 óvodai szakvélemény.
A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes biztosításon kívül lehetőség van különféle díjtételű biztosítás megkötésére is!
dr. Szilágyi Ákos
jegyző
Szeptember 20-án a
nagyvarsányi nyugdíjas
klub rendezvényét támogattuk értékes ajándékokkal.
Október 5-én a Glázerné Marika által vezetett nyugdíjas klub rendezvényén is részt vettünk.
Mindkét nyugdíjas klubbal együttműködési szerződést kötöttünk.
December 7-én és 14-én karácsonyi adományosztást tartottunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében. Kb. 100 ember jutott értékes ajándékokhoz.
2010 elején a MISA megalapította a Szenior Kistérségi Foglalkoztatási Klubot. Együttműködési megállapodás jött létre a Klub és a Munkaügyi Kirendeltség, valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár között. A Klub az álláskeresésben segít. Csoportos látogatást szerveztünk állásbörzékre is.
Tervezzük a szintén ingyenes angol tanfolyam indítását. Köszönjük Bóna Zoltán Polgármester úr segítő támogatását ebben az ügyben is.
Kapcsolataink: Dunavarsány Város Önkormányzata, Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Csoportja, Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség, Magyar Vöröskereszt, dunavarsányi nyugdíjas klubok.
Alapítványunk a következő évben is folytatni kívánja eddigi munkáját.
Köszönjük nagyszámú önkénteseink önzetlen munkáját, segítségükre továbbra is igényt tartunk. Köszönjük a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak
segítő közreműködését.
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
irodavezető

beszámoló a misa alapítvány
2010-ben végzett munkájáról
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Mackó kiállítás az óvodában
Hagyomány már az óvodánkban a farsang idôszaka alatt,
hogy Mackó kiállítást rendezünk a gyerekek kedvenceibôl. Az
idén 112 db brummogós állt ki magát megmérettetni.
Különdíjjal jutalmaztuk a legöregebb
macit, melynek tulajdonosa Pólai Petra és
Pólai Botond (Csipet csapat csoportosok)
édesapja.

A verseny helyezettjei:
I. Cserba Tamás és Cserba Dorina (Katica és Bóbita csoport)
II. Ecsedi Zsolt (Csipet csapat csoport)
III. Kovács Emília (Katica csoport)

BABA-MA MA KLUBMEGHÍV Ó
2011. február 24., csütörtök 10 óra:

baba-farsang

2011. április 7., csütörtök 10 óra:
Halma edina, óvónő:

irány az óvoda!

„Kicsi fiamnak, Andrisnak a legféltettebb kincse a mackója, akit Kicsi Macinak szólít. Ez a maci nyújt számára biztonságot, megnyugvást, amikor mi nem
lehetünk Vele. Ez egy őszinte barátság,
ahol Andris féltő szeretettel gondoskodik
Kicsi Maciról; ügyel arra, hogy asztalunkon mindig legyen teríték és friss méz kis
barátjának, s megfürdeti, ha bepiszkolódik a bundája. Nekünk, felnőtteknek ez a
kiállítás a messze tűnt, elveszettnek hitt
gyermekkorunk önfeledt boldogságának
és biztonságának érzését hozza vissza.
Köszönjük!” Dr. Pataki Zsolt
Weöres Sándor Óvoda
„Nincs olyan nyelv, ami kellően ki tudja fejezni
egy anya szeretetének erejét és szépségét.”
(Chaplin)

2011. május 19., csütörtök
10 óra:
bécs ágnes, oktató:

A lovak szerepe
a g yerekek életében
és terápiás hatásai

2011. április 26.,
kedd 10 óra:
juhászné
Klári óvó néni:

2011. március 11., péntek 9-12 óra:

Az eredményhirdetésnél segítségünkre
volt az Arany Nektár Kft. Köszönjük szépen!
Végül a Maci vendégkönyvünkből szeretnénk egy idézetet Önökkel megosztani:

tavaszi
mesetár

baba-börze

2011. március 24., csütörtök 10 óra:
richter cecília, vezető szaktanácsadó:

egészséges
táplálkozás
és a hipp
újdonságai

2011. május 5.,
csütörtök
10 óra:

Anyák
napja

* A programváltozás joga fenntartva.

Hétfőnként 10 órai kezdettel

„okosító" foglalkozás kicsiknek
Játékos formában, zenével, mondókával kísért ügyesítő torna gyerekeknek. Cél a testrészek ismerete, testhelyzet és mozgásérzékelés kialakítása, téri
tájékozódás fejlesztése, irányok tanulása, gyakorlása, egyensúlygyakorlatok, hely- és helyzetváltoztatás képességének kialakítása, fejlesztése, természetes mozgások gyakorlása, ritmus-, tempó-, ütemgyakorlatok tanulása. Mindenekelőtt persze az, hogy a szülő és gyermeke jól érezze magát.
Az előadások helyszíne: a nagyvarsányi petőfi Klub (Béke u. 16.)
Mindenkit szeretettel vár: Kreiszné Nagy Anna szervező, baba-mamaklub@freemail.hu
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KULTÚR -

a művelődési házból
ringató-hír

Születésnapi zsúr

Kedves Kismamák! Az influenzajárvány miatt a Ringató átmeneti szünetet tart. Horváthné Baranyai Ágnes ének-zene és szolfézstanár legközelebb március 23-án várja újból szeretettel a ringatni vágyókat.

baba-Tini börze
Március 19. (szombat) 9-12 óra
A sok vidám kisgyerek nagyszerűen érezte magát a művelődési házban. A jövőben is szívesen állunk rendelkezésre a színvonalas gyerekzsúrok, családi rendezvények helyszíneként.

Eladhatja kinőtt gyermekholmijait, és vásárolhat is kedvező áron.
Ruhák bébi kortól tinédzserig, játékok, könyvek.
Asztalfoglalás 06/20 977-1708

A Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár programjai

Kulturális Koffein Est

áLLANdó progrAMoK
Szakkörök, klubok
KéZIMuNKA SZAKKÖr
Foglalkozás ideje: hétfő 15-16 óra
Vezeti: Szabó Csabáné
ŐSZIróZSA NYugdÍJAS KLub
Foglalkozás ideje: kéthetente keddenként 15-16 óra
Vezeti: Glázer Mihályné

Louanda és Agárdi Péter közreműködésével útjára indítottuk új
rendezvénysorozatunkat. Vendégeink – akik még Budapestről és a
környező településekről is érkeztek – a kétórás, kellemes légkörű
összejövetelről vidáman és feltöltődve tértek haza. A magas
résztvevői létszám és a pozitív visszajelzések is arra buzdítanak
bennünket, hogy minél hamarabb (február 26-án) újra kávéházi
hangulatban kulturálódhassunk.

Magyar Kultúra Napja

duNAvArSáNYI NépdALKÖr éS
CITErAZENEKAr
Foglalkozás ideje:
Citera: szerda 18-19 óra
Népdalkör: szerda 19-21 óra
Vezeti: Szikora Ferencné
LáNYoK ASSZoNYoK KLubJA
Foglalkozás ideje: kéthetente csütörtökönként
18-20 óra
Vezeti: Ullmanné Király Edit
Tanfolyamok
HASTáNC
Foglalkozás ideje: hétfő 18.30-19.30
Vezeti: Kozma Márta
NépTáNC
Foglalkozás ideje: péntek 19-21 óra
bArANTA
Foglalkozás ideje: kedd 18-20 óra

Január 21-én „Magyarok a Kárpát-medencében” című pódiumestünk
vendége volt Benkő Péter színművész és Szabó Gyula énekes-gitáros
előadóművész. A lelket melengető szavalatok és a zeneszó több jelenlévő szemébe is könnyeket csempészett.
A művelődési ház dolgozói

vErSENYTáNC TréNINg
Foglalkozás ideje: csütörtök 16.30-20 óra
Vezeti: Molnár Andrea és Schreiner Balázs
HIp-Hop
Foglalkozás ideje: csütörtök 16-18 óra
Vezeti: Kun László

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő: 9-17 óra,
kedd: 9-17 óra
szerda: 12-16 óra
csütörtök: 9-18 óra
péntek: 8-15 óra

Telefon: 06/24 534-251
TErMéKbEMuTATóK, váSároK
Február 17. 9-12 óra
vegyes vásár
Február 22. 8-11 óra
Használtruha vásár
Február 24. 9-13 óra
Termékbemutató
Február 28. 9-12 óra
vegyes vásár
Március 2. 9-17 óra
Látásvizsgálat
Március 9. 9-12 óra
vegyes vásár
Március 21. 8-12 óra
Méteráru
Március 22. 9-12 óra
vegyes vásár
Március 23. 9-17óra
Látásvizsgálat

XXII. évfolyam 2. szám
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Csak azért is banyabál!
B

ár sokáig úgy tűnt, elmarad idén a banyabál a fővárosi diszkótragédia miatt, végül fokozott ellenőrzés
mellett mégiscsak megrendezhette a Lányok Asszonyok
Klubja a hagyományos téli mulatságot a dunavarsányi
Sportcsarnokban.
A január utolsó szombatján tartott rendezvényre mintegy hatszáz leány és aszszony érkezett szerte a térségből, a férjek
pedig ezúttal „oldalborda” nélkül múlathatták máshol az estét. Belépője a férfiak
közül csak a városi elöljáróknak és az újságírónak volt, aki e sorokat veti most papírra. Mi tagadás, nem volt hétköznapi
látvány ennyi gyönyörű asszony és leány
– már aki nem „csúfította” el magát jelmezzel és álarccal. Persze volt, akinek
így sem sikerült…
Mások hiába próbáltak „megszépülni”,
a női paróka alól kikandikáló férfi tekintetek egyértelművé tették, hogy a zenészek bizony az erősebbik nemhez tartoznak. Stark Ferenc és Nagy László idén is
fergeteges hangulatot varázsolt a csarnokba, ahol a párba vagy csoportba verődött asszonyok hajnalig ropták a táncot.
A tombola mellett nagy sikere volt a
jelmezversenynek, no meg a hagyományos kakaskergetésnek. Batyus bál lévén
mindenki kíváncsian kóstolgatta a megannyi házi készítésű finomságot.

Kár lett volna, ha idén elmarad a banyabál, ám köszönhetően az önkormányzat, a polgárőrség és a segítő civilek közreműködésének, idén is biztonságos keretek között folyhatott a rendezvény.
Ahogy Juhászné Klári a nekem küldött
olvasói levelében írja: „nagyon sok embernek szereztek örömet a szervezők,
akiknek hála, három generáció hölgyei,
lányai szórakozhattak ezen az estén felhőtlenül”.
Reméljük, jövőre nem árnyékolja be
semmi a banyabál hangulatát, és újra
„megpezsdülhet” lányok, asszonyok
vére.
Szilvay Balázs

Banyák „szépe”

Kiseper a polgármester

Banyatánc

Zenész banyák

Az igazi elsősegély
Jelmezverseny
Öreg néne

Vasorrú bába

Kakaskergetés
„Őrült” banyák

XXII. évfolyam 2. szám
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17 éves a délegyházi karate klub
– 2010: 11 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérem –
„Új év, új élet.” Tavaly szép, eredményes évet zárhattunk a
versenyek, edzőtáborok és vizsgák szempontjából. A versenyzői eredménylista élére pedig ismét Puskás Viktória
állhatott. A tavalyi eredményét megtartotta, ami csak keveseknek sikerül.

N

ovember 13-án rendezték meg a
II. Bushido Kupát Budapesten
egy nagyon szép, új csarnokban.
Itt is 300 körüli versenyző jelent meg,
ahol sikerült 1 aranyat, 2 ezüstöt és 1
bronzérmet szereznünk. Az ezüstökből
pici hiányzott, hogy nem állhattak
versenyzőink a dobogó legfelső fokára.

versenyezték ezt az évet, ami nagy
erőbedobást
kívánt
versenyzőtől,
szülőtől egyaránt. Klujber Ákos Koppány pedig bronzérmet szerzett. 2 héten
belül kétszer állhatott dobogóra, mint
első versenyző. Gratulálunk!
November 27-én központi edzést
vezettem Délegyházán Bartha Beatrix 2.

De hát a verseny ilyen. A győztest megtapsoljuk, de „holnap” az lesz a győztes,
aki felkészültebb, nagyobb szívvel küzd
és legyőzi ellenfelét. „A legjobb mindig
úton van...” Tokaji Tamás aranyérmet
szerzett! Tamásnak idén ez a 2.
aranyérme. Puskás Viki és Mészáros
Krisztián ezüstérmet szerzett. Végig

danos mesterrel 30 főnek. Érkeztek
közénk Pomázról, Budapestről, Kiskunlacházáról,
Dunavarsányról
és
Délegyházáról. Az edzés 10-kor
kezdődött és 17 óráig tartott. Fárasztó
nap volt, de eredményes.
December 11-én Karate Évzáró Vacsorát rendeztünk az Erdei Vendéglőben,

ahol 80 fő jelent meg, ami kivételes létszám manapság. Itt megjutalmaztam
azokat a karatésokat, akik kiemelkedően
teljesítenek.
Január 4-én volt a délegyházi karate
klub 17 esztendős! Ez idő alatt sokan
megfordultak nálunk és bízom benne,
még sokan teszik ezt az elkövetkezőkben is. Méltó módon igyekeztünk megemlékezni az évfordulóról a vacsorán. A
Robi Cukrászdában emeletes tortát készítettek nekünk erre az alkalomra. Megnéztük a régi bemutatókat, versenyeket
és a tavalyi összefoglaló filmünket. 17
év nem rövid idő. Egy szervezetnél kifejezetten nem. Valamitől él, teszi a dolgát.
A klubba járók töltötték meg akkor és
töltik meg tartalommal most is.
Az év első versenye február 26-án lesz
Sátoraljaújhelyen, amire elkezdtünk készülni teljes gőzzel január 15-én.
Eredményes év, segítők nélkül nehezen jönne létre. Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését,
aki egy picit is hozzátett a sikereinkhez 2010-ben! Legyen az verseny, edzőtábor, bál, edzések, segédedzők, versenyzői felkészítés.
Ha Önnek van olyan pici gyermeke,
akinek nem talál sportot, hozza el hozzánk! Érdemes elkalandozni kicsit a
megújult honlapunkon, ahol sok videót
talál edzésekről, versenyekről. Hátha
Ön/Te is kedvet kapsz, hogy ennek a
baráti társaságnak a tagja légy!
Honlapunk címe:
www.senseimarossy.hu
Marossy Károly 3. Dan

használatával (bot, szablya, karikás ostor, kelevéz, íj, fokos)
népi játékokkal, néptánccal, népdalokkal.
Az edzésekre kényelmes ruhát és 1db 100-120cm
botot (söprűnyél) kéretik hozni!

Várunk mindenkit szeretettel a

Baranta edzésekre

,

aki szeretne közelebbről megismerkedni a magyar kultúrával, hagyományos magyar harcművészettel.
Célunk egy tudatos, múltját, hagyományait ismerő közösség
építése. A foglalkozásokon megismerkedhetnek több eszköz

Gyerekedzés:
csütörtök 15.30-16.30-ig
az Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnokában.
Ár: 200 Ft/alkalom
Felnőtt (családi) edzés:
kedd 18-20-ig a Petőfi Művelődési Házban.
Ár: 500 Ft/alkalom
További info: 06/30 420-8754 (Ujhelyi Andrea)
„Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és a legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást…” Tamási Áron

12

Dunavarsányi Napló

Senki se higgye, hogy rajta kívül mindenkivel kegyes volt
a sors, hogy másoknak nincsenek problémái, nem ritkul a
csontjuk, nem fáj a derekuk, rendben van a keringésük, s
a domborulatok is ott vannak, ahol azoknak lenniük kell.
Nagyon kevesen vannak, akiknek fiatal koruktól a nyugdíjas éveikig a sors
megadta a kegyet, az egészséges életet
úgy, hogy nem kell tenniük érte semmit.
Éppen ellenkezőleg. Azt látjuk, hogy
gyermekkorban már ízületi problémák
jelentkeznek; a tartásproblémás fiatalok
a gyógytornák legnagyobb közönsége, s
a diabétesz és a koleszterin nem csak az
idősebbek ellenségei. Vallom, hogy akinek egészsége van, van reménye, akinek
reménye van, van mindene!
Soha nem késő elkezdeni. A helyesen
adagolt mozgásingerek elősegítik a harmonikusan fejlett izomzat kialakulását,

növelik funkcionális teljesítőképességét.
A rendszeres mozgás megóv a keringési
rendszer megbetegedéseitől, javítja a
szervi működőképességet.
Nyújtó és erősítő típusú gyakorlatokból álló speciális egészségmegőrző, testtudatnevelő tornám a jóga, a pilates és a
gerinctorna alapjaira épül. Javítja a testtartást, erősíti a csípő és a hát mélyizmait, elősegítve ezzel a gerinc egyenes tartását.
A nagy testsúly például jelentősen
igénybe veszi a csigolyaközti állományt
is, hiszen a testsúly gyarapodásával párhuzamosan az izomerő nem növekszik.

XXII. évfolyam 2. szám
Van olyan 25 éves, akinél már porckorongkopás áll fenn, s van olyan rendszeresen sportoló, aki 60 éves korában is rugalmas gerincoszloppal rendelkezik. A
gerincoszlop karbantartása nagyon fontos, mert bármilyen károsodása a rossz
testtartáson kívül a belső szervek működését is befolyásolhatja.
Az évek múlásával egyre fontosabb,
hogy testünkkel is törődjünk. A felfrissült emberben a mozgás kiváltotta „könnyűségérzet” és öröm, mint hangulati tényező fokozza az élet- és munkakedvet.
Igenis tennünk kell önmagunkért! Ezt
helyettünk senki más nem teszi meg. Inkább egy felemelő, önmagunk által irányított testi, lelki egészségi állapotban
való létezés, mint a kórtermek kiszolgáltatott, elidegenedett világában egy nap.
Ha úgy gondolja, hogy eljött a cselekvés ideje, március 7-étől minden
hétfőn és szerdán l8-l9 óra között szeretettel várom a dunavarsányi Petőfi
Művelődési Házban!
Czibikné Marika

Egy kiállítás margójára

Kiállítás megnyitó

2010. november, december és
2011. január hónapban született
gyermekek
1. paróczi Erik
2. rédai Csongor
3. Szaló botond
4. Torma barbara
5. Lamos Kevin
6. Kézi Maya
7. Moldován-Tóth olivér
8. Horváth Levente
9. Kavalecz dóra

2010.11.25.
2010.11.29.
2010.11.30.
2010.12.06.
2010.12.10.
2010.12.21.
2010.12.28.
2011.01.20.
2011.01.21

2010. december hónapban
házasságot kötöttek
1. Link Mátyás
2. grizák Ferenc

–
–

Kardos Nikoletta
boros Marianna

Dr. Józsefné Babó Gabriella festő, keramikus munkáiból nyílt rendkívül színvonalas kiállítás a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban január 26-án. A tárlat február
6-áig volt látogatható, melyre szép számú vendégközönség volt kíváncsi. Köztük az
az olvasónk, aki ezúton szeretné saját szavaival megköszönni az élményt, melyet a kiállítás jelentett számára. (Szerk.)
„Kedves Gabika! Tiszta szívből mondok köszönetet sokunk nevében azért a szívet, lelket melengető kiállításért, amellyel a művelődési házban ajándékoztál meg bennünket.
Képeid, szobraid élethű jelenetei színűkkel, formájukkal minden látogatót elkápráztattak. Nagyon köszönjük, hogy kezed munkáját megmutattad. Kívánok Neked erőt és egészséget, hogy még sok szépet alkothass!”
Szeretettel: Juhászné Klári

2010. december és 2011. január hónapban elhunytak
1. Zsigár béla

33 évet élt

2. back István

34 évet élt

3. Mészáros Csaba

34 évet élt

4. Kovács Tibor

53 évet élt

5. Mayer györgy

75 évet élt

6. Mayer Mihály

75 évet élt

7. Ambrósy József Mihály

75 évet élt

8. baski Sándor

85 évet élt

9. Mezei Ferenc

56 évet élt

10. Horváth Kálmánné
11. Szomráky Istvánné
12. békés Andrásné
13. Mártonyi gyula
14. Lajtai Istvánné
15. Hajdú Mihályné
16. Kecseti Ferencné
17. Csáki Zoltánné
18. belencsik Istvánné
19. Matló Mátyásné

63 évet élt
66 évet élt
70 évet élt
72 évet élt
79 évet élt
80 évet élt
81 évet élt
82 évet élt
88 évet élt
92 évet élt

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Édesanyámat, Müller Antalnét elkísérték utolsó útjára, és együtt éreztek velünk
mély fájdalmunkban.
Pillmayer Jakabné és a gyászoló család
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Ú T R AV A L Ó

Ökumené és magyar soros EU elnökség

K

risztus szavaitól, tetteitől, áldozatától
és diadalától megérintett emberek erről a megérintettségről beszélni akarnak, mert kérdések és értékek fogalmazódnak
meg bennük, amit meg kell osztani másokkal.
Az első tanítványok sem csak a Mesterrel, hanem egymással is beszélgettek, amelyek a keresztény teológiai diskurzus őstípusai. Az első
Pünkösd után ez a beszélgetés misszióba fordult, megélénkült, a külső támadások tüzében
megedződött, zsinatokon intézményesült, olykor nemtelen fegyvereket is használt, s ilyenolyan formában ma is tart.
A hívő ember keresi a közösséget a másik
hívővel, a hívő közösség a másik hívő közösséggel. A sátáni indulat elválasztja az embert
Istentől és a másik embertől. A krisztusi indulat keresi a közösséget Istennel és a másik emberrel. Ez a közösségkeresés és közösségépítés olykor öncélúnak tűnik, máskor azonban a
társadalmi összetartozásnak, ezekben a hónapokban pedig az egész európai kontinentális
összetartozásnak lehet a megerősítője.

A keresztyén missziónak elévülhetetlen érdemei vannak Európa népeinek letelepedésében, államokká formálódásában, jog- és erkölcsrendjének kikristályosodásában. Sajnos a
hatalmi érdekek nem ritkán felekezeti álarcban
küzdöttek egymással. Ez a tény sem változtat
azonban azon, hogy még ezek a harcok sem
Európa ellen folytak, hanem Európáért, tehát
az európai szövetségi rendszer kialakulásának,
az integrációnak szerves részei.
A XX. század két tragikus világégése után
az „európai projektum” megálmodói a krisztusi értékek mentén kívántak megbékélést és békés egymás mellett élést biztosítani az európai
országoknak az érdekek egyeztetése és a javak
közös felhasználása alapján. Az egyházak olykor észrevétlenül, a maguk természetes egyetemességével, máskor nagyon is nyílt tudatossággal igyekeztek az európai összetartozást
elősegíteni, az elválasztó vasfüggönyökön rést
ütni, a falakat lebontani.
Ma ott tartunk, hogy a huszonhét tagországot számláló Európai Unió, valamint an-

nak szomszédsági és bővítési politikája
szinte minden európai egyház napirendjén
van. Folyik a diskurzus a politika, a társadalom, a gazdaság és a jog érdekeinek nyelvén, de folyik a diskurzus a kultúra, a filozófia, a teológia és az etika értékeinek nyelvén is.
Ebbe a diskurzusba a magyarországi egyházak közül sokan a tőlük telhető aktivitással
külön-külön és ökumenikus szervezettségben eddig is részt vettek. A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa a maga közösségépítő, krisztusi feladatát ezen a téren
is igyekszik megélni általában is, de különösen akkor, amikor az Európai Unió tagországainak és várományosainak figyelme Budapestre vetül, mert hazánk adja az Unió soros
elnökségét. Minősített krisztusi feladata
minden magyar hívőnek is, hogy ez a magyar elnökség a krisztusi testvériségnek,
földrészünk megerősödésének és a nemzetek
megbékélésének épülésére legyen.
A Presbitérium

Hány kenyeretek van?
Női ökumenikus világimanap
Ebben az esztendőben Chile népének sorsába pillanthatnak be, és az értük is való imádsághoz csatlakozhatnak mindazok, akik részt vesznek
a dunavarsányi ökumenikus női világimanapi istentiszteleten, amelynek bibliai mottója
így hangzik: „Hány kenyeretek van?”
Erre az istentiszteletre és szeretetvendégségre a református templomban
és gyülekezeti teremben kerül sor 2011. március 4-én, pénteken 18 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

lakiheg y rádió
A Csepel-sziget és a térség
elsőszámú adója
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Könyvelést, adótanácsadást, könyvvizsgálatot,
adó- és járulék bevallások elkészítését vállaljuk!
A könyvelést egyéni vállalkozók részére 6.000 Ft,
társas vállalkozások részére 10.000 Ft havi összegért végezzük.

Telefon: 06/30 821-3273 és 06/30 422-8961

ADÓ-BIZTOS KFT.
4-ES KAPUCSENGŐ
ADÓZáS

minden, ami:

Könyvelés • Adótanácsadás • TB ügyintézés
Bérszámfejtés • SzJA és egyéb bevallások
Egyéni és társas vállalkozás,

BIZTOSÍTáS

Lakás, vagyon • Kötelező, casco
Életbiztosítás, befektetések • Nyugdíjpénztárak
Hitelfedezetek • Utasbiztosítások

magánszemélyek részére!

Ügyintézés, szerződéskötés,
kárbejelentés, biztosítási tanácsok!

Herczeg Ildikó Tel.: 06/20 235-9080

Herczeg mariann Tel.: 06/20 982-3808

Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. /Dunaház/ I. em. 4. ajtó
Tel.: 06/24 656-915 • Fax: 06/24 656-916 • e-mail: adobiztos@pr.hu • biztositaskotes@bemboz.hu

Cserépkályhák, kandallók, búboskemencék,
építése, gyártása, egyedi kivitelezése, rekonstruálása központi fűtéses rendszerrel.
Korondi kézzel festett

Szakmunkát - szakembertől, 1990 -től !

Telefon:

+ 36 30 9 52 56 52

E-mail: laszlokalyha@c2.hu
Web:

www.laszlokalyha.hu

laszlokalyha@citromail.hu

www.laszlokalyha.com
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Közérdekû
telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
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
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védõnõ
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére: H: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védõnõ
Tanácsadás várandós anyukák részére: Sz: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Bulátkó Csilla védõnõ
Petõfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
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
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Régi bútorok, szerszámok és 1,5 ha szántóföld eladó. Kiskertek rotálását vállalom.
Tel.: 06/20 943-3583
• Redőny, reluxa, napellenző stb. készítése,
javítása garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383
• FIGYELEM! Lassan itt a tavasz, nyár. Házát árnyékolná? Itt minden akciós áron várja
már. Rendeljen redőnyt és egyebet, várja felkészülten a meleget! Tel.: 06/20 971-5198
• Nagy árengedmény, ha Ön rakja fel, és mi
készítjük el redőnyét, reluxáját. Készítünk,
szerelünk, javítunk még harmonikaajtót,
szúnyoghálót, szalagfüggönyt, napellenzőt.
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187, 06/20
416-0464
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező
munka azonnal. Tel.: 06/20 343-0968 Cím:
Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Cserépkályha, kandalló és kemence építése!
Cserépkályhák tisztítása, javítása és átrakása kedvező árakkal! Tel.: 06/70 295-5473

• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Víz-gáz-fűtés szerelvénycentrum. Öntözőrendszerek, homlokzati díszítőelemek, barkácsléc.
• Taksonyi hídnál, a régi és az új 51-es főút
kereszteződésénél lévő parkolóban.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
marzoli75@gmail.com
www.kisduna-vizgazfutes.hu
• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is.
Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041
• Lovas-kézműves és lovas-napközis nyári táborok a dunavarsányi Panderosa Panzióban.
Ugyanitt lovaglóórák edzővel, pónilovakon
is. Lovak bértartása családias környezetben.
Tel.: 06/30 919-0951 www.panderosapanzio.hu
• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

Új tetők készítése,
régi tetők felújítása, tetőjavítás.
Mindenféle ács munkák, bádogozás.

Tel.: 06/30 636-5627
www.acs-tetofedo.hu

Fény – Szépség – Sziget
Masszázs – Fodrász – Manikűr – Pedikűr – Műköröm

2315 Tököl, Piac tér 4. • Bejelentkezés: 06/30 949-8498
(Langné Kócza Ildikó) • www.masszazstokol.fw.hu
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70 453-4528 vagy
06/20 515-0582

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari
Bt. gondozásában.
Nytsz:
B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõ lapzárta:
2011. március 10.
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk
közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-053
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