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Ismét sikeres

Cikk a 7. oldalon

Banyabál
tizenötödször

Cikk a 8. oldalon

Ü n n e p i  m e g h í v ó
Dunavarsány Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az 

1848-49-es forradalomra és szabadságharcra
emlékező ünnepségre.

Március 14-én
15 órakor • Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál

a nagyvarsányi Petőfi Klub előtt. Ünnepi beszédet mond:
Gergőné Varga Tünde képviselő asszony

Március 15-én
9 órakor • Ünnepi Szentmise 
10 órakor • Ünnepi Istentisztelet 
11 órakor • „Gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett” című ünnepi műsor 

az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak előadásában
Beszédet mond: Dr. Gergely András egyetemi tanár, volt nagykövet
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház

12 órakor • Koszorúzás a művelődési ház Petőfi emléktáblájánál
(szervezetek, intézmények vezetői)

• Koszorúzás a Hősök terén az emlékműnél
Közreműködik a Dunavarsányi Népdalkör (szervezetek, intézmények vezetői)

• Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal Kossuth emléktáblájánál
(szervezetek, intézmények vezetői)

A koszorúk elhelyezésében az 1270. számú Nautilus Vízicsapat
és a 724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat vesz részt.
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1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat tu-
lajdonában álló OTP törzsrészvények közül 12.000 db-ot az ér-
tékesítés napján legmagasabb piaci áron – de minimum 5.240,-
Ft/db árfolyamon - értékesít a Budapesti Értéktőzsdén.

2.) A testület elfogadta az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a
Weö res Sándor Óvoda, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény, a Petőfi Művelődési Ház, a Városi Könyvtár,
a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány 2009. évre vo-
natkozó szakmai beszámolóját.

3.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 58/2009.(IV.14.)
számú határozatában foglalt döntését megerősítve a Szociálpoli-
tikai Alapítványt 2010. február 28. napjával megszünteti.

4.) A testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2010. évi üzleti tervét, továbbá elfogadta, hogy a Dunavarsány
Város Önkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő
munkák esetében a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2010-
ben az elfogadott egységárakon nem változtat.

5.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a saját részéről támogatja
a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára tett javaslatokat.

6.) A testület úgy döntött, hogy a saját részéről támogatja a telepü-
lésszerkezeti terv felülvizsgálatára tett javaslatokat az alábbi ki-
egészítésekkel:
1. A Naprózsa lakópark és az Ipari Park között húzódó védőer-

dő terület teljes egészében gazdasági erdő besorolást kapjon,
ütemezett hasznosítási, kitermelési lehetőséggel.

2. Az 51-es út mentén, Nagyvarsány beépített területének hosz-
szában kialakítandó gazdasági terület kijelölésénél figyelem-
be legyen véve a szántók zavartalan megközelítési lehetősége
és a föld alatt húzódó vezetékek elhelyezkedése.

3. A közigazgatási határ és a vasút által közrezárt, a település
déli részén elhelyezkedő és ki nem bányászott szántó terüle-
tek (Dunavarsány II. – homok, kavics tájrendező fázis) me-
zőgazdasági területi besorolást kapjanak 30 méteres védőer-
dő kijelölésével a lakóterületek felé.

4. Azon területeken, amelyek erdő besorolásból mezőgazdasági
területi javaslatként szerepelnek, bármilyen építési tevékenysé-
get csak a meglévő faállomány megtartásával (a be nem épít -
hető részeken) lehessen végezni.

5. A szennyvízszikkasztó terület védőtávolságába eső, jelenleg
tartalék terület közpark besorolást kapjon.

6. A terv vegye figyelembe az Ipari Park területére hatályos
(Gip) településrendezési eszközöket.

7. A Dunapart mentén fekvő, már beépített hétvégi házas övezet
esetén kapjon lakóterületi (vagy hétvégi házas különleges te-
rületi) besorolást, hogy lehetővé váljék az OTÉK szerinti la-
kóházépítés feltételével a pince+földszint+tetőtér beépítési
lehetőség.

8. A Nyúltelep körüli mezőgazdasági területi besorolásnál meg-
vizsgálni a kivett, fás terület lehetőségét (esetleg különleges
területként), figyelembe véve a jelenlegi, valóságos terület-
használatot.

9. A terv különös figyelmet fordítson a HÉSZ 17. § (9) bekez-
désében előírtakra, amely alapján Dunavarsány közigazga-
tási területén belül – a Bányakapitányság által eddig (2001.
X. 9.) engedélyezett bányaterületeken kívül – újabb bánya
nem létesíthető.

7.) A képviselő-testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat IV. 1.
pontja alapján a 2010. évi közbeszerzési tervet.

8.) A testület meghatározta a 2010. évi köztisztviselői teljesítmény-
követelmények alapját képező célokat.

9.) A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási
tervet.

10.) A testület úgy döntött, hogy a Weöres Sándor Óvoda 11 cso-
portot indíthat a 2009/2010. nevelési évben 2010. március
1-jétől. A csoportonkénti maximális létszámot 30 főben ha-
tározta meg.

11.) A képviselő-testület jóváhagyta Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okirata 1. számú mó-
dosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata 1.
számú módosítását.

12.) A testület jóváhagyta Dunavarsány Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 1. szá-
mú módosítását, Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, valamint Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivata-
la Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosítását.

13.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő,
egyéb forgalomképes vagyon besorolású, 786/3 helyrajzi szá-
mon 2336 Dunavarsány, Epres köz 11. számon nyilvántartott
kivett beépítetlen 842 m2-es ingatlant a Zsi-Li Golden Építő-
ipari és Szolgáltató Kft. részére bruttó 4.000.000,- Ft vételáron
értékesíti

A képviselő-testület a 2010. február 9-ei ülésén megalkotta:
1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.)

számú rendeletét.
2.) A közterület használatának rendjéről szóló 14/2008. (VIII.06.)

számú rendeletet hatályon kívül helyező 2/2010. (II.10.) számú
rendeletét.

3.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 3/2010. (II.10.) számú rendeletét.

A következő (rendes) képviselő-testületi
ülés vár hatóan 2010. április 15-én,

csütörtökön 17 órakor lesz 
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében! 

TESTÜLETIHATÁROZATOK
–2010.február9-eirendes,nyíltülés–

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2010. március 30-ától április 14-éig

tüdőszűrést tartunk városunkban
a régi egészségházban:

Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 23.

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

kedd, csütörtök, péntek 8-14 óráig.
Április 14-én 17 óráig.

Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző év-

ben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felis-

merésére. Ne feledjék, panasz nélkül is lehetnek be-

tegek!

Kérjük Önöket, hogy saját érdekükben jelenjenek meg
a szűrésen!

Polgármesteri Hivatal
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Asok konfliktus, szakadás, vita, rá-
galmazás, felelőtlenség és olykor
törvénytelenség országos miliőjé-

ben ez önmagában is nagy eredmény. E
mögött nem az áll, hogy nálunk mindenre
futja és az sem, hogy lemondás vagy fele-
lőtlenség jellemezné a Testületet, hanem,
hogy hosszú, kitartó és alapos munka árán
kompromisszumra jutottunk. Hisszük,
hogy érvényesült az az alapelvünk, hogy ha
már nem tudunk nagyobb tortát sütni, a ki-
sebb tortát úgy osszuk el, hogy mindenki-
nek jusson azon az áron is, hogy kisebbek a
szeletek. Ennek jegyében tervezzük a státu-
szok megtartását, a civil társadalom támo-
gatását, a fejlesztéseket és a beruházásokat
úgy, mint eddig. Sokszor örömtelen közé-
letünkben próbáljuk ezt a tervezetet olyan
örömmel fogadni, amely segíti az egész
város javát szolgáló megvalósítását.

Hírek és „kacsák” röpködnek nálunk is
a böjti szelek szárnyán. Az utóbbira szép
példa, hogy új adófajtát kívánunk kivetni.
Ez egy „kacsa”, tehát nem igaz. Nem kí-
vánunk új adót kivetni, viszont nagyon
szeretnénk a meglévő kötelezettségek
végrehajtásában az érintettek nagyobb fe-
gyelmét és készségét látni. Mindennapja-
ink egyszerűbbek lennének a mi kötele-
zettségeink teljesítésében – például a be-

szállítók számláinak kiegyenlítésében
sem lennének késések –, ha mindenki tud-
ná a kötelességét és tudná/akarná teljesíte-
ni azt. A kivetett adó nem fog növekedni,
de nálunk is javulnia kellene az adófizeté-
si morálnak.

Városunk úgynevezett szerkezeti tervé-
nek felülvizsgálata továbbra is folyamat-
ban van. Nehéz a munka, mert egy-egy
döntés magánszemélyek érdekeit és terve-
it sértheti. Természetesen a magánembe-
rek az egyéni érdekeiket első helyre he-
lyezhetik. Az Önkormányzatnak azonban
a közérdeket kell előtérbe helyezni, tehát
az érdekeket harmonizálni kell, ami nem
kis feladat. Józan, átgondolt javaslataikat
szívesen várjuk ezen a téren is. Kérem, se-
gítsék ezzel a felülvizsgálatot vezető al-
jegyző asszony munkáját.

Az iskola felújítása a napokban – ter-
mészetesen bontással – elkezdődik. A
bontást megelőzi a költözködés. Ismétel-
ten köszönetet mondok a befogadó önkor-
mányzati intézményeknek és társadalmi
szervezeteknek. Mindannyian mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az
építkezés ideje alatt az érintett osztályok,
a napközisek, a tanári és technikai dolgo-
zók, s nem utolsó sorban a szülők a lehe-
tő legkisebb kényelmetlenséggel éljék

meg az átmeneti hónapokat. A tervek is-
meretében nyugodtan mondhatom, hogy
ez a cél sokkal több áldozatot is megérde-
mel, hiszen gyönyörű és korszerű környe-
zetben fog folytatódni a tanítás szeptem-
bertől kezdve. 

A Postahivatal is lassan megkezdheti a
dobozolást. Terveink szerint áprilistól a
Szolgáltató Házban folytathatja munkáját.

A nagyon fontos hétköznapi, de nem
mindennapi események közepette se fe-
ledkezzünk meg nemzeti létünkről és
nemzeti ünnepünkről. Emlékezzünk a
márciusi ifjakra, a XIX. század szabad-
ság- és fejlődésvágyára. Ünnepeljünk
március 15-én együtt, mint szoktunk, de
még többen.

A demokrácia életében ünnepnap a vá-
lasztás is. A megelőző kényelmetlensé-
gek, visszásságok, méltánytalanságok ne
rendítsék meg a szabadságba, méltóságba,
az emberi jogokba, tehát a demokráciába
vetett hitünket. A választáson való részvé-
tellel is szolgáljuk a márciusi ifjak aktua-
lizált 12 pontjának megvalósulását. Ma
még nagyböjtben vagyunk, s nem csak
azok, akik vallásos szívvel és cselekede-
tekkel élik meg a Nagyböjtöt. Éljen ben-
nünk a hit is és a vágy is, hogy Húsvét
után nem csak a vallásos böjt, hanem a
gazdasági, társadalmi, emberi jogi, köz-
morálbeli, igazságosságbeli böjtünk is
végre véget ér. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

Február 16-án, ked-
den alig több mint
tucatnyi érdeklődő
gyülekezett a Petőfi Művelődési Ház nagyter-
mében, hogy részt vegyen a lakosság számára
rendezett szokásos, éves közmeghallgatáson.

Afórumon Bóna Zoltán polgármester részletesen beszámolt a
város elmúlt évi fejlődéséről, a testületi munkáról, a költség-

vetés alakulásáról, valamint a küszöbön álló fejlesztésekről. A
többi között szó esett az Árpád Fejedelem Általános Iskola nap-

köziépületé-
nek teljes át-
építéséről és
azokról a le-
hetséges út-
felújítások-
ról, amelyek
idén várha-
tóak.

A fórumra
meghívást
kapott Kata-

nics Sándor rendőr ezre-
des, a Ráckevei Kapitány-
ság vezetője is, aki a ked-
vező irányba változó bűn-

ügyi statisztikákról számolt be kistérségünkben.
A megjelent lakosok számára lényeges kérdés volt a település-

szerkezeti terv módosítása (cikk a 6. oldalon), az utcák, lakóegy-
ségek kialakítása – ami már hosszú évtizedek óta probléma a tele-
pülésen –, valamint az éjszakai szórakozóhelyek működése. Váro-
sunk polgármestere reméli, hogy a közmeghallgatáson felmerült
problémákra minél hamarabb találnak megoldást. Bóna Zoltán
hangsúlyozta: 2010. szeptember 1-jétől már használhatják a diá-
kok az iskola 9 új tantermét, az étkezőt, illetve az új konyhát is.

Szilvay Balázs

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Szegények vagyunk, de a jót tervezni, a jót remélni és a jót munkál-
ni még tudjuk és akarjuk. Ennek jegyében született meg a 2010. évi
Költségvetése városunknak, méghozzá egyhangú szavazással.

Nagyvarsányi közmeghallgatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat
2010. március 9-én, kedden 17 órakor a nagyvarsányi Pető-
fi Klubban tart közmeghallgatást.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket!
Polgármesteri Hivatal

KÖZMEGHALLGATÁS KISVARSÁNYBAN
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HelyiVálasztásiIrodaközleménye

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal
döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. 

Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyűlési képviselő-választás első fordu-
lójára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra.

Ön kézhez kapta a választói névjegyzékbe történő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a
képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. 

Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem
élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Ha az Értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük,
forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz!

MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓSZELVÉNY?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár

érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.
Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti

meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt
átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.

Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet. Az ajánlás nem vonható
vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy
aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS HELYÉRŐL?
Ön az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Városunkban a körzetek felülvizsgálata során új szavazókör került kialakításra.
Szavazókörök helyei és címei:

A szavazókörökhöz tartozó tételes utcajegyzék megtekinthető a www.dunavarsany.hu
honlapon a választási információknál vagy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, de a Du-
navarsányi Napló következő (márciusi) száma is megjelenteti!

Kérek minden választópolgárt, hogy a szavazás előtt feltétlenül ellenőrizze értesítőjén a
szavazókör helyét!
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a sza-

vazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazat-
számláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bi-
zottságtól kérhet.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN A LAKÓHELYÉTŐL ELTÉRŐ
TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODIK?

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a
jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig
kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án
meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán, vagy letölthető a www.valasztas.hu hon-
lapról.

Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti idő-
pontig kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén
személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik,
valamint hogy az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulá-

tusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a kül-
képviseleti névjegyzékbe történő felvételét. Ezt megteheti személyesen vagy meghatalma-
zott útján, illetve ajánlott levélben, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16 óráig kell
megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához a nyomtatvány ugyancsak az Igazgatási
osztályon vagy a www.valasztas.hu honlapról szerezhető be.

A kérelemben meg kell adnia nevét, személyi számát, születési helyét és idejét, anyja ne-
vét, magyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát
gyakorolni kívánja, illetve külföldi értesítési címét, ha a kérelemmel kapcsolatos döntést
nem a magyarországi lakcímére kéri.

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogad-
ható el, ha a választópolgár a meghatalmazást saját kezűleg írta és aláírta. Ha a meghatalma-
zás nem saját kezűleg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mellett – szükséges
két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása is.

Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai
kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010.
április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor.

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET VÁLTOZTAT A KÉT VÁLASZTÁSI FORDULÓ
KÖZÖTT?

Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a máso-
dik fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lak-
címe bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcím-
igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja

az alábbi igazolványok valamelyikével:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi

igazolvány);
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően

kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, melyek viszont csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.

Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a la-
kóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt is magával kell
vinnie a szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lakcím-
igazolás a második fordulóra” elnevezésű nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése ér-
dekében a szavazásra vigye magával.

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától tizenkilenc óráig lehet. Amikor felkeresi a

szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és
lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a
névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja
a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az
urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a
szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Kérem éljen választójogával!

dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda vezetője

Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Székhelye: Polgármesteri Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)
Tel.: 06/24 521-041 • Fax: 06/24 521-056 e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu

A Választási IrodaVezetője: dr. Szilágyi Ákos jegyző

Helyettese: Bihari Zsuzsanna aljegyző

Névjegyzék vezetésével, igazolással kapcsolatos ügyek intézése:
Igazgatási Osztály (2336 Dunavarsány, Árpád u. 7.)

Hebóné Dull Ibolya igazgatási osztályvezető
(Tel.: 06/24 521-040, 150 mellék, e-mail: igazgatas@dunavarsany.hu)

Pintér Ferencné igazgatási főelőadó (Tel.: 06/24 521,152 mellék)

1. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Erkel Ferenc Zeneművészeti Iskola (Dunavarsány, Halász L.-né. u. 3.)

2. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Petőfi Művelődési Ház (Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.)

3. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Közösségi Ház (Dunavarsány, Habitat u. 10-12.)

4. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Árpád Fejedelem Általános Iskola (Dunavarsány, Árpád u. 12.)

5. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Petőfi Klub (Dunavarsány, Béke u. 16.)

6. sz. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
működési helye: Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
(Dunavarsány, Árpád u. 13.)
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ADATFELVÉTEL
DUNAVARSÁNYBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága a telepü-
lésen a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvé-
teleket végez.

A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1711 Időmérleg felvétel 
1942 A lakosság utazási szokásai

Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező,
igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az
adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű
kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. A ka-
pott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védel-
méről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően
bizalmasan kezelik, azok közzé tételére azonosításra
alkalmatlan módos kerül sor.
A KSH munkatársai a 06/52 529-867 és a
06/52 529-848 telefonszámon készséggel ad-
nak tájékoztatást.

Polgármesteri Hivatal

KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBÁK BEJELENTÉSE

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete február 9-ei ülésén úgy döntött,
hogy az ELMŰ-Hálózat Kft. helyett az Eurovill
Kft.-t bízza meg a közvilágítási lámpák karban-
tartásával.

Ez a tevékenység az utcai lámpáknál a kiégett,
villódzó, halványan égő izzók, vagy a lámpában
lévő elektronika cseréjét, a megrongált lámpák
(pl. törött búra, javítását) jelenti.
Ha tehát a város egy részén nem égnek az utcai
lámpák (szakaszhiba van), vagy a villanyveze-
ték lóg, akkor az Eurovill Kft.-t kell értesíteni az
alábbi elérhetőségeken:

2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06/40 980-030
Fax: 06/29 530-101
E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu

Az ELMŰ Nyrt. hibabejentője március 1-jétől
nem fogadja a dunavarsányi közvilágítási hiba-
bejelentéseket.

Vigh Antal Rókus
beruházási ügyintéző

HULLADÉKGYÛJTÕ EDÉNYEK ÁRLISTÁJA

Érvényes: 2010. január 1-jétõl

Eladási ár (nettó)

80 l, használt mûanyag, hasáb alakú 4.450 Ft

120 l, használt mûanyag, hasáb alakú 5.620 Ft

240 l, új mûanyag, hasáb alakú, kerekes,
szürke, kék, zöld 10.500 Ft

240 l, használt mûanyag, hasáb alakú, kerekes 8.150 Ft

1100 l használt mûanyag, kerekes 48.000 Ft

240 l használt mûanyag, hasáb alakú (szelektív) 12.000 Ft

1100 l használt mûanyag, kerekes (szelektív) 60.000 Ft

Bérleti díj/hó (nettó)

240 l használt mûanyag, hasáb alakú (szelektív)                    640 Ft

1100 l használt mûanyag, kerekes (szelektív) 1.170 Ft

Dunavarsányban a 80-240 l-es edények esetében,
szállítási címenként 1 300 Ft + 25% ÁFA szállítási díjat számolunk föl.

Dunavarsányban az 1 110 l-es edények esetében,
edényenként 1 300 Ft + 25% ÁFA szállítási díjat számolunk föl.

Megrendelés: DHRV Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft.
2330 Dunaharaszti, Fõ út 46.  • Telefon: 06-24 531-390

2010. évi ünnepnapokkal kapcsolatos
hulladékszállítási rend

Ünnep ideje Ünnep neve Helyettesítõ napok

március 15., hétfõ Nemzeti ünnep március 13., szombat

április 5., hétfõ Húsvét aprilis 3., szombat

május 24., hétfõ Pünkösd május 22., szombat

augusztus 20., péntek Államalapítás ünnepe augusztus 21., szombat

november 1., hétfõ Mindenszentek október 30., szombat

Zöldhulladék gyűjtés
2010. április 10., szombat 
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark,
Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Erőspuszta, Duna-
kisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terü-
let (Vasút sor – Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca – Bú-
za utca – Határ utca által határolt terület), Nyugati lakópark.

2010. április 11., vasárnap 
Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól jobbra eső
terület (Homok utca – Akácfa utca – Vasút sor – Szabadkai
utca által határolt terület)

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a

levelet, a füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban tegyék az

ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra

vágjáktagabb ágakat nem szállítjuk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30-kor kezdődik!
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-
gyűjtés után elszórtan hulladék maradt a helyszínen,
nem vesszük figyelembe.

DHRV Kft.
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Készülőben az új településrendezési terv

Amunkák során – az eddigi megva-
lósult és tervezett fejlesztések
összehangolásán túl – a terv igye-

kezett figyelembe venni a több évre visz-
szanyúló korábbi fejlesztési döntéseket,
és az elmúlt hónapokban beérkezett –
nagyrészt – lakossági igényeket is.

Dunavarsány dinamikusan fejlődő tele-
pülés. Az önkormányzat elsőrendű fel-
adata a fejlődés mederben tartása, a tele-
pülés élhetőbbé tétele, valamint a lehető-
ségek kiaknázása a település értékeinek
megőrzésével. Az egyik legnagyobb ve-
szélynek tekinthető a fejlesztések túlzott
mértékű megvalósulása, amely a telepü-
lés élhetőségét veszélyezteti, mivel ellá-
tásukat az Önkormányzat az elmúlt évek-
ben tapasztalható beépítési ütemben már
nem képes biztosítani. A kialakuló terv a
továbbiakban is teret szeretne biztosítani
a lakóterületi fejlesztéseknek, hiszen erre
igény van, de sokkal racionalizáltabban,
mint azt a jelenleg érvényes terv tartal-

mazza. A település fejlődési irányát le-
ginkább Ipari Parkjára és egyéb kereske-
delmi szolgáltató területeire alapozhatja a
jövőben.

A most érvényben lévő településszer-
kezeti terv sok olyan, még meg nem va-
lósult fejlesztési területet tartalmaz,
amely a település fejlődése szempontjá-
ból túlzónak, vagy a jelen gazdasági
helyzetben meg nem valósíthatónak bi-
zonyult. 

A település beépítésre szánt területei
széttagoltak. Tapasztaljuk, hogy ezek
fenntartása településüzemeltetési szem-
pontból drága, és a környezeti fenntartha-
tóság elveinek sem felel meg. A bányá-
szati kitermelés kevéssé vette figyelembe
az utóhasznosítást. Számos olyan vízfelü-
let, illetve bányató-rendszer keletkezett,
amelyek parti zónája a jövőbeni haszno-
sítási igényeknek nem biztosított megfe-
lelő helyet. Az utóhasznosítás és vízhasz-
nálat során elsődleges szempont a vízmi-

nőség megőrzése a tavak terhelhetőségé-
nek szigorú figyelembe vételével.

Az RSD és természeti környezetének
megőrzése érdekében racionalizálni kell
a tervezett idegenforgalmi fejlesztéseket.
Az 51. sz. főúttól nyugatra fekvő mező-
gazdasági területek az átlagosnál jobb
minőségű termőföldek, amelynek figye-
lembe vétele a természeti erőforrások
megőrzése szempontjából indokolt. A
szabad, beépítetlen területek – mezőgaz-
dasági, erdőgazdasági térségek – aránya a
településen viszonylag kicsi, kevesebb,
mint a közigazgatási terület fele, így cél a
takarékos területhasznosítás.

A közlekedési hálózat tervezett fejlesz-
tésével javul a vasúttól keletre eső telepü-
lésrész elérhetősége, megvalósulásuk ese-
tén csökkenek a közlekedési távolságok. 

A jelenlegi és a tervezett szabályozás-
sal kapcsolatos véleményüket ügyfélfo-
gadási időben, hétfőn 13 és 17 óra kö-
zött személyesen, illetve névvel, címmel
ellátva levélben (2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18. Beruházási és Műszaki
Osztály részére) vagy e-mailben (beru-

hazas@dunavarsany.hu) várjuk.
Bihari Zsuzsanna

aljegyző

Mint tavaly szeptemberben hírül adtuk, a szerkezeti tervünk felül-
vizsgálata folyamatban van. A képviselő-testület legutóbbi ülésén
megtárgyalta a településtervezők által több hónapos kutató munká-
val összeállított munkaközi egyeztetési dokumentációt.
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Se p r ű n
lovaglás a tűz kö-
rül, forralt bor kor-
tyolgatása az üstből, jó
hangulat, felhőtlen kacagás - ez jellemezte a nagy
csapatokban érkező hölgyeket.

Megtelt a sportcsarnok! A Banya Klub bevonulását
– mint mindig – most is hatalmas taps és éljenzés fo-
gadta. (Köszönjük, jól esett!)

Érzékeltetni akartuk 15 év távlatából is fiatalosságunkat, ezért
tandem biciklikkel és más kerékpárokon gurultak be az arra ön-
ként vállalkozó, korukat meghazudtoló banyák. Köszöntöttük a
szép számú vendégsereget és fővédnökünket Bóna Zoltán Pol-

gármester urat,
valamint a VIP
megjelenteket.

Természetesen
ez alkalommal is
jótékony célt
szolgál a Banya-
bál: rászoruló kis
iskolásokat vi-
szünk nyaralni a
megmaradt bevé-
telünkből.

Jelmezversenyünkön a „Hupikék Törpikék” nyerték el az el-
ső díjat, a vele járó élő kakast és seprűt. Gratulálunk nekik!

Éjfél felé a hangulat is a tetőfokára hágott, beindult a „szere-
lem vonat”, kígyózott, hömpölygött a hölgyek sokasága. Egy-
szer csak hirtelen kialudtak a fények az éjféli meglepetéshez, és
római fáklyavivők vonultak be a terembe tűzforgatók kíséreté-
ben. Csodálatos látvány volt, csak sajnos nagyon füstös.

„Cézár feleséget
keres” Ez volt idei
szlogenünk. Cézár
helytartójával tri-
gán érkezett kö-
zénk, rabszolgái
vontatták a trónusá-
ig. A Níluson felha-
józva érkeztek Ba-
nya-klubunk leg-

szebb Kleopátrái, hogy
megmérettessenek Cézár
előtt. A hadvezér nem tu-
dott dönteni eme sok
szép hölgy láttán, még
mindig az igazit várta.
Ekkor az éj leple alatt
egy csodálatos, hatalmas,
guruló torta közepén ér-
kezett meg az Ő igazi
Kleopátrája! A főpap
huncut áldását adta a frigyre, és kezdődhetett a 15 grillázs torta
elfogyasztása, amely fennállásunk 15. évfordulójára készült.

Móka, jó-
kedv, kacagás,
hajnalig tartó
mulatozás. Ez
volt a Banya-
bál! Minden
kedves résztve-
vőnek köszön-
jük a megjele-
nést. Mindenki-
nek hálás
köszönet a tá-

mogatásért, tomboláért, és a nekünk való segítségért!
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit a Lányok Asszonyok

Klubja nevében: Ullmanné Király Edit  
elnök

Csodálatos hóesésben, igazi téli estén gyújtották meg ördögeink
a banya máglyát immáron 15. alkalommal a városi sportcsar-

nok előtt. A lányok Asszonyok Klubja minden tagja nagy szeretet-
tel, erejét nem
kímélve, izga-
tottan készült
vendégei, va-
gyis az Önök
fogadására. 

15. Dunavarsányi Banyabál
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Akicsik az előadás miatt aggódnak, a nagyok és a felnőttek
pedig azért dolgoznak, hogy a szórakozni és jótékonykod-

ni vágyó vendégek tényleg jól érezzék magukat, és akár még he-
tekkel később is emlegessék egymás között, hogy milyen jót bu-
liztak a cserkészekkel.

Személy szerint
én például a nagy-
cserkészek színda-
rabja miatt voltam
izgatott, ugyanis
minden évben
ugyanaz történik.
Idén is az utolsó
pillanatban kezd-

tünk próbálni. A gyerekekkel
viszont időben elkezdtük a
tánc gyakorlását. A kicsik
magyar tánccal lepték meg a
publikumot, a nagyok pedig –
ahogy a fentiekből már kide-
rült - ismét egy színdarabbal
rukkoltak elő. Közkívánatra a
négy éve már sikernek örven-

dő bohózatot adtuk elő Nóti Károly tollá-
ból. „Az antennabetyár” – nagy örö-
münkre – ismét nem maradt hatás nélkül.
Számunkra is különleges élmény volt,
hogy most először nem külön színpadon,
hanem szinte a közönség tagjai között
játszottunk, merthogy először adott ott-
hont a cserkészbálnak a Soli Deo Gloria
Közösségi Ház.

A vacsora sem maradhat szó nélkül.
Előételként hurkát-kolbászt, májast és
egyéb finomságokat szolgáltunk fel.
Igyekeztünk felhasználni a néhány nap-
pal előtte levágott disznó minden részét.
Íme, néhány ízelítő az étlapról: kolbász-
szal töltött tüske, elegyes frikandó, zelle-
res dagadó, dudoros sült füstölt kolbász.
A főétel pedig az ízében megismételhe-
tetlen toros káposzta volt.

Ahogy minden évben, a 724. Kossuth Lajos
Cserkészcsapat idei jótékonysági bálja is pir-
kadatig tartó fergeteges bulival végződött, a
talpalávalót a kiskunlacházi Máté János és ze-
nekara szolgáltatta, éjféli meglepetés gyanánt
pedig olasz barátunk, Riccardo Coughi itáliai
slágerekkel emelte a hangulatot.

Finomat ettünk, jókat ittunk, és hatalmasa-
kat táncoltunk. Ám mégsem sikerült volna
ilyen jól az idei mulatság a Jóisten gondviselő
szeretete, és a sok baráti segítség nélkül. Kö-
szönjük mindenkinek, aki anyagi javakkal,
tombola felajánlással, vagy két dolgos kézzel
hozzájárult az eseményhez.

Találkozzunk jövőre is, jó munkát!
Bóna Judit

serkészbál 010.
Étel, ital, zene. Talán ez az a három tényező, amitől igazán függ
egy bál minősége, legalábbis sokan ezt gondolják. A dunavar-
sányi cserkészcsapat számára minden évben óriási izgalmat je-
lent jótékonysági táncos mulatságunk. Az idén sem volt ez
másként.
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Ahózivatarokat jósoló időjárás-jelentés majdnem elijesz-
tett minket a vasárnap hajnali útra keléstől, de a busók
oly ügyesen farsangoltak az előző napokban, hogy az

ünnepségsorozat legfontosabb napjára előcsalogatták a verőfé-
nyes napsütést. 

Megérkezésünk első percétől kezdve az utolsóig a megter-
mett, álarcos népség körülvett bennünket, mókás jelenségével
szórakoztatott, ijesztgetett, néha pedig meg is szeretgette asszo-
nyainkat. Hiszen, a Mohácson és környékén élő sokácok far-
sangvégi szokásából a télűzés és tavaszvárás mellett a termé-
kenység varázslás elemei sem hiányoznak.

A szőrével
kifordított rö-
vid bundát,
szalmával ki-
tömött gatyát,
erre ún. büty-
kös női cifra
harisnyát hú-
zó és bocskort
viselő busók
bao-bao kiál-
tással, kürt-

szóval, kolompokkal és kereplőkkel járták az utcákat. Ám a bu-
só az arca, illetve a maszkja nélkül semmit sem ér. A busójárás
népszerűségének nagymértékű emelkedésével reneszánszát éli a
maszkfaragás, s mint ahogy az egyik faragótól megtudtuk, a
fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőr-
csuklyás álarc többsége emberarcú, s bár ma már közkedvelt a
szarv viselése, régen a maszkok kivétel nélkül mind szarv nél-
küliek voltak. A busók mellett még láttunk harisnyában tollat,
fűrészport rázogató „jankele” gyerekeket, kendővel eltakart ar-
cú lányokat, akik ránk rontottak, megijesztettek, majd jófajta
borral kínáltak minket.

A nap fo-
lyamán meg-
néztük, ahogy
a hideg, téli
Dunán a „szi-
getből” ladik-
kal átkelnek a
busók az őket
váró táncoló,
vigadó bundás
t á r s a i k h o z ,
együtt örül-
tünk a busó-
a v a t á s o n ,
majd elkísér-

tük a tél fehér koporsóját
a Duna sírjához. Az ün-
nepség fénypontja a
máglyagyújtás volt,
amikor a főtér közepén
egy hatalmas, ház mére-
tű máglyát, rajta pedig
egy szalmabábút égettek
a helyiek.

A mohácsiak télűzése
oly jól sikerült, hogy
azóta sem merészkedik
közelünkbe a zimankó,
azért mi még Varsányon
február 27-én „alágyújtottunk” egyet, nehogy időközben feléb-
redjen! Szilvay Gabriella

KULTÚR-lapok
Nem búsultunk, busót jártunk

Egy népszokás, amelyről sokan hallottak, látták már a tv-ben, de igazi varázsa a Mohácsra ellátoga-
tókat ejti rabul. Aki egyszer megfordul a busók között, annak bizonyosan kedves emlékei maradnak
a téltemető ősi hagyományokról. Dunavarsányról 36-an is felkerekedtünk hát, hogy elűzzük a telet, és
beleszippantsunk a busójárás utánozhatatlan farsangzáró ünnepségébe.

Új tanfolyam indul: Március 3-án 18 órakor
Az EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA nevet viselő program szerdánként kerül megren-
dezésre, melynek legfontosabb tényezői: az élettanilag helyes testtartás, a
helyes légzés és a test szimmetriájának helyreállítása.

Vezeti: Czibikné Marika

Részvételi díj: 700,- Ft/alkalom 

2010. március 2-án, kedden 18 órakor CIVIL AKADÉMIA
„Fűben fában orvosság, jel- és alternatív gyógyászat”

Előadó: Balogh Gyula Bogumil
természetgyógyász, feltatáló, transzcendentális nagymester

2010. március 12-én, pénteken 16 órakor BESZÉLGETÉS – SOROZAT
VÁGOD?! – Kamaszos témák, kicsit másképp

1. téma: Stílus és egyéniség

2010. március 16-án, kedden 14 órakor
A Petőfi Művelődési Ház és a MISA Alapítvány közös rendezésében

SENIOR FOGLALKOZTATÁSI KLUB

2010. március 26-án, pénteken 14 órakor NÉPI JÁTSZÓHÁZ
Böjtmás hava - Zöldágjárás

Március 27-én, szombaton 13 órakor BOLHAPIAC

Március 27-én, szombaton este 18 órakor
„CSENDÜL A NÓTA”  Magyarnóta-est

Szentendrei Klára és Rauf Pál •  Zongorán kísér: Körmendi Péter
Belépődíj: 500,- Ft 

A Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház
2010. márciusi prog ram jai
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Idén is megrendeztük a már hagyománnyá vált Baba Farsangot. A legkisebbekkel is jelmezbállal ünne-
peltük a tél búcsúztatását. 

Nemcsak a babák, de az anyukák is izgalommal várták a farsangi mulatságot, ami sok munkával járt; a
jelmezek elkészítése mellett a megfelelő ötlet megtalálása is komoly kihívás volt. A jó hangulatról zené-
vel és tánccal gondoskodtunk, közben pedig az elmaradhatatlan farsangi fánkkal és az anyukák által ké-
szített süteményekkel csillapíthatták a picik az éhségüket. Hogy az élmény ne múljon el maradandó em-
lék nélkül, közösen készítettünk farsangi álarcot, ami nagy sikert aratott. Jövőre is szeretettel várunk min-
denkit!

Kreiszné Nagy Anna
szervező

BABA-MAMA KLUBMEGHÍVÓ
„A babák mindig több gondot jelentenek, mint gondoltad,
de több örömet is.” (Ch. Osgood)

2010. március 8.,
hétfő 9-12 óra:
BABA-BÖRZE

2010. március 11., 
csütörtök 10 óra:
Baráti Ildikó, vezető óvónő: 
BESZOKTATÁS AZ ÓVÓDÁBA

2010. március 25.,
csütörtök 10 óra:
La Leche Liga, szoptatási tanácsadó:
SZOPTATÁSI NEHÉZSÉGEK 
ÉS MEGOLDÁSOK

2010. április 6., 
kedd 10 óra:
Juhászné Klári, óvó néni: 
TAVASZI MESETÁR

2010. április 22., 
csütörtök 10 óra:
Dr. Környei Éva, jogász: 
JOGI KÉRDÉSEK  AZ ANYASÁGGAL
KAPCSOLATBAN

2010. május 6., 
csütörtök 10 óra:
ANYÁK NAPJA

2010. május 19., 
szerda 10 óra:
GYEREKNAPI JÁTSZÓHÁZ

2010. június 10., 
csütörtök 10 óra:
Klein-Szőke Viktória,
jógaoktató: 
A JÓGA 
KEDVEZŐ HATÁSA 
A KISMAMÁKRA 
ÉS A BABÁKRA

2010. június 22., 
kedd 10 óra:
Ludvigné Szalai Enikő, gyógypedagógus:
DISZLEXIA-PREVENCIÓ
KISGYERMEKKORBAN

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-, helyzetváltoz-
tatás képességének kialakítása, fejlesztése,
természetes mozgások gyakorlása, ritmus-,
tempó-, ütemgyakorlatok tanulása. Minde-
nekelőtt persze az, hogy a szülő és gyermeke
jól érezze magát.

A programváltozás joga fenntartva.

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

Mindenkita szeretettel vár:
Kreiszné Nagy Anna

szervező baba-mamaklub@freemail.hu

FARSANG

a Baba-Mama

Klubban
„Baba-farsang / Baba-bál,
Táncol a sok / Baba-pár.”

(Drégely László: Babafarsang)
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Először a csoportok
műsorát tekinthet-

ték meg a szülők,
amely után az óvoda
dolgozóinak görög
tánca következett. Vé-
gül pedig Fantázia-ae-
robic bemutató tette
emeltté a hangulatot.
A táncház alatt táncol-
hatott az óvoda apraja-
nagyja, a sok-sok fel-
ajánlásnak köszönhe-

tően pedig mindenki nyert a tom-
bolán vagy a játékos vetélkedők
során ajándékot.

Végezetül Köszönjük a Szülők és a Tá-
mogatók felajánlásait!

Kakuk Marianna óvodapedagógus

Az idei bálunkat az első osztályo-
sok kedves táncos műsora nyi-

totta meg, majd
több mint száz
jelmezes felvo-
nulásában gyö-
nyörködhetett a
közönség apra-
ja-nagyja. Az
ötletes maska-
rákat főleg az
alsó tagozato-

sok öltötték magukra. Amíg a zsűri tanács-
kozott, a mazsorettek és a versenytáncosok
színvonalas műsorral szórakoztatták a kö-
zönséget. A bál egész ideje alatt népszerű
büfé várta az éhes sereget, ahol a sok-sok fi-
nomság a szülők adományaiból gyűlt össze.

Az elmaradhatatlan diszkó fergeteges
hangulatát Dj. Orange biztosította. Mi-

kor elsötétült a terem, óriási üdvrivalgás tört ki… a
táncot ugyan félbeszakította egy időre a tombola-
sorsolás, de nem hiába, mert sok gyermek örülhe-
tett az értékes nyereményeknek.
Nyolc órakor ért véget a mulatság, az ügyes, szor-
gos kezeknek köszönhetően pedig gyorsan helyre
állt a csarnokban a rend. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a felajánlásokat és az önzetlen segítséget,
azt, hogy a gyermekek farsangi bálja ismét reme-
kül sikerült. 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Diákönkormányzata és Szülői Választmánya

Az iskolások épp az utolsó hétvégét csípték el a far-
sangi mulatozások idejéből, hiszen mikor ez a híradás
megszületik, már hamvazószerda is elmúlik, s ezzel
együtt vége van a mulatságok idejének is.

Volt mondóka, ének
és tánc is a prog-

ramban, melyre nagy-
nagy izgalommal ké-
szültek a gyermekek
és felnőttek egyaránt.
Volt hercegnő, mé-
hecske, bohóc, rendőr
és Michael Jackson is
nálunk „szerepelt”. 

Farsang az iskolában

JELMEZBEN A LEGKISEBBEK
Február 6-án a Petőfi Művelődési Házban került megrendezésre a Weöres Sándor Óvoda farsangja
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ÚTRAVALÓ
Nõi Világimanap nem csak nõkért

2010. január hónapban
született gyermekek névsora

1. Szabó Gyöngyi január 2.
2. Krizsán Zorán László január 9.
3. Törtei Vince január 27.
4. Szabó Máté István január 28.

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S
• Ezúton mondunk köszönetet Száger Júliá-

nak, a Száger, a Tiefenbeck és a Kronome csa-
ládnak, hogy bennünket családtagként fogad-
tak Dunavarsányban.

Köszönjük minden kedves ismerősnek, akik
Száger Àdám egykori munkatársamat és bará-
tomat, akivel a testvérvárosi kapcsolat kereté-
ben újra megismerkedtünk, utolsó útjára elkís-
érték. Kleineisel Gyuri és felesége Ingeborg
Gemmingenböl

• Szeretettel köszönöm mindazok megjele-
nését, akik felejthetetlen édesanyám, Gyarma-
ti Frigyesné (szül. Boros Éva) temetésén tiszte-
letüket tették, és együtt éreztek velem a nehéz
napokban. Gyarmathy Éva “A szíve pihen, a mi-
énk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik.”

2010. január hónapban
elhunytak névsora

1. Tóth Ferenc 41 évet élt
2. Szilágyi József 48 évet élt
3. Száger Ádám 71 évet élt
4. Bimbó Balázsné 61 évet élt

TISZTELT ADÓZÓ!
Egyesületünk, a Református Dunamenti Kistérségi
Diakónia (REDUKIDI) 1996 óta segít az egyedül élő,
idős, beteg embereknek abban, hogy saját ottho-
nukban emberhez méltóan élhessenek szeretetet
adva és kapva életük utolsó percéig. 2009 január 1-
jétől 14 településen (Áporka, Apaj, Dunavarsány,
Délegyháza, Dunaharaszti, Halásztelek, Kiskunla-
cháza, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Sziget-
szentmiklós, Taksony, Tököl, Szigetújfalu) teljesí-
tünk otthoni hospice ellátást, daganatos betegek
gondozását.
Szolgálatunk első és legfontosabb célja, hogy csök-
kentse a családok megterhelését, és egyaránt táma-
sza legyen a betegnek és gondozójának mind fizikai,
mind lelki és szociális problémáinak megoldásában
ápolási eszközök biztosításával (speciális kórházi
ágy, matrac, SZ.WC, tolószék, beteg emelő).
Aki leül egy betegágy mellé és megfogja egy szen-
vedő kezét, annak tudnia kell, hogy ez mennyit je-
lent egy magányos ember számára, aki kínzó testi-
lelki fájdalmakkal megterhelve várja a végső meg-
nyugvást.
Ha Ön szolgálatunkat választja adójának 1%-ával,
hozzájárul ahhoz, hogy az otthoni betegápolásra
szorulók életét segédeszközök kölcsönzésével meg-
könnyítsük, az „otthoni hospice ellátással” a hal-
doklók mindennapjait élhetővé tehessük.
Kérjük, hogy ezt a felajánlási lehetőséget terjessze
ismerősei, barátai, munkatársai között is.

Adószámunk: 18673539-1-13
A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű
támogatásokat!

Köszönettel:
Kontha Benőné elnök 06/20 584-4653

Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu
E-mail: diakonia@xnet.hu
Telefon: 06/24 486-263

Már városunkban is évek óta ökumenikus
istentiszteletre jönnek össze március el-

ső péntekjén azok a hívő asszonyok, akik Is-
ten népének világméretű kezdeményezéséhez
csatlakozva emelik szívüket az Úrhoz. Márci-
us 5-én délután 5 órakor az idén is ökumeni-
kus imádságra várjuk városunk asszonyait,
akiknek megadatott az imádkozni tudás nagy
ajándéka és vágya.

A Világimanapot 1887 óta tartják a kereszt-
yén asszonyok világszerte. Sok tradíció, fele-
kezet találkozik ebben az évenként ismétlődő
szolgálatban. Krisztus népe csaknem 200 or-
szágban kapcsolódott be az imádkozók e nagy
seregébe. 1954-ben, a hidegháború feszültsé-
gei közepette a megbékélés jegyében egyre
több országban vezették be ezt az egyházi
eseményt. Akkor erre Magyarországon még
nem volt lehetőség. A belső szobába és a
templomok vastag falai mögé korlátozták az
imádkozást, hogy lehetőleg minél keveseb-
ben mondják és hallják. Azt azonban nem
tudta megtenni a diktatúra sem, hogy e szép
eseménynek híre ne jusson el hazánkba. A po-
litikailag enyhülő klímában 1985-ben, tehát
25 esztendővel ezelőtt szervezetten is megin-
dult e mozgalom magyar története.

„Mi, magyarországi keresztyén asszonyok
is elmondhatjuk, hogy életünk minden napján
megtapasztalhattuk Isten megtartó szeretetét.
Készséggel meghallgatta imádságainkat, erőt
adott az erőtleneknek, vigasztalta a gyászoló-
kat, megszomorodottakat, letörölte az árvák

könnyeit, soha nem utasított el bennünket!
Csordultig tele hálával a szívünk, s szeret-
nénk az imádság erejéről, bátorításáról a kö-
vetkező nemzedéknek is hírt adni, hogy gyer-
mekeink is Istenbe vessék bizodalmukat! Az
imanapok alkalmával betekintést kaptunk
más országok keresztyén asszonyainak élet-
ébe, küzdelmeibe és örömeibe, s jó volt látni,
hogy Isten őket is éppúgy szereti, mint min-
ket, hiszen az Ő egyszülött Fiát, Krisztust ér-
tük is adta. Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy élő Istenünk van, aki ma is bizonyítja
naponként jóságát! Boldogság számunkra,
hogy a keresztyénség nagy családjához tar-
tozhatunk, s hirdethetjük Istenünk nagyságos
dolgait! Hálánk jeléül életünk minden napján
igyekszünk szolgálni őt minden erőnkkel és
tudásunkkal. Így együtt zengjük az éneket
nemcsak a kameruni, de a világ minden táján
élő keresztyénnel: Minden mi él, Istent di-
csérje!” – vallják az ezévi Imahét magyaror-
szági szervezői. 

Mindazokkal, akiknek a fenti imádsá-
gos és buzdító szavak megdobogtat-

ták a szívüket, vagy legalábbis érdeklődést
ébresztett bennük, találkozzunk március 5-én
délután 5 órakor a református templomban.
Bepillantást nyerünk a kameruni asszonyok
életébe. Isten elé visszük személyes, családi,
nemzeti sorskérdéseinket. S nem utolsó sor-
ban testvéri, baráti közösségben töltünk el
egy kora tavaszi délutánt.

A Presbitérium

A Soli Deo Gloria Közösségi Ház programjai

A fenti programokra minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az SDG Közösség vezetősége!

Február 28. vasárnap 17.00 Hétkezdő istentisztelet
Március 9. kedd 16.00 Baba-Mama Klub
Március 9. kedd 17.30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés
Március 9. kedd 19.00 Filmklub
Március 10. szerda 18.00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések felnőtteknek
Március 14. vasárnap 17.00 Hétkezdő istentisztelet
Március 23. kedd 16.00 Baba-Mama Klub
Március 23. kedd 17.30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés
Március 23. kedd 19.00 Filmklub
Március 24. szerda 18.00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések felnőtteknek
Március 28. vasárnap 10.00 Virágvasárnapi zenés istentisztelet, közösségi ebéd
Április 4. vasárnap 05.00 Feltámadási istentisztelet a napkeltében sok irodalommal és

szeretetvendégséggel
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Jöttek is szép számmal a térre, hogy lapáttal, vödörrel vagy
éppen talicskával gyűjtsék egy helyre a havat, amiből aztán
kezdődhetett a formázás. Tucatnyi alkotás született alig há-

rom óra alatt. Nemcsak hóemberek készültek, hanem iglo és vár
is. A leglátványosabb alkotás kétség kívül az a majd négy méter
hosszú, másfél méter magas Mikulás lett, amelyik puttonyának
támaszkodva pihen meg a nagy ajándékosztás közepette.

Létrehozója a Szabó család volt, akikről megtudtam, hogy alig
két esztendeje költöztek Dunavarsányba. Pesterzsébeti lakosok-
ként gondolták úgy, hogy inkább a barátságosabb, falusias kör-
nyezetet választják otthonuknak, ahol kedvükre alkothatnak.

A családfő, Szabó Zoltán három gyermek büszke apukája, és
legtöbbször velük kezd ügyes farigcsálásba. Látszik, hogy van
már az efféle munkában gyakorlata a famíliának, hisz a hóem-
berkészítő versenyre is komoly felszereléssel érkeztek. Az arc-

vonások kialakításához például lombfűrészt használtak, a hatal-
mas mennyiségű havat pedig talicskával hordták egy halomba.

A Szabó család korábban saját háza udvarán készített hóból
élethű oroszlánt, amit heteken át csodálhattak az arra járók. Zol-
tán egyébként – középiskolai végzettségét tekintve – szobrász,
manapság pedig sírköveket készít. Kérdésemre, hogy mivel fog
nyáron foglalkozni egy „hófaragó”, Zoltán elmosolyodik, és elő-
hoz szobájából egy Dunavarsányt ábrázoló címerpajzsot. A még
csak gipszformában létező alkotás tavaszra készülhet el, és a hí-
rek szerint városi felajánlás lesz belőle. Ám, hogy hová kerülhet,
egyelőre még nem tudni. Ha a faragásban nem is, a helyszín ki-
választásában talán segíthetünk mi is. Adjunk ötletet Zoltánnak!
Várom a gondolatokat e-mailben, a szilvay.balazs@freemail.hu

címre!
Szilvay Balázs

Bezárt a koripálya
Idén télen sajnos nem tudta városunk lakossága

hosszabb ideig élvezni a korcsolyázást a Placcon (méz-
üzem melletti terület). Későn érkezett meg a tartós hi-
deg, és a jégpálya szempontjából nem is tartott sokáig.
Köszönjük azoknak a kisvarsányi és nagyvarsányi lako-
soknak, barátainknak a munkáját, akik pénzt és időt
nem kímélve éjszakákat töltöttek a hidegben, és részt
vettek a Placcon a jégpálya elkészítésében. Külön sze-
retném megköszönni Rékasi Sanyinak, hogy a szivaty-
tyút és a locsoláshoz szükséges eszközöket biztosította,
Nagy Mihály Csoszinak, hogy a világításhoz az aggre-
gátort adta. Varga Laci barátunk rengeteg energiát for-
dított a pálya elkészítésére, őszintén köszönjük Neki is
és családjának, hogy nélkülözte Őt!

A Városgazdálkodási Kft., a Nautilus Vízicsapat és a

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület segítsége nélkül nem

tudtunk volna dolgozni, nekik is hálával tartozunk!

Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre

Ismerjükegymást!
„Hószobrász” költözött városunkba
Február 7-én, vasárnap délután izgalmas fel-
adatra gyülekeztek a varsányi családok a Pe-
tőfi Művelődési Ház udvarán, ahol bokáig le-
hetett gyalogolni a hóban. Éppen ez az „égi
áldás” adta az ötletet még napokkal koráb-
ban a művelődési ház munkatársának, Pál
Orsinak, hogy hóemberépítő versenyt hirdes-
sen a városban.
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A Torna eredményei
Helyezés Csapat
1. Érd NB I 
2. Tököl NB I
3. Dunavarsány NB II
4. Vecsés NB II
5. Inárcs NB II
6. Csepel NB II
7. Bugyi NB II
8. Lakóhely NB II
9. Szigetszentmiklós NB II
10. Taksony NB II

A torna játékosa: Csuk Corina (Dunavarsány)
A torna kapusa: Diószegi Diána (Tököl)
A torna gólkirálynője: Faragó Vivien 50 góllal 

(Taksony)

A döntő mérkőzések után a kupákat Bóna Zoltán polgármester
és Bajzáth Endre, az OKIS Bizottság elnöke adta át.

Ezúton szeret-
ném megkö-
szönni a szerve-
zői munkáját
Gerő Imrének!
Gratulálunk a já-
tékosoknak, és
reméljük, ezzel a
tornával hozzá-
járultunk a sike-
res felkészülés-
hez. Köszönjük
a szurkolók lel-
kes támogatá-
sát!!!

Dunavarsány szervezésében került megrendezésre a „DUNAVARSÁNYI TÉLI TORNA”.
Három hétvégén, két helyszínen (Dunavarsány és Tököl) mérkőzött meg egymással nyolc NB II-es és két
NB I B-s női csapat a téli felkészítő tornán. A mérkőzéseken a csapatok összemérhették felkészültségü-
ket, és a tavaszi bajnokság előtt a taktikai és technikai elemeket is kigyakorolhatták. Nagyon örültünk
a nézőknek és szurkolóknak, akik lelkesen biztatták csapataikat, ezzel is hozzájárulva a szép ered-
ményhez.

NŐI KÉZILABDA HÍREK

BAJNOKSÁG
Lassan itt a tavasz, vége a felkészülési szakasznak, és folyta-
tódnak a bajnokságok a tavaszi fordulókkal.
Serdülő csapataink Százhalombattán és a Dunavarsányi
Sportcsarnokban vívják mérkőzéseiket, melyek időpontjai a
honlapon kerülnek kiírásra (www.dte.sokoldal.hu).

Tavaszi mérkôzések

NõIKÉZILABDANBIIFELNõTT

12. 2010. 03. 06. 14:00 DANUKE SE Dunavarsányi TE

13. 2010. 03. 13. 16:00 Dunavarsányi TE Ercsi SE

14. 2010. 03. 20. 16:00 Bugyi SE II. Dunavarsányi TE

15. 2010. 03. 27. 15:00 Dunavarsányi TE Euro-Novex Tápiószele SE

16. 2010. 04. 03. 16:00 Dunaújvárosi AC Dunavarsányi TE

17. 2010. 04. 11. 13:00 Érdi VSE II Dunavarsányi TE

18. 2010. 04. 17. 17:00 Dunavarsányi TE Szent István Építõk SC

19. 2010. 04. 25. 12:30 Kistarcsai KE Dunavarsányi TE

20. 2010. 05. 01. 12:00 Taksony SE Dunavarsányi TE

21. 2010. 05. 09. 16:00 Vecsés SE Dunavarsányi TE

22. 2010. 05. 15. 15:00 Dunavarsányi TE Gödöllõi KC

NõIKÉZILABDANBIIIFI

2010. 03. 06. 12:00 DANUKE SE Dunavarsányi TE

2010. 03. 13. 18:00 Dunavarsányi TE Ercsi SE

2010. 03. 20. 18:00 Bugyi SE II. Dunavarsányi TE

2010. 03. 27. 17:00 Dunavarsányi TE Euro-Novex Tápiószele SE

2010. 04. 03. 14:00 Dunaújvárosi AC Dunavarsányi TE

2010. 04. 11. 11:00 Érdi VSE II. Dunavarsányi TE

2010. 04. 17. 15:00 Dunavarsányi TE Szent István Építõk SC

2010. 04. 25. 10:30 Kistarcsai KE Dunavarsányi TE

2010. 05. 01. 14:00 Taksony SE Dunavarsányi TE

2010. 05. 09. 14:00 Vecsés SE Dunavarsányi TE

2010. 05. 15. 17:00 Dunavarsányi TE Gödöllõi KC

Várunk minden sportszerető szurkolót a mérkőzéseinkre!
Szakosztályunk életéről és eseményeiről további híreket, ké-
peket és friss információkat honlapunkon találhatnak a
www.dte.sokoldal.hu oldalon.

Herczeg Mariann
elnök



Dunavarsányi Napló 15XXI. évfolyam 2. szám

•  TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javí-
tása garanciával. Tel.: 06/30 948-0412

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

•  REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

•  Válasszon minket! Mi helyben vagyunk,
és határidőre teljesítünk. Elkészítjük, fel-
szereljük és javítjuk árnyékolástechnikai
berendezéseit garanciával. Széles válasz-
ték redőnyből, reluxából, harmonikaajtó-
ból, napellenzőből és szalagfüggönyből. 
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187,
06/20 416-0464 (Vígh Mária és társa)

•  Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező
munka azonnal. Tel.: 06/20 343-0968

Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.

• Vízvezetékszerelés, javítás, duguláselhá-
rítás. Gyorsszolgálat, állandó ügyelet hét-
végén is.
Tel.: 06/30 376-1796

•  JEGYIRODA A NAGYVARSÁNYI
LOTTÓZÓBAN (BÉKE U. 8.). JEGY-
EK KAPHATÓK SZÍNHÁZ, KON-
CERT ÉS EGYÉB KULTÚRÁLIS
RENDEZVÉNYEKRE. NYITVA TAR-
TÁS: K-P:10-18-IG, SZ:8-14-IG

•  Használt gépkocsit vásárolok.
Tel.: 06/20 994-9145

•  Családi okok miatt fajtiszta, drótszőrű Ma-
gyar Vizsla vadászkutya ajándékba elvi-
hető! 2008. októberi születésű szuka,
zsemleszínű. Okos, ügyes, szeretnivaló te-
remtés, oltva, féregtelenítve.

Tel.: 06 24 473 643

Cím: Dunavarsány, Honvéd u. 7.

(id. Mártonyi Gyula)

D U N A V A R S Á N Y  A P  R Ó  B A N

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat

Egészségház fsz. 36. 06/24  472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70  382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24  483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70  382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben 06/24  473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70  337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24  521-125 
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;

Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20  921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24  534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;

Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK

Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/24  473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben 06/24  473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;

Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24  521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő 
Petőfi ltp. 4. 06/30  559-2566

FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51. 06/24  483-213

Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4. 06/24  534-576
AngyalPatikaGyógyszertár

06/24  534-450
KincsemGyógyszertár

06/24  534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep

06/24  406-010, 06/24  406-012
06/24  406-014

WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24  472-464

ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24  511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24  534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat

06/24  483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány

06/24  486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24  531-480, 06/24  531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz 06/24  534-250
PolgármesteriHivatal 06/24  521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24  483-279
RendõrségKörzetiMegbízott

06/20  489-6753, 06/24  518-680
Posta 06/24  511-030

Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)

06/24  483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat

06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30  378-5116
ReformátusEgyházközség 06/24  484-452
RómaiKatolikusPlébánia 06/24  472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24  519-300, 519-310

Fax: 06/24  519-301

Közérdekû
telefonszámok

VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu

DunavarsányiNapló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Kiadja:

Du na var sány
Ön kor mány za ta

* * *
Felelõskiadó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszerkesztõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

Készült:
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.

* * *
Kéziratokatnem õr zünk
meg, és nem kül dünk

vis  sza.

Csak név vel el lá tott, köz -
érdekû írást te szünk köz zé!

* * *
Következõlapzárta:
2010.március10.
Cikkeket várunk

a Pol gár mes te ri Hi va tal
Tit kár sá gán vagy a

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

* * *
A fen ti lap zár ta után

ér ke zõ cik kek
meg je le né sét nem ga ran tál juk!

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

Szakmunkát – szakembertől 1990-től!

Telefon: + 36 30 9 52 56 52
E-mail: laszlokalyha@c2.hu        laszlokalyha@citrimail.hu

Web: www.laszlokalyha.hu         www.laszlokalyha.com
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Az új Szolgáltató Házban várjuk Önöket!
Minden ami:

ADÓZÁS   és   BIZTOSÍTÁS

• Könyvelés • Lakás, Vagyon
• Adótanácsadás • Kötelező, Casco
• TB ügyintézés • Életbiztosítás, Befektetések
• Bérszámfejtés • Nyugdíjpénztárak
• SzJA és egyéb bevallások • Hitelfedezetek
• Utasbiztosítások

Egyéni és társas vállalkozás, Ügyintézés, szerződéskötés, 
magánszemélyek részére! kárbejelentés, biztosítási

tanácsok!

Tel.: 06/20 235-9080 Tel.: 06/20 982-3808

Adó-Biztos Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. I. em. 4. ajtó

Tel.: 06/24 656-915
Fax: 06/24 656-916

Partnereink:

§ HORNOK ÜGYVÉDI IRODA §

MEGNYÍLT!

Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 38. szám I. emeletén

(az új üzletközpontban az Iskola utca sarkán)

Vállalunk:
• ingatlanügyeket
• végrehajtási ügyeket
• követeléskezelést (tartozások behajtása)
• családjogi ügyeket, válópereket
• munkaügyeket
• büntető ügyeket
• jogi tanácsadást, levelezést

(pl.: részletfizetési kérelem stb.)

Bármilyen, akár – Ön által – kicsinek vélt
jogi problémával forduljon hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadás: csak időpont egyeztetés után!

Hétfő, szerda, péntek: 9-15 óráig
kedd, csütörtök: 12-18 óráig.

Időpont egyeztetés:
a +36-24-534-045, +36-70-383-2239

telefonszámokon.

dr. Hornok Szilvia - ügyvéd


