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Idén első alkalommal Duna-
varsány is csatlakozott az Önkéntes Fiatalok Világnapjához, a

„KÖZÖD!”-höz. A Dunavarsányi Fiatalok (DUFI) kezdeményezé-
sére április 24-én több mint 200 résztvevő idejét, energiáját nem kímélve dolgozott városunk
tisztaságáért, és nyújtott segítséget másoknak. (Cikk az 5. oldalon)

Önkéntes összefogás
városunkért

Árpád bál a Sportcsarnokban
Április utolsó szombatján

rendezte hagyományos,
éves bálját az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola. A ren-
dezvényt ezúttal „hazai pá-
lyán”, a Sportcsarnokban
tartották.

A helyszín igazán
jó választásnak bi-
zonyult, hiszen –
ahogy az a képe-
ken is látszik – a
t á n c b e mu t a t ó k
megkívánták a
nagy teret.



Dunavarsányi Napló XXI. évfolyam 5. szám2

OKmÁNyIRODAIHíREK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Okmányiroda Lurdy
házi (Budapest, IX. kerület Könyves Kálmán krt. 12-14.) kiren-
deltsége 2010. március 29-étôl megszûnt.
A Központi Okmányiroda (1133 Budapest, Visegrádi u. 110-
112.) ügyfélszolgálata 2010. május 2-ától (vasárnap) az aláb-
bi nyitva tartással várja ügyfeleit személyi igazolvány, útlevél,
vezetôi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa,
ügyfélkapu regisztráció, valamint jármûigazgatási (forgalomba
helyezés, tulajdonjog változás nyilvántartásba vétel stb.) ügyek
intézésében: H-P: 8:00-18:00, Szo-V: 8:00-14:00. Idôpontfog-
lalásra interneten keresztül a www.magyarorszag.hu ‘Interne-
tes okmányiroda’ link segítségével van lehetôség, illetve az
ügyfelek fogadása napi sorszámhúzással történik.
A Gépjármû Okmányok Osztálya személyes és meghatalmazot-
ti eljárás keretében pénteki napokon kizárólag a különleges ha-
táskörbe tartozó (sárga alapszínû, valamint P, Z, és OT betûjelû
rendszámokkal kapcsolatos) ügyeket fogad. Az ügyintézô az il-
leték befizetését követôen soron kívül fogadja az ügyfelet.
A Központi Okmányiroda Pólus Centeri kirendeltsége sze-
mélyi igazolvány, útlevél, vezetôi engedély, ügyfélkapu re-
gisztráció ügyintézésre az alábbi nyitva tartással várja ügyfe-
leit: H-Szo: 10:00-19:00, Vasárnap: zárva.
Ügyintézésre személyes megjelenéssel aznapra, idôpont
egyeztetést követôen van lehetôség.

VÁLTOZÁS A géPJÁRMû ügYINTéZéSBeN
2010. július 1-jétôl csak az új típusú adásvételi és üzemben-
tartói szerzôdés fogadható el a gépjármûvekkel kapcsolatos
okmányirodai ügyintézés során, amelyet lehetôség van nyom-
tatványboltban is beszerezni - „TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI
SZERZÔDÉS” A.rend 3/2010. számú nyomtatvány. 
További tájékoztatás kérhetô az okmányirodai ügyintézôktôl a
06/24 531-480 telefonszámon. 

TÁJéKOZTATÁS egYéNI VÁLLALKOZóK RéSZéRe
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban - a tevé-
kenység megkezdésének bejelentését kivéve - megszûnt az ok-
mányirodai személyes ügyintézés lehetôsége.
A vállalkozással kapcsolatos szüneteltetés illetve megszünte-
tés bejelentési ügyeit kizárólag elektronikus úton az erre szol-
gáló elektronikus nyomtatványok pontos kitöltésével az ügyfél-
kapun keresztül kezdeményezheti. 
Szükség esetén tájékoztatás kérhetô az okmányirodai ügyinté-
zôtôl a 06/24 531-480 telefonszám 6. mellékén. 

Tomcsenkó József
okmányiroda vezetô

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2010. június
2-án útburkolat-felújítási munkálatok
kezdődnek városunkban. A burkolat-fel-
újítással érintett utcák a következők:
• Kossuth Lajos utca (Árpád utcától a

Homok utcáig tartó szakasz). A Kos-
suth Lajos utca mindkét oldalán viaco-
lor térburkoló kővel járdafelújítás tör-
ténik az Árpád utca és az Iskola utca
közötti szakaszon.

• Vörösmarty utca (Vasút sortól a Búza
utcáig tartó szakasz)

• Nyár utca
• Alkotmány utca
• Kertész utca
• Bartók Béla utca (Nyár utcától a

Sport utcáig tartó szakasz)
• Erőspusztai bekötőút
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges

közbeszerzési eljárást a Polgár-
mesteri Hivatal lefolytatta, az

összességében legelőnyösebb ajánlatot a
Sziget-Szilárd Kft. (2310 Szigetszent-
miklós, Határ u. 12/14.) tette.
A kivitelezés költsége (nettó):
54.282.178 Ft.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét,
megértését az útburkolat-felújítási mun-
kák során esetlegesen felmerülő kelle-
metlenségekért.

Változó
autóbusz menetrend

Dunavarsányban–néhányvonalon–május1-jétõl
megváltozottaVolánbuszmenetrendje.ABudapest
– Solt – Kalocsa – Baja autóbuszvonalon a 16-os
számújárat7óra30perckor,a10-esszámúpedig9
óra42perckorállmegaBejáratiútnevûmegállóhe-
lyenNagyvarsányban.ABudapest–Solt–Kalocsa–
Jánoshalma autóbuszvonalon a 4-es számú járat
13:32-korállmegugyanezenamegállóhelyen,míga
Budapest–Solt–Kalocsa–Szekszárdautóbuszvo-
nalona2-esszámújárat13:55órakorérkezik.Azau-
tóbuszokabudapestiNépligetbõlindulnak.

Forrás: www.lakihegyradio.hu

–2010.május11-eirendkívüli,nyíltülés–
1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy megbízza a Du-

navarsányi Városgazdálkodási Kft.-t az elemi iskola épü-
letének (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35.) kül-
ső felújításával. Az épület felújításának költségkeretét
bruttó 10.000.000 Ft-ban fogadta el. Felhatalmazta a Pol-
gármestert a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel
történő vállalkozási szerződés aláírására azzal a feltétellel,
hogy a felújításnak 2010. június 15. és 2010. augusztus
15. között el kell készülnie.

2.) A testület úgy határozott, hogy a Jobbik Dunavarsányi
Szervezete területfoglalási kérelmének helyt ad és hozzájá-
rul, hogy a Trianon Emlékpark területén emlékművet he-
lyezzen el.

–2010.május11-eirendkívüli,zártülés–
A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány 2010. évi
útalap, útburkolat és járda felújítása” tárgyú közbeszerzés
nyertesét. A megkötendő szerződés alapján a Sziget-Szilárd
Út- és Közműépítő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Határ u.
12/14.) fogja elvégezni a 2010. évi útfelújítási terv szerinti
munkákat.

A következő rendes képviselő-testületi ülés
várhatóan 2010. június 10-én, csütörtökön 17 óra-

kor lesz a Polgármesteri Hivatal Nagytermében!

Ismét útépítés Dunavarsányban

TESTÜLETIHATÁROZATOK
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Az aranyat érő májusi esőnek örülünk, a
jég és szél verte, vízmosta országrészek ká-
rosultjaira pedig őszinte sajnálattal gondo-
lunk, és arra is, hogy hamarosan – remény-
ség szerint – szép júniusi verőfényben ün-
nepelhetjük városunkat a Dunavarsányi
Napok rendezvényein. Szűkös napjaink kö-
zepette és ellenére mindent megteszünk,
hogy minden korosztály és érdeklődési kör
találjon kedvére valót, hogy a programok
kicsalogassanak bennünket otthonainkból,
és mosolygós arccal fordítsanak bennünket
egymás felé. Előre is köszönetet mondunk
azokért az egyházi, társadalmi és magán-
kezdeményezésekért, amelyek számunkra
költség- és munkamentesen gazdagítják e
jeles napokat.

A régi sláger újra elhangzik: útépítés, út-
javítás május végén, június elején elkezdő-

dik. Nem mindenhol, csak ahol a legszük-
ségesebbnek ítéltük. Nem optimális techno-
lógiával csillagászati összegekért, hanem
úgy, ahogy tudjuk. A lényeg az, hogy Du-
navarsány útjai igyekezetünk szerint to-
vábbra is gyorsabban épülnek és javulnak,
mint ahogy kopnak.

Nem titkolom azt sem, hogy sokan va-
gyunk, akik még ennél is fontosabbnak ítél-
jük, hogy élesen gondolkodó elmék épülje-
nek a felnövekvők között. Jó példák, jó hí-
rek jönnek iskolai versenyekről, amelyek
büszkévé tesznek bennünket, az iskolát pe-
dig a büszkeség mellett még elkötelezetteb-
bé. Mi sem tétlenkedünk. Építjük az úgyne-
vezett napközi épületét, amely mindannyi-
unk számára, mint a gomba látványosan és
gyorsan veszi magára végső formáját. Az
elemi iskola külső renoválása is kezdetét

veszi hamarosan, és így megújulva várja
majd a jeles évforduló ünnepélyét a tanév
kezdetekor. 

Új parkolók fogják hamarosan könnyíte-
ni a gépkocsival járók ügyintézését. A bu-
szozók számára pedig az a jó hírem, hogy a
jövőben több távolsági busz fog megállni
Nagyvarsányban. 

Számos civil szervezet az elmúlt hetek-
ben is kitett magáért, és színvonalas építő
programokkal örvendeztette meg a szépre
és igazra vágyó dunavarsányiakat. Mind-
ezért köszönetet mondok, a Népdalkörnek
pedig szívből gratulálok országos elismeré-
séhez. A kellemesen langyos tavaszi szél és
a pünkösdi Lélek hozzon megújult lelkese-
dést mindannyiuknak. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

2010. június 2. szerda 18.00
A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat meg-
nyitó ünnepsége és az Erkel Ferenc Alap fokú
Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangver-
senye a Petőfi Művelődési Ház Színháztermé-
ben

Közreműködnek: • Az Intézmény tanárai és di-
ákjai • Könözsi László és kamara zenekara
• Mollissima Női Kar • Dunavarsányi Népdalkör
• Kantátika Férfikar

Az ünnepségen sor kerül „Dunavarsány Város
Díszpolgára” cím adományozására.

2010. június 3. csütörtök
• 17.00 Helytörténeti Múzeum

A Petőfi Művelődési Ház és a Kézimunka
Szakkör Méhészeti kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja Városi István, az Arany-
nektár Kft. igazgatója

• 18.00 Petőfi Művelődési Ház – Színházterem
Közalkalmazottak Napja alkalmából rendezett
ünnepség
Ünnepi beszédet mond Pánczél Károly
országgyűlési képviselő
A meghívottakat meglepetésvendég és
a Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
gyermekei szórakoztatják.
A rendezvényen első alkalommal kerül sor
„Dunavarsány Közszolgálatáért Díj” átadására.

2010. június 4. péntek
• 10.00 Petőfi Művelődési Ház Udvara – Nagysátor

ALMA Együttes koncertje
• 10.00 Petőfi Művelődési Ház – Színházterem

Lakner Bácsi Gyermekszínháza - Ágacska című
előadás

• 16.30 Petőfi Művelődési Ház – Tükrös terem 
Patchwork kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja dr. Kun Lászlóné
alpolgármester asszony

• 18.00 Trianon Emlékpark
Emlékműsor a trianoni békediktátum
90. évfordulója alkalmából
közreműködik: Keresztes Ildikó énekes

2010. június 5. szombat
• 10.00 – 18.00 Árpád Fejedelem Általános

Iskola - Tornacsarnok
Sport ünnep a Lakihegy Rádió szervezésében a térség vi-
lágbajnok sportolóival és a legkiválóbb aerobic edzőkkel
(részletek a 7. oldalon)

• 10.00 Cserkészház
724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat fogadalomtétele

• 10.00 – 14.00 Petőfi Művelődési Ház Udvara
Főzőverseny a dunavarsányi civil szervezetek közreműkö-
désével

Petőfi Művelődési Ház Udvara – Nagysátor
• 14.00 Cigány Kisebbségi Önkormányzat műsora
• 14.40 Weöres Sándor Napközi otthonos Óvoda műsora
• 15.10 Árpád Fejedelem Általános Iskola – Nemzetiségi

Néptánc
• 15.50 Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar műsora
• 16.20 Dunavarsányi Néptánc Csoport bemutatója
• 16.40 Táncház
• 17.15 Kantátika Férfikar műsora
• 17.40 Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület bemutatója
• 18.05 Tanárok tánca - Árpád Fejedelem Általános Iskola

pedagógusai
• 18.30 Hip-hop és break táncbemutató - Willpower

Táncklub 
• 18.50 Főzőverseny eredményhirdetés
• 19.00 Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operett műsora
• 20.15 Hastánc bemutató – KHALIDA Hastánc csoport
• 21.00 Groovehouse koncert
• 21.50 Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület bemu-

tatója
• 22.20 Zsédenyi Adrienn (Zséda) koncert
• 23.00 Utcabál a H&H Zenekarral

2010. június 6. vasárnap
• 9.00 Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi Majorette és

Tánc Egyesület valamint a Lajta László Zeneművészeti Szak-
középiskola Fúvós  zenekarának közreműködésével

• 9.00 Halász Lajosné utcai Sportpálya
Labdarúgó Vándorkupa

• 9.00 Katolikus Templom – Kisvarsány
Szentmise

• 10.00 Református Templom
Zenés ünnepi Istentisztelet, közösségi imádság a városért

• 11.00 Katolikus Templom – Nagyvarsány
Szentmise Úrnapi Körmenettel

Petőfi Művelődési Ház Udvara – Nagysátor
• 14.00 – 15.45 Újszülöttek polgárrá fogadása

Közreműködik: Weöres Sándor Napközi otthonos Óvoda
és a Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület 

• 16.00 – 17.00 Pál István - Szalonna és bandája koncert
• 17.05 – 17.15 Mézes ételek versenye - eredményhirdetés
• 17.20 – 17.45 RSG bemutató – Sziget Diáksport Egyesület

Dunavarsányi Csoportja
• 17.50 – 18.15 Karate bemutató – Délegyházi Karate

Sportegyesület
• 18.20 – 18.45 Fit - Kid bemutató – Tököl Városi Sportkör

Art Fitness Szakosztály
• 18.50 – 19.05 Baranta bemutató – Kiskun Baranta 
• 19.15 – 19.35 Svábtánc bemutató – Dunavarsányi Svábok

Egyesülete 
• 19.45 – 20.05 Versenytánc bemutató – M & M Táncsport

Egyesület
• 20.15 – 20.35 Hip-hop és break táncbemutató

- Willpower Táncklub
• 20.35 – 21.15 Bon-bon koncert
• 21.20 – 21.55 Versenytánc bemutató – M & M Táncsport

Egyesület
• 22.00 – 22.45 Charlie koncert

A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogat-
ható!

A szombati nap folyamán 
- ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés, videofilm vetítés
- ajándékosztás gyerekeknek 
a Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Szervezete és a 
Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány jóvol-
tából.

Szombaton és vasárnap 14 órától íjászat az „Őseink Útján”
Hagyományőrző és Íjász Csoporttal.
A rendezvény ideje alatt a Méhészeti Kiállítás (Helytörténeti
Múzeum) és a Patchwork Kiállítás (Petőfi Művelődési Ház)
ingyenesen látogatható.

Szeretettel és tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklő-
dőt Dunavarsány Város Önkormányzata!

„Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása, feladata.
Az ünnep a különbözés. A mély és varázslatos rendhagyás.
(…) Legyen benne tánc, virág, válogatott értékek.(…)
S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartás-
ból, a hetedik napból, a teljes kikapcsolódásból, legyen
benne áhítat és föltétlenség.”                         Márai Sándor

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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PÁLYÁZATI  KI ÍRÁS I .
A dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola

pályázatot hirdet 

általános iskolai tanító – napközis csoportvezető
munkakör betöltésére.

A betölthető álláshelyek száma: 2
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 33.
Ellátandó feladatok: a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önál-
ló tanulás feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és szük-
ség szerint a segítségnyújtás. Gondoskodás arról, hogy a gyerekek a heti-
rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak,
írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. 
Jogállás, illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek: cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz (a pályázó ta-
nulmányainak, eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevé-
kenységének ismertetése),
• végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően augusztus 16-ától betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vas Zoltánné igazga-
tó nyújt a 06/24 511-150-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az iskola cí-
mére történő megküldésével (Árpád Fejedelem Általános Iskola, 2336 Du-
navarsány, Árpád u. 12.). 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok
2010. július 19-éig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfele-
lő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghall-
gatására is sor kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük, és a pályázókat az ered-
ményről írásban tájékoztatjuk. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• az iskola honlapja, 2010. május 31.
• a város honlapja, 2010. május 31.

PÁLYÁZATI  KI ÍRÁS I I .
A dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola

pályázatot hirdet

általános iskolai tanító – napközis csoportvezető
munkakör betöltésére.

A betölthető álláshelyek száma: 2
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 33.
Ellátandó feladatok: a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önál-
ló tanulás feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és szük-
ség szerint a segítségnyújtás. Gondoskodás arról, hogy a gyerekek a heti-
rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak,
írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. 
Jogállás, illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek: cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz (a pályázó ta-
nulmányainak, eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevé-
kenységének ismertetése),
• végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően augusztus 16-ától betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vas Zoltánné igazga-
tó nyújt a 06/24 511-150-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az iskola cí-
mére történő megküldésével (Árpád Fejedelem Általános Iskola, 2336 Du-
navarsány, Árpád u. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 2010/04/29/I., II.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok
2010. július 19-éig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfele-
lő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghall-
gatására is sor kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük, és a pályázókat az ered-
ményről írásban tájékoztatjuk. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• az iskola honlapja, 2010. május 31.
• a város honlapja, 2010. május 31.

A program első részében Gulyásné D. Zsuzsanna,
a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség programve-
zető munkatársa tartott jól hasznosítható tájé-
koztatót a képzési, továbbképzési lehetőségek-
ről, majd az önéletrajzírás elméleti és gyakorla-
ti tudnivalóit dolgoztuk fel.

Ezt követően pontosítottuk a következő, negye-
dik foglalkozáson, vagyis a Csepeli Állásbörzén
részt venni kívánók névsorát. (Eddig tizenöt
klubtagunk jelentkezett.) A Szilveszter Lajos,
délegyházi vállalkozó által biztosított (kismére-
tű) autóbuszon - amit ezúton is nagyon köszö-

nünk - még van néhány hely, így aki szeretne
eljönni, kérjük, jelezze a MISA Irodában vagy a
Petőfi Művelődési Házban, Dunavarsányban.
Radul Zoltán folytatja a számítógépes oktatást,
illetve a konkrét segítségnyújtást (például az
önéletrajzok elkészítésében).
A foglalkozás végén a legfrissebb álláslista se-
gítségével az álláslehetőségeket néztük át. 
A további foglalkozások is minden hónap har-
madik keddjén lesznek. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk a kistérség összes településéről.

Dr. Gligor János klubvezető

Á L L Á S K E R E S Ő K  K LU B J A
– A harmadik után, a negyedik előtt –

Örömmel tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy a Kistérségi Szenior Foglalkozta-
tási Klub megtartotta harmadik foglalkozását április 20-án Dunavarsány-

ban. Az összejövetelre Taksonyból, Délegyházáról, Majosházáról, Dunavar-
sányból és Kiskunlacházáról érkeztek az álláskeresők ismét jelentős számban.
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Acivil összefogásnak köszönhető-
en a település egy szelete sze-

métmentes, tisztább képet mutathat,
a Máltai Szeretetszolgálat épülete és
kertje ápoltabb formát öltött, eresze
megtisztult, ráadásul a szorgos fiatal
kezek itt az egészségügyi felszerelé-
seket is megjavítottátok. A Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat udva-
ra és fái megszépültek, játszótere új

festékréteget kapott. Egy nyugdíjas
házaspár pedig szintén a fiataloknak
lehet hálás a tisztább udvarért és la-
kásért, a megjavított reluxáért.

Ugyancsak a program keretében a
Weöres Sándor Napközi otthonos
Óvoda mindkét udvarát a szülők
szorgalmas hada lepte el, így lett
tisztább, ápoltabb és virágosabb a
kisgyermekek játszótere. A KÖ-

ZÖD!-del párhuza-
mosan a Máltai Sze-
retetszolgálat ruha-
gyűjtése, illetve a
Magányos Időseket
Segítő Alapítvány
ruhabörzéje zajlott a
Petőfi Művelődési
Házban. A kezdemé-
nyezés eredményes-
ségére és hasznossá-
gára való tekintettel
jövőre újra legyen
hozzá KÖZÖD!

Szabóné Pál Orsolya
és Szilvay Gabriella

„KÖZÖD” program Dunavarsányban

Ahogy dr. Kun László, a szervezet elnöke
mondta, anyai érzelmek nélkül a Vöröskereszt
sem jöhetett volna létre. Az édesanyák szere-
tete, odaadása nélkül ma sem lehetnének ál-
dozatkész segítői ennek a már világméretű
mozgalomnak. 

A dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház évek
óta ad otthont ennek a kistérségi rendezvény-
nek, amelyre a környező településekről is ér-
keznek anyukák, nagymamák, esetleg már
dédszülők.

Bóna Zoltán polgármester után az esemény
főszervezője, Glázer Mihályné köszöntötte a
vendégeket, akik közül többen verssel ajándé-
kozták meg nyugdíjas társaikat.

Az idősebbek szavalata után következtek az
„ifjú előadók”; ezúttal a Weöres Sándor óvoda
nebulóitól hallhattunk néhány szívet, lelket
melengető verset.

Szilvay Balázs

Anyák napja
a Vöröskereszt szervezésében

Május 8-a a Vöröskereszt világnapja. Ezért
is tartotta ehhez a dátumhoz közel, május

második vasárnapján anyák napi ünnepségét a
Vöröskereszt dunavarsányi szervezete a Petőfi
Művelődési Házban. 

Folytatás a címoldalról



Ők a Pest megyei
Alapműveleti Matema-

tikaversenyen vettek részt, ahol Eliza és Soma első, Bendegúz pe-
dig harmadik helyezést ért el. A két első helyezettünk május 15-én
Marcaliban az országos versenyen egész Pest megyét fogja képvi-
selni.

A gyönyörű egyéni eredményeken túl külön büszkeség szá-
munkra, hogy kiváló tanulóink révén iskolánk a megye harmadik
legeredményesebb intézménye.

A fényképről sajnos hiányzik Sturovics Dóra 6. a osztályos ta-
nulónk, aki szintén a megye legjobbjaként jutott tovább az orszá-
gos Arany János Nyelvi Versenyre, és matematikából is kiemel-
kedő eredményt ért el.

A jó hír eljutott Bóna Zoltán polgármester úrhoz is, aki aján-
dékkönyvekkel gratulált a remek teljesítményekhez. 

Köszönöm tanulóinknak a helytállást, Facskó Ilona, Gerseiné
Szabó Mónika, Mészárosné Kátai Tünde, Kendi Eleonóra és
Koncz Gáborné kollégáimnak a fáradhatatlan munkát, a polgár-
mester úrnak pedig a figyelmességet.

Vas Zoltánné igazgató
Árpád Fejedelem Általános Iskola
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Ilyenkor általában a tanuló ifjúság szerte az
országban különféle programok szervezésével
ünnepel. Mi, az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la tanulói és tanárai Komáromi Pista bácsi jóvol-
tából kiállítást szerveztünk védett növények és
állatok tablóiból, majd egy lelkes csapat bicikli-
túrára indult vele Délegyházára. Úti célunk az
„ötszáz éves vadkörtefa” volt.

Félórányi kerekezés után megérkeztünk a fá-
hoz, amely – mint azt túravezetőnktől megtud-
tuk – fajtájának egyedülálló ritkasága, a Du-
na–Tisza köze legidősebb vadkörtefája. 

Pista bácsi elmesélte, hogy annak idején, az
1975-ben megalakult Dunavarsányi Kertbarát
Klub célkitűzése a többi között az volt, hogy
megvédje a település és a környék természeti
értékeit. Így történhetett, hogy a klub kezde-
ményezésére 1990-ben nyilvánították országo-
san védetté a dunavarsányi úszólápot és a dél-
egyházi vadkörtefát. Azt is megtudhattuk, hogy
egy régi fénykép tanúsága szerint e fának volt

egy párja is, amely még hatalmasabb volt, s
születése régi korokra, – a monda szerint – a ta-
tárjárás idejére tehető.

Pista bácsi ezen a környéken élte gyermek-
korát. Nem csak a természeti, hanem az épített
környezetet is jól ismeri. A délután során sok
érdekes tudnivalóval lettünk gazdagabbak.
Megnézhettük valaha élt nemesi családok birto-
kainak maradványait, melyek egy-egy épület
vagy növénykülönlegesség formájában őrzik a
múlt emlékeit. Útba ejtettük az ökofalut is, ahol
megcsodálhattuk, hogyan lehet természetes
anyagokból építkezni, és a környezettel harmó-
niában együtt élni.

Köszönjük Pista bácsinak, hogy a kirándulás
alkalmával tanulóink megtapasztalhatták a ter-

mészet fontosságát, s azt, hogy a hétköznapo-
kon is figyelnünk kell élő társainkra. Nemcsak
azért, mert a fák oxigént termelnek, port szűr-
nek… vagy azért, mert a madarak éneke, a fák
zöldje nyugtatja az embert. Azért is, mert ezek-
nek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább be-
folyásolja a mindenen uralkodni vágyó ember.                                       

Vas Zoltánné

Az erdő fohásza

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
Melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
És gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
És vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelyből csónakod építed.
Én vagyok házad ajtaja
Bölcsőd fája ...
... Koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!

Archív fotó Komáromi István

Hírek az iskolából

A fotón iskolánk büszkeségei láthatók: Zimmermann Eliza 6. b,
Koncz Soma 7. a és Koncz Bendegúz 4. a osztályos tanulók.

„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” (Herman Ottó)

Avilágon először 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg a Madarak és Fák Napját, me-
lyet azóta minden év május 10-én ünneplünk. E nap megemlékezései, rendezvényei az emberek

természet védelme iránti elkötelezettségét szolgálják. Ez a nap az egész természet ünnepe, amikor
mi, emberek azt hirdetjük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön.
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Április 10-én indult a Lakihegy Rádió (FM
107) Életmódváltó Programja, amihez a duna-
varsányi aerobicos lányok is csatlakoztak Pál
Orsi vezényletével. A három hónapon át tartó
esemény célja, hogy a Csepel-sziget és a rácke-
vei kistérség edzőtermeit, sportszervezeteit ösz-
szefogva minél többeket bírjon mozgásra, hogy
szabadidejüket ne a televízió vagy a számítógép
előtt töltsék, hanem az egészséges élet és a moz-
gás felé forduljanak.

Több mint hatvanan indultak el a program-
ban, akikhez menet közben is többen csatlakoz-
tak, kedvet kapva az életmódváltáshoz. 

Lakihegy Rádió (FM 107) hétvégi műsorá-
ban, a Vitaminban folyamatosan beszámolt az
eddig eltelt időszakról, de honlapján is
(www.lakihegyradio.hu) naprakész informáci-
ókkal szolgál az életmódváltókról.

Június 5-én, szombaton térségi esemény
helyszíne lesz városunk. A Lakihegy Rádió egy

napra elhozza közénk azokat a sztáredzőket,
akik az életmódváltókat tréningezik, köztük
Czanik Balázst és Czanik Krisztiánt. Itt lesz Pe-
suth Rita hatszoros kick-box világbajnok és szá-
mos aerobic oktató, akik ezen a napon ingyenes
edzést tartanak bárkinek a Sportcsarnokban.

Kínál látványosságot azoknak is az esemény,
akik más programra vágynak. Városunkba ér-
kezik a Szigetszentmiklósi Benfica Mundial
Sport Egyesület, amelyik profi gombfoci aszta-
lokat hoz a helyszínre, és bárki kipróbálhatja ezt
a tradicionális magyar sportot.

Világ és olimpiai bajnok sportolók is hivata-
losak a rendezvényre, akikkel akár meg is mér-
kőzhetünk az asztaloknál.

Lesz jóga, alakformáló torna, spinning, és
még számtalan program, melyeket a következő
táblázatban olvashatunk időpont szerint:

Ilyen még nem volt Dunavarsányban!
– Sport ünnep a térség világbajnok sportolóival és sztáredzőivel –

Nagyszabású ingyenes sportrendezvényre vár mindenkit a Laki-
hegy Rádió (FM 107) városunkba az Árpád Fejedelem Általános

Iskola tornacsarnokába. Az eseményre nemcsak a belépés, de a rész-
vétel is díjmentes, sőt, az első kétszáz belépő, aki bekapcsolódik va-
lamelyik sportprogramba, egy BOMBA! energiaitalt kap ajándékba.

Vegyen részt a Lakihegy Rádió kvízműsorában is a helyszínen, és nyerjen! 
Ismerkedjen meg a térség első számú rádiójának csapatával  június 5-én a dunavarsányi Sportcsarnokban,

ahonnan a Lakihegy Rádió élőben közvetíti a Sport Ünnepet – FM 107

A vendéglátásról a Borház Vendéglő gondoskodik látványos ökörsütéssel, babgulyással, faszén parázson készülő remekművekkel, csapolt sörrel,
borokkal és rövid italokkal! Mindezt rendkívül kedvező árakon!
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Együtt kerekeztek régi és új varsányiak

Aki velünk tartott, az a többi között
megismerhette a Placcot, meg-
nézhette, Ady Endre hol írta a Fe-

kete zongora című versét, és megismer-
hette Nagyvarsány nevezetesebb pontjait.

Gergőné Varga Tünde
képviselő asszony ven-
dégszerető invitálására
pedig útközben meg is
pihenhettünk „navigáto-
runk” udvarán.

A Domariba-szigetre
érve a gyerekek egy-kettőre el-
felejtették a biciklijüket, és a
csodálatos napfényben ragyogó
Duna felé vették az irányt; a
Nautilus Vízicsapat segítségé-
vel csónakokba pattantak, és a
program végén nehezen intettek
búcsút az evezésnek. Eközben

az éhes csoport többi tagja a cserkészek-
kel szalonnát sütött, s jót falatozott.

A résztvevők között voltak gyerekek,
fiatal házasok, családok, régi és nemrég
betelepült kis- és nagyvarsányiak közö-

sen, akik mindannyian friss élményekkel
feltöltődve, lakóhelyükről új ismeretek-
kel gazdagodva, ismerősökkel gyarapod-
va vidáman tértek haza. 

Legközelebb Ön is csatlakozzon hoz-
zánk, hogy ismerjük meg Dunavarsányt
és környékét két keréken, közösen!

A program lebonyolításában részt vevő if-
júsági szervezeteknek, a Polgárőrségnek és
magán személyeknek a Petőfi Művelődési
Ház nevében köszönjük szépen a segítségét!

Szabóné Pál Orsolya
és Szilvay Gabriella

Öt év telt el azóta, hogy a Közös-
ségi Ház építése megkezdődött,
és egy év azóta, hogy ünnepé-

lyes keretek között végső formájában
felszenteltük, használatba vettük. 
Jeles események hosszú sorában je -
gyezhetjük református, katolikus, evan-
gélikus püspökök, nemzetközi hírű
opera- és popénekesek, neves színészek
és előadók, közismert politikusok és
közéleti személyiségek szellemet csi-
szoló, lelket gazdagító szolgálatát. Szá-
mosan vannak olyanok, akik születés-
napjukat, házasságkötésüket vagy an-
nak jeles évfordulóját ünnepelték e
falak között. Gyermek és ifjúsági tábo-
rok, rendszeres istentiszteletek, érdek-
feszítő filmvetítések, tanulságos tanfo-
lyamok, élvezetes ultipartik és gazdag
vacsorák is otthonra találtak itt. 

Ezekhez hasonlóan fontos számunkra,
hogy a hétköznapi életünknek is kedves
tere legyen ez a Ház. Ezért adtunk benne
helyet egy boltnak, a test táplálékainak
és szükségeinek. Ezért van benne rend-
szeres istentisztelet a lélek táplálékának

és szükségeinek. Nem utasítottunk visz-
sza senkit, aki családi vagy baráti össze-
jövetelének keresett szép helyszínt.
Örömmel építettük a játszóteret, szíve-
sen füvesítettünk, fásítottunk. Örültünk
és örülünk a gyermekeknek, fiataloknak
és minden korosztálynak, akik akár az
udvarban, akár a Ház billiárd termében,
borozójában, kápolnájában, előadó ter-
meiben, vendégszobáiban jutottak kelle-
mes időtöltéshez. Büszkék vagyunk,
hogy a városnak is segíthettünk azzal,
hogy ideális körülmények között bizto-
sítunk három osztálynak tanulási lehető-
séget az alatt az idő alatt, amíg az isko-
lájuk újjáépül.

Ugyanakkor vannak, akik nehezen
értik meg, hogy ez egy olyan magánte-
rület/magántulajdon, ahol a tulajdonos
örömmel nyitja meg kapuit és meghív
mindenkit, aki ott az alapvető viselke-
désnek és tisztességnek szabályai sze-
rint tudja jól érezni magát. Kiderült,
hogy sokakban nem teljesül ez a felté-
tel. Előfordul, hogy kicsik és nagyok
törnek, zúznak. Vannak dolgok, amik

látványosan eltűnnek és vannak, ame-
lyek a gátlástalan használattól mennek
tönkre. 

A Ház azonban továbbra is szolgálni
fogja az arra érdemesek szellemi, lelki,
közösségi érdekét. A kapuk továbbra is
nyitva maradnak, és az eredeti meghívás
továbbra is érvényes azokra, akik a Ház,
a Ház építői és a háziak tiszteletben tar-
tásával tudnak vendégeskedni. A nem kí-
vánt jelenségek kiszűrésére pedig teljes
lefedésű, 24 órás figyelőszolgálatú ka-
merarendszerrel látjuk el az épületet és
környékét, s a többit az illetékes rendvé-
delmi hatóságokra bízzuk.

Mi pedig Isten és emberek iránti hálával
emlékezünk vissza az elmúlt év minden ál-
dására. Hálaadó születésnapi ünnepséget
rendezünk május 30-án, vasárnap 17 órai
kezdettel. Vendégünk lesz Var ga László ny.
református püspök-helyettes, aki igehirdetés-
sel szolgál és Riccardo Cuoghi, aki ismert
és kedvelt slágerekkel szórakoztatja az ün-
neplőket. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

SDG Közösség 

Május 9-én az időjárás nem tudta elijeszteni a Duna-parti

biciklis piknik résztvevőit. Sőt, a szép létszámban elindult

kerekezőkhöz még menet közben is folyamatosan csatla-

koztak a város különböző pontjain, így mire a csapat leért

a Duna-partra, már több, mint 30-an lehettünk.

Egy év a Soli Deo Gloria Közösségi Házban
– Születésnapi parti május 30-án 17 órakor –
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Fenséges, lélekemelő pillanatokban lehetett része annak a
szép számú vendégseregnek, amelyik ott volt május 8-

án, szombaton a Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Körének
rendezvényén a Soli Deo Gloria Közösségi Házban. A nagy
székely mesemondó, Benedek Elek születésének 150. évfor-
dulója alkalmából szervezett kulturális esten Dzsida Jenő:
Psalmus Hungaricus című gyönyörű költeményét is meg-
hallgathattuk Soós Andrea előadásában.

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Erdély nevezetességeit bemuta-
tó könyvsorozatával a helyszínen ismerkedhettek az érdeklődők.

A szerzőpáros évek óta mutatja be különleges igényességgel
szerkesztett kiadványokkal Székelyföld páratlan természeti
szépségeit és gazdag kultúráját. Utóbbi jó alkalmat kínál arra,
hogy előadásokon ismertessék meg a fiatalabbakkal is, hogy ki-
ket veszített el nemzetünk a 90 évvel ezelőtti országcsonkítás al-
kalmával. Wass Albert után most Benedek Elek került a közép-
pontba, akinek népszerű költeményeiből és meséiből Soós And-
rea adott elő néhányat.

Az irodalmi estet kulturált vendéglátás zárta a Baráti Kör jóvol-
tából; az őzből és vaddisznóból készített pörköltek a hagyomá-
nyos magyar konyha ízeit idézték. 

Szilvay Balázs

Benedek Elek  emlékest a Közösségi Házban

A Soli Deo Gloria Közösség és a Református Egyház jeles programjai

Május 25. 17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés –
SDG Közösségi Ház

Május 25. 19:00 Ulti – Römi – Bridge – SDG Közösségi Ház
Május 26. 18:00 Beszélgetés vallásról, hitről, közéletről –

SDG Közösségi Ház
Május 30. 10:00 Szentháromságvasárnapi istentisztelet

cserkészelkötelezés – Ref. templom
Május 30. 17:00 Születésnapi hálaadás, ünneplés –

Egy éves a Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Június 6. 10:00 Ünnepi zenés istentisztelet – Reformátu

templom
Június 8. 17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés –

SDG Közösségi Ház
Június 8. 19:00 Ulti – Römi – Bridge – SDG Közösségi Ház
Június 9. 18:00 Beszélgetés vallásról, hitről, közéletről –

SDG Közösségi Ház
Június 13. 17:00 Hétkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Június 14-19. Ökumenikus Hittantábor – SDG Közösségi Ház
Június 22. 17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés –

SDG Közösségi Ház
Június 22. 19:00 Ulti – Römi – Bridge – SDG Közösségi Ház
Június 23. 18:00 Beszélgetés vallásról, hitről, közéletről –

SDG Közösségi Ház
Június 27. 17:00 Hétkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Július 5-10. SDG-cserkész építőtábor – SDG Közösségi Ház

A fenti programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel hív és vár
az SDG Közösség és a Presbitérium.

http://sdgdunavarsany.hu/     •     http://www.refdunavarsany.hu/

Lőwey Lilla

Soós Andrea
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Amikor újságunknak e számát kézbe
vesszük, sokan a Dunavarsányi
Napok ünnepi programjai körül

szorgoskodnak. Ugyanakkor az is nyilván-
való, hogy a nagy biblikus keresztyén ün-
nepek sorában szünet következik Adven-
tig. Karácsony, Nagyböjt, Virágvasárnap,
Nagyhét, Húsvét, Mennybemenetel/Áldo-
zócsütörtök és Pünkösd adják az úgyneve-
zett ünnepes félév kiemelkedően jeles nap-
jait, amelyek Szentháromság vasárnapján,
a Pünkösdöt követő vasárnapon (május
30.) véget érnek.

De mit is ünnepeltünk az említett napo-
kon az elmúlt fél esztendőben? Nagyon
gyenge hittanból és kultúrából is az, aki
könnyedén nem vágja rá, hogy: Krisztus
földre jöttét, földi szenvedését, halálát, fel-
támadását, mennybemenetelét és a Szent-
lélek kitöltetését. Ugyanakkor az igazi tar-
talmat sokszor még a rendszeres templo-
mos híveknek sem könnyű átélni. A
lényeget röviden megfogalmazni talán
még nehezebb. Most pedig ezt tesszük a

következőképpen. Ezekben az ünnepekben
azt ünnepeljük, hogy Isten a Tőle elforduló
néptől nem fordul el. Bűnünk olyan messzi-
re taszít Istentől, hogy Hozzá saját erőnk-
ből többé vissza nem mehetünk. Ő azonban
annyira szeret bennünket, hogy Krisztus-
ban eljött a földre (Karácsony) sorsunkat
magára vette, de le is győzve. Szenvedett,
meghalt (Nagypéntek), de feltámadt (Hús-
vét) és felment a Mennybe (Áldozócsütör-
tök). Egy olyan utat járt be, ami Istentől
jön és Istenhez vezet. Ezt az utat mi a bűn-
ben elveszítettük, és csak Krisztusban nyer-
hetjük vissza. Őt követve, Vele halva remél-
hetjük a föltámadást és a beteljesedésbe, az
örökkévalóságba, a mennyországba jutást.
Mindennek az értéséhez és érzéséhez
emelkedett elmére és alázatos lélekre van
szükség, amelyben a Szentlélek pünkösdi
ajándékát el tudjuk fogadni.

Sajnos jobban értjük azt az utat, ami sok-
sok zsákutcába, kudarcba, toporgásba, aka-
dályba, körforgásba, a halálba, a temetőbe
és végül nem csak a megsemmisülésbe, ha-

nem az elfelejtettségbe visz. Ez a (bűnös)
ember útja. Az embernek azonban szabad-
sága van arra, hogy ebbe az útba beletö-
rődjön, vagy ne törődjön bele, és a másik-
ra vágyakozzon. A beletörődők járhatják
egymás példáján a halál megsemmisítő út-
jait. Akiket azonban az evangélium jó híre
megérint, azok más célt látnak a lelki sze-
mük előtt. A beteljesedés céljába azonban
csak egy út vezet. A Krisztus útja, aki nem
maradt a halálban, és nem csak visszajött a
földre, hanem tovább is ment a Mennybe.

Nekünk sem arra van szükségünk,
hogy a halálból ide jöjjünk vissza, és ké-
sőbb majd egy újabb halált haljunk, ha-
nem arra, hogy a halálon át is továbbjus-
sunk az örök életbe. A földre szállt és
Mennybe ment Krisztus ezt az utat bejár-
ta, s akik őt követik, ezen az úton járnak.
Így jutnak életük teljességére. Akik pedig
a teljesség útján járnak, azoknak minden
nap ünnep, hiszen minden nap az üdvös-
séghez jutnak közelebb. 

A Presbitérium

ÚTRAVALÓ
Járt úton juthatunk a Célba

ÜNNEPi ZENéS iSTENTiSZTELET 
a református templomban június 6-án

Elhangzik:

Beethoven: Duó
Bach: C-dúr suite: Sarabande és gigue

Bach: részlet a János passióból: Es ist volbracht

Előadók:

Bálint Gábor csellóművész, Gombár Anikó fuvolaművész,
Kun Ágnes Anna operaénekes, Orgonán közreműködik Kun László.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Presbitérium.

2010. március-április hónapban
született gyermekek névsora
1. Gulyás Lili március 4.
2. Papp Piroska március 5.
3. Bánszki Bence március 24.
4. Wáhl Doroti március 26.
5. Csernoch Barnabás Viktor március 29.
6. Pápai Zora március 30.
7. Török Júlia március 30.
8. Nagy Ferenc Tibor április 7.
9. Tóth Ádám Barnabás április 18.

10. Szabó Martin április 20.
11. Csőke Roland április 22.
12. Széll Péter április 30.

2010. április hónapban
elhunytak névsora

1. Lázár Jánosné 59 évet élt
2. Szatmári Julianna 62 évet élt
3. Rostás Sándorné 74 évet élt
4. Tóth Sándor 76 évet élt
5. Gayerhosz József 79 évet élt
6. Fauszt Gusztávné 88 évet élt

2010. április hónapban
házasságot kötöttek névsora

Kerecsényi Ernő Tibor     –     Major Mária
K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni minden kedves ismerősnek, szomszédnak, aki a sze-
retett férjet, édesapát, nagyszülőt, Tóth Sándort utolsó útjára elkísérte és együttérzését ki-
fejezve osztozott mély fájdalmunkban.   Gyászoló család

Szeretettel köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, idős Rimóczi Béláné
temetésén tiszteletüket tették, utolsó útjára elkísérték és együtt éreztek velünk a nehéz na-
pokban. Hódi Józsefné, Rimóczi Béla 

Hálás köszönetünk a DUFI nálunk szorgoskodó tagjainak, hogy az ifjúságba vetett hitünket
- mely már apadt - megerősítették! Köszönettel férjem nevében is:   Bartókné Ildi néni
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• Dunavarsányban a Pozsonyi út végé-
nél közműves telek eladó 5.5 millió
forintért.
Tel.: 06/20 968-1713

• Kb. 2700 db. jó állapotú, bontott Báta-
széki csárdás cserép 60 Ft/db0 áron
eladó.
Tel.: 06/20 234-0290

• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvé-
gére is. Nyugdíjas kedvezmény. Klí-
maszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• TV, ViDEO, DVD, MiKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412

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

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

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

• Szakipari munkák minden szakmá-
ban a bontástól a kulcsrakész átadásig
minőségi kivitelben.
Tel.: 06/70 408-5755

•   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.
Hívja Vígh Máriát és társát!
Tel.: 06/24 473-486; 06/30 445-3187;
06/20 416-0464

• Dísznövénykertész kertészeti és kert-
fenntartási munkát vállal.
Tel.: 06/30 278-8304,
E-mail: robertszekely@invitel.hu

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

• Villanyszerelő munkát vállalok hétvé-
gén is. Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041

• Varrást vállalok! Alakítások, nadrág-
felhajtás, cipzárcsere, függönyvarrás.
Tel.: 06/30 451-4082 (Uhrinné)

• Szép ajándék! Váza, falra függeszthető
szárazvirág tartó, gyertya és mécses tartó
különböző színben és méretben. Egyediek!
Tel.: 06/70 269-0006

• Szálláslehetőség 8 fő részére. Ugyan-
itt horgászati lehetőség és élőállat áru-
sítás. 50 fős rendezvényterem kiadó. 
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

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.június10.
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!

PUCCOS

KUTYAKOZMETI KA

Dunavarsányban az 51-es út mentén!

Kutyák és macskák teljes körû ellátása, kérésre háznál is! 
Állateledel és felszerelés rendelhetõ!

Bejelentkezés: 06/20 386-3363
Cím: 2336 Dunavarsány, Szõlõ u. 9.
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