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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

dén új kezdeményezéssel bővült
a Mindenki karácsonya elnevezésű városi program. Civil szervezetek, cégek, intézmények vállalkoztak arra, hogy feldíszítsenek egyegy karácsonyfát, és ajándékkal
rakják körbe, hogy azokat a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat juttathassa el a kiválasztott
családoknak. Bóna Zoltán polgármester felajánlásából mintegy 40
fenyőfa sorakozott december 22én a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár udvarán. A délelőtti órákban szorgos kezek díszítették a
fákat, hogy aztán este, az óvodások és cserkészek műsora után
átadhassák azokat. A karácsonyfák kiszállításában a Városgazdálkodási Kft. „angyalai”, valamint lelkes önkéntesek segédkeztek.
Az adventi koszorú negyedik gyertyáján idén is betlehemi láng gyújtott fényt a cserkészek jóvoltából.
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Példás összefogás
a Mindenki karácsonyán

A Petôfi Mûvelôdési Ház
és Könyvtár udvarán
az idôjárástól függôen
idén is jégpálya
várja a korcsolyázni vágyókat!

§
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TESTÜLETI
HATÁROZATOK
– 2013. január 15-ei rendkívüli ülés –

A képviselőtestület úgy döntött, hogy
megvásárolja a 116/2/A helyrajzi számú, természetben Dunavarsány, Gyóni
Géza u. 5. szám alatti ingatlant
3.324.188 Ft-os vételáron a 2013. évi
költségvetés terhére, és felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
A testület úgy határozott, hogy a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság részére
haszonkölcsönbe adja 2 éves, határozott időtartamra rendőrőrs ideiglenes
elhelyezése céljából a 2336 Dunavarsány, Árpád u. 9. szám alatti, 82 m2
nagyságú szolgálati lakást. A rendőrőrs
kialakításához szükséges átalakítási
munkák elvégzésével a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft.-t bízta meg
1.500.000 Ft+Áfa keretösszeg erejéig.
Felhatalmazta a polgármestert a haszonkölcsön szerződés, valamint az átalakítási munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.
A képviselőtestület támogatta Dr.
Öveges Kristóf r. alezredes Ráckevei
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásba történő, 2012. december
16-ai hatályú kinevezését.
A testület a „Dunavarsányi Ipari Parkot Üzemeltető Kft.” részére a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig
történő használatához megadott polgármesteri hozzájárulást tudomásul
vette, egyben felkérte a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselőtestület támogatta a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás további, határozatlan idejű működtetését, továbbá úgy
döntött, hogy 2013. január 1-jétől a
Társulásban kizárólag a „szúnyoggyérítési feladat” ellátására kíván társulni,
amelyhez biztosítja tárgy évente a rá
eső pénzügyi fedezetet a tárgyévi költségvetéseiben. Felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szükséges okiratok, megállapodások aláírására.
A következő testületi ülés
2013. február 12-én,
kedden 17 órakor lesz
a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.
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VOLÁN MENETREND
Dunavarsány – Szigethalom

Szigethalom – Dunavarsány

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselôtestülete
2013. március 5-én (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart
a Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtárban.
Az eseményen a megjelent lakosoknak lehetôségük lesz
feltenni kérdéseiket, illetve elmondhatják véleményüket
a várossal kapcsolatos ügyekben.

Egy reményekkel teli év küszöbén
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2013. január 1-je rengeteg változást hozott a közigazgatásban, s így
az önkormányzatok életében is. Ez alkalomból kértem beszélgetésre
Bóna Zoltánt, városunk polgármesterét, akit – a változások mellett –
a tervezett fejlesztésekről is kérdeztem. (Riporter: Szilvay Balázs.)

• Az egyik legfontosabb változás a helyi
közigazgatásban a járási rendszer visszaállítása. Térségünkben szigetszentmiklósi központtal jött létre járási hivatal. Hogyan értékeli ezt a fejleményt?
Mindenképp örömteli, hogy egy csaknem
700 éves múltra visszatekintő rendszert sikerült a modern kor követelményeinek megfelelően életre hívni. A rendkívül széttagolt ügyintézés, az időrabló bürokrácia sokunk életét
keserítette meg az elmúlt évtizedekben. Reménységgel vagyok az iránt, hogy a kormányablakok és a járási hivatalok felállításával egy ügyfélközpontú, hatékony rendszer
kezdte meg működését. Örömteli esemény,
hogy a szigetszentmiklósi járásban Dunavarsány saját járási kirendeltséggel rendelkezik,
melyet ezentúl a volt igazgatási osztály épületében érhetnek el a dunavarsányi, délegyházi
és majosházi lakosok.
• Milyen ügytípusokkal lehet majd megkeresni a kirendeltséget?
Az okmányirodához tartozó ügyeket leszámítva mindet olyan ügyet el lehet majd intézni helyben, amelyekkel más települések polgárainak a járási központba kell fáradniuk.
Reménységgel vagyok az iránt, hogy egy
gyámügyi munkatárssal is bővülni tud a kirendeltségünk, így néhány hónapon belül
újabb ügytípusok intézhetőek majd el helyben.
• Az önkormányzati törvény módosulása
okán Majosházának döntenie kellett arról,
hogy – 2000 fő alatti település lévén – az államigazgatási feladatokat mely másik hivatallal közösen kívánja ellátni. Mint tudjuk,
Majosháza képviselői Dunavarsány mellett
tették le a voksukat. Mit jelent mindez a gyakorlatban?
Azt, hogy Majosházával közös hivatalt fogunk működtetni. Ez nem jelenti az ottani
polgármesteri hivatal megszűnését, csupán
azt, hogy az államigazgatási és jogi felügyeletet Dunavarsány jegyzője gyakorolja majd.
A majosházi lakosok továbbra is helyben intézhetik el ügyeiket.
• A másik fontos változás a helyhatóságok
életében, hogy az iskolák fenntartását az állam vette át. Mint ismert, az önkormányzatok
dönthettek arról, hogy az épületek működtetését is át kívánják-e adni, vagy azokat megtartva, maguk gondoskodnak az állagmegóvásról, karbantartásról. Dunavarsány úgy
határozott, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola négy épületét, valamint az Erkel
Ferenc Művészeti Iskolát maga kívánja fenntartani. Miért döntöttek így?
Az igazat megvallva, elsősorban lokálpatrióta szempontok domináltak az épületek megtartása mellett. Természetesen figyelembe

vettük az anyagi lehetőségeinket is, és mindezek tükrében döntöttük úgy, hogy jobb, ha a
mi kezünkben marad a döntés az intézmények
sorsát, fejlesztését illetően. Az oktatás központosítását tekintve még sok a bizonytalanság a pedagógusok körében, de biztos vagyok
benne, hogy a közoktatás állami kézbe vétele
hosszútávon a nemzet javát fogja szolgálni.
• Hatalmas terhet vett le az önkormányzatok válláról a kormány, amikor úgy döntött,
hogy az elmúlt években felhalmozott hiteleket
részben vagy égészben átvállalja. Az ötezer
lakosnál kisebb települések esetében egy az
egyben átvette az adósságot a központi költségvetés, az annál nagyobb településeknél –
így Dunavarsányban is – ezt az iparűzési adó
mértékétől tette függővé. Ott, ahol kisebbek az
ilyen típusú bevételek, 70%-ban vállalja át az
adósságot az állam, ahol jobbak a körülmények, ott 40%-ig. Városunk utóbbiak közé tartozik, köszönhetően az IBIDEN adóbefizetéseinek. A konszolidációból helyben maradó
pénzek milyen fejlesztéseket tesznek lehetővé
a jövőben?
Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném,
hogy városunknak két nagy hitele van, amelyek nem működésre felvett pénzek, hanem a
fejlesztést és a vagyongyarapodást szolgálják.
Az egyik az általános iskola bővítésére, átépítésére fordított összeg, a másik pedig a V8-as
ügyhöz kapcsolódó földvásárláshoz kötődő
adósság. Ezeknek az éves törlesztő részlete
fog most jelentős mértében csökkenni. Az
idei költségvetésnek még csak a tervezési szakaszában vagyunk, de a prioritásokat tekintve
elmondhatom, hogy az első helyek egyikén a
körforgalom megépítése szerepel az 51-es úti
csomópontban. Sajnos a kivitelezés nem miattunk késik, hiszen önkormányzatunk már
tavaly elkülönítette a beruházáshoz szükséges
önerőt, mintegy 80 millió forintot. Jelen pillanatban az államon múlik, hogy a másik felét
mikor rendeli hozzá. Az biztos, hogy a körforgalom megépül, csak az időpont kérdéses
még. Ha az idén, akkor a belterületi fejlesztésekre kevesebb pénz jut. Ha viszont ebben az
évben sem indul meg a kivitelezés – aminek
persze nem örülnénk -, akkor tervezzük a városban az elöregedett aszfaltburkolatok cseréjét, a közművesített, de útburkolattal még
nem rendelkező utcák aszfaltozását.
• Mi a helyzet a gyalogos közlekedéssel? A
járdák közül is néhány felújításra szorul…
Egyetértek. Nagyon szeretnénk mielőbb
megépíteni, felújítani a járdát a Vasút soron a
Vörösmarty utcától a Nyugati lakóparkig.
Tudjuk jól, hogy ez ma kis túlzással balesetveszélyes, amiért sokan inkább a nyílt utat
használják, ami talán még a járdánál is veszélyesebb.

• Ugyancsak nem tartozik a város büszkeségei közé a Halász Lajosné utcai sporttelep.
Itt terveznek-e valamilyen fejlesztést?
Olyannyira, hogy a DTE már tavaly nyert
műfüves pálya építésére pénzt az MLSZ-től.
Mindazonáltal terveink között szerepel az
egész sporttelep felújítása, kulturáltabbá tétele. Ennek része a mostani pályaház lebontása,
és egy új megépítése, parkoló kivitelezése, valamint – a műfüves pálya mellett – egy aszfaltos pálya kialakítása. Reménység szerint a kerítés cseréjére is futja majd a teljes ingatlanon.
• Milyen fejlesztéseket terveznek a parkokban, udvarokon, közterületeken?
Szeretnénk rendbe tenni az új iskola, valamint az óvodaépületek kertjét, udvarát. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti területet
is rendezni kívánjuk, és gondolkodunk még
egy-két új játszótér megépítésében is. Mindezek megvalósítása a közeli terveink között
szerepel, ám, hogy ezeket pontosan mikor tudjuk megvalósítani, a korábban említett okokból
kifolyólag nem csak rajtunk múlik. Ugyancsak
szeretnénk, ha sikerülne megoldani a kis vasúti
átjáró biztonságosabbá tételét egy sorompóval,
valamint a Nagyvarsányban az 51-es úton való
átkelést egy gyalogosátkelő létesítésével.
• Van olyan változás, amiről már szerencsére múlt időben beszélhetünk. A szennyvíztisztító telep szaghatásától úgy tűnik, sikerült megszabadulni. Tartósnak tekinthető ez az állapot?
Nagyon bízom benne, hogy igen. Természetesen ahol gépek működnek, lehetnek
olyan kisebb, rövidebb időszakok, amikor a
karbantartások miatt átmeneti szaghatás érzékelhető. Ez azonban korántsem hasonlítható
össze a korábbi állapottal, s azt gondolom,
ezért senki sem ragad majd telefont. A telep
vezetése minden tervezett karbantartásról
igyekszik időben informálni a lakosságot, ezzel is elkerülve a meglepetéseket. Ez a telep
az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy
tud normálisan működni, s a lakossággal jó
viszont ápolni.
• Polgármester úr, kívánok az újesztendőre
is jó egészséget, s azt, hogy az elmondott fejlesztések közül minél több valósulhasson meg
2013-ban!
Köszönöm a beszélgetést, és kívánok Dunavarsány minden polgárának áldott, sikerekben és egészségben gazdag újesztendőt!

Az interjú bővebb formában megtekinthető a városi televízió honlapján, a
www.duna-media.hu oldalon, a Dunavarsányi Magazin rovatban.

Dunavarsányi Napló

4

Változás az építéshatósági ügyintézésben

A

törvényi változások okán Szigetszentmiklós jegyzője illetékes Délegyháza,
Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl településeken építésügyi hatósági jogkörben eljárni.
Az Építéshatósági Osztály címe:
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.

Elérhetőségek:
Telefon: 06/24 505-544 • E-mail: epiteshatosag@szigetszentmiklos.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-18.00, Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00, Péntek: 8.00-12.00

Örömteli „kis” pillanatok

D

ecember 19-én Nagyvarsányon, a Petőfi
Klubban tartották meg a hagyományos
karácsonyi ünnepséget, melyen a nagyvarsányi SÜNI CSOPORT „A kis girbe-görbe fenyő” című mese dramatizálásával szórakoztatta a jelenlevőket.
Nagyon-nagyon büszke voltam az ovisaimra, mert kisebbek és nagyobbak közösen felejthetetlen pillanatokat szereztek mindannyiunknak!
Halma Edina
óvó néni

Köszönetnyilvánítás

K

öszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
gyermekünket illetve unokánkat, Bathó
Norbertet utolsó útjára elkísérték, és mély fájdalmunkban osztoztak velünk. Bathó család

F
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Ifj. Dr. Fábián Miklós
06/30 951-0507

ÁLLATORVOS
rendelési ideje:
Hétfô, szerda, péntek:
16.30-18.00-ig
Kedd, csütörtök:
16.00-17.30
Szombat:
10.00-11.30

Megszűnt a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

ájó szívvel búcsúznak a Dunavarsány Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Stelczer Ferenc Józsefné Marikától, aki 2012.
november 26-án 64 éves korában elhunyt.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként 6 éven át a legmesszebbmenőkig segített a romák és nem romák támogatásában, és főleg a kulturális programokban. Dunavarsányban az M.C.D.SZ. oszlopos tagjaként, mint
ügyvezető elnök teljesítette feladatát zökkenőmentesen.
Leírhatatlan köszönettel tartozunk neki az M.C.D.SZ. országos elnöke, dr.
Náday Gyula nevében is. Nyugodjon békében a budafoki temetőben!

Ezúton kívánom tájékoztatni Dunavarsány lakosságát, hogy mivel a
helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek száma – Stelczer Ferenc Józsefné – halála okán három fő alá csökkent, és nincs
olyan jelölt, aki a megüresedett helyet betöltené, nemzetiségi önkormányzatunk megszűnik. A vonatkozó jogszabályok, és a Helyi Választási Bizottság határozata értelmében jelen esetben nincs lehetőség időközi választás kitűzésére.
Szabó Sándor
elnö, M.C.D.SZ.

Távozott közülünk a város legidôsebb polgára

J

urás Jánost 104. életévében szólította magához a Teremtő. A sokszoros déd- és üknagyapától január 11én vettek végső búcsút a kisvarsányi temetőben szerettei, ismerősei, barátai.
János bácsi 1909. október 21-én született Kerekegyházán, de csaknem 60 éve

élt Varsányban. Tiszteletére rendezett
születésnapi meglepetést 2009 októberében az Őszirózsa Nyugdíjas Klub a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Az
akkor 100 esztendős Jurás János kedélyesen beszélgetett a megjelent családtagokkal, köztük nyolc ükunokájával.

Az eseményen Bóna
Zoltán polgármester is
köszöntötte
az ünnepeltet, aki az önkormányzat
elismerése
mellett átvehette a Magyar Köztársaság Kormányának nevében küldött írásos
miniszterelnöki üdvözletet.
A Dunavarsányi Napló szerkesztősége
ezúton búcsúzik Jurás Jánostól, kívánva
családjának vigasztalást, fájdalomban
való enyhülést, és az emlékek méltó ápolását!
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012 januárjában egy gyönyörű téli
napon a kisvakondokok birtokba
vették a vadonatúj csoportszobát
(amely akkor, még a kezdet kezdetén halacska csoportnak indult). 26 kisvakondok fúrná is a földalatti üregeket, elkészítené a járatokat, a sokak számára boszszantó kis buckákat, a vakondtúrásokat,
ha ez a csoport épp nem az emeleten lenne. S hála a kiváló óvodapedagógusoknak és a dadus néninek, nyugodt, érdeklődő és okos kisvakondokok járnak ide.
Kati néni nemrég költözött a városba,
tapasztalt pedagógus, Betti néni pályakezdő, és a dadus nénivel együtt tősgyökeres Dunavarsányi.
Szeptemberben 10 új kis gyerek csatlakozott a csoporthoz, mára már ők is beleszoktak az óvodai életbe, és a többi gyerekkel együtt aktívan részt vesznek a foglalkozásokban és játékokban. Az óvó
nénik érdekes és különleges ötletekkel,
programokkal színesítették a gyermekek
életét.
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Óvó nénik:
Gál Zoltánné (Kati néni)
Szűcs Bernadett (Betti néni)
Dadus néni: Csorvás Mária

Októberben az őszi zöldségekhez és gyümölcsökhöz
kapcsolódóan lovas kocsival
kirándulni mentek egy helyi
tanyára. A kisvakondokok itt
lelkesen megnézték a szőlőtőkéket, szüreteltek, megtanulták a zöldségek, gyümölcsök nevét, majd egy forró tea és finom
süti elfogyasztása után önfeledten játszottak.
Az Alma héten gyümölcssalátát készítettek, sünit formáztak, mondókát tanultak és mesét játszottak el.
Novemberben a Márton napra készülődtek a gyerekek; akkor minden tevékenységet az óvó nénik a liba köré építettek. Megismerték Szent Márton legendáját, aki a koldusok és a katonák
védőszentje. A történet szerint Márton
már 12 éves korában rájött, hogy életét
Istennek és az emberek megsegítésének
kell szentelnie. Egyszer odaadta a köpenyét egy rászoruló koldusnak; jótetteit

látva püspökké akarták választani. Ennek
hallatára elbújt egy libaólban, de a libák
hangos gágogásukkal elárulták ottlétét. A
kisvakondokok is mondókáztak, gágogtak, libasorban meneteltek, eljátszották a
gyertek haza ludaim játékot is.
Decemberben megilletődve várták a
Mikulást, énekeltek, szavaltak az öreg
bácsinak.
Nagyon szeretnek a gyerekek ebbe a
csoportba járni, ragaszkodnak egymáshoz és a felnőttekhez is, hiszen változatos
tevékenységekkel, szeretetteljes légkörrel, gyermekközpontú neveléssel biztosított az egészséges fejlődésük.
Balogh Hajnalka

Óvó nénik:
Szappanos Mariann (Mariann óvó néni)
Kovácsné Straub Katalin (Kati óvó néni)

Dadus néni: Wágner Jánosné (Erzsike néni)

B

óbita tündérvilága az I. épületben
található, 28 kisgyermek repül be
reggelente a tündérszárnyain, ebből 27 tündér ősszel már iskolába megy,
egy középsős pedig tündér marad.
A bóbiták izgatottan várták az adventi
időszakot. Megismerhették az adventi
koszorú jelentését, a négy gyertya szimbólumát.
December 6-án a jóságos öregúr, a Mikulás is meglátogatta a csoportot, a bóbiták versekkel és énekekkel köszöntötték
őt. Tudjuk, hogy tündérországban is előfordulnak csínytevések, de a Mikulás
egész évben a nagy távcsövében látta,
hogy ezek a tündérkék többnyire szófogadóak.

December 13-án a Luca
napi vásári forgatag kezdődött, amelyre kreatív szülők
készíthették a portékájukat,
amelyeket a szemfüles vásárlók meg is vehettek, hogy
a befolyt összeggel támogassák a bóbiták ballagási
meglepetését.
Az év legszebb ünnepe az óvodában is
a karácsony, amelyet tartalmas készülődés előzött meg. A bóbita tündérek ajándékot készítettek a szülőknek, s a csoport
felnőttjei szintén meglepetéssel kedveskedtek a gyermekeknek.
Mielőtt a város adventi koszorúján a
negyedik gyertyát is meggyújtották volna, a művelődési ház előtt egy izgatott
gyerekcsoport várakozott fellépésére. A
városi karácsonyt a bóbita csoport műsora nyitotta meg, ahol a nagy hideg ellenére a tündérkék versekkel, dalokkal szórakoztatták a közönséget. A gyerekek ügyesen megjegyezték, hogy ki, ki után
következik a versmondásban, egy-egy

vers után melyik ének következik. Ebben
az évben a Bóbiták már igazi nagycsoportosokká váltak.
Balogh Hajnalka
Weöres Sándor: A tündér

Bóbita, Bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Békahadak fuvoláznak,
Sáskahadak hegedülnek.
Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali ködfal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpekirály, fia, lánya.

Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, ígér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.

Itt járt a Mikulás!
Dunavarsányi Napló
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ok-sok gyermek örömére december 9-én ismét ellátogatott Dunavarsányba a Mikulás!
A Szent István téren, a Bakterház Pizzéria vendégül látta a gyerekeket és szüleiket sültgesztenyével, teával és forralt borral, a Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre pedig gondoskodott
róla, hogy minden gyermek kapjon ajándékcsomagot.
Köszönjük a Bakterház Pizzériának, minden támogatónknak és segítőnknek, hogy a hideg téli
délutánon közreműködésükkel melegséget tudtunk varázsolni a gyerekek és szüleik szívébe!
Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre tagjai

TÉLŰZŐ MULATSÁG

2013. február 23-án (szombaton) a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

Közhírré tétetik!
A tél február végén Dunavarsányból elűzetik!

Mindenki kapja elő régi rongyát, bocskorát, vegyen magára maskarát!
Legyen kéznél kereplő, fedő és fakanál,
így lesz majd kerek a hagymaszagú bál!

Program:

15.00
17.00
17.30

Akinek búja, bánata vagyon, rója azt föl papírosra,
azt’ tűzze a télbanya szoknyájára.
Szombaton az nyűgöt, szenvedést télbanyával együtt vetjük máglyára!

Népi kézműveskedés és játszóház
Harsogó téltemető felvonulás a művelődési ház körül
Máglya gyújtás és Kiszebáb égetés
A hamu felett a télből a tavaszba ugrunk!
Kezdetét veszi a mulatság
A program ideje alatt meleg teával, zsíros kenyérrel kínáljuk a résztvevőket.

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. Tel.: 06/24 534-250, e-mail:muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

VÁSÁROK

a mûvelôdési házban

Január

22. 9-15h-ig

Vegyes vásár

29. 9-13-ig

Termékbemutató

31. 9-12h-ig

Vegyes vásár

28. 14-16h-ig Vegyes vásár

30. 16-18h-ig Látásvizsgálat
Február

13. 16-18h-ig Látásvizsgálat
19. 9-12-ig

Vegyes vásár

Január 29-én, kedden
ismét

SENIOR
FOGLALKOZTATÁSI KLUB
14 órától
a Petôfi Mûvelôdési Ház
és Könyvtárban!
Minden álláskeresôt szeretettel
várunk!
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Kedves Dunavarsányiak, Lakótársaink!

z Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a 2012-es év jó
tapasztalatai alapján idén is 12 fordulós vetélkedőt hirdet meg a varsányi családok, baráti és munkahelyi társaságok, ifjúsági közösségek és egyéni versenyzők részére 2013 januárja és decembere között
„EGYFORMA SZÓ A SZÁNKBAN” címmel.
A vetélkedő témája – mint az a címből is adódik – az egykori és a jelenlegi Magyarország múltja és jelene, történelme, művészete, népművészete stb. Az egyes fordulók kérdései – az elmúlt esztendőhöz hasonlóan – a Dunavarsányi Naplóban jelennek meg. A fordulók megfejtéseit minden hónap 10-éig kérjük megküldeni e-mailben
(muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban is leadható a művelődési ház irodájában.
Jó játékot, sikeres megoldásokat kívánunk!

1. A vár a szlovéniai magyarok központi településén látható. Neve a város folyójának, a szláv ugar, parlag főnévből származtatott nevéből ered. Várát először 1272ben említik, ekkor a Hahót nemzetség tulajdona. 1314-ben Kőszegi János foglalta
el. 1323-ban Károly Róbert visszaadta Hahót Miklósnak. A Hahót nemzetség neve
a 14. században Bánffyra változott. Ebben a században piaci jogot is kapott. Egyházközségét a források először 1334-ben említik. Mi a város és a néprajzi tájegység neve, amely a Rábavidék mellett a Muravidéket is magában foglalta/foglalja, és amely a trianoni békediktátum óta Szlovénia része?
2. A Vajdaság Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben magyarok
által lakott területe, közigazgatásilag
autonóm tartomány. Három nagy folyója három nagy földrajzi egységre
osztja a tartományt. Mi a három
nagy folyó és az egyes tartományok közismert neve?
4. Az alábbi rövid versrészletet a játékunk címszavához felhasznált
versből idézzük.
„Egy földön, egy hazában, / égve
egyforma lázban, / hidegben, nyári
lángban, / egyforma szó a szánkban.”
A vers költőjének neve?

5. A Délvidék egyik legrégibb települése, azon vajdasági városok
egyike, ahol a magyar lakosság van
többségben, így a vajdasági magyarság egyik legfontosabb kulturális központja. A hódítók ellen
egyesült hadak a város határában
világtörténelmi jelentőségű csatát
nyertek a török csapatokkal szemben. Ezzel a győzelemmel szabadult fel majdnem egész Magyarország az oszmán hódítás alól. E csata következménye az 1699-ben
megkötött karlócai béke. A győztes
sereg kapitánya, a csata helyszíne
és időpontja?

3. Egy Magyarországon (is) élő
délszláv népcsoport télűző/tavaszköszöntő népszokása a Busójárás. A
legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. A „műsor” fő eleme a partraszállás, melynek során a túlparti
„Szigetről” eveznek át ladikokon a
busók a jelmezes, táncos busófelvonulásra. A busójárást rendező, azt
életben tartó népcsoport neve?

6. Pressburg,
Prešporok, helyenként Wilsonovo
mesto,
avagy Prešporek néven szereplő város címere. 1993-tól
főváros. Milyen néven, melyik ország fővárosa?

7. Források szerint a Vereckei hágón
átkelt magyar seregek 894-ben foglalták el a Laborc fejedelemnek otthont adó várat. Anonymus krónikája
szerint itt adta át Álmos fiának, Árpádnak a fővezérséget.
A város neve?

8. A „Primaciálny palác“ 1778 és
1781 között épült az egykori püspöki ház helyén, Batthyány József esztergomi érsek rendeletére és költségére. Az épületet építő udvari építész neve?
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Így legyen ötösöm?
A

zt mondják, az emberek az álmaikat veszik meg, amikor lottószelvényt töltenek ki. Szinte valamennyien kipróbáltuk már a szerencsénket, én például, amikor életemben először lottóztam, kettes találatom volt, és kb. 1500 Ft-ot nyertem. Persze vannak nálam sokkal szerencsésebbek, akiknek négyes vagy akár ötös találatuk is volt
már. Igen, őket szerencsésnek szokás nevezni, de lehet, hogy téves ez
a jelző, hiszen megszámolni sem lehet, hogy hány lottómilliomosnak
fordult fel fenekestül az élete. De pontosan min mehet keresztül egy lottónyertes? Erről kérdeztem Dr. Balogh Péter pszichológust. (Az interjú
a Lakihegy Rádió egyik délutáni műsorában hangzott el, a riporter
Petró Karesz – szerk.)

Eufórikus érzés, mikor az ember a lottóötöst megnyeri. Ezt az érzést nagyon nehéz utána feldolgozni, mert másnap föl
kell kelni, és utána a mindennapokra lebontva kellene valahogy működtetni.
Alapvetően itt indulnak el a problémák,
mert nyilván az összeg nagyságától függően változik ez az egész feldolgozási folyamat, és a túl nagy összegeknél van a probléma, amit reálisan nem tudnak elkölteni
az emberek.
• Magyarországon kb. 15 ember mondhatja el magáról, hogy lottón nyerte a
milliárdjait, de egyikük sem kérte a Szerencsejáték Zrt. tanácsadójának segítségét. A tanácsadó megoldást jelentene
egyáltalán?
Egy ilyen helyzetben majdhogynem
csak a tanácsadó tud segíteni, mert ekkora
összeg elköltéséhez nem vagyunk hozzászokva. Most minimum százmilliós nagyságrend fölötti összegről beszélünk, ami
akkora, hogy egy normálisan mindennapjait élő ember vagy család nem képes befektetni úgy, hogy maradjon is, illetve,
hogy hozamot is tudjon produkálni.
• Az emberek többsége (10-ből 9) átlagosan másfél év alatt elkölti a nyereményét, utána pedig egyszerűen nem képes
feldolgozni a történteket, és sokkal roszszabb élethelyzetbe kerül, mint előtte. A
pénzügyi tanácsadó szerint ennek a gyors
visszaszegényedésnek az oka, hogy van,
aki megtanult bánni a pénzzel, és van,
aki nem.
Pillanatok alatt elszórják a pénzt, és a
környezete is eltűnik mellőle. Ilyenkor
szoktak megjelenni azok a rokonok, akiket sosem látott; hirtelen mindenki barátja
lesz a nyertesnek, aki egy ideig középpontba kerül, és hozzá is szokik a fényűzéshez, mert egy átlagos embernek ez egy
óriási – pozitív értelemben – trauma. Pszichésen jól diagnosztizálható tüneteket, betegségeket eredményezhet: szenvedélybetegségek kialakulása, extrémebb esetekben akár drogfogyasztás, hazárdjátékok,
tehát mindenképpen valamilyen befekte-

tési dolgot hajszolnak, ami irreális haszonnal kecsegtet.
Collie Rogers 16 éves korában,
2003-ban nyert majdnem 2 millió fontot (közel 700 millió forintot), amit
2009-re szinte teljesen elköltött. Mostanra összesen 20.000 fontja maradt. A
pénz nyaralásokra, italra, mellplasztikára és nagyjából 6 kg kokainra ment
el. Rogers ma már úgy gondolja: jobb
lett volna, ha nem is nyer a lottón.
- Most, hogy tudom azt, amit tudok,
jobb lett volna, ha visszaadom a pénzt.
Az elmúlt hat évben nagyon lecsúsztam. Olyannyira, hogy egy ponton azt
hittem, sosem mászom vissza. Egy vagyont költöttem kokainra, egy gonosz,
mocskos drogra, ami szétszakítja az
életet.
Rogers egyébként egy boltban dolgozott, amikor 16 évesen nyert a lottón.
Ekkor óránként 3.6 fontot (ami nagyjából 1000 Ft-nak felel meg) keresett,
ami Angliában kifejezetten alacsony
órabér. Problémáiért volt barátját,
Nicky Lawsont okolja, aki nem sokkal
azután jött a képbe, hogy a lány megnyerte a pénzt.
- Igen, élveztem, hogy gyors autókat
vezetek, hogy nyaralásokra költök, de
őszintén: igazán örülök, hogy a pénz
nagyja elfogyott.

• Ha már szóba került: az emberi
kapcsolatokra (rövid és hosszú távon)
hogyan hat ki ez a felkavart állapot a
lottóötös megnyerése után?
Rövid távon mindenki barátjává válik
az embernek, egy idő után mindenki kér.
Ha az ember elkezd adni, akkor ennek
egy pillanat alatt híre megy. Nagyon
népszerű lesz, és nem veszi észre, hogy
ez tulajdonképpen neki kerül pénzébe.
Hosszabb távon ezek az emberek, akik
kértek tőle, és mondjuk neki lenne bármiféle apróbb problémája, elfordulnak
tőle, mert addigra már érdektelenné válik ez a kapcsolat. A régebbi, stabilabb
kapcsolatok azok, amelyek képesek mű-
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ködni egy ilyen élethelyzetet követően is,
az új nexusok pedig tiszavirág életűek.
• Hogyan éli meg a milliomossá, milliárdossá válást egy 18 éves, egy középkorú és egy nyugdíjas?
Egy fiatal, ha eddig nem volt felkészülve a pénzzel kapocsolatos dolgokra, például pénzügyekkel nem foglalkozott, vagy
nem ismeri a gazdaság működését akár tanulmányaiból, akár családi tapasztalataiból, akkor pillanatok alatt eltűnik a pénz.
Rettentő gyorsan lehet venni sportkocsikat és egyéb luxus cikkeket. Talán a fiatalok a legveszélyeztetettebbek. Egy stabil,
középkorú ember esetében már nyilván
van család, ott már nem egy ember nyeri
meg az összeget. Ott megjelenik a gyermekeinkről való gondoskodásnak az igénye, tehát valamilyen befektetés is létrejöhet, bár nyilván ebben az esetben is van
fokozott veszély az élet habzsolására. A
nyugdíjasok pedig már jelentős élettapasztalattal rendelkeznek, aminek függvényében jobban oda tudnak figyelni. Ők már
képesek biztonsági vésztartalékot képezni.
Az angol Stewart Donelly 17 évesen,
1997 novemberében tett szert nagyösszegű, 2 millió fontos (mintegy 700
millió forint) nyereményére. Arról lett
ismert, hogy kólával ünnepelte a sajtó
előtt nyereményét, mivel hivatalosan
még nem ihatott pezsgőt. Nyereményéből vett egy szép házat szüleinek és
magának. Később beszámolt a sajtónak
arról, hogy mekkora teher volt neki és
családjának a médiaérdeklődés középpontjában lenni. Utálta, hogy még sátrakat is vertek a házuk körül a kíváncsiskodó emberek. Társaságkerülő lett.
Legtöbb idejét otthon, a televízió vagy a
számítógép előtt ülve töltötte. A történet
vége is szomorú: 2010. januárjában, 29
évesen holtan találták otthonában, öngyilkosságot követett el.

A konklúzió? Legfontosabb, hogy a
magyar lottónyertesek okosan teszik,
hogy nem vállalják a nyilvánosságot,
mert a bulvár sajtó igen negatív hatással van az ember életére. Az is biztos,
hogy valaki, aki még a gyermekkorból
épphogy kilépett, nehezebben viseli a
pénz „súlyát” vagy éppenhogy nem érzi
azt, hiszen még soha nem dolgozott meg
érte. Biztos, hogy nehezebb megtalálni
ebben az életkorban a helyes utat, jól
jön egy józan szülő vagy rokon, esetleg
szakember, aki tanácsot adhat egyrészt
a pénz kezeléséhez, másrészt a pszichológiai sokk elviseléséhez, amit a nyeremény okoz.
... vagy egész egyszerűen: gondoljuk
át, hogy érdemes-e szerencsejátékot
űzni!
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Ú T R A V A L Ó

Te vagy az én szeretett fiam…

hagyományos, népi/egyházi kalendárium szerint január 6-án,
Vízkereszt napján véget ért a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődött a
Farsang. De mit is jelent Vízkereszt ünnepe? Mi történt akkor?
Az Evangéliumok – különös tekintettel
Lukács Evangéliumának 3. fejezete első
23 versére – Jézus Krisztus Keresztelő
János által történt megkeresztelését írják
le, s erre a napra, alkalomra emlékeztet a
Vízkereszt ünnepe. Krisztus keresztelésén pedig az a rendkívüli esemény történt, hogy mennyei szózat hangzott: Te
vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm (22. vers), és galamb formájában a Szentlélek szállt alá. Ebből a történetből, és Jézus későbbi életéből képet
alkothatunk arról, hogy mit is jelent az
Isten szeretett Fiának lenni. Ez azt jelenti
Krisztus esetében, hogy imádságos kapcsolatban van az Atyával, ellen tud állni a
kísértésnek, vállalni képes minden szenvedést az Atya akarata szerint, kész áldozatot hozni el egészen a kereszthalálig, és
kész kínokat elszenvedni el egészen a
poklokig. De a „szeretett Fiú” győz, feltámad a halálból, és bűnbocsánatot, remény-

séget és üdvösséget szerez az egész emberiségnek. Krisztusban így jelenik meg a
szeretett isteni fiúi lét gyönyörűsége.
Hitünk szerint Krisztus miatt, az Ő áldozata árán mi is újra Isten gyermekeinek neveztethetünk. De meg kell vallanunk, hogy mi sokszor nem hallgatunk
Rá, nem szólunk hozzá, sokszor a tékozló fiú útjára térünk. A kísértéseknek nem
tudunk ellenállni, az áldozathozatal
készségét visszautasítjuk. Ilyenkor pedig
a tékozló fiú bátyjához leszünk hasonlóak. De ezek közepette is hisszük és reméljük, hogy mindaddig Isten szeretett
gyermekei vagyunk mi is, ameddig a felsorolt gyarlóságok fájnak nekünk.
Ameddig nem önhitten hagyjuk el az
atyai házat, hanem Krisztusba vetett hittel mondjuk naponta: „Mi Atyánk… bocsásd meg a mi vétkeinket”.
Legtöbben, akik meg vagyunk keresztelve, nem emlékszünk keresztelésünk
körülményeire, hiszen az kisgyermek korunkban történt. De mindannyiunknak
emlékeznünk kell minden nap keresztségünk lényegére, amikor bennünket is néven szólított a mi mennyei Atyánk, s bár
azt nem mondta, hogy gyönyörködik

bennünk, de azt igen – Fia által –, hogy
„veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig”.
Az újesztendő első hónapjában boldogok azok, akik saját és környezetük gyarlóságai közepette és ellenére is úgy kezdik a 2013-as évet, hogy tudatosan tudnak isteni gyermekségükről, amelyet
kegyelemből, Krisztus érdeméért fenntart a mi mennyei Atyánk. Nem árvákként és céltalanul élhetjük le tehát az
újesztendő új napjait, hanem azzal az isteni ígérettel, hogy egyszer mindenek újjá lesznek. Az avulásnak és a romlásnak
idejében Isten gyermekei tudnak a megújulásról, a megelevenedésről, amelynek
szép élményeit már az időben is megélhetjük, s amelynek teljessége az örökkévalóságban vár ránk.
A keresztségben – történhetett az bármilyen régen, vagy történhet az előttünk
lévő időben – Isten szeretett gyermekeivé leszünk, akik az új időhöz új kegyelmet kapnak mindaddig, amíg mindez az
idők teljességében tökéletessé lesz. Így
kíván boldog újévet városunk minden
polgárának a
Presbitérium

Jótékonysági cserkész farsangi bál
várja Dunavarsány népét
február 9-én, Farsang utolsó szombatján
19 órai kezdettel az SDG Közösségi Házba.

A műsorban a cserkészek énekes seregszemléje, valamint a rover
cserkészek vidám jelenete indítja az emelkedett, színvonalas hangulatot.
A vacsora alapanyagát nosztalgiázó marhalábszárak adják,
minőségét pedig szakavatott kezek garantálják.
Az értő fülek és a fürge lábak nem fognak csalódni
Máté Jancsi és barátai muzsikájában sem.
A műsor megtekintése 1.000 forint.
Asztalfoglalás vacsorával 3.500 forint.
Jegyek a cserkészparancsnoknál (06/30 287-0283),
a cserkészvezetőknél, valamint az
SDG Közösségi Házban működő boltban igényelhetők.
A bál bevételét a csapat vízitelepének
építésére fordítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tombolaajándékot szívesen fogadunk.

Tisztelt Dunavarsányi
Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Délegyházi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület,

mint közhasznú szervezet,
az Önök érdekében a múlt
évben Délegyházán és
környékén
közel 40 alkalommal végzett
tűzoltási, kárelhárítási
és mentési feladatokat.
A nagy nyári melegben
folyamatosan locsoltuk
a poros utakat.
A jövőben is szeretnénk
a lakosság megelégedését
kiérdemelni, ezért kérjük,
hogy adójuk

1%-ának

felajánlásával támogassák
egyesületünk munkáját.

Adószámunk:
18726826-1-13

A Délegyházi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagsága
nevében köszönjük!

Sportos évbúcsúztatás
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2012. december 16-án 10 csapat részvételével az iskola tornacsarnokában zajlott le a hagyományos óévbúcsúztató
teremlabdarúgó torna.

A képen a győztes Royal FC, álló sor balról jobbra: Keresztes Márton, Kovács István, Kulimak József,
Venczel Sándor, Dávid István, Lindvurm Attila.
Guggolnak balról jobbra: Majzik Adrián, Krasznai István, Jónás Barnabás, Juhász Richárd, Hámori Zoltán.
(A képről lemaradt: Jónás István.)

A döntő után következett az eredményhirdetés; minden résztvevő csapat
emléklapot kapott. Az első 3 helyezett
kupával és egy-egy üveg pezsgővel is
gazdagodott. Díjaztuk a torna legjobb
kapusát: Kreisz Viktor (S-Team SE), és
a torna gólkirályát: Berta György (8
gól). A nevezési díjakból befolyt összeget a “Karácsonyi felajánlás a rászoruló
családoknak” ajánlottuk, ami a Városi
Karácsony nevű ünnepségen, december
22-én került átadásra.
Szeretnék köszönetet mondani a dunavarsányi polgármesteri hivatalnak a kupákért, oklevelekért, és hogy biztosította
a tornacsarnokot a torna lebonyolításához. Továbbá köszönettel tartozom azoknak, akik segítettek a torna lebonyolításában. És persze a résztvevő csapatoknak a
sportszerű játékért. Jövőre újra találkozunk!
Krasznai István
szervező
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E

z volt az első alkalom, amikor 19
csapat jelezte a részvételi szándékát, de sajnos nem tudtam minden csapat nevezését elfogadni. Aki lemaradt a tornáról, attól ezúttal is elnézést kérek!
Mint minden alkalommal, idén is két,
5-5 csapatos csoportban zajlottak a mérkőzések a két-két továbbjutó helyért.
9:00-kor el is kezdődtek a csoportmecscsek, és egészen fél 4-ig tartottak, mire
kiderült, hogy a két csoportból mely
csapatok jutnak tovább. Így alakult ki az
elődöntők párosítása. S-Team SE –
Jorkyball FC 7:2, Macron – Royal FC
0:1.
A két vesztes csapat mérkőzhetett a 3.
helyért, a két győztes pedig készülhetett
a döntőre. Érdekesség, hogy a 3. helyért
mérkőző Macron és a Jorkyball FC csapatai a csoportmérkőzések során már találkoztak, ahol a Macron 6:1-re győzött.
Most viszont a Jorkyball FC visszavágott a vereségért, és 3:2 arányban nyert,
így megszerezte a 3. helyet.
A döntőbe jutó két csapat szintén játszott egymással rögtön az első csoportmeccsen, ahol az S-Team SE 2:1-re
győzte le a Royal FC csapatát, de a döntőben itt is sikerült a visszavágás. Royal
FC – S-Team SE 3:1.
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

DUNAVARSÁNY APRÓBAN

• 50 fős bulizó helyiség kiadó a Farmer
tavon szülinapra, névnapra, keresztelőre,
házassági évfordulóra, ballagásra,
és helyben kemencében sült ételeket
készítünk, bográcsozunk kívánság
szerint. Szálláslehetőség.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)
• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968; Dunavarsány,
Görgey u. 6/a.
• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő
javítása garanciával.
www.galservice.hu
Tel: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Hűtőgép javítás garanciával
hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

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

• Kőműves munkát vállalok: betonozás,
falazás, vakolás, térkövezés, külső
hőszigetelés kedvező árakkal!
Tel.: 06/20 282-6367; Dunavarsány,
Görgey utca 11. (Ripp Zsolt)

Meghívó

ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
06/70 382-3662
Dr. Kun László háziorvos
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben
06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Vízhányó Anita védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére:
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 9-11
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János:
06/70 938-2905
Grajczár László:
06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor:
06/70 382-3660
Posta
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Gázszervíz! Bármilyen típusú
gázkészülékek javítása! Bíró Gyula
gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552
• BÖLCSőDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Matematika, fizika korrepetálást
vállalok!
Tel.: 06/20 558-4555

• 2013. február 1-jén nyílik az új
műkörmös szalonom Dunavarsányban!
30% KEDVEZMÉNNYEL várok
minden női és férfi vendéget
manikűrre és műköröm építésre,
akik előre időpontot egyeztetnek a
06/30 323-5029-es számon!
Várok mindenkit nagyon sok
szeretettel!
• Pedikűr, manikűr, gél- lakk,
talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés,
körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

Szeretettel meghívjuk Önt

a Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesület által szervezett

Natúrparkkal a környezettudatos jövőért

előadására,

amely 2013. január 30-án, szerdán 18 órakor kezdődik

a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Minden érdeklődőt várunk!

A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás Programja támogatásával valósul meg.

Érdeklődés: kisdunanatur@gmail.com,
+36/20 938-2774 (Herendi Péter)

www.rackeveikisdunanaturpark.shp.hu
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Minden nap friss hírek
Dunavarsányról

H

a szeretne naprakész információkkal rendelkezni a városról, ha szeretné már a megjelenés előtt olvasni a Dunavarsányi Naplót, látogasson
el a Lakihegy
Rádió
megújult weboldalára, ahol minden nap friss híreket találhat városunkról, a dunavarsányi rovatban pedig már napokkal a postai
kézbesítés előtt megtalálhatja újságunk legfrissebb
számát.
A helyi témában készült interjúkat, beszélgetéseket
meg is hallgathatják az oldalon a hírekhez csatolva,
vagy a Hangos archívumban, a Mozaik műsorában.

www.lakihegyradio.hu
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Dunavarsányi Magazin
a DunaMédiában

A

városi televízió, a DunaMédia minden héten
friss műsorral jelentkezik Dunavarsányról. Első
ízben csütörtök esténként, 19 órakor láthatják az új filmet a PR Telekom hálózatában a
C10-es csatornán, majd több alkalommal ismétlések
formájában.
A műsorok visszamenőleg is megtekinthetők a Duna Média weboldalán, a www.duna-media.hu címen.
Legfrissebb produkciók: Évértékelő, Adventi
hangverseny, Kormányzati tájékoztatás, Civil a
pályán.

