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Testületi határozatok

2013. július 16-ai rendkívüli ülés

A képviselő-testület a Weöres Sándor
Óvodában a 2013/2014-es tanévben a státuszok számát 4 fő pedagógiai asszisztenssel,
valamint 0,5 fő óvodapszichológussal növelte, figyelemmel arra, hogy a státuszbővítés
költségvetési fedezetét a központi költségvetés biztosítja.
A testület pályázatot írt ki a Dunavarsány
Város Önkormányzat Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására, miután a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán 2013. március 8-án megjelent pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
Felkérte a testület a polgármestert, hogy a
pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közszolgálati Állásportálján, valamint a helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy tulajdonba kívánja venni a dunavarsányi 1762
hrsz.-ú, 1763 hrsz.-ú és a 793/4 hrsz.-ú, a
Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanokat. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
döntés megküldésével a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére, a 2013. évi
CXVIII. törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megtegye, és
a tulajdon átruházásáról szóló szerződést
megkösse.
A testület úgy határozott, hogy az 1896/1
hrsz.-ú, 101 m2 területű, kivett út besorolású területet Kiss Béla, Kiss Béláné, Kiss
Zoltán és Kiss Zoltánné kérelmezőktől térítésmentesen átveszi. A testület felkérte a
polgármestert, hogy az út átadásához szükséges területrendezési megállapodást aláírja, és a tulajdonosváltozásról az ingatlannyilvántartáson való átvezetéssel gondoskodjon. A tulajdonjog változásával és az
ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéssel
kapcsolatban az önkormányzatot semmilyen költség nem terhelheti. Erre vonatkozóan a kérelmezőknek írásbeli nyilatkozatban kell vállalniuk a felmerülő költségek
(pl. átvezetés költségei) biztosítását, illetve
a költségek felmerülése esetén, a felhívást
követően haladéktalanul az önkormányzat
számlájára való átutalását.
A képviselő-testület a Dunavarsányi
Sportpálya (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26. hrsz.: 462, 469.) külső villamos hálózat felújításával illetve korszerűsítésével megbízta a COM-RON Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1108
Bp., Kozma u. 4.) bruttó 1.214.943 Ft értékben a felhalmozási célú pénzeszköz átadás
előirányzat terhére. Felhatalmazta a testület
a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület az Árpád Fejedelem
Általános Iskola sportcsarnokának (2336
Dunavarsány, hrsz.:77/1.) kizárólag az iskolai feladatokhoz kapcsolódó fennmaradási és
használatbavételi engedélyezési tervének elkészíttetése és az engedélyezési eljárásának
megindítása mellett döntött. A sportcsarnok
fennmaradási és használatbavételi engedélyezési dokumentációjának elkészítésére
bruttó 1,5 millió forint tervezési díj költséget
elkülönít a vásárolt közszolgáltatások költséghely terhére.
Felhatalmazta továbbá a testület a polgármestert arra, hogy legalább három ajánlatot
kérjen be a munka elvégzésére, és a fennmaradási valamint használatbavételi engedélyezési dokumentáció elkészítésével, illetve az engedélyezési eljárásban szükséges
hatósági egyeztetések lebonyolításával bízza meg a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó
tervezőt, valamint, hogy a sportcsarnok
300-600 fős tömegrendezvényre való alkalmasságára történő engedélyezéshez szükséges tervezési és átalakítási költségeket tárja
fel az elkészülő tervdokumentációra építkezve, és soron kívül terjessze a megvalósításra vonatkozó előterjesztését a képviselőtestület elé.
A testület megbízta a Miha-Terv Kft-t
(2316 Tököl, József A. u. 62/B.), hogy a Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. sz. alatt lévő
közös önkormányzati hivatal elektromos hálózat felújítására készítse el az elektromos
kiviteli terveket bruttó 431.800 Ft értékben a
vásárolt közszolgáltatások költséghely terhére. Felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Fókusz Takarékpénztár által felajánlott „Városháza” projekt kiviteli terveit a kialkudott
bruttó 5 millió forintért megvásárolja. Felhatalmazta Bóna Zoltán polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az
adásvételi szerződés aláírására. A vásárlás az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének a
vagyoni értékű jog vásárlása költséghely terhére történik.
A testület a Dunavarsány Város Önkormányzat és Délegyháza Község Önkor-

mányzat közös tulajdonában lévő út (Dunavarsány, Akácfa utca/Délegyháza, Határ utca) útalap-felújítását jóváhagyta, melynek
becsült bekerülési költsége nettó 10.000.000
forint. A felújítási munkálatok finanszírozására a becsült bruttó bekerülési költség 60%ának megfelelő 7.620.000 forint keretösszeget elkülönít a 2013. évi költségvetésében a
felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére. Az útalap-felújítási munkálatok előkészítésével (pályáztatás, nyertes
ajánlattevő kiválasztása, vállalkozási szerződés megkötése, műszaki ellenőr kiválasztása
stb.) és végrehajtásával megbízta (felhatalmazta) Délegyháza Község Önkormányzatát. Jóváhagyta a mellékletként beterjesztett
megállapodás-tervezetét, és felhatalmazta a
polgármestert annak aláírására, valamint az
egyéb szükséges intézkedések megtételére
és okiratok aláírására.

Rendeletek:

A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013. (II. 13.) számú rendelet módosításáról szóló 9/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét.
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szóló 10/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét.
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 11/2013.
(VII. 17.) önkormányzati rendeletét.
A településképi véleményezési eljárásról
szóló 12/2013. (VII. 17.) számú önkormányzati rendeletét.
A külterületen lévő tervezett lakó- és vegyes
terület építési övezetű területekre vonatkozó
változtatási tilalom elrendeléséről szóló
13/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Dunavarsány város honlapján
(www.dunavarsany.hu).

Lakossági Értesítő!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező
kéményseprői-ipari feladatok ellátásának időpontja településünkön

2013. augusztus 12-től november 30-ig tart.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló,
arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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– Bóna Zoltán polgármester augusztus 20-ai, Hősök terén mondott ünnepi beszéde –

„Mondd, te kit választanál?” – hangzik el a
kérdés az államalapítás eseményeit feldolgozó
közkedvelt zenés műben, felhívva figyelmünket arra, hogy a történelmet mindig a fontos
helyzetekben hozott döntések és választások
határozták meg. Az egyetemes és magyar történelem kiemelkedő eseményei mögött szinte kivétel nélkül fellelhetők azon elhatározások,
amelyek kiemelkedő hatást gyakoroltak egy ország vagy egy nép sorsának alakulására.
Mintegy száz évvel azután, hogy a magyar
törzsek erejüket egyesítve hazát találtak és foglaltak a Kárpát-medencében, komoly döntés
meghozatala vált szükségessé. Első István királlyá választásával népünk úgy határozott,
hogy a nyugat-európai államokhoz, a nyugati
kereszténység, valamint az arra épülő kultúrához akar tartozni. Olyan elhatározás volt ez,
amely lényegében határozta meg népünk és hazánk 1000 éves történelmét. A történelemből ismeretes azonban az is, hogy e döntés korántsem
volt egyöntetű, és, hogy számtalan véres áldozatot követelt. Akkor is voltak olyanok, akik –
különböző okok és érdekek miatt – ellenezték
az újítást, az előrelépést, a megszokottól való eltérést. Szerencsére nem az ő akaratuk érvényesült, így egy szilárd, központi államszervezet és
jogrend megteremtésével elkerülhető volt, hogy
a magyarság „oldott kéveként” hulljon szét.
Az államalapítást követő évszázadodon át
állami vezetőinknek és a magyar nemzetnek
számtalan olyan nehézséggel, gazdasági válsággal, külső ellenséggel, és belső széthúzással kellet szembenéznie, amelyek kis híján a

magyar állam és vele együtt a magyar nemzet
pusztulását eredményezték. Hálára ad okot,
hogy ezekben a válságos helyzetekben végül
mindig megszületett egy olyan döntés, amelynek eredményeként az ország megújulhatott,
és amelynek köszönhetően ma, több mint
1000 év elteltével magyar nyelven, független
magyar földön ismét megemlékezhetünk államalapításunkról és első uralkodónkról.
A Gondviselésnek és Szent Istvánnak köszönhetően hazánk immáron 1000 éve Európához tartozik. Erről semmilyen körülmények
között sem feledkezhet meg a magyar nemzet,
és mi sem feledkezhetünk meg soha. A különböző idegen népek hódító hadjáratai során
számos alkalommal utolsó vérünkig védelmeztük nyugati nemzettársainkat az elnyomástól. Európa éléskamrájaként pedig évszázadokon át kemény munkával és szorgalommal biztosítottuk több millió ember számára a
mindennapi kenyeret. Európaiságunk kapcsán
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy lélekszámunkhoz képest milyen óriási mértékben járultunk hozzá a kontinens tudományos,
művészeti és sport eredményeihez, fejlődéséhez. Meggyőződésem, hogy Európa történelmében és kultúrájának fejlődésében betöltött
1000 éves szerepünk tesz minket európaivá,
nem pedig a nap, mint nap változó, és sokszor
ellentmondásos gazdasági mutatószámok, valamint szakértői és elemzői vélemények.
Immáron közel 10 esztendeje, hogy Magyarország független, egyenjogú államként tagja az
Európai Uniónak. Tagállamként egy olyan közösséghez tartozunk, amelynek célja, hogy az
európai értékek mentén közös erővel munkálja
és szolgálja az európai államok és népek javát,
sikerét. A szövetséghez való tartozásunk azonban nem azt jelenti, hogy alá kell vetni magunkat a nálunk jelentősebb gazdasági erővel és
politikai befolyással rendelkező államok és
egyes vezetőik akaratának, valamint a mögöttük álló, sokszor őket is sakkban tartó érdekek
mesterkedésének. Éppen ellenkezőleg, Európa
sorsáért felelősséget érző tagként kötelességünk, hogy saját sikereink példáján alternatívát

mutassunk az egész világot pénzügyi válságba
juttató ortodox gazdaságpolitikának, és a klaszszikus európai értékek és eszmeiség folyamatos háttérbeszorulásának és eltűnésének.
2010 áprilisában a magyar emberek döntésünkkel azt a felhatalmazást és feladatot adták
az ország választott vezetőinek, hogy irányításuk alatt az ország kerüljön ki a gazdasági és
erkölcsi válságból. Ehhez arra van szükség,
hogy komoly és olykor átmeneti nehézséget,
kellemetlenséget okozó döntéseket is meghozzanak. Olyan döntéseket, amelyek komoly
sérelmet okoztak mindazoknak, akiknek Hazánk kiszolgáltatottsága és „gyarmati” státusza áll érdekében. Hálára és büszkeségre ad
okot, hogy vezetőink döntései mögött nem
egyes politikai és gazdasági hatalmak akaratának és érdekeinek érvényesítése, vagy a saját
politikai hatalom megtartása iránti önző ragaszkodás, hanem Magyarország megújulása,
a hosszú távú sikere és fejlődése iránti szilárd
elkötelezettség valamint hit áll.
Ugyanez az ellentmondást nem tűrő elkötelezettség tette lehetővé, hogy e településen és a
térségben pozitív változások, és ezeknek köszönhetően bizalomra okot adó komoly fejlődés
induljon el. Olyan változások ezek, amelyek
nem csak ideig-óráig jelentenek megoldást a
nehézségekre, hanem amelyek a probléma okának felismerésével és megszüntetésével egy tartós és fenntartható fejlődés valamint gyarapodás előtt nyitnak kaput. E sikerek mindannyiunk sikere, ahogy a jövő iránti felelősség is
közös. Hiszem, hogy a már elért eredmények és
a további fejlődés kizárólag az emberek összefogásával és tenni akarásával tartható fenn.
E jeles ünnepen kívánom, hogy 1000 éves
múltunk tanulságainak megszívlelése és kiemelkedő történelmi alakjai iránti tisztelet adjon erőt mindnyájunknak, hogy meg tudjuk és
meg akarjuk hozni azokat a döntéseket, amelyek megalapozhatják Dunavarsány és Hazánk megújulását és megkezdett úton való továbbhaladását. Ebben a reménységben és
meggyőződésben kívánok mindenkinek boldog és tartalmas ünneplést!

A GEMMINGENIEK VILLÁMLÁTOGATÁSA

Augusztus 2-án este 5 órakor gördült be
a németországi testvérvárosból, Gemmingenből érkező busz a Petőfi Klub elé. Rövid időre,
kisebb létszámmal, 26 fővel érkeztek barátaink egy
kötetlen, mindenféle kötelező programtól mentes forró nyári találkozóra. Kevesebben tudtunk mi is részt
venni a vendégfogadáson, hiszen a nyár kellős közepén, ráadásul a melegrekordok folyamatos megdőlése
idején sokan töltötték éppen a szabadságukat valahol.
A forró fogadtatás tehát adott volt, hideg sörrel, jégbe
hűtött pálinkával, ízletes vadételekkel, a Kantátika
énekkar színvonalas műsorával és a Heimatklang Zenekar fergeteges bulijával kezdődött a dunavarsányi
program. A szombat délutánt Budapesten töltötték
vendégeink, ahol várost néztek, strandoltak, és még
zenéltek is az Erzsébet téren. A vidám társaság végül
egy diszkóban zárta a éjszakát, ahol szintén nagyon jól

érezték magukat. A vasárnap kora délután egy kis buszos helyi városnézéssel kezdődött. Meglátogattuk a
Soli Deo Gloria Közösségi Házat, ahol dr. Bóna Zoltán
református lelkész tartott egy rövid ismertetőt a Ház
létrejöttéről és működéséről, majd körbevezetett bennünket, megmutatva többek között az udvaron lévő
jószágportát is. A buszról megnéztük az új játszótereket, a „Varsányi 56-osok” terét, majd a legfrissebb
beruházásunkat, a műfüves pályát is kipróbáltuk volna, de nem vállalta senki a futballozást a 39 fokos melegben. Így maradt a gyors futkosás a felforrósodott
gumiszőnyegen. Mikor már kellően kitikkadt mindenki, akkor érkeztünk a nap utolsó, egyben legüdítőbb
programjának helyszínére, a dunavarsányi Farmer tóhoz, ahol Nagy Lajosné és családja látott vendégül

mindnyájunkat. A folyamatos evés-ivás
mellett a legnagyobb élmény a fürdés lehetősége volt a tóban. Német barátaink többször is elmondták, hogy ilyen jól még talán egyszer sem érezték magukat nálunk. Egy nagy úszás után, jégbe hűtött
sör mellett minden kötelezettség nélkül összeállt a zenekar, és fantasztikus hangulatot varázsoltak a tó partjára. Sötétedésig fürödtünk, majd a Csűrben folytatódott a program egy kemencés vacsorával és táncmulatsággal. Éjfél után szomorúan hagytuk abba a
mulatozást, hiszen a reggeli indulásig még valamenynyit pihenni is kellett. Hétfőn reggel véget ért a rövid
dunavarsányi látogatás, de reméljük, maradandó élményekkel tért haza a gemmingeni testvérvárosi küldöttség.
Gergőné Varga Tünde
alpolgármester
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LOMTALANÍTÁS
2013. ősz, reggel 5:30-tól

Szeptember 28. (szombat)
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól
balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty
utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné
utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca
által határolt terület)

Szeptember 29. (vasárnap)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás
lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelőző napon tegyék az
ingatlanok elé. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkor-

mányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el
díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó
mennyiségű lom elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének szállítólevél alapján bruttó
4.168 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás reggel 5:30kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható megtörténte után elszórtan lom maradt a
helyszínen, nem tudunk figyelembe venni.

Kérjük, ne rakják ki az alábbi anyagokat:
akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például:
TV, rádió, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, számológép,
számítógép, (mobil) telefon, videó játékok), izzólámpák,
fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lúgok, permetező szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl.
szürke hullámpala, pala), használt gépjármű és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelékek). Ezen hulladékokat
nem helyezhetjük el lerakóban.
Tisztelettel:
Multiszint Kft. Hulladékszállítási Közszolgáltató

ellátott, víztiszta színű
vagy műanyag hulladék
felirattal ellátott 110 literes űrtartalmú
zsákban kerülhet csak elszállításra. Ebben
a víztiszta színű vagy műanyag hulladék
felirattal ellátott zsákokba csak az azokon
feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet, tilos
bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre
vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a
gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni. Más színű és vastagságú palackokat, üvegeket pl.: PE, PP, HDPE feliratú
flakon (samponos flakon, mosószeres flakon stb.) gyűjteni a zsákokban tilos! Ezek
arról ismerhetők fel, hogy az alján vonal található, mivel ezek a flakonok ragasztással
vannak összeillesztve.
Nem gyűjthető továbbá: tejtermékek dobozai (pl. tejfölös, joghurtos doboz, margarinos
doboz), ételes doboz, műanyag zacskó, reklámszatyor, fóliák, hungarocell, vegyszeres
falakon, olajos, zsíros flakon, műanyag játé-

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
zúton szeretnénk tájékoztatni Önöket,
hogy a szelektív hulladékok átvevőhelyeinek hulladék befogadásának
változásai miatt Dunavarsány közigazgatási
területén belül is módosultak az elkülönített
hulladékgyűjtés szabályai. A lakosság által
szelektíven gyűjtött hulladékot a közszolgáltató térítésmentesen, járatlista alapján a háztartási hulladék összegyűjtésének napján, de
2 heti rendszerességgel házhoz menő begyűjtő járattal szállítja el.
Mivel a szelektív hulladékgyűjtés esetén
elsősorban a hulladék anyagában történő
hasznosítása a cél, ezért a gyűjtés megszervezése során a közszolgáltatónak erre tekintettel kell a begyűjtés feltételeit megteremteni.
Fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a nem visszaváltható, átlátszó, ásványvizes és üdítős palack (PET-palack) kizárólag a közszolgáltató logójával
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A MISA Alapítvány hírei

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által működtetett Szenior Álláskereső Klub a júliusi foglakozását rendhagyó
módon augusztus 1-jén tartotta. Mivel több új álláskereső is érkezett, az álláskeresés legfontosabb tudnivalóinak - így az önéletrajzírás, az állásinterjú stb. - megbeszélésével kezdtünk, majd néhány
általános információ került terítékre. Ezek között: az ősztől várható
nagyobb számú ingyenes képzés, szakképzés lehetősége, valamint a
Dunavarsány mellett ez év végén vagy a következő év elején induló
új üzemben várható munkalehetőségek. A foglalkozás második részében az álláslistákból válogattak a megjelentek.
A következő összejövetel még ebben a hónapban, vagyis augusztus
27-én 14 órai kezdettel lesz Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési
Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

kok, seprű, lapát, műanyag virágláda, fogkefe, CD és tokja, nejlonharisnya stb. Ezeket az
igénybevevő által használt települési hulladék gyűjtésére használt tároló edényben
kell elhelyezni, tekintettel arra, hogy újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott.
Ha az ingatlan tulajdonosa a szelektív
gyűjtőzsákokban vagy szelektív gyűjtőedényben nem az azokon feltüntetett fajtájú
hulladékot helyezi el, a közszolgáltató nem
köteles a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállítani.
Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, nyugodtan keresse kollegáinkat személyesen a Dunaharaszti, Fő út 46. sz. alatti
vagy az 1201 Budapest, Attila utca 62. sz.
alatti címen, telefonon a 06/30 668-7770-es
telefonszámon (fax: 06/1 421-0065), esetleg
írjon nekünk az ugyfelszolgalat@multiszint.hu email címre.
Multiszint Kft.

RENDELÉSI IDÔ
VÁLTOZÁS!
2013. szeptember 1-jétől:
• Hétfő: 15 - 18 óráig

• Kedd: 9 - 10 óráig
Tanácsadás az egészségházban,
15 - 17 óráig rendelés a Vörösmarty u. 45-ben
• Szerda - csütörtök: 15 - 18 óráig
• Péntek: 14 - 17 óráig

Dr. Váczi János
gyermekorvos
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A FÉMALK alapítása 1989. július 15-én történt, azóta pedig Magyarország egyik
vezető, tisztán magyar tulajdonú, nyomásos alumíniumöntödéjévé fejlődött.
Mára vállalatunk a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kimagasló
eredményeket ért el a nyomásos alumínium öntvények előállítása terén
elsősorban az autóiparban, illetve ezen termékek felületkezelésére,
megmunkálására, a különféle szerelési műveletek elvégzésére is vállalkozunk.
Stabil piaci helyzetünket erősíti a folyamatos innováció bevezetése, a felkészült
szakember gárda és csapatmunka, továbbá a tradicionális vállalati értékeink.
A FÉMALK Zrt. tevékenysége során törekszik a szakmai kompetencia
folyamatos fejlesztésére, valamint a legnagyobb rugalmasság elérésére,
ezért az alaptevékenységén felül saját termékfejlesztési, terméktesztelési,
szerszámtervezési, szerszámgyártási és karbantartási részlege is van.
Jelentősebb vevőink: BMW, VW, BASF, ZF, Bosch, Hella, TrelleborgVibracoustic.
A FÉMALK Zrt. folyamatosan bővülő megrendeléseinek köszönhetően folytatja
fejlesztéseit, melynek keretében zöldmezős beruházást indított
a Dunavarsányi Ipari Parkban.
A vállalat a megvásárolt 6,7 hektáros területen többmilliárdos beruházást hajt végre.
A beruházás nyomán 20 öntőcellás egységet építünk ki, melyből az első ötöt
2014-ben helyezzük üzembe. A korszerű technológiával kiépített üzem tervezett
költsége az első ütemben 2014-ig 4,2 milliárd forint, mely összeget
a FÉMALK Zrt. saját erőből finanszíroz.
Vállalatunk dinamikus növekedésének köszönhetően ma már mintegy 600
tehetséges szakembert foglalkoztatunk. A vállalat folyamatos működésének
érdekében 2014-ben tovább bővítjük munkatársi létszámunkat a csepeli
és dunavarsányi gyárunkban.
Amennyiben Ön is szeretne hozzájárulni vállalatunk sikertörténetének folytatásához,
várjuk önéletrajzát a hr@femalk.hu e-mail címre, vagy postai úton a
1211 Budapest, Öntöde utca 2-12. címre, „HR Dunavarsány” jeligére.
Aktuális állásajánlataink és bővebb információk cégünkről a www.femalk.hu weblapon.
Kapcsolat:
Lénárt Fanni - HR generalista
fanni.lenart@femalk.hu
Telefon: +36/1/420-4608

Bemutatkozik a
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Süni csoport

N
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Óvó nénik:
Bonné Cimbali Mónika
Halma Edina

Dadus néni:
Tiefenbeck Lászlóné (Gyöngyi néni)

agyvarsányban az idei tanévben
25 kis tüskés hátú várta izgatottan a nyarat, nyolc nagycsoportos
sünike végleg elköszönt az óvodától,
hogy készüljön élete újabb állomására, az
iskolára. Ebben a vegyes összetételű csoportban, ahol vannak kicsik és nagyok,
egész évben a lányok voltak többségben.
Az óvó nénik elmondása szerint a csoport apraja nagyja egész évben kivette részét a „munkából”, soha nem unatkoztak
a gyerekek, év végére pedig igazi csapattá kovácsolódtak össze.

A május rengeteg programot tartogatott számunkra, a hónap első vasárnapján
ők is köszöntötték az anyukákat és a
nagymamákat. A versek és énekek mellett egy-egy kis meglepetés ajándékkal is
kedveskedtek Nekik.
A hónap utolsó napján pedig megtartották az évzáró ünnepélyüket és a nagycsoportosok ballagását.
A közös mesedramatizálás felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek. A szerepek kiosztásától kezdve egészen a „premierig” eltelt idő alatt a csoport mottója
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„Sünike, sünike sétálgat az erdőben,
Tüskés hátán falevél,
nem bánja, ha fúj a szél.”
változatlan maradt: „Mindenki egyért,
és egy mindenkiért!”
Óvó nénik és dadus néni üzenete év végére:
„Fájó szívvel búcsúztunk el a 8 nagycsoportosunktól, de bízunk benne, hogy
amikor csak tehetik, meglátogatnak majd
bennünket!
Ez a tanév véget ért, szeretnénk minden
kedves Süni csoportos kisgyermeknek és
szüleinek megköszönni a segítségét és az
egész éves munkát, amit a csoportunkért
végeztek!
A ballagóknak kívánunk a tanulmányaikhoz minden jót, kitartást, és szeretnék
rájuk továbbra is nagyon-nagyon büszkék lenni, a kisebbeknek pedig azt üzenjük, hogy a szünet után nemsokára újra
találkozunk!”
Balogh Hajnalka

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat családi napközijének

Bambi és Törpikék csoportjába
dunavarsányi, dolgozó szülőknek várjuk

2 év körüli gyermekét 3 éves korig.

Kérjük, látogassa meg városunk központjában működő
otthonos, gyermek-centrikus, óvodára felkészítő intézményünket.

Jelentkezés:
személyesen a hét minden munkanapján 9 és 16 óra között.
Cím: Kossuth Lajos utca - Arany János utca sarok
Tel.: 06/24 473-003, 06/30 994-8510
Véghné Komáromi Márta

2013. június-július
hónapban születettek
névsora
Szűcs Bence

június 26.

Horváth-Kiss Péter

június 28.

Virágos Laura

július 24.

Blaha Aurél

július 27.

2013. július hónapban
házasságot kötöttek
Harmati Mihály - Hunyadi Andrea
Papp Tibor - Birgány Ida Andrea
Schaffer Gábor - Végh Anita
Tóth Gábor - Korom Anita

2013. június-július
hónapban
elhunytak névsora
Kovács Jánosné élt 89 évet
Pintér Lászlóné élt 75 évet
Molnár Géza élt 70 évet
Tyukodi Balázsné élt 66 évet
Bollók László Bonaventuráné
élt 56 évet
Tóth István András élt 38 évet
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„Sohasem hiábavaló mindaz,
amit gyermekeidért teszel.”

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várunk KICSIKET ÉS NAGYOKAT Klubunk

10 ÉVES JUBILEUMI
rendezvényére, melyet

2013. SZEPTEMBER 7-ÉN, 14 ÓRÁTÓL
a nagyvarsányi Petőfi Klubban tartunk.

Hagyományainkhoz híven színvonalas programmal várjuk a kedves érdeklődőket.
Töltsünk együtt családi légkörben egy hangulatos, vidám napot!

Kedvcsinálóként ajánló a programból:

Rendőrség
Tűzoltóság
Ismeretterjesztő előadások kicsiknek és nagyoknak
Szórakoztató műsor nemcsak gyerekeknek
Kreatív, kézműves kuckó
Táncház, mulatság kifulladásig…
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Kreiszné Nagy Anna szervező
kolyokklubegyesulet@freemail.hu
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I

dén is megrendeztük a helyi hip-hop
és break csapat, a Willpower Tánc és
Sport Egyesület nyári edzőtáborát. A
nagy érdeklődésre való tekintettel első alkalommal, külön a kis csoportosok részére is létrejött az esemény, így Délegyházán a 12 év alattiak táncoltak egy hétig,

majd azt követően az ifjúsági korosztály, a 12 év felettiek
vették ki részüket az
intenzív edzésekből
és aktív pihenésből a
festői szépségű Mezőkövesden.

A 2x1 hetes programon így összesen 65 fiatalnak gazdagodott a
nyári vakációja és szabadsága tánctudással, élményekkel, tapasztalattal, baráti kapcsolatokkal, pihentető percekkel. A kemény táncórák mellett csapatvetélkedőkkel,
közösségformáló játékokkal, esti
beszélgetésekkel, sütögetéssel és
vidám hangulatú partikkal gazdagítottuk az együttlétet. Az egyhetes
A Willpower TSE idén is új tanfolyamokkal várja a mozogni vágyó fiatalokat:
tábori munka friss gyümölcsét peszeptembertől óvodás csoport indul 3-6
dig záró fellépéseken arattuk le a
éves korig.
közönség és a szülők nagy megelégedettségére.
Új kezdő hip-hop csoport
Köszönettel tartozunk mindés lány-női break csapat indulásához
várjuk a lelkes jelentkezőket!
azoknak, akik rendezvényeink
létrejöttét támogatták, így – a telMindemellett a régóta fennálló csoporjesség igénye nélkül – a szülőktokhoz is lehet csatlakozni hip hop és
nek, barátoknak, táncosainknak
break, középhaladó és haladó kategóriés Dunavarsány város önkorákban!
Érdeklődni lehet:
mányzatának!
06/20 431-2873 • info@willpower.hu
Kun László

Moderntánc!
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Nyári élményeink
A
dhatnánk ezt a címet is az idén
nyáron, a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár által szervezett két
kirándulásunknak.

Az első célpontunk Tihany volt a hagyományos Levendula Fesztivállal június 22-én.
Azon a hétvégén levendula illat lengte be a Belső-tó partját.
Az árusok csak levendulás portékákat kínáltak. Ettünk, ittunk
levendulával készült finomságokat. Délután a lelkes kis csapa-

tunk a helyi kisvasúttal kivonatozott a strandra. A nagy meleg
ellenére kellemes hangulatban érkeztünk haza.
Második úti célunk a horvátországi Plitvicei-tavak voltak
július 13-án.
Buszunk hajnalban indult, és másnap hajnalban ért haza. Ez
tényleg egy egésznapos kirándulás volt. Azt a gyönyörűséget,
amit láttunk, szavakkal elmondani, nem lehet. Ha megszámolhatnánk, az utasok által készített képek száma meghaladná a
több ezret is.
Reméljük, hogy még számos, élményben gazdag kirándulási
célpontot tudunk együtt felkeresni.
Kiránduljunk együtt máskor is!
Budafoki Katalin
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A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár programjai
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Dunavarsány Város Önkormányzata, a Lányok Asszonyok Klubja,
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzata valamint a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

2013. szeptember 21-én (szombaton) megrendezésre kerülő

SZÜRETI FELVONULÁSRA ÉS MULATSÁGRA.
Gyülekező: 14.00-kor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán.
Indulás: 14.30-kor, a Weöres Sándor Óvoda műsora után.
Útvonal: Petőfi Művelődési Ház - Vasútállomás - Gyóni Géza u. - Halász Lajosné u. - Damjanich u. Iskola u. - Kossuth L. u. - Gyöngyvirág u. - Szabadkai u. - Vasút sor - Eötvös u. - Búza u. - Vörösmarty u. Petőfi Lakótelep - Sport u. - Szabadság u. - Béke u. - Petőfi Klub

A felvonulást Máté János és zenekara kíséri.
18.30-tól Szüreti mulatság a nagyvarsányi Petőfi Klubban,
melyre a belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
09.10. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
09.17. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár
09.20. 9.00-12.00-ig Vegyes vásár

Színházlátogatás: Operett Színház
2013. október 18. (péntek) 19 óra. Jegyek: 2.600 Ft/db + útiköltség
Érdeklődni a művelődési házban lehet.
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 2.
Tel.: 24/534-250, e-mail:muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

2013.

szeptember 14-én,
(szombaton) 8 órától
Fogjunk össze a tiszta Magyarországért,
és a TeSzedd! hulladékszedési nap keretében

mutassunk példát Dunavarsányon!

2013. szept. 23-án
16 – 18 óra között
a Petőfi
Művelődési Ház
és Könyvtár
kamaratermében
(Dunavarsány,
Kossuth Lajos u. 2.)

Mindenkit szeretettel várunk!

Vásárok
házban:
i
s
é
d
ő
l
e
v
a mű

A művelődési ház és a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szeretettel várja Dunavarsány
lakóit, intézményeit, egyesületeit és vállalkozásait,
hogy csatlakozzanak az önkéntes hulladékgyűjtési
akcióhoz!

Az önkéntesek jelentkezését a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2013. szeptember 12-ig
várjuk személyesen, vagy a 24/534-250-es telefonszámon.
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Cserkésztábor 2013.

J

A cikk eredeti változata megjelent a Soli Deo Gloria evangéliumi, közéleti folyóirat 2013. augusztusi
számában, Dunavarsányban.

úlius első hetében napközis nyitott cserkésztábort tartottunk a
Soli Deo Gloria Közösségi Házban, Dunavarsányban. A cserkészek igyekeztek a hét minden napján példát mutatni azoknak,
akik a közösségünk iránt érdeklődnek. A Ház, a hozzá kapcsolódó
Jószágporta és a cserkészek által ültetett veteményes adta meg táborunk helyszínét és a munka keretét.

A tábort a cserkészet szellemében és
formájában igyekeztünk megtartani. A
reggeli zászlófelvonást követően Pál
apostol kalandos hajóútjáról tanultunk
korosztályos kiscsoportos foglalkozás
keretében. Learning by doing – hangzott
a mottónk. Reményeim szerint például a
széna mezőről való behordásával megtanultuk, hogy mit esznek a jószágok. Vagy
a nyerges kitakarításával, a szerszámok
rendbetételével felismerjük, hogy mi
szükséges egy ló felnyergeléséhez.

Ha nem a ló hátán puhítottuk a húst az
ebédhez, akkor gólyalábon álltunk, kézműveskedtünk. Készítettünk könyvjelzőt,
hogy emlékeztessen minket: a cserkésztestvérem mellett a könyv a legjobb barát. Csoda, hogy még áll a világ, kilyukad
a cserkésznadrág, de nekünk már ez sem

Az értő kezek és nyitott fülek azt is tudják már, hogy mi a kacsolás, és hogyan
kell egy paradicsomot karózni. De főztünk együtt slambucot, festettünk ólakat,
mostunk üveget. A délutáni jószágportásfoglalkozás a lovaglás volt. Szisztematikusan haladva, a hét első napjaiban megismerkedtünk az állatokkal, a nyergeléssel, az elméleti oktatással, amelynek
eredményeként a hét második felében
már a mezőn lovagoltunk. Mítosz, Kharisz és Dorisz türelemmel és szeretettel
állta, hogy pucoljuk őket, elől, hátul,
jobbról, balra. Hogy mindenki a patájukat
szeretné kaparni, hogy a tűző napon órákig futószáraztatjuk őket.

probléma, mert varrtunk, öltöttünk, csomóztunk a héten.
A tábor jó alkalom volt arra, hogy a
cserkészet, a Közösségi Ház és a Jószágporta életébe betekintést nyerjenek azok
is, akik a közösségünkkel még csak ismerkednek. Nyitott volt a táborunk, és
nyitott volt mindannyiunk szíve is! Köszönet azoknak, akik összeszedték szívük
bátorságát és csatlakoztak hozzánk! Hála

azoknak, akiknek szíve már velünk dobog! Azt kívánom, hogy a sikeres hetünknek legyen folytatása, és minél több
ilyen alkalmunk legyen, ahol együtt vagyunk!
Dr. Csobolyó Eszter
csapatparancsnok
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ÚTRAVALÓ

Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem...

mondja Jézus a betániai vendégsége alatt
Őt drága kenettel megajándékozó aszszonyt megdorgáló kellemetlenkedőknek
(Márk 14,1-9). A történet sokak számára
a Bibliából is ismerős, nevezetesen, hogy
némelyek sajnálják Jézustól a drága kenetet arra hivatkozva, hogy a szegényeknek lehetett volna adni az árát. Az ilyen
és hasonló történetek természetesen a
mindennapi életünkből is ismerősek,
amelyeket szociális demagógiának nevezhetünk. A családi vagy társadalmi
életben a támadásnak sokszor használt
eszköze ez. Aki teheti, valamire felhasználja a rendelkezésére álló javakat, s aki
ezt nem teheti, az támadásba lendül és azt
mondja: „miért nem másra költötted?”
Legutóbbi példa erre az ország adósságcsökkentése, amelyre a szociális demagógia megszólal, és ezt mondja: „hmiért
nem másra költötték ezt az összeget”.
A szentírási történetből megérthetjük,
hogy mi, akik Istentől és Krisztus áldozatából olyan sokat kapunk – a puszta létünktől kezdve az örök élet kegyelméig –,
olykor magunk is adhatnánk Neki valamit. Például hálát, áldást, tiszteletet, bizonyságtételt, iránta való hűséget. A Mindenható Isten a maga titokzatosságában
számunkra nehezebben ajándékozható
meg, mint akkor, amikor Fiában itt járt az
emberek között testileg is. De mi is adha-

tunk neki az időnkből, a figyelmünkből, a
fantáziánkból, az egyház intézményén
keresztül a munkánkból, az anyagi javainkból és a teremtett világ felé nyújtott
jócselekedeteinkből. Sajnos sokszor elmulasztjuk ezt, de ha mégis megtesszük,
akkor könnyen jön a demagóg „bölcselkedés”: „Tényleg olyan sok időd van,
hogy templomba járj? Tényleg olyan sok
pénzed van, hogy az Isten ügyére, missziójára költekezz? Tényleg nincs más bajod, mint hogy vad idegeneken segítsél?
Miért nem másra, miért nem az én kedvem szerint töltöd az idődet és költöd
mindazt, amid van?”
Pedig nagy kiváltság az, és egyedül az
ember kiváltsága, hogy az Istennel kapcsolatot teremthet, és nem csak elfogadhat, hanem adhat is Neki valamit. Amit
pedig az Istennek tudunk adni hitben, reményben és szeretetben, hálában és igyekezetben, az nem fog hiányozni az embereknek. Pont fordítva van. Aki őszintén
érzi, hogy adósa az Istennek, az tud igazán emberbaráti szeretetet gyakorolni
szegényekkel, elesettekkel, rászorulókkal
szemben. Az tud igazán kilépni az emberi természet önzéséből, a szűkkeblűségből, a szűkmarkúságból az emberek felé,
aki tudja, hogy amilye van, azt elsődlegesen Istennek kell megköszönnie és meghálálnia. Nagyon szűk az eszköztárunk.

A lehullt árboc

Mint megtépett, lehullt árboc
kietlen vad vizeken,
létem oly mély habba mártóz
céltalanul, szelíden

Nagyon kevés az, amit közvetlenül Istennek tudunk adni. De ha kiváltságos megtiszteltetésünkkel élünk, akkor ezt a keveset nem sajnáljuk Istentől, mert tudjuk,
hogy felfoghatatlanul sokat kapunk Tőle.
A magdalai Mária átélte a legnagyobb isteni ajándék, a bűnbocsánat örömét, és
szerzett magának egy másik örömöt azzal, hogy legnagyobb kincsét, a drága
olajat hálából Jézusnak ajándékozta. Mi
napjainkban is átélhetjük – a mindennapos gondviselés és bűnbocsánat mellett –
az egész esztendőre szükséges kenyérgabona megtermésének örömét. Szerezzük
meg mellé a másik nagy örömöt is azáltal, hogy mindezért az Istennek hálát
adunk, nevének dicsőséget szerzünk,
imádságos lélekkel iránta engedelmesek
leszünk. Ezzel – az Isten szeretése mellett – a másik nagy parancsolatot is be
tudjuk majd tölteni, nevezetesen, hogy
szeretjük „felebarátunkat, mint magunkat.”
A kérdés számunkra tehát nem az, hogy
az Istent kell-e szeretnünk vagy az embertársunkat, hanem sokkal inkább azzal
a költői kérdéssel kell szembesülnünk,
„hogy tudunk-e adni bármit is embertársainknak, ha Istennek nem tudunk áldást
és köszönetet mondani mindennapos és
örök kegyelméért.
A Presbitérium

A mi rádiónk

lengedezik hullám árján,
s nem hívja hajó, se part,
csak porladva úszik árván
tűrve napfényt és vihart.

S ha küzdene? Mindhiába
nem mozdul, nem szól a szél.
Visszhangzik az éjszakában:
Törött árboc mit remél?
Semmit. Várja boldog végét:
A tengermély üdvösségét.

Mihály Ferenc dunavarsányi poéta
(2012.02.28.)

A mi tévénk
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„Szent József” katolikus pihenőhely
a régi ”Gombai„ tábor helyén

S

A kereszttel jelzett helyiség és a körülötte található hasznos
kellékek szolgálják a testi és lelki pihenésünket.
A helyiségben oltár is található.

ok-sok iskolai táborozás és vidámság
színhelyén – erről igazán Csicsei Károly
gondnok tudna beszélni, aki egyházközségünk régi ismerőse, negyven éve felügyeli, gondozza az épületet és szervezi a
táborozást – Egyházunk „sátrat” vert!
Iskolások, cserkészek és mások részére évtizedeken át az
épület és környéke fontos hellyé vált a nyári szünetekben. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy lehetőség nyílt a pihenésre
mindazok számára, akik a Duna közelében friss, üde környezetben szeretnék eltölteni szabadidejüket!
Egy szerződés alapján, amely Rittling István erdészeti igazgató és az Egyház között köttettet, bebocsátást nyertünk az
épületbe. Egyházunk gondnoksága – Batik Miklós vezetésével – a jó gazda gondosságával szeretne a szerződésnek megfelelően itt tevékenykedni, és ezáltal a megállapodás hosszabb
ideig tartó megkötésének érvényt szerezni.
Köszönet az eddigi munkavégzőknek, akik nagy-nagy lelkesedéssel jöttek, hogy kényelmessé, szebbé tegyék pihenésünket. Várjuk e szép környezetbe a feltöltődésre vágyókat!
Sándor atya
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Közérdekû telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI üGyELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
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.
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
06/24 534-575
Rendelés: H: 16-18; K: 8-10;
Sz: 13-15; 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: 11-13
Dr. Váczi jános
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-10;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VéDőNőI SZOLGÁLAT
Kovácsné Zelenka Ágnes
védőnő I. körzet
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 II. körzet
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 védőn
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
KINcSEM GyÓGySZERTÁR
06/24 534-350
SZAKORVOSI
RENDELőINTéZET,
GyÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEöRES SÁNDOR
NAPKöZIOTTHONOS ÓVODA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEjEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENc MűVéSZETI
ISKOLA
06/24 534-505
GyERMEKjÓLéTI éS
cSALÁDSEGÍTő SZOLGÁLAT
06/24 483-352
MAGÁNyOS IDőSEKET
SEGÍTő ALAPÍTVÁNy
06/24 486-023
OKMÁNyIRODADuNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
öNKéNTES TűZOLTÓ
EGyESüLET
06/30 987-2850
PETőFI MűVELőDéSI HÁZ
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRőRSéG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDőRSéG
KöRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DuNAVARSÁNyI RENDőRőRS
Árpád u. 9.
06/24 472-125
KöZTERüLET-FELüGyELő
Doktor jános
06/70 938-2905
MEZőőR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GyEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
SZIGETSZENTMIKLÓSI jÁRÁSI
HIVATAL DuNAVARSÁNyI
KIRENDELTSéGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114
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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• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Parkettás mester vállal lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Redőnyjavítás rövid határidőre garanciával.
(Egyhez is kimegyek!)
Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968; Dunavarsány, Görgey u. 6/a.
• Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is.
Tel.: 06/20 467-7693

• Gázszervíz! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087 www.dunavarsanyigyerkocde.hu
facebook.com/Dunavarsanyigyerkocde

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

A Rákoshegyi Baptista Gyülekezet
kedvezményes középhaladó

AnGol nyelvtAnfolyAmot
indít szeptembertől a délegyházi
Kölcsey művelődési Központban.

Heti 2 óra csütörtök esténként.
A tanfolyam díja
alkalmanként 500 Ft.

Szintfelmérés 2013. augusztus 29-én 18 órakor
Dunavarsányon, az Eötvös u. 70. szám alatt.
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