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A képviselő-testület elfogadta a „Duna-
varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
épületének kivitelezése” tárgyú nyílt köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízta a KPG Consult Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom
u. 18.) nettó 1.000.000 Ft összegben a
2015. évi költségvetés terhére, és felha-
talmazta a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

A testület a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületének kivitelezése
idejére ideiglenes helyszínként elfogadta a
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 10. sz.
alatti Szolgáltatóházat. Bérleti szerződést
köt a RealGem Ingatlanforgalmazó és Ta-
nácsadó Kft-vel (székhely: 2336 Dunavar-
sány, Kossuth L. u. 38., cégjegyzékszám:
13-09-116276, adószám: 14110621-2-13)
bruttó 16.956.100 Ft összegben 2014. ok-
tóber 1. napjától 2015. október 31. napjáig
terjedő időtartamra a 2015. évi költségve-
tés terhére. Felhatalmazta a testület a pol-
gármestert a vonatkozó bérleti szerződés
megkötésére és az egyéb szükséges intéz-
kedések megtételére.

A képviselő-testület a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal bútorzatá-
nak átköltöztetésére bruttó 350.000 forin-
tot biztosított a 2014. évi költségvetés
egyéb bérleti és lízingdíj költséghely ter-
hére, valamint ügyirat átszállításra és 13
hónapra történő bértárolására, illetve a
szükséges kommunikációs és elektroni-
kai eszközök áttelepítésére, beüzemelé-
sére mindösszesen bruttó 6.600.000 Ft
költségkeretet fogadott el a 2015. évi
költségvetés terhére. Felhatalmazta to-
vábbá a polgármestert az árajánlatok be-

kérésére és a költségvetési keret figye-
lembe vételével a vállalkozói szerződé-
sek megkötésére és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

A testület az új Városházában a nem
beépített mobil bútorok beszerzésére vo-
natkozó bútorjegyzéket elfogadta, és a
beszerzés fedezetére bruttó 10 millió Ft
költségkeretet biztosított a 2015. évi költ-
ségvetés terhére. A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya
alá nem tartozó eljárásban meghívta aján-
lattevőnek az alábbi cégeket:

• Gold Büro 2000 Kft.
(1134 Budapest, Szabolcs utca 12.)

• WM Line Kft. 
(1097 Budapest, Gyáli út 2.)

• Max Parketta Kft. 
(2360 Gyál, Vasút u. 39.)

• Hobis Hungary Kft. 
(1097 Budapest, Gyáli út 3/b)

• Medys Internationale Zrt. 
(1034 Budapest, Zápor u. 2/C).

Felhatalmazta a testület a polgármes-
tert az árajánlatok bekérésére és az eljá-
rás lefolytatásra, valamint az egyéb szük-
séges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megválasztotta a
Helyi Választási Bizottság és a Nemzeti-
ségi Szavazatszámláló Bizottság tagjait
és póttagjait.

Rendelet:
A testület megalkotta az Önkormányzat

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 12.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 7/2014. (VIII. 6.) önkor-
mányzati rendeletét, amely megtekinthe-
tő Dunavarsány város honlapján
(www.dunavarsany.hu).

Testületi határozatok
– 2014. augusztus 5-ei rendkívüli ülés –
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Új helyre költözik az ATM

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
dunavarsányi Városháza átépítésé-

nek előkészítését megkezdtük. Az épí-
téshez szorosan kapcsolódik az OTP
Bank automatájának (ATM) áttelepíté-
se is. A berendezést 2014. szeptember
végén új, végleges helyszínre, a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár épületébe
helyezi át az OTP Bank. Az ATM a
művelődési ház bejáratának jobb olda-
lára, a jelenlegi kerékpártároló helyére
kerül. A kerékpártárolót átfordítjuk a
művelődési máz udvarának irányába,
ezzel tudjuk biztosítani az ATM aka-
dálymentes megközelítését.

Az OTP Bank szakembereinek véle-
ménye alapján az áttelepítés egy mun-
kanapon belül lebonyolítható, így a
bankautomatát használni kívánó
ügyfeleknek jelentős akadályra nem
kell számítaniuk.

A Városháza átköltöztetésének rész-
leteiről a későbbi Dunavarsányi Napló-
ban tájékoztatjuk Önöket.

Az esetleges kellemetlenségek miatt
kérjük szíves türelmüket.

Beruházási és Műszaki Osztály

Tisztelt Hóvirág utcai lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az
utcában lévő anyaghibás ivóvíz-

gerincvezeték rendkívüli helyreállítá-
sát megkezdtük. A vezeték-rekonstruk-
ció kivitelezéshez szükséges vízjogi
engedélyezési terv elkészült és engedé-
lyezésre a vízügyi hatósághoz benyúj-
tottuk. Várhatóan még ez év őszén a hi-
bás ivóvízvezeték-szakasz teljes hosz-
szában helyreállításra kerül. 

Köszönjük megértő türelmüket.
Beruházási és műszaki osztály

Dunavarsány Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által tér-
figyelő rendszer kiépítésére meghirdetet pályázatát rendkívül sike-

resen, 100 %-os támogatással nyerte meg. A képviselő-testület pályáza-
ti forrásból a korábbi években megkezdett közbiztonság növelő beruhá-
zásait (rendőrautó vásárlás, rendőrőrsépítés) továbbfejlesztette. A város
több pontján, közterületeken, közparkokban, közintézmények környeze-
tében, kiemelt közlekedési csomópontokban valamint a település ki- és
bevezető útjain üzemelnek a térfigyelő kamerák. A rendszer alkalmas
arc és rendszám felismerésére. A térfigyelő rendszer az új rendőrőrs
KMB irodájában 24 órában működik.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a kamerák utcánkénti elhe-
lyezkedését a tesztüzem lezárását követően a város honlapján fogjuk
közzétenni.

Beruházási és Műszaki Osztály

Térfigyelô kamera rendszer létesült városunkban
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Anyár végéhez közeledve az idei

évre tervezett beruházásaink befe-
jezése is látható közelségbe ke-

rült. A tornacsarnok biztonságosabbá téte-
le már megvalósult, a parkolót és az Arany
János utcát érintő kivitelezésekre pedig
ezekben a napokban kerül sor. A Nagyvar-
sány és Kisvarsány közötti felújítási mun-
kák, valamint régi álmunk, a körforgalom
kialakítása is hamarosan befejeződik. Jó
hír, hogy a dunavarsányi bekötőút már
biztosan nem kerül lezárásra. Bízom ben-
ne, hogy a munkálatokkal kapcsolatos
esetleges kényelmetlenségek rossz érzését
enyhíti a tudat, hogy a kivitelezéssel telt
pár hét mögött egy évtizedes, számos em-
beréletet is követelő probléma húzódik, a
munkálatok lezártával pedig a jövőben
biztonságosabb és gyorsabb közlekedés
lehetősége nyílik meg mindannyiunk
előtt. Mindazonáltal köszönöm türelmü-
ket és megértésüket! Örömre ad okot,
hogy legkésőbb szeptember második heté-
ben a 4. osztályosok is elfoglalhatják az
Elemi Iskola kertjében létesített mobil
osztálytermeket. Remélem, hogy ezek a
fejlesztések rövid és hosszútávon egyaránt

szolgálják majd a felnövekvő generációk
lelki-testi fejlődését, a pedagógusok, szü-
lők és sportolni vágyók örömére és meg-
elégedésére.

A Rendőrőrs decemberi átadása után
újabb nagyon fontos lépést tettünk a helyi
közbiztonság növelése érdekében azzal,
hogy az itt élők személyi épségét és va-
gyontárgyainak védelmét immáron 12 db
éjjel-nappal látó, rendszámfelismerő ka-
mera is szolgálja. A rendszert Dunavar-
sány rendőrei figyelik és kezelik, míg fi-
nanszírozásáról a Belügyminisztérium
gondoskodik. 

Örömteljes eseményeken vehettem
részt az Ipari Parkban az elmúlt hetekben.
Az Ibiden Hungary Kft. továbbra is Duna-
varsányban tervezi jövőjét, és ennek ékes
bizonyítékaként az ötödik üzemcsarnok
építését kezdte meg júliusban. Új beruhá-
zónk, a FémAlk Zrt. dunavarsányi üzem-
csarnoka is átadásra került, melynek során
a modern technológia látványa, a prospe-
ráló gazdasági adatok megismerése kultu-
rális, közösségi és spirituális élményekkel
vált teljessé. Ezúton is köszönöm, hogy
településünket választották fejlesztéseik

új központjául, ezzel is munkahelyeket és
egyéb lehetőségeket teremtve városunk és
közösségeink számára. Kívánom, hogy ne
csak helyszínt, hanem otthont és gyümöl-
csöző együttműködést keressenek és talál-
janak városunkban.

Gazdag őszi programok elé nézünk. A
szokásos Szüreti Felvonulást és Bált
szeptember 27-én egy kiállítás megnyitó-
ja előzi meg, amely bemutatja városunk
elmúlt 10 éves fejlődését és változásait. E
kiállítás aktualitását növeli, hogy ebben
az esztendőben ünnepelhetjük várossá
avatásunk 10. évfordulóját. Hálás szívvel
köszönöm az előkészületekben közre-
működők szolgálatát. Évfordulónkhoz
kapcsolódóan nagyszabású programmal
is készülünk október 5-én, vasárnap,
amelyen a civil, intézményi kínálaton túl
Rúzsa Magdi élő koncert és tűzijáték is
gazdagítja közös ünnepünket.

Nyújtsanak igazi közösségi élményt vá-
rosunk minden polgárának ezen alkalmak
is, amelyekre mindannyiukat tisztelettel
hívom és várom!

Bóna Zoltán
polgármester

A soron következő képviselő-
testületi ülés 2014. szeptember
18-án, csütörtökön 17 órakor
lesz a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.

Képviselő- és
polgármesterjelöltek

figyelmébe

Ahagyományokhoz híven a Du-
navarsányi Napló ezúttal is he-

lyet kíván biztosítani a helyhatósági
választáson induló jelölteknek a be-
mutatkozásra lapunk hasábjain.

A nyilvántartásba vett polgármes-
terjelöltek maximum 1.500, a képvi-
selőjelöltek pedig maximum 1.000
karakteres terjedelemben küldhetik
el fényképes bemutatkozó írásukat a
szilvay.balazs@freemail.hu e-mail
címre legkésőbb szeptember 20-áig.

Szilvay Balázs
főszerkesztő

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dunavarsány Város Önkormányzatának
képviselő-testülete közmeghallgatást tart,

melynek helyszíne és időpontja:

Petőfi Klub (Nagyvarsány)
2014. szeptember 2. (kedd) 17 óra.

A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével
biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget,

hogy közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek
a képviselő-testülethez.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bóna Zoltán
polgármester



Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 8. szám4

Lakossági lomtalanítás
Dunavarsány, 2014. ôsz, reggel 5:30-tól

Október 4. (szombat)
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest

felé haladva) vasúttól balra eső terület
(Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörös-
marty 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).

Október 5. (vasárnap)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep,

Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Du-
na-parti üdülőterület, Nyugati lakópark,
Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca -
Akácfa utca - Vasút sor által határolt te-
rület).

Megkérünk minden ingatlantulajdonost
és bérlőt, hogy a lomot rendezetten, a
lomtalanítást megelőző napon tegyék az
ingatlanok elé. Felhívjuk figyelmüket,
hogy az önkormányzat rendelete szerint
ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el
díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó meny-
nyiségű lom elszállítását az ingatlan tu-
lajdonosának vagy bérlőjének szállítóle-
vél alapján bruttó 4.168 Ft/m3 áron ki-
számlázzuk. 

A lomtalanítás reggel 5:30-kor kez-
dődik! Azon bejelentéseket, hogy az ut-
cában a lomtalanítás látható megtörténte
után elszórtan lom maradt a helyszínen,
nem tudjuk figyelembe venni.

Kérjük, ne rakják ki az alábbi anyago-
kat: akkumulátorok, elemek, elektronikai
hulladékok (például: tévé, rádió, mikro-
hullámú sütő, hűtőszekrény, számológép,
számítógép, (mobil) telefon, videojáté-
kok), izzólámpák, fénycsövek, festékek,
hígítók, savak, lúgok, permetezőszerek,
olajok, porladó, szálló azbesztet tartalma-
zó termékek (pl. szürke hullámpala, pa-
la), használt gépjármű- és kerékpárgu-
mik, gyógyszerek, építési törmelék).
Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el
lerakóban.

Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási közszolgáltató

A tanévnyitó
ünnepély

szeptember 1-jén, hétfőn
8 órakor kezdődik. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk az Árpád utcai is-
kolában.
Az 1. osztályosok 7.30-tól
az óvoda udvarán gyüle-
keznek. Megjelenés ün-
neplőben.

Tolltartót, órarendet és
egy füzetet hozzanak
magukkal a gyerekek.
Az 1. osztályosok szülői értekezlete 
szeptember 1-jén, 17 órakor lesz!

Tisztelt Szülők!
Az új tankönyvellátási rend értelmében
a tankönyvosztás szeptember 1-jén, az
első tanítási napon lesz.
A könyvek átvételével kapcsolatos tudnivalók:
• az 1. és 2. évfolyam minden tanulója térítésmentesen
kapja a könyveket,

• a 3-8. évfolyam tanulói akkor vehetik át a csomagokat, ha
bemutatják a befizetést igazoló csekket vagy az ingyenes-
ségre való jogosultságot igazoló dokumentumot.

Kérjük, hogy gyermekük ezek valamelyikét hozza magával
az első tanítási napra!

Továbbá felhívjuk figyelmüket arra, hogy az étkezéssel, va-
lamint a napközis illetve tanulószobai ellátással kapcsolatos
igényüket az alábbi két napon jelezhetik:

2014. augusztus 26. (kedd) 8-17 óráig,
2014. augusztus 27. (szerda) 8-16 óráig.

Az étkezési díjak befizetési határideje augusztus 28. 

Ézsiás Erika
tankönyvfelelős

Árpád Fejedelem Általános Iskola
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Testvérvárosunkban ez egy
kétnapos rendezvény, ahol a
látogatók a helyi szervezetek
sátraiban kapható finomságok
közül választhatnak – a saját
gasztronómiai igényeik sze-
rint. A finom falatok mellett
különböző programokkal és
sokféle zenei kínálattal várták
a vendégeket. A megszokott
fúvószenekarok mellett idén
első alkalommal vett részt te-
lepülésünkről a KANTÁTI-
KA FÉRFIKóRuS, műsoruk
nagy sikert aratott.

Városunkat még a DuNA-
VARSÁNYI SVÁBOK
EGYESÜLETE képviselte,
amelyik a „Magyar sátor”-
ban hazai ízekkel várta a ven-

dégeket. Az elmaradhatatlan
lángos bizonyult a legnépsze-
rűbbnek, a lányok fáradhatat-
lanul teljesítették a hosszú so-
rokban várakozók kívánsága-
it: a hagyományos sós (sajtos,
tejfölös, fokhagyás) ízeken
kívül édessel is (magyar lek-
várral) bővült a kínálat. Ter-
mészetesen ezzel nem merült
ki a kínálat, mert hozzánk fű-
ződik a „Gulas”-nak keresz-
telt pörkölt – idén két ízből is
választhattak: birka és marha –,
melyhez hazai paprikából ké-
szült savanyúságot fogyaszt-
hattak. Az étkezés után ma-
gyar borokat és vadkörtéből
készült (SÜSÜ névre keresz-
telt) pálinkát kóstolhattak

meg vendéglátóink, akik elis-
meréssel adóztak munkánk-
nak, mely a csoport kitartásá-
nak és összefogásának volt
köszönhető. 

A csapat dicséretére vált,
hogy mindenki tudta és tette a
dolgát, így a németek a rend,
fegyelem és pedantéria jel-
zőkkel illették közösségünket. 

A fárasztó munka után ha-
zafelé mindenkinek jólesett a
pihenés. 

Visszavárunk! – mondták
búcsúzóul a gemmingeni ba-
rátaink, akikkel egyre szoro-
sabb kapcsolatot ápolunk.

Kreiszné Nagy Anna
a Dunavarsányi

Svábok Egyesülete nevében

Pest megyében verbuválnak. / Most gyűjtik a pacsirtákat.
Gyere hozzánk énekelni, / Népdalaid megismerni.

Az Aranypáva Nagydíjas Dunavarsányi Népdalkör és Citera
Együttes tagfelvételt hirdet a népzene iránt érdeklődő lelkes
barátoknak! 
Ha van kedve énekelni, szereti a népdalokat, esetleg népi
hangszereken is szívesen kipróbálná a tudását, szeretettel vár-
juk. Próbáinkon vidám a hangulat, családias a légkör, ugyan-
akkor komoly munka folyik. Minden meghívásnak eleget te-
szünk, a minősítőkre pedig kitartóan készülünk. A közös fel-
lépések, utazások még inkább elmélyítik a barátságokat. 
Szerdánként 19:00-tól várjuk a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár tükrös termében.
Érdeklődni Szikora Ferencné Marikánál lehet.
Telefonszám: 06/20 967-5316

A Nagyvarsányi 
Nyugdíjas Klub életéről

Mozgalmas volt a nyár közepe egyesületünk tagjainak.
Július 18-án a Farmer tónál tartottunk összejövetelt,

melyre – nagy örömünkre – nem csak nyugdíjasok jöttek. Au-
gusztus 2-án Batyus bált szerveztünk, amelyre az áporkai és a
kiskunlacházi nyugdíjas egyesületek tagjai is eljöttek. Nyári
programjaink közül egy rendhagyó is volt, az „ismerd meg
környezetünket jobban” gondolat mentén Ráckevére invitál-
tuk tagjainkat. 

Egyesületünk létszáma az alakuláskori 72 főhöz képest 27-
re csökkent. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy támo-
gassák a munkákat azzal, hogy belépnek tagnak, pártoló tag-
nak, vagy részt vesznek rendezvényeinken. Szeretnénk olyan
közösséget alkotni, amelyben a településünkön – különösképpen
Nagyvarsányban – megtalálják az együttlét örömét, a közösségi
élet egy szeletét.

Herendi Péter 
az egyesület elnöke

Már évtizedes múltra tekint vissza, hogy két-
évente nyáron magyar delegáció látogat el né-
met testvérvárosunkba, Gemmingenbe. A helyi

szokásokhoz híven idén júliusban ismét megszervez-
ték a PARKFEST-et, mely a 20. jubileumát ünnepelte.

GEMMINGENBEN JÁRTUNK
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Idén több, mint 60 gyerek vett részt
a művelődési ház által szervezett
B Ic Ikl Is táBorBan
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Köszönetet mondunk
az alábbi közreműködőknek: 
Farmer Horgásztó – Nagy Lajosné Piroska néni,
Juhász Klári néni és Nagy Szabina • Robi Cukrászda
• Lányok - Asszony Klubja • 1270. sz. Nautilus
Vizicsapat • Duna Média Televízió • Lakihegy Rádió
• Agárdi Erzsike • Rovóné Magdika • Facsar Eszter
és Gergő szülei • Halma Edina • Jambrik Csaba
• Bürger Zsolt • Dunavarsányi Rendőrőrs • Délegy-
házi Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Dunavarsányi
Polgárőr Egyesület

Őszi gyerekruha- és játékbörze
a Babás-Mamás Klub szervezésében

Időpont:
2014. szeptember 13. (szombat)

9.00 - 13.00 

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár, Dunavarsány

Várjuk a gyerekek kinőtt, de még jó állapotban lévő ruháit
és játékait eladni szándékozó magánszemélyek, családok

jelentkezését az árusításra. 

Részvételi díj: 1.500 Ft/asztal
A Babás-Mamás Klub tagjainak ingyenes!

Jelentkezni lehet: munkanapokon 9 és 16 óra között
a művelődési házban, 

illetve a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Vásárok
a mûvelődési

házban:
Hallásvizsgálat
Szeptember 3. 
10.00-12.00

Méterárú vásár
Szeptember 11. 
8.00-11.00

Vegyes vásár
Szeptember 12. 
8.00-15.00 
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Hungarikum
Fesztivál

városunkban
Október 1-5.

ASoli Deo Gloria Közösség
már alapító okiratában is cél-
ként jelölte meg a hungariku-

mok ápolását és népszerűsítését.
Koncertek, előadások, vetélkedők,
irodalmi estek mellett ennek jegy-
ében adott és ad otthont például „ulti
klubnak”, hungarikum-vacsorás bá-
loknak, s ennek jegyében működteti a
jószágportát is.

Ez utóbbi tevékenységünket öt na-
pos fesztivállal, úgynevezett hungari-
kum napokkal ünnepeljük október 1-
5. között. Az első négy napon 18 órai
kezdettel bemutatjuk a hungarikum

jószágainkat: mangalica, racka, szür-
kemarha, furioso/gidrán. Vasárnap
délelőtt pedig Liszt Ferenc műveiből
tartunk orgonakoncertes istentisztele-
tet 10 órai kezdettel.

Már most köszönetet mondunk
azoknak a partnereinknek, akik köz-
reműködésre szóló felkérésünket el-
fogadták: Árpád Fejedelem Általános
Iskola, Kantátika Énekkar, Népdal-
kör, Kalamajka Táncegyüttes, Molis-
sima Női Kar, Teleki Miklós orgona-
művész.

Nagy szeretettel hívjuk továbbá ak-
tív részvételre a dunavarsányi sajt,

bor, pálinka, lekvár, szörp, befőtt ké-
szítőket, a pékmestereket, cukrászo-
kat, henteseket és mészárosokat, mé-
hészeket, kertészeket, a népművésze-
ket és az iparművészeket.

És hasonlóan nagy szeretettel hí-
vunk minden érdeklődőt október 1-4.
között 18 órai kezdettel a programok-
ra a Soli Deo Gloria Közösségi Ház-
ba, valamint október 5-én délelőtt 10
órára az orgonakoncertes istentiszte-
letre a Református Templomba.

Részletes programot a következő
számban olvashatnak.

Az SDG Közösség vezetősége
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újra központi helyet foglal el a világ-
hírekben. Hitte volna valaki, hogy a
21. században ez ismét napirendre
kerül? Ha igaz, hogy az emberi sza-
badságjogok lakmuszpapírja a val-
lásszabadság, akkor a 21. század vi-
lágjelensége azt mutatja, hogy újra
sérülnek az emberi jogok, méghozzá
nem csak a korlátozások szintjén,
hanem brutális üldöztetésekben is. 

A vallás- és egyházüldözést
illetõen legtöbben a kommunista
diktatúra egyház- és vallásüldözé-
sére gondolunk. Az elmúlt évtize-
dekben bizonyára sokan arra is
gondoltak, hogy a vallásüldözés
világviszonylatban is megszûnik.
Most pedig az idevonatkozó rosszhí-
rek eszembe juttatják Paul Tillich-
nek, a 20. század egyik meghatáro-
zó protestáns teológusának vissza-
visszatérô gondolatát, amely szerint
„csak egy vallás tagadhat egy másik
vallást”. Ennek kapcsán jutott arra,
hogy az ateizmus is egyfajta vallás,
quasi-vallás. A posztmodern Euró-
pában természetesen az ateista
quasi-vallás, sôt a 20. század szeku-
láris vallástalansága is új értelme-
zést nyer, de a vallás – a kultúrával
és moralitással együtt – továbbra is
az ember alapvetô „életfunkciója”
(P. Tillich) marad. Ez az életfunkció
azonban – szemben a szélsôséges li-
berális állítással – nem a másik val-
lás meghaladását és híveinek bán-
talmazását munkálja, hanem az
ember önmeghaladását, az Abszolút
felé való irányultságát, nyitottságát
adja. Ebbôl fakadhat dialógus, az

igazság és valóság akadémikus
keresése, vagy egyszerû hitvita, de
nem fakadhat az üldözés és gyilkos-
ság semmilyen formája. Tagadható
az egyik vallás igazsága a másik
vallás igazságára való hivatkozás-
sal, de nem támadható az egyik val-
lás híve a másik vallás híve által.
Amikor ez történik, akkor már nem
a vallás szakrálisan vertikális élet-
funkciója, hanem egy bálvány/esz-
me/érdek véresen horizontális dü-
höngése zajlik. Ezek a motivációk
nem nevezhetôk vallásinak. A
kommunikáció egyszerû címkézés-
sel a legmarkánsabb, de egyben a
valóság elferdítésével jár. 

Persze a fentiek sovány vigaszt je-
lentenek az üldözötteknek, legyil-
koltaknak, bebörtönzötteknek és
családtagjaiknak, a vallási fanatiz-
mus minden áldozatának. Mindazo-
náltal a vallási fanatizmus nem
„életfunkció”, hanem „halálfunk-
ció”, amely nem az Abszolút felé vá-
gyakozik, hanem magát abszoluti-
zálva tombol. A gyilkos és öngyilkos
tettek mellett ugyanakkor világos
példák mutatják, hogy azok az isz-
lámhívôk, akik számára a hit az is-
teni parancsok követése, akiknek
legfontosabb hitbéli üzenetük a bé-
kesség fizikai, társadalmi és spiri-
tuális értelemben, ôk – minden buz-
góságuk és elkötelezettségük elle-
nére is – képesek a békés
párbeszédre Európában és világ-
szerte. Még ha igaz is, hogy az isz-
lám-dominált országokban nem
könnyû keresztyénként élni, külö-

nösen a keresztyén hitet közösség-
ben megélni, abból sem következ-
het, hogy valakiknek az élete egyé-
nileg és közösségileg végveszélybe
kerülhet a keresztyén hitük vagy el-
térô vallásuk miatt. 

Napjainkban a világ számos or-
szágában a keresztyének véresen
brutális üldözése olyan méreteket
ölt, amelyet nem nézhetnek a ke-
resztyén értékekre épülô euró-at-
lanti és más országok külön-külön
sem, és szövetségi rendszereikben
sem szótlanul. Ígéretes, bár egyelô-
re nem elégséges, hogy az Európai
Unió Néppárti frakciójából a szoli-
daritás hangjai, nemzeti kormány-
zatokból, elsôsorban hazánkéból,
pedig a határozott fellépés indítvá-
nyai szólnak. 

Szavak és tettek legyenek hatéko-
nyak az élet védelme és a békesség
megteremtése érdekében. Krisztus
egyetemes egyházának tagjaiként
pedig ne szûnjünk meg imádkozni
hittestvéreinkért általában, üldö-
zött sorsú hittestvéreinkért pedig
különös odaadással. 

Dr. Bóna Zoltán 

Kiegészítés
A Dunavarsányi Napló júliusi
számában az „Egyházmegyei ta-
lálkozónak adott otthont
Dunavarsány” címû írásból kima-
radt, hogy Tarnai Imre és Bethlen
István mellett Dr. Bóna Zoltán re-
formátus lelkész tartott elôadást
„A II. Vatikáni Zsinat jelentôsége
protestáns szemmel” címmel.
A hiányos beszámolóért elnézést
kérünk.

Szerk.

A keresztyénüldözés

2014. június-július
hónapban születettek

névsora

Csanády Imre Izidor június 27.

Vas Márton június 30.

Kulimak Levente július 11.

Csókás Dominik Alex július 20.

Harkai Szófia július 22.

Joó Hajnalka Rita július 24.

2014. június hónapban házasságot kötöttek
Hegedûs Tamás Zoltán
Tóth László
Lang András Tamás
Sztreha Balázs

–
–
–
–

Sólyomváry Ilona
Dorogi Judit Adrienn
Varga Krisztina Viktória
Hompó Krisztina

2014. június-július hónapban
elhunytak névsora

Nyirati Erzsébet élt 86 évet

Batik Miklós élt 82 évet

Ürmös Sándor élt 67 évet

Kis Gábor élt 60 évet

Ambrus Dezső élt 55 évet
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Az Erima kézilabda gyerekbaj-
nokságban szerepelt a szivacs
korosztály. 

A mi csapatunk az Adorján János ré-
gió u9-es leány korosztályban indult,
ahol két versenynapon vettünk részt.
Az első versenynap április 13-án volt,
ahol két mérkőzést játszottunk. Ezen a
napon lányaink két mérkőzést vívtak.
Az első meccsen küzdöttek, hajtottak
és ennek köszönhetően meg is nyerték
a mérkőzést:

Dunavarsány - Postás SE 7 - 4,
Dunavarsány - XVI. ker. 7 - 11.
Ezen a napon a jutalom egy finom cso-

ki és egy oklevél volt.

A második versenynapon, május 17-én
a lányok kitettek magukért. Az első mér-
kőzésen kiegyensúlyozottan, bátran, egy-
mást segítve küzdöttek, és egy igazságos
döntetlen született:

Dunavarsány - Vecsés 12 - 12.
A második fordulót akadálymentesen

vettük, és egy szép győzelemmel zártuk a
meccset: 

Dunavarsány - Újbuda 20 - 5.
Végül jött a nagy mérkőzés, amit egész

nap vártak a lányok. Megküzdhettünk a
Ferencváros csapatával. Nagyon izgultak
a lányok, de ez a meccs kezdetére elmúlt.
A lányok egyszerűen felülmúlták önma-
gukat és fantasztikusan játszottak, egy
csapatként működtek, és nagyon szép
helyzeteket alakítottak ki. Az első fél-
időben végig mi uraltuk a játékot, és két

góllal el is húztunk. A második játék-
részben már a Fradi más védekezési for-
mát vetett be, és itt már kijött az erőssé-
ge, a gyors letámadás, amiből gólokat
tudtak szerezni, de még így is szoros
eredmény született.

Dunavarsány - Ferencváros 11 - 14!
Itt is volt jutalom, méghozzá egy cso-

dálatos emlék aranyérem, amit nem más,
mint a Sportért és Ifjúságért felelős ál-
lamtitkár, Dr. Simincskó István adott
át a csapatoknak. Az államtitkár úr kü-
lön megdicsérte a csapatunkat, amiért
nagy küzdéssel, szép védekező és támadó
játékkal meg tudta szorítani a Ferencvá-
ros csapatát. Látszik a kemény munka!

Ezen a napon a lányok egy csapatként
küzdöttek és megmutatták, hogy Duna-
varsányban komoly utánpótlás nevelés
folyik. 

A csapat edzője:
Paulné Simon Bri-
gitta.

Játékosok: Ba-
binszky Lara,
Hohn Kamilla,
Pásztor Zselyke,
Simoncini Paola,
Szűcs Flóra, Tóti
Lea Kincső, Ko-
vács Alíz, Hujj Hé-
di, akik a képről hi-
ányoznak: Jammo-
ul Suad és Gerber
Nikolett Anna.

A májusi hónapban a leány szivacs és a
serdülő korosztályunk a Kalocsa kupán
vett részt, amely egy 3 napos torna volt.
A gyerekek nagyon készültek életük első
több napos tornájára, ahol nem csak
egyesületek, de kézilabda akadémiák
csapatai is részt vettek. Nagy élmény
volt ez a torna, köszönjük a szülők lelkes
támogatását, akik elkísérték csapatainkat
a tornára.

A 2014-15-ös szezon
Augusztus hónapban indult az alapozá-

si időszak, serdülő, szivacs és junior kor-
osztályaink egy hetes edzőtáborral kezd-
ték a felkészülést.

A női felnőtt csapatnál edzőváltás tör-
tént, az őszi szezontól Farkas Zsolt kezdi
meg a munkát a csapatnál.

Itt szeretném megköszönni Gerő Im-
re edzőnek azt a 12 éves munkát, amit
egyesületünkben végzett, vele a kézi-
labdát több év kihagyás után újraszer-
veztük Dunavarsányban.

Az őszi szezontól Dunavarsányban már
nem csak női kézilabdát láthatunk. Meg-
alakult a felnőtt férfi csapat, amelyik a
megyei bajnokságban képviseli városun-
kat, és szervezzük a fiú utánpótlás csapa-
tot is.

Edzőink:
Szivacs: Paulné Simon Brigitta
Serdülő: Iváncsics Judit
Női junior: Friss András
Női felnőtt: Farkas Zsolt
Férfi felnőtt: Szeder Mónika

Hamarosan elkészül az őszi idény
versenykiírása, amit az újságban is meg-
jelentetünk és a honlapunkon is megta-
lálnak.

Várunk mindenkit a mérkőzéseken,
szurkoljunk együtt Dunavarsányért!

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

Gazda András - ékszerbolt

Éksz e r ü z l e t !
ÚJ ÁRU ÉRKEZETT!
Új cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 36.
Szolgáltatásaink:

Arany-, ezüst ékszerek 30-50% kedvezménnyel
Arany felvásárlás: 5.000Ft/g, árusítás: 8.000Ft/g

Javítás, készítés, beszámítás
Nyitva tartás:

hétfő: zárva, kedd-péntek: 13-17-ig, szombat: 9-12-ig
Telefon: 06/70 319-9461

Kézilabda hírek
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A Mekler lászló ITse első nyárI beszáMolójA

Nagy örömmel és büszke-
séggel kezdem soraimat,

mivel szép eredményekkel
gazdagította Dunavarsány
életét a város legújabb ver-
senysport szakosztálya. Mint
ahogy arról már korábban be-
számoltunk, május elején in-
dult a Mekler László Ifjúsági
Turisztikai és Sport Egyesület
keretein belül egy kajak-kenu
szakosztály Németh Szabolcs
tizenkilencszeres országos
bajnok, Ifjúsági Világ- és Eu-
rópa bajnok, Felnőtt Világ- és
Európa bajnoki bronzérmes
edzőnk vezetésével. 

6 ifjú versenyzőnk első
megmérettetését június 1-jén
az Országos Diák Olimpián
sikerrel teljesítette. Ezúton is
szeretnénk gratulálni a Fejes
Dániel – Fejes Kristóf kenu
párosnak az ezüstéremért, a
Balázs Márk – Petrovai Zsolt
kenu párosnak a bronzére-
mért, és nem utolsó sorban a

Fényes Gergő - Rozbora Péter
kenu párosnak az 5. helyezé-
sért!

Június 8-án került megren-
dezésre Dunavarsány történe-
tében először a „Suli Sárká-
nyok” sárkányhajó verseny,
melynek a Dunavarsányi
Olimpiai Központ adott he-
lyet. A szigetszentmiklósi tan-
kerület iskolái mérték össze
erejüket és jókedvüket egya-
ránt a szurkolás alkalmával. 

Az általános iskola alsós és
felsős korosztályában is a du-
navarsányi Árpád Fejedelem
Általános Iskola növendékei

győztek. Itt is bebizonyoso-
dott, hogy a helyi gyerekek
vízre lettek teremtve! Szeret-
nénk megköszönni a támoga-
tást a Dunavarsányi Olimpiai
Központnak, a szegedi Vitari-
cum Kft.-nek, Molnár Andre-
ának, Kozmann György olim-
pikonnak, a dunavarsányi
Gyros Háznak és az 1270. sz.

Nautilus Vizicsa-
patnak.

A következő
versenyünk, ahol
a versenyzők már
a profik között is
megmérettették
magukat, július
25-26-27-én ke-
rült megrendezés-
re. Ezúton is sze-
retnénk gratulálni
a kitartó munkáért
és az eredménye-
kért: Kölyök C1
kategóriában Pet-

rovai Zsoltnak az ezüstére-
mért, Serdülő C1 kategóriá-
ban Fejes Dánielnek az ezüst-
éremért és Fejes Kristófnak
a bravúros 4. helyezésért,
Portya Kenu 4-es kategóriá-
ban Fényes Gergőnek, Bosa
Kriszitán Dánielnek, Bese-
nyei Ádámnak és Fűri Ro-
landnak a 8. helyezésért.

Nem utolsó sorban pedig
Mini Kajak párosunknak,
Fűri Ádámnak és Pólai Bo-
tond Gábornak a rettenthe-
tetlen verseny menetelért.

Jelenleg 30 gyermek vesz
részt rendszeresen edzésein-
ken, reméljük hogy még több
büszkeséget nevelhetünk
majd Dunavarsánynak. 

Szeptember 20-án szeret-
nénk megrendezni a követke-
ző „Suli Sárkányok” tankerü-
leti iskolai versenyt, ismétel-
ten a Dunavarsányi Olimpiai
Központban. Minden kedves
érdeklődőt és jelentkezőt,
szurkolót szeretettel várunk.

Október 4-én vár még ránk
az Országos Kölyök és Serdü-
lő Keretfeltöltő verseny, ami-
re folyamatosan edzenek ver-
senyzőink. 

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Fémalk Zrt. támoga-
tását, így a gyerekek modern
eszközökkel tudnak vízre
szállni!

Móricz Mariann
Mekler László ITSE

elnökségi tag
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A „Dan” szó jelentése: „Sziklába faragott, felfelé vezető lépcső.”

HORGOS DÁNIEL & TORDAI VIKTOR FEKETE ÖV, 1. DAN!
Tisztelt Olvasók!
Karate szempontból nagyon sikeres

nyarat tudhatunk magunk mögött. Június-
ban és júliusban 3 edzőtábort szerveztünk
az egyesület karatésainak, melyeken a
tagság nagy része részt vett. A délegyhá-
zi iskolás táborral kezdtünk június 23-át-
ól, az ovis karate táborral június 30-ától,
a szentendrei tábor pedig a Pap Sziget
Kempingben zajlott július 10-étől. Talán
az idei évben vettek részt a legtöbben a
táborainkban. Szeretném megköszönni
mindenkinek a segítségét a nyári edzőtá-
borok lebonyolításában! Köszönet a szü-
lőknek, a táborok dolgozóinak, köszönet
az edzőknek és a magas öveseknek. Jó tá-
borok voltak, sok karatéssal.

A táborokban napi 3 edzéssel „gyötör-
tünk” minden résztvevőt, reggel 7 órai
kezdéssel és este 6 órai befejezéssel.
Ezek a táborok egyre nagyobb feladatot
jelentenek az edzőknek. Vigyázni kell a
karatésokra, a napi rendet betartatni, az
edzéseket levezetni. Szentendrén Dr.
Darvai László 1. danos mester Egerből
meglátogatott minket és egy nagyon ér-
dekes, jó hangulatú előadást tartott a
sportsérülésekről. A táborokat méltó mó-
don övvizsgák zárták. A karatésok egy
szép emléklappal, egy szép karatés póló-
val, esetleg egy új övvel térhettek haza.
Gratulálok minden sikeres vizsgázónak!
Akiknek nem sikerült, azok tréningezze-
nek többet, ne adják fel!

Augusztusban rendezték meg az Oya-
ma Karate Kyokushin Hungary szervezet
Nemzetközi edzőtáborát Shihan Borza
József 6. Danos mester vezetésével. Az
egyesületből 8 fő vett részt a táborban. A
hét hosszú volt és fárasztó, amit pénteken
az övvizsgák zártak. 

A délegyházi csapatból Horgos Dániel
és Tordai Viktor engedélyt kapott és
mestervizsgát tehetett. Mindkét fiú
hosszú karate múlttal rendelkezik. Lehe-

tőségem volt végignézni a vizsgájukat és
el kell mondanom, hogy nem szégyen-
kezhetünk a teljesítményük miatt. Felké-
szülten álltak oda és végigdolgozták a na-
pot nagy szívvel, amire sokszor szükség
is volt. De hallgassuk meg őket a vizsgá-
jukról:

„Reggel, amikor felébredtem, meleg-
ség járta át a testem, boldog voltam, hogy
eljött a várva várt nap, amiről 16 éve ál-
modom. A dan vizsga. A vizsga alatt 1
gondolat hajtott előre: soha ne adjam fel!
Harcoltam önmagammal, hogy mindig
teljes erőbedobással dolgozzak, és a ma-
ximumot hozzam ki magamból. Mikor
véget ért a 30 ellenfeles küzdelmem, jó
érzés volt a csarnok közepén hallgatni a

tapsot, ami nekünk szólt! Fellélegezhet-
tem, hogy elértem egyik életcélom, hogy
fekete öves legyek! Kívánom a többi
sporttársamnak is ezt az érzést - kitartó
munkával bármit el lehet érni!” (Horgos
Dániel) 

„Eljött a vizsga napja. Van, aki egész
életében erre vár. Van, aki éveket dolgo-
zik érte és van, aki sosem jut el idáig.
Erőnléttel kezdődött a vizsga, nyakból
nyomás 35 kilóval amennyi megy, utána
fekvőtámasz, felülés, négyfelé hajtott öv
oda-vissza való átugrása, kézenállás stb...
Erőnlét után a technikai rész következett,

amiben az összes eddig megtanult techni-
kát, technikai elemet, kata-t és küzdőgya-
korlatokat kellett teljes erőbedobással be-
mutatni. Amennyiben az erőnléten és a
technikai elemeken túljutott az ember,
úgy a vizsgaküzdelem az utolsó próbaté-
tel. Fekete övre, 1. danra 30 x 1.5 percet
kell folyamatosan leküzdeni és talpon
maradni, sokszor pihent ellenfelekkel
szemben. Erre készültem én is gyermek-
korom óta. Eljutottam idáig és megtet-
tem, amit kellett. Sikerült. A családom, az
edzőm és a barátaim mind mellettem áll-
tak és segítettek, hogy elérhessem a cé-
lom, hogy elérhessem az álmom. „Senki
sem mondta, hogy könnyű lesz, de meg-
van benned a képesség, hogy végigcsi-
náld.” Arigato! Osu!” (Tordai Viktor)

A táborban sikeresen vizsgázott Varga
Ádám második, Lengyel Árpád pedig
első barna övre, valamint Tordai Attila
zöld övre.

Szeptemberben várjuk a jelentkezésü-
ket az új karatésoknak! 

Gyermekedzés 6-14 éves korig Dél-
egyházán. Edző: Marossy Károly (4.
dan), edzésidőpontok: hétfő 17:00-18:30;
csütörtök 17:00-18:00, ovis edzés Tordai
Viktor (1. dan) vezetésével pénteken
18:00-19:00-ig. 

Gyermekedzés Dunavarsányban a
művelődési házban hétfőn és csütörtökön
15:00-16:00-ig, valamint ovis edzés ked-
denként 17:00-18:00-ig. Felnőtt edzés
Dunavarsányon a Robi Cukrászdában
hétfőn és csütörtökön 19:00-20:30-ig 12
éves kortól. 

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon: www.senseimarossy.hu,
ahol sok videót találhattok az edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj! 

Marossy Károly 4. dan
klubvezető
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DUNAVARSÁNY APRÓBANKözérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350

SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150

ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTÔ 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

PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040

POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279

RENDÔRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680

DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905

MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660

GYEPMESTER
06/20 964-3025

POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15

DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128

MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546

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

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

• GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek
javítása! Biró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• TV, monitor, mikro javítás!
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Redőnyjavítás rövid határidőre, garanciával.
(Egyhez is kimegyek.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Parkettás munkák, szolid árak!
Tel.: 06/30 354-3769

• Hűtőgép javítás garanciával, hétvégén is!
Tel.: 06/20 467-7693

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• BÖLCSÖDE?! Már egy éves kortól nagy szeretettel
várjuk a kicsi gyermekeket.
Tel.: 06/30 924-8087,
(www.dunavarsányigyerkőcde.hu)

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben
06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erôspusztán: 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 idôben 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
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben
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 idôben 06/24 473-054
Rendelés:H, Cs, P:9-12;
K:14-17; Sz:11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben
06/24 473-327
Rendelés: H:15-18; K:9-10
Egészségház, 15-17 Orvosi
rendelô; Sz, Cs:15-18; P:14-17
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának hivatalos lapja.

Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.

Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.

Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.

Következõ lapzárta: 2014. szeptember 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem
jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondani-
valója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-044


