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Családi majális keretében
köszöntötte a tavaszt az
„öregebbik” településrész
lakossága május 1-jén. 
A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat által szerve-
zett esemény az ügyességi
játékoktól kezdve a spor-
tolási lehetôségeken át a
kulturális és gasztronó-
miai élvezetekig számos
nagyszerû programot kí-
nált a Petôfi Klubhoz kilá-
togató családoknak.

Így köszöntötték a tavaszt
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ADunavarsány Környéki Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat intézményében működik a

házi segítségnyújtás, ott-
honközeli ápolás. Ez az
ellátási forma azoknak a
személyeknek, családok-
nak nyújt segítséget, ahol
kórházi ápolásra már
vagy még nincs szüksége
a betegnek, de önmaga el-
látását segítség nélkül
nem tudja megoldani. 

A család számára meg-
nyugtató, hogy amíg ők

dolgoznak, naponta egyszer meglátogatja
a gondozó a beteget, és besegít az ápolá-
sába, gondozásába. 

Mi az, amiben mi segítünk? Napi hi -
 gié nia (fekvőbeteg fürdetése, segítség-
nyújtás a fürdésben), bevásárlás, gyógy-
szer íratás-kiváltás, gyógyszer adagolá-
sa, beadása, környezet rendben tartása
(a szoba, amelyben tartózkodik), ebéd
megrendelése, szállítás, tálalás, kapcso-
lattartás a háziorvossal, családtagokkal,
mentális gondozás, ügyeik intézése (pos-
ta, hivatal stb.) 

További tájékoztatásért kérjük, vegye
fel a kapcsolatot intézményünk munka-
társaival személyesen vagy telefonon, il-
letve e-mailben.

Dunavarsány, Árpád utca 13.
06/24 483-352
06/70 337-1506

gyermekjolet@kevenet.hu

Házi segítségnyújtás

Zápor, zuhatag, majd pocsolya

Ingatlanunkat igyekszünk úgy kialakítani,
hogy kertünket megvédjük a csapadékvíz-
től, a nagy felületű tócsák kialakulásától. Az

épület tetőzetéről lefolyó víz elvezetésénél a
legfőbb cél, hogy minél előbb, minél egysze-
rűbb módon és minél kevesebb energiaráfordí-
tással oldjuk meg a vízelvezetést. Előfordul
azonban, hogy ez azt a megoldást takarja, hogy
az ereszcsatorna vége egyszerűen az utcára
lóg, a víz egyenesen a járdára folyik. Gyakran
ezt a megoldást választjuk, pedig nem helyes. 

Talán többen nem is gondolunk arra, hogy
a terület vagy telek csapadékvíz elvezetésé-
nek is megvannak a maga előírásai, amelyek
nem engedik kedvünk szerint a legegyszerűbb
megoldást választva egyszerűen az utcára fo-
lyatni a vizet, eláztatva vele a ház előtti közte-
rületet, utat, járdát. 

A csapadékvíz elvezetésének szabályait az
Országos Településrendezési és Építési Köve-
telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú
kormányrendelet, közismertebb nevén OTÉK
szabályozza. A kormányrendelet előírásainak
alkalmazása kötelező. 

A csapadékvíz-elvezetés részletes szabálya-
it a 47. § tartalmazza. A (8) bekezdés szerint a
telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendsze-
rét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és
az építményekben, továbbá a szomszédos tel-
keken és építményekben, valamint a közterü-
leten kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.)
ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot
ne akadályozza.

Nem szabályos tehát az a gyakorlat, hogy
az ereszcsatornát egyszerűen kivezetjük az út-
ra, járdára, és nem gondolunk azokra a követ-
kezményekre, amelyeket így okozunk. A jár-

dán, úton megálló víz tönkreteszi annak álla-
gát, a tél folyamán felfagy, feltöri a burkola-
tot. A nagy felületen megálló víz síkossá teszi
az utakat, járdákat és ezáltal balesetveszé-
lyessé válik a közlekedés. 

Az OTÉK 47. § (9) bekezdése szerint a csa-
padékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha
ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az
építmények állékonyságát és rendeltetéssze-
rű használatát nem veszélyezteti.

A (10) bekezdés kimondja, hogy a telekről
csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető
árokba csak zártszelvényű vezetékben és az
utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tarto-
zéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről –
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjé-
nek hozzájárulásával történhet.

Telkünkön tehát úgy kell megoldani a vízel-
vezetést, hogy azzal sem szomszédunk házát,
kertjét, sem a közvetlenül határos közterüle-
tet ne veszélyeztessük, és ne zavarjuk annak
rendeltetésszerű használatát. 

A helyi közutak kezelésének szabályairól
szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelet 35. §-a
a helyi közút műtárgyai és a járdák tisztántar-
tására vonatkozóan kimondja, hogy az ingat-
lan tulajdonosa köteles gondoskodni az épü-
let tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való
csorgásának, illetve a hó lecsúszásának meg-
akadályozásáról, továbbá köteles az ingatlan-
nal határos – úttest, járdaszakasz melletti –
burkolatlan vagy burkolt árok, szikkasztóárok
műszaki állapotának és működőképességé-
nek a megőrzéséről és tisztántartásáról.

Nekünk, ingatlantulajdonosoknak a helyi
rendelet értelmében tehát kötelességünk az

előttünk kiépített árkoknak, folyókáknak, víz-
nyelő rácsoknak a lefolyást akadályozó anya-
goktól való megtisztítása. Amennyiben az in-
gatlanok előtti árkok feltöltődnek lehullott fale-
velekkel, vagy bemosódás következtében
iszappal, földdel, azt az ingatlan tulajdonosának
kötelessége kitisztítani. 

További kötelezettségeink a helyi rendelet
értelmében a járda rendszeres seprése, télen a
hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott járda-
felületek síkosságmentesítése. Gondoskodnunk
kell az ingatlannal határos utcai sorfák és az in-
gatlannal határos járdaszakaszra kinyúló ágak,
bokrok megfelelő nyeséséről, e területekre le-
hullott ágak és lomb összegyűjtéséről, a járda
valamint az úttest között felburjánzó gaz eltá-
volításáról. 

Az Önök segítségére, együttműködésére is
szükségünk van ahhoz, hogy útjainkat, járdáin-
kat megóvjuk a csapadékvíz káros hatásaitól, az
állagromlástól, a felfagyástól vagy balesetve-
szélytől. 

Kérjük, gondoskodjanak az ingatlanjukon ke-
letkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről a
köz és saját érdekükben! A közterületek tekin-
tetében a közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló önkormányzati rendelet
alapján tesszük meg a szükséges intézkedése-
ket.

A szomszédos ingatlan által okozott károkért
birtokvédelmi eljárás keretében van mód a sé-
relem érvényesítésére. 

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat,
hogy a fentiek értelmében az ingatlanjaik előtti
közterületi szakaszokon a csapadékvíz-kivezeté-
sek, illetve a járdák síkosságának okán bekövet-
kezett balesetek a tulajdonosok felelőssége.

Beruházási és Műszaki Osztály

A soron következő képviselő-testületi
ülés 2014. június 17-én, kedden 17
órakor lesz a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.

Atavaszi esőzéseket követően rendszerint izzanak az
önkormányzat telefonvonalai, a víz után jön a pa-
naszáradat, hogy kinek a területéről hová folyik a víz,

és kit áraszt, lehetetlenít el. 
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Büszke vagyok arra, hogy Dunavarsány ér-
dekeit is képviselhetem az Országgyűlésben,
ahová a polgárok a Fidesz-KDNP színeiben
egy olyan pártszövetséget küldtek, amely a
legnagyobb társadalmi támogatást és bizalmat
tudta kivívni magának a választáson.

A győzelmünk – az öröm és hála érzése mel-
lett – óriási küldetés- és felelősségtudat forrása is
egyben. Minden erőmmel azon leszek, hogy az
elnyert bizalomhoz méltó maradjak, és munkám-
mal mindazok bizalmát is kivívjam, akik mind-
ezidáig még nem hitték el, hogy a Fidesz-KDNP
listájának és egyéni jelöltjének sikere az egész
választókerület hosszú távú győzelme lehet. 

Tudom, hogy a bizalom törékeny dolog,
ezért folyamatosan kapcsolatban szeretnék
lenni Önökkel, hogy véleményüket és észre-
vételeiket elmondhassák, így segítséget nyújt-
hassak a mindennapi élet során.

A következő hónapokban városunkban
látványos fejlesztések kezdődhetnek. A
nyár folyamán lebontjuk illetve átépítjük a
Vörösmarty utcai ingatlanunkat, ahol a Vá-
rosgazdálkodási Kft. dolgozik, valamint
könnyűszerkezetes formában három osz-
tálytermet hozunk létre az Elemi iskola
kertjében az örömteli gyermekszám növe-
kedés okán.

A tornacsarnok biztonságosabbá tétele is a
nyári munkák egyike lesz, ahol idén is színvo-
nalas Árpád-bálon vehettünk részt. Köszönet
érte a szervezőknek!

Ezekben a napokban reménység szerint már
javában zajlik a körforgalom építése, valamint
néhány napon belül megkezdődik a Vasútállo-
más melletti parkoló kialakítása.

További terveink is vannak a nyárra. A
Sport utca és az Arany János utca egyik része
felújításra szorul. Ezek a döntések még nem
születtek meg, de bízom benne, hogy megta-
láljuk hozzá a forrásokat.

2014 kora nyarán is szép programok várnak
ránk: a Hősök Napja, a Nemzeti Összetartozás
Napja és a Dunavarsányi Napok. Kívánom,
hogy idén is igazi közösségi élményt nyújtsa-
nak ezek a programok mindannyiunknak! Be-
csüljük meg és éljünk az általuk nyújtotta le-
hetőséggel!

Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán 
polgármester

Örömteli kötelességemnek eleget téve ezúton is köszö-
netet mondok azért, hogy kitartó munkával, segítő-

készséggel, támogató szavazatukkal vagy bármilyen
egyéb módon hozzájárultak az országgyűlési választás
eredményének eléréséhez.

Épül a körforgalom!
Reményeink szerint amikor Ön a kezébe

veszi újságunkat, már dübörögnek a
munkagépek az 51-es főút és az 52101 sz. út
(dunavarsányi bekötő út) csomópontjában,
és teljes lendületben építik a várva várt kör-
forgalmú kereszteződést.

Az érdekelt állami szervek által lefolyta-
tott közbeszerzési eljárás sikeresen befeje-
ződött. A győztes konzorcium megkezdte a
szükséges kiviteli tervdokumentáció és ide-
iglenes forgalomtechnikai tervek összeállí-
tását. A terveket – azok jóváhagyását köve-
tően – Dunavarsány Város Önkormányzatá-
nak rendelkezésére bocsátja az építtető
Magyar Közút Nonprofit Kft. A konkrét for-
galomtechnikai információkat a dokumen-
táció tartalmazza, amely honlapunkon
(www.dunavarsany.hu) megtekinthető lesz.
A rendelkezésre álló adatok alapján a kör-
forgalom több ütemben épül, az ütemterv
különböző útlezárási programokat tartal-
maz. Várhatóan a dunavarsányi bekötő út
három hétre lezárásra kerül. Az útzár ideje
alatt az erőspusztai úton lehet közlekedni,
ez alól kivételt képez a távolsági és helyi
buszjárat. Az 51-es főút nem lesz lezárva,
csupán egy forgalmi sávra szűkül. A forgal-
mi sáv szűkítésének ideje alatt azonban je-
lentős torlódásra lehet számítani. A beruhá-
zás előreláthatólag 2014. augusztus végére
befejeződik.

Tisztelettel kérjük az építés ideje alatti
szíves és megértő türelmüket.

Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal 

Beruházási és Műszaki Osztály

P+R parkoló létesül
Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy hamarosan kezdődnek a kivitelezési munkák a vasút-

állomás környezetében épülő P+R parkolók tekintetében.
Az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) információi alapján a dunavarsá-
nyi vasútállomáson az alábbi parkolók kialakítására kerül sor:

• 85 db P+R (ebből 2 db mozgáskorlátozott)
• 2 db K+R • 20 db B+R • 4 db autóbusz tároló

A P+R parkoló építése 4 ütemben történik a vasútállomás zavartalan működésének érdeké-
ben. A Vasút sor és a vasúti sínek közötti zöld felületen illetve az épület mellett található ter-
méskővel burkolt területen kerülnek kialakításra a parkolók. Az építési terület Délegyháza fe-
lé eső végében egy buszforduló kerül megépítésre.

A munkálatok kapcsán felújításra kerül a Gyóni Géza utca csatlakozásának környezetében
található buszmegálló, amely építkezés idejére átmeneti buszmegálló kialakításával biztosítják
a zavartalan közlekedést.

A Vasút sor a Gizella szobor közelében lévő buszmegálló és a tervezett buszforduló közötti
szakasza érintett a kivitelezési munkálatokkal.

A fent nevezett utcaszakaszon a forgalom haladását a kivitelező munkaterület lehatárolásá-
val, valamint ideiglenes forgalmi rend kialakításával, 30 km/h sebességkorlátozás bevezetésé-
vel kívánja biztosítani. 

A parkolás a kivitelezés minden ütemében megoldott a vasútállomás közelében.
A kivitelező Strabag Zrt. és a beruházó NIF Zrt. lakossági tájékoztatót tart a Petőfi

Művelődési Ház és Könyvtárban 2014. május 29-én 16:00-kor, melynek keretében rész-
letesen tájékoztatja az érdeklődőket.

Beruházási és Műszaki osztályvezető

Kedvezőbb postai nyitva tartás
A márciusi közmeghallgatáson felmerült egy lakossági igény a postai nyitva tartás meg-
hosszabbításával kapcsolatban. Ezt a Polgármesteri Hivatal jelezte a Magyar Posta felé,
ahonnan a következő módosítás érkezett:
A Dunavarsányi posta nyitva tartása ideiglenesen, 2014. május 1-jétől október 31-éig
az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 08.00-19.00  •  Kedd: 08.00-14.00  •  Szerda: 08.00-16.00
Csütörtök: 08.00-16.00  •  Péntek: 08.00-15.00

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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XII. Országos Cigány Szavalóverseny
Cigány Írószövetség tizenkettedik
alkalommal, de ebben az évben
új helyszínen, a Dunavarsányi

Művelődési Ház és Könyvtárban rendez-
te meg cigánygyerekek számára a szava-
lóversenyt a Költészet Napja tiszteletére
április 12-én. Rendezvényünk idei mottó-
ja: „Irodalommal a rasszizmus ellen”.

Ha visszaemlékezünk 2002-re, az első
Szavalóversenyre, akkor még csak a kör-
nyező településekről érkeztek, az idén
viszont már az ország távoli városaiból,
Siófoktól Békéscsabáig, még Ózdról, Gá-
dorosról, Budapestről, Ráckevéről, Döm-
södről, Taksonyból és természetesen
Dunavarsányból is jöttek versenyzők. Ti-
zenkét év alatt országos rendezvénnyé
nőtte ki magát a helyi kezdeményezé-
sünk. Büszkén mondhatjuk, szép hagyo-
mányt teremtettünk.

Már a második évtől kezdve felhívás-
ban kérjük a jelentkezőket, hogy cigány
nyelven is mondjanak verset. Mint tud-
juk, a cigányok jelentős hányada nem be-
széli a nyelvet. Ezért is tartjuk nagyon
fontosnak, hogy egy cigánygyerekeknek
meghirdetett szavalóversenyen minél
több résztvevőtől hangozzék el anyanyel-
vén is az előadott mű. 

Bóna Zoltán polgármester úr elvállalta
a fővédnökséget, és jelenlétével is meg-
tisztelte a rendezvényünket. Az ő köszön-
tője nyitotta meg a versenyt.

A zsűri elnöke Ruva Pál Sándor (író,
költő, szociológus), a zsűri tagjai: Faragó
Kincső (Békéscsaba) és Kovács Gyula (a
Ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke) voltak.

A színházteremben, ahol a verseny zaj-
lott, cigány képzőművészek alkotásaiból
is láthattak a jelenlévők ízelítőt, úgymint
a Kossuth-díjas Szentandrássy István
egyik alkotását, valamint Bada Márta,
Dombrádi-Horváth Géza, Dilinkó Gábor,
Lakatos Klára, Pongor-Berry Károly, Oláh
Mara egy-egy szép festménye varázsolta
még szebbé a Szavalóversenyt.

A rendezvényünknek új otthont adó
Dunavarsányból az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola is képviseltette magát. A
diákokat elkísérte felkészítő tanárnőjük,
Csehné Kiss Éva.

Körünkben köszönthettük Rostás Far-
kas György, József Attila díjas költőt is.

A versek elhangzása után következtek
az énekesek és a táncosok, akik percek
alatt vidám hangulatot varázsoltak. Nem
kellett biztatni a jelenlévőket, egymás
után perdültek a színpadra, énekeltek és
táncoltak. 

Meglepetés volt a résztvevők számára
az óriástorta tűzijátékkal, melyet a Robi
Cukrászda készített el nekünk. A táblán
jól olvasható volt, hogy a 12. szavalóver-
senyt ünnepeltük ezzel a habos finom-
sággal.

Ahogy az már lenni szokott, a zsűri ne-
héz helyzetben volt, de sikerült döntenie:

• Vers kategóriában 6-10 évesek
kiemelt I. díj Jakab Alex László
(Ráckeve, 9 éves)
I. díj Búza Dávid (Gádoros, 7 éves)
kiemelt II. díj Jakab Szabina
(Ráckeve, 7 éves)
II. díj Búza Márton
(Gádoros, 10 éves)
kiemelt III. díj Farkas Zoltán
(Gádoros, 10 éves)

• A zsűri különdíját kapta 3 kategóriá-
ban való kiváló teljesítményéért:
Faragó Amanda
(Békéscsaba, 8 éves)

• 10-15 évesek 
I. díj Sánduj Sára 
(Dunavarsány, 13 éves)
II. díj Ötvös Bianka 
(Dunavarsány, 14 éves)
III. díj Kun Tália (Ráckeve, 11 éves)

• 15-18 évesek 
Az zsűri különdíját kapta 
Máté Sándor (Ózd, 17 éves)

• Tánc kategóriában
megosztott I. díj 
Faragó Liliána és Nagy Roland
(Békéscsaba, 16 éves) 
(Budapest, 16 éves)
megosztott II. díj 
Sztojka Fatima és Kun János
(Ráckeve, 20 éves) (Ráckeve, 18 éves)
III. díj Faragó Izabella 
(Békéscsaba, 13 éves)

• Ének kategóriában 
I. díj Faragó Kincső és Faragó Liliána
(Békéscsaba, 18 éves) 
(Békéscsaba, 16 éves)
II. díj Sztojka Amanda és Sztojka Fatima 
(Ráckeve, 12 éves) (Ráckeve, 20 éves)

• A zsűri különdíjban részesítette a két
legfiatalabb (4 éves) „versenyzőt”
ének- és verstudásuk elismeréseként.
Nagy Vanessza (Taksony, 4 éves)
legifjabb Ruva Pál (Budapest, 4 éves)

A zsűri elnöke az alapító tagoknak is
megköszönte egy-egy serleggel és okle-
véllel, hogy 12 éve minden alkalommal
együtt ünnepelhettünk ezen a jeles na-
pon. 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak
az önzetlen segítségét, akiknek köszön-
hetően nem csak a helyezést elérteket ju-
talmazhattuk meg, hanem minden részt-
vevőt. Virággal, éremmel, emléklappal,
könyvekkel és ajándéktárgyakkal.

A DunaMédia Dunavarsányi Magazin
TV stábja is forgatott a Szavalóversenyen.
A felvétel az interneten visszakereshető
az alábbi linken: 

http://duna-media.hu/index.php/ma-
gazinok/dunavarsanyimagazinmenu/ite
m/6209-irodalommal-rasszizmus-ellen 

Ruva Pál Sándor 
író, költő, újságíró

a Cigány Írószövetség és Nemzeti
(köz) Művelődési Társaság

elnöke

A
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Dunavarsány is csatlakozott az 
országos TeSzedd!

hulladékszedési naphoz

Az akció keretében az IBIDEN
dolgozói, lelkes iskolások és a
Lányok Asszonyok Klubja

(név szerint Rovó Jánosné, Botos Ist-
vánné, Kőszegi Anikó, Juhász László-
né) vett részt a május 9-ei programon.

Az önkéntes szemétszedési munkára
jelentkező 60 egybegyűlttel a Nyúl
domb környékét vettük kezelésbe.
Megérkezésünk előtt az erdő a rengeteg
szeméttől „fulladozott”, de amint a zsá-
kok és a kupacok egyre csak gyűltek, a
zöld terület kezdett fellélegezni.

A képek magukért beszélnek és azt
gondoljuk, minden jóérzésű ember ne-
vében írhatjuk: szégyellje magát az, aki
a szemetét nem a kukájába dobja, ha-
nem képes az erdőben vagy bárhol
máshol elhajítani, odaszállítani. Jó len-
ne, ha tudnánk a környezetünket annyi-
ra tisztelni, hogy a magunk által termelt
szeméttel nem szórjuk tele az erdőket, a
szabadon lévő területeket! Reméljük,
jövő ilyenkor kevesebb szednivalójuk
akad az önkénteseknek.

Még egyszer köszönjük a részvételü-
ket és munkájukat a fáradozóknak.

A művelődési ház dolgozói

BICIKLIS TÁBOR
2014.

a Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtárral

Szeretettel hívjuk az általános iskolás korú gyer-
mekeket idén nyáron is napközis táborunkba!
A tábort két turnusban hirdetjük meg:

I. 2014. augusztus 4 - 8-ig
II. 2014. augusztus 11 – 15-ig

Érkezés: minden nap 7.30-tól.
Távozás: minden nap 17.30-ig.
Ellátás: tízórai + ebéd + uzsonna.
Minden nap biciklizünk: felkeressük az ugratót,
lemegyünk a Duna-partra, a csónakházhoz, de
hajókázunk a holt Duna ágban, fürdőzünk a kö-
zeli Napszigeten és a szigetszentmikósi Oázis-
ban, ugyanakkor felkeressük az úszólápot is.
Egyéb programok: Robi Cukrászda cukrász üze-
mének meglátogatása, a Soli Deo Gloria Közös-
ségi Ház jószágportájának felkeresése, lekvár fő-
zés, kézműveskedés, horgászat a Farmer-tónál,
lovaglás, „Elsősegély magamnak” címmel interak-
tív előadás a szünidőben előforduló balesetek el-
látásáról, látogatás a Lakihegy Rádió és Duna
Média stúdióiba.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő/hét.
(Amely tartalmazza a napi háromszori étkezést,
az összes programot és minden egyéb felmerü-
lő költséget.)
A kerékpárok állagának megőrzéséért fele-
lősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet 2014. július 9-éig 
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

irodájában személyesen, vagy 
a 06/24 534-250-es telefonszámon.

Vásárok
a mûvelődési házban:
Vegyes vásár

Május 23. 8.00 – 15.00
Május 27. 9.00 – 12.00
június 4. 9.00 – 11.00
június 11. 9.00 - 12.00
Június 16. 13.00 – 16.00
Június 20. 8.00 – 15.00
Június 25. 9.00 – 12.00

Méteráru vásár

Május 21. 8.00 – 12.00
Látásvizsgálat

Június 11. 16.00 – 18.00
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KISTÉRSÉGI POLGÁRŐR NAPKISTÉRSÉGI POLGÁRŐR NAP
A DUNAVARSÁNYI POLGÁRŐRSÉG

10 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ALKALMÁBÓL

Egész nap büfé, tűzoltó- és mentőautó, rendőrségi fegyverek, légvár,
ügyességi játékok várják az érdeklődőket!

A program ingyenes!

9.00 Főzőverseny – polgárőr egyesületeknek
12.00 Köszöntés, elismerések átadása
12.30 Főzőverseny eredményhirdetése
13.00 Kutyás bemutató
13.30 Bevetési osztály bemutatója
14.00 Óvodások műsora

M&M Táncstúdió bemutatója
Willpower gyermek és felnőtt táncbemutató

2014. június 14.
Helyszín: Halász Lajosné utcai Sportpálya

Programok:

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület

Kedves Kismamák! 
Szeretettel várunk

a Babás-Mamás Klub programjaira
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

Május 29. (csütörtök) 10.00 – 11.30
A játékos gyermeknevelés

Lehet-e játékokkal nevelni?
Mi a játékos gyermeknevelés elméleti alapja? 
Milyen játékokkal lehetünk hatással a baba, a kisgyermek
viselkedésére?
Játékos megoldások a hiszti, az etetési, az altatási és szoba-
tisztasági problémák kezelésére.

Vendégünk: Vida Ágnes, baba -
pszichológus, a havi 250 000 olva-
sóval büszkélkedő Kismamablog.hu
szerzője, akinek az írásait a Faceboo-
kon 115 ezren követik nap, mint nap.

(A Kismamablog 2011 -ben a HVG Goldenblog szavazásán
elnyerte a leg jobb szakértői blog címet.) Ági 2 kisfiú édesanyja.

A beszélgetés után megvásárolhatóak az Anyapszichológia,
Babapszichológia, és Üzletanyu születik című könyvei

a szerzőnek.
A rendezvényeinken való részvétel INGYENES!
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Dunavarsány Város Önkormányzata idén is megszervezi hagyományos nyári rendezvénysorozatát,
a Dunavarsányi Napokat. Az idei rendezvénysorozatot a „Család nemzetközi éve” jegyében szervezzük.

Dunavarsányi Napok 2014.
június 3 – 8.

A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogatható!
Szeretettel és tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt Dunavarsány Város Önkormányzata!

2014. június 3. (kedd)
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
18.00 A Dunavarsányi Napok rendez-

vénysorozat nyitóünnepsége, az
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény Év végi
Hangversenye „Az én csalá-
dom” című kiállítás megnyitója 

2014. június 4. (szerda)
Trianon Emlékpark
18.00 Nemzeti összetartozás napja al-

kalmából rendezett megemlé-
kezés Kölcsey kopjafa avatás
Meghívott előadó: 
Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsa
énekművész
Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Békássy Szabolcs, a Fejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke

2014. június 5. (csütörtök)
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Szín-
házterme
10.00 Multitalent Musical Iskola elő-

adása az iskolásoknak
18.00 Közalkalmazottak Napja alkal-

mából rendezett ünnepség
A rendezvényen átadásra kerül a
„Dunavarsány Közszolgálatáért
Díj”.
Közreműködik a Weöres Sándor
Óvoda Napsugár csoportja.

Helytörténeti Múzeum
17.00 „Gyerekjátékok régen és ma”

kiállítás megnyitó a Kézimunka
Szakkör szervezésében

2014. június 6. (péntek)
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
udvara – Nagysátor
10.30 ALMA együttes koncertje az

óvodásoknak
18.00 Köszöntő
18.05 Darvas Szilárd és Petrovics Misi
18.50 PARABELLUM Zenekar
19.25 J-SHAWTY Rap
19.50 BALOGH Brothers
20.15 Dunavarsányi ZUMBA Klub

bemutatója

20.35 KIRÁLY L. NORBI
21.00 PÉTER-SZABÓ SZILVI
21.35 Willpower Tánc és Sport 

Egyesület bemutatója
22.00 KIRÁLY VIKTOR
22.30 TOM WHITE Zenekar

2014. június 7. (szombat)
Cserkészház
9.00 KERTBARÁT TALÁLKOZÓ

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
udvara – Nagysátor
11.00 ÚJSZÜLÖTTEK POLGÁRRÁ

FOGADÁSA
Az újszülötteket Bóna Zoltán
polgármester köszönti
Közreműködik: Weöres Sándor
Óvoda Pillangó csoportja

14.00 Weöres Sándor Óvoda 
Csipet-csapat csoport

14.30 Árpád Fejedelem Általános Isk.
Nemzetiségi Néptánc bemutatók

15.20 Délegyházi Karate Sportegyesület
15.45 Willpower Tánc és Sport 

Egyesület
16.15 Csujjogató Néptánc Együttes
16.40 Népdalkör és Citera Együttes
17.00 Kantátika Férfi Kórus
17.30 Kalamajka Néptánc csoport
17.55 Hard Core Gym – Kettlebell

bemutató
18.20 Dunavarsányi Majorette és

Tánc Egyesület
18.50 Tanárok tánca - Árpád Fejede-

lem Általános Iskola
19.00 SZIGET SZÍNHÁZ műsora
19.50 Jenei Norbert Jojó bemutatója
20.00 HIEN
20.35 M&M Táncsport Egyesület 

bemutatója
21.00 GÁSPÁR LACI 
21.40 Willpower Tánc és Sport Egye-

sület FELNŐTT csoportja
22.00 DEMJÉN FERENC
22.30 RETRÓ BULI

2014. június 8. (vasárnap)
9.00 Zenés reggeli ébresztő a Duna-

varsányi Majorette és Tánc
Egyesület és a Sóskúti Ifjúsági
Zenakar közreműködésével

Halász Lajosné utcai Sportpálya
9.00 Kispályás Labdarúgó Vándor-

kupa
9.00 Pünkösdi Búcsú Szentmise – 

Katolikus templom
10.00 Pünkösdi ünnepi, Úrvacsorás 

Istentisztelet – 
Református Templom

11.00 Pünkösdi Búcsú Szentmise –
Nagyvarsány

11.45 Cserkész fogadalomtétel – 
Cserkészház
Felföldi Bertalan plébános emlé-
kére kopjafa avatás a Trianon
Emlékparkban

Soli Deo Gloria Közösségi Ház

18.00 PÜNKÖSDI KONCERT a közös-
ségi ház 5 éves születésnapja al-
kalmából 
Közreműködnek:
KERTES INGRID szoprán
énekes
TELEKI MIKLÓS orgona
művész

Dunavarsány kórusai (Mollissi-
ma, Kantátika, Népdalkör)

Szombaton 

• ingyenes vércukor- és vérnyomásmé-
rés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dunavarsányi Szervezete jóvoltából

• ajándékosztás a Magányos Időseket
Segítő Alapítvány jóvoltából 

• kézműves foglalkozást tart a Dunavar-
sány Környéki Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat

• 1900-as évekbeli élményfotózás
„Kádár Ferkó Fotószínháza” 
közreműködésével

• ugrálóvár a Greznár Vidámpark jóvol-
tából

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár-
ban „Az én családom”, illetve
a Helytörténeti Múzeumban a 
„Gyerekjátékok régen és ma” című ki-
állítás a rendezvénysorozat ideje alatt
szeretettel várja a látogatókat!
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Mekler László Ifjúsági Turisztikai és
Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály

2014. május 1-jén megalakult Duna-
varsányban az első kajak-kenu szakosz-
tály a Mekler László Ifjúsági Turisztikai és
Sportegyesület berkein belül. A „Sziget
sportja, a sport szigete” elnevezésű rendez-
vényen, áprilisban mutatkoztunk be elő-
ször, a visszajelzések alapján nagy sikerrel.

Igazából kezdjük a legelején, hogyan is
alakult meg szakosztályunk. Németh Sza-
bolcs – tizenkilencszeres országos bajnok,
Ifjúsági Világ- és Európa bajnok, Felnőtt
Világ- és Európa bajnoki bronzérmes, és
nem utolsó sorban volt olimpiai kerettag –
már gyermekkorában is itt edzőtáborozott a
Dunavarsányi Olimpiai Központban. Egy
ideje elkezdte foglalkoztatni a gondolat,
hogy a kajak-kenu sportnak gyermek után-

pótlásra van szüksége. A dunavarsányi víz-
felület tökéletes erre, hiszen az olimpiko-
nok is itt edzettek és edzenek a mai napig,
akkor hát miért ne lehetne a helyi és kör-
nyékbeli gyerekekből is olimpikonokat ne-
velni. Dunavarsány vízi múltja és közössé-
ge pedig egy tökéletes és stabil alap ehhez.
A szakmai tudást és a fókuszált kitartást
szakosztályvezetőnk és edzőnk adja, Né-
meth Szabolcs. 

Jelenleg 8 és 15 év közötti gyermekekkel
dolgozunk együtt. Edzéseink hetente há-
romszor, az 1270. sz. Nautilus Vízicsapat
által üzemeltetett dunavarsányi csónakház-
ban, a Domariba szigeten zajlanak. Első
megmérettetésünk a Diák Olimpián lesz
május végén, utána remélhetőleg elkezdőd-
nek a leigazolások. A szakosztály kezdemé-
nyezését és létrehozását a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség és Dunavarsány Város Ön-
kormányzata is nagy lelkesedéssel fogadta,
és támogatásukról biztosítottak. Ezúton is
szeretnénk megköszönni ezt nekik!

Sikerült megörökölnünk 9 gyakorló ver-
senykenut, és a Nautilus Vízicsapat által
rendelkezésünkre bocsájtott hajókkal ed-
zünk, amelyekben a gyerekek megtanulhat-
ják az alapokat. Ez hatalmas segítség.

2014. június 8-án rendezzük meg a kör-
nyékbeli általános iskolák között a „SULI-
SÁRKÁNYOK” elnevezésű amatőr ver-
senyt és rendezvényt, létszámtól függően a
dunavarsányi csónakházban vagy a Duna-
varsányi Olimpiai Központban, ahol sár-
kányhajóba ülve versenyezhetnek egymás-
sal az iskolák tanulói. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt! 

Nyári tábort, napközis tábor keretében
szervezünk június végétől augusztus elejéig
heti beosztással. Érdeklődni és edzésre je-
lentkezni Németh Szabolcsnál lehet. 

Tel.: 06/70 384-3930 
E-mail: kenuszabi@gmail.com
Köszönjük a pozitív fogadtatást, és hálá-

sak vagyunk mindenkinek az eddigi önzet-
len segítségéért!

Móricz Mariann
MLITSE elnökségi tag 

AMekler László ITSE Kajak-kenu Szakosztálya nyári nap-
közis tábort szervez 8-14 éves vizet, sportot, friss le-
vegőt szerető gyermekek számára Dunavarsányban, a

Domariba szigeti vízi központban! Ha tudsz úszni és szeret-
nél eltölteni egy vagy akár több hetet egy sportos közeg-
ben, akkor ne habozz, jelentkezz táborunkba! 

Programok: • kajak • kenu • indián kenu 
Emellett további sportlehetőségek várnak Rád (pl.: falmászás, foci).
Tábor időpontja: heti turnusokban hétfőtől péntekig 8:00 - 16:30–ig
az alábbi időpontokban:

• június 16 – 20. • június 23 – 27. • június 30 – július 4.
• július 7 – 11. • július 14 – 18. • július 21 – 25.
• július 28 – agusztus 1.

A tábor díja: 12.000 Ft/fő/hét, ami napi 3
étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tartalmaz.

Testvéreknek, illetve 2 vagy több hét befi-
zetése esetén kedvezményt biztosítunk
(10.000 Ft/fő/hét) 

Befizetés: az aktuális hetet megelőző hét
csütörtökéig!

Ami feltétlenül
szükséges: 

- Időjárásnak meg-
felelő öltözet, váltó-
ruha, rövidnadrág,
papucs, póló, kerék-
pár túrához bicikli

- Úszó papír (ez
szinte mindegyik
sportuszodában be-
szerezhető az úszó-
mesternél)

Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sportegyesület
Kajak-kenu Szakosztály • 2336 Dunavarsány, Domariba sziget 66.

KAJAK-KENU NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

Érdeklődni lehet Németh Szabolcsnál
a 06/70 384-3930-as telefonszámon.
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Akézilabda szakosz-
tályban a nők után a
férfiak is kedvet kap-

tak ehhez a labdajátékhoz.
2013 őszén merült fel kezde-
ményező apukák körében az
igény a férfi csapatra. Lelke-
sen nekiálltak a toborzásnak,
és mára megalakult a felnőtt
férfi csapat.

2014. április 12-én Ráckeve
férfi csapatát hívtuk meg a du-
navarsányi sportcsarnokba
egy edzőmérkőzésre. A fiúk
nagyon lelkesen játszották vé-
gig a meccset, melynek meg
is lett az eredménye: Duna-
varsány TE – Ráckeve 28:22

Azóta is kitartóan edzenek
csütörtökönként 19 órától a
csarnokban. Edzőjük: Szeder
Mónika.

Az utánpótlás is szervező-
dik a fiúk mögé, velük Iván-
csics Judit edző dolgozik.

Ha Te is szívesen kipró-
bálnád magad ebben a sport-
ban, várunk, gyere közénk ját-
szani.

Reménységünk szerint
szeptembertől férfi bajnoki
mérkőzéseket is láthatunk a
dunavarsányi sportcsarnok-
ban.

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

2002-ben cseppentem bele a futóversenyek világába. Nem
véletlenül (nincsenek véletlenek), hanem fogadalomból.
2001. november 7-én 11:42 perckor, amikor Eszter lá-

nyom egy perces volt, fogadalmat tettem, hogy lefutok egy ma-
ratont. Két évig készültem első maratonomra, amelyet 2004
őszén „teljesítettem”. Addig is, azóta is sok versenyen vettem
részt (4 maraton, sok-sok félmaraton, 4-szer a Balaton körül
csapatban). Megtetszett a versenyek hangulata, a befutás, a tel-
jesítés öröme. 2005-ben szerveztem az első önálló futóversenyt
Dunavarsányban. Idén volt a tízedik! Szokás szerint nagy volt
az izgalom a szervezés körül, de most több újdonság is akadt:
május 1-jére tettük a versenyt, a Kisokos Kft. lett a fő szponzor,
valamint a pálya most körpálya volt: a Kis sorompótól a Nagy-
varsányi út, Nagyvarsány, Erdő, Nyugati lakópark, majd vissza
a Vasút sorra. Ezt tették meg kétszer a félmaratonisták (21 km),
háromszor a 30 km-esek, és négyszer a maratonisták (42 km).
Mert idén először maraton is volt a versenyszámok között!
Nagy érdeklődés mellett közel kétszáz versenyző volt a pályán. 

Reggel és a verseny végén pár csepp eső frissítette fel az út-
vonalat, közben pedig fantasztikus futóidő volt. Remek hangu-
latban kezdődtek a versenyszámok. Először a maraton, majd a
családi futás indult. Fél tizenegykor a 4 km-es és a 30 km-es
versenyzők álltak rajthoz, majd végül 11 órakor indultak a fél-
maratonisták. 

A maratont Steib Péter nyerte meg (2:36), aki már többször bi-
zonyította a dunavarsányi pályán felkészültségét, második TIL,
harmadik Csipi lett. A neveket a rajtszámon is olvashatták a
szurkolók, mert a versenyzők egyedi számot kaptak. 

A hölgyeknél Évi (3:42), Ági (3:57) és Eszter (4:16) végzett
az élen. A 30 km első három helyezettje: Zombi (2:22), Keller
Zoli (2:23) és Lenci (2:27). A hölgyeknél: Ferenczy Kriszti (so-
kadszor nyert itt, Varsányban) (2:50), Anikó (2:54), Szabina
(3:16). Félmaraton férfi eredmények: Kmetti Oszi (1:40), Hor-
váth Géza (1:41), Csutka István (1:41), Blazsek Zoli (1: 42).
Csutka István a Nyugati lakóparkban lakik, és már elindult a
verseny, amikor értesült a futónapról. Idefutott, és 3 lett a fél-
maratonon! Külön gratulálok neki! A hölgyeknél Farkas Pálma
(2:02), Baráth Krisztina (2:07), Demeter Szilvi (2:15) volt az el-
ső három versenyző. Ismét korcsoportjának helyezettje lett
Frank Tibor, spártai hős (42 km, 50 felett), aki több alkalommal
tisztelte meg már versenyünket. 

Főbb támogatónk volt: Dunavarsány Város Önkormányzata,
Kisokos Kft, Aranynektár Mézüzem, Bahama Kft., Nagyvarsá-
nyi Nyugdíjas Klub Egyesület, Dunavarsányi Polgárőr Egyesü-
let, az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói, Kis-Duna Na-
túrpark Egyesület. Jövőre veletek ugyanitt! 

Herendi Péter

DTE KÉZILABDA HÍREK

10. KISOKOS-DUNAVARSÁNY FUTÓNAP
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Ez a markáns állítás természete-
sen csak azokra igaz, akik Hús-
vétkor a

feltámadás és
örök élet titkát,
csodáját szemé-
lyes hittel ünne-
pelték. Akik nem,
azoknak a vasárnap csak munkaszüneti nap lesz, amelyen
esetleg még többet dolgoznak, vagy pihennek, vagy ilyen-
olyan módon múlatják azt az idôt, amely egyébként is el-
telik. Akiknek nem volt ünnep a Húsvét a szép magyar
nyelvünk tartalma szerint, tehát nem volt „üdv-nap”, nem
volt az üdvösség, a feltámadás napja, azoknak a többi va-
sárnap sem lehet a feltámadás napja. De a helyzet ennél
még rosszabb. Mert az is lehet, hogy bár ünnepeltük ôszin-
te, hívô lélekkel a feltámadást Húsvétkor, de mára mégis el-
feledtük, visszazökkentünk a reménytelen mulandóságba.
A feltámadás hitét azonban újraélhetjük a vasárnapi ün-

nepléssel. Tanúbizonyságát adhatjuk magunknak és egy-
másnak, hogy hitben, reményben és szeretetben élünk,
mert Húsvét óta tudjuk, hogy nem a „halál fiai”, hanem az
„élô Isten gyermekei” vagyunk. Hét naponta erre emlékez-
tetjük egymást és magunkat. Hét naponta erre emlékeztet
a harang és a templomi imádság. A gyôzelmes életre,
amely Isten kegyelmébôl a mienk is lehet.
A Máté írása szerinti szent Evangélium fentebb olvasás-

ra ajánlott soraiban a feltámadást, az élet és a kegyelem
gyôzelmét tanúsítóknak három csoportját látjuk.

A.) Az elsô csoportot az asszonyok alkotják. Ôk az elsô
szemtanuk, akik a csodálkozás és boldogság izgalmá-
val viszik a hírt a tanítványoknak. Azok persze kétel-
kedtek, de követték Jézus üzenetét és elmentek Gali-
leába, hogy ott találkozzanak vele. A nôi emancipáció
Jézus korában nem volt olyan, mint most. Népszám-
láláskor nem számolták ôket, népszavazáskor nem
nyilatkozhattak meg, és semmilyen helyzetben nem
tanúskodhattak. Ez is mutatja, hogy ha bármiféle
csalás, „svindli” lett volna a feltámadás körül, akkor
nem asszonyok hozták volna a hírt, akik nem voltak
hiteles tanuk. A tények viszont makacs dolgok. A té-
nyek igazak, akár ki is hozza a hírt. S igaz voltuk el-
ôbb utóbb nyilvánvalóvá lesz. Ez történt Jézus feltá-
madásával is, amelyet Húsvétkor és minden vasárna-
pon ünnepelünk.

B.) De voltak más tanuk is: a sír ôrzésére kirendelt kato-
nák. Ôk is tanúsították a feltámadást. Velük éppen az
volt a baj, hogy nagyon is hitelesek voltak Nem csak
férfiak, hanem hivatali személyek voltak, ami csak fo-
kozta hitelességüket. A fôpapok azonban megtalálták a
módját, hogy hamis tanúzásra bírják ôket. A megvesz-
tegetô készpénz már akkor is meggyôzô erô volt: „sok
ezüstpénzt adtak a katonáknak” azért, hogy az igazsá-
got elhallgassák és hazugságot terjesszenek. A tények
azonban makacs dolgok, még akkor is, ha a hazugság-
nak is van egy darabig meggyôzô ereje. A hazug, kita-
lált sztorival kevesen törôdnek, de sokan vannak, akik
Húsvétkor és minden vasárnapon Krisztus és a krisz-
tusiak feltámadását ünnepelik.

C.) S a tanuk harmadik csoportját alkotják Jézus akkori
és mindenkori tanítványai. Azok, akik találkoztak a
Feltámadottal Galileában vagy máshol, például Duna-
varsányban, és elfogadták Tôle a keresztyénküldetést,
a missziót: Mt.28,18-20. Az asszonyi híradásban kétsé-
geskedô tanítványok elfogadták ezt és tanuk, ha kel-

lett, vértanuk, mártírok lettek. És mi?
Mi, akik Húsvétkor a feltámadást ünne-

peltük, mit hi-
szünk, és mit te-
szünk a Húsvétot
követô vasárnapo-
kon és hétköznapo-
kon? 

Ugye nem hiába ünnepeltünk? Ugye szívünkig ért a hús-
véti üzenet? Ugye tudjuk, hogy akiket elért a feltámadás-
ról szóló tanúságtétel, azoknak tovább is kell adni azt, kü-
lönben elhal. A feltámadás hitének halála pedig a halálba
visz. A feltámadás hite viszont az életbe, az örök életbe.
Ebbe hív, és ennek továbbadására küld a feltámadott
Krisztus minden vasárnapi harangszóban és minden va-
sárnapi igehirdetésben. 
Hamarosan itt a Pünkösd. Akkor miért beszélünk a Hús-

vétról? Azért, mert Pünkösdkor a Szentlélek kiáradásával
semmi más nem történt, mint tudatosodott a feltámadás a
tanítványokban, és Péter prédikációja alapján több ezer
emberben. Adja nekünk is a Lélek, hogy a húsvéti hit ne el-
haljon, hanem legalább hetente újra tudatosodjon. Enge-
delmeskedjünk a Szentlélek meggyôzô erejének! 

A Presbitérium

Ú T R A V A L Ó

Minden vasárnap a feltámadást ünnepeljük!
Olvasandó: Máté 28,11-20. és Ap.Csel.2.

Gloria – Alleluja
címmel

Ünnepi Koncerttel
adunk hálát

a Soli Deo Gloria Közösségi Ház 
5 éves áldott szolgálatáért 

2014. június 8-án, 
Pünkösd Vasárnap délután 6 órai kezdettel.

A mûsorban közremûködik:
Kertesi Ingrid
opera-énekesnô 

Bartók-Pásztory-, Liszt Ferenc- 
és Artisjus-díjas érdemes mûvész,

Teleki Miklós
Artisjus-díjas orgonamûvész,

valamint a
dunavarsányi énekkarok.

Az ígéretesen gazdag és változatos mûsorban
– egyebek mellett –

Bach D-moll toccata és fuga-jától, Mascagni
Ave Maria-ján keresztül,

John Lennon Sárga tengeralattjárójáig
gyönyörködhetünk. 

A belépés díjtalan!
Minden érdeklôdôt szeretettel

hívunk és várunk! 
SDG Közösség
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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

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

• Eladó: 240 l-es hűtőszekrény, nagyméretű íróasztal,
szőlőprés, 120 l-es műanyag hordók.
Tel.: 06/70 269-0006

• 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)

Üveges!
Tel.: 06/20 343-0968 (Dunavarsány, Görgey u. 6/a)

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

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

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

• timE-tréning kalória zabáló edzés!
24 órán át égeti a zsírt!
Tel.: 06/30 597-9618

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. június 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 mondanivalója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-066

NYÁRI

LOVAS-TÁBOR

ID
ÕP
ON
TO
K

Részvételi díj: 35.000 Ft / hét / fô
Jelentkezés: +36 70 384 7474

info@jazminlovasudvar.hu
10.000 Ft elôleg fizetése szükséges.

2014. június 16 – június 20.
2014. június 30 – július 04.
2014. július 14 – július 18.
2014. július 28 – augusztus 01.
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Esküvői torták

Cukrászsütemények

Kenyerek

Kalácsok

PéksütemDísztorták

Fagylaltok
Reformtáplálkozás híveinek:
- Robi magvas kifli
- 100%-os teljes kiörlésű rozskenyér
- 100%-os tönkölykenyér
- Szent István napi joghurtos-tönkölyös kenyér
- Magvas sütemények

TERMÉKEINK NEM TARTALMAZNAK ADALÉKANYAGOT!

CUKRÁSZDA

Telefon: 06-30/665-9296
06-24/534-525
06-24/898-133

E-mail: robocuki@robicuki.hu
Cím: Dunavarsány, Halász Lajosné u. 33.

A hét minden napján nyitva tartunk!

PÉKSÉG

06-30/665-9296
06-24/534-525
06-24/898-133

Nyitva: minden nap 05:00  - 10:00
Termékeink megtalálhatók 10 óra után a cukrászdában.

Telefon: 

Cím:
E-mail: robocuki@robicuki.hu

Dunavarsány, Halász Lajosné u. 33.

Minden kívánságot igyekszünk teljesíteni.
Ha úgy érzi, megérdemel egy kis kényeztetést,
édes örömöt, látogasson el hozzánk a Robi Cukiba!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!


