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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. április

Az iskola legerősebb diákja

Közösségformáló Árpád napok

Tanár-diák focimeccs

Részletes összefoglaló a 7-13. oldalon

Faragó Panka

Dunavarsányi Napok 2010.
Kedvcsináló
Dunavarsány Város Önkormányzata 2010. június 2-6. között rendezi meg
hagyományos városnapi rendezvénysorozatát.
VÁRHATÓ PROGRAMOK:
2010. június 2. (szerda)

2010. június 5. (szombat)

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola koncertje
(közreműködik a Mollissima Női Kar,
a Dunavarsányi Népdalkör és a Kantátika Férfi Kar)
A rendezvénysorozat megnyitója
Dunavarsány Díszpolgára cím átadása

Sport ünnep olimpikonokkal a tornacsarnokban,
egész napos aerobic sztáredzőkkel
Főzőverseny a helyi civil szervezetek között
Zsadon Andrea – Szolnoki Tibor operett műsora
Groovhouse koncert
Zsédenyi Adrienn „Zséda” koncert
Utcabál

2010. június 3. (csütörtök)
Közalkalmazottak Napja – meglepetésvendéggel,
Dunavarsány Közszolgálatáért Díj átadása
Kézimunka és a Patchwork Szakkör
kiállításának megnyitója

2010. június 4. (péntek)
Trianon 90. évforduló – ünnepi megemlékezés
a Trianon Emlékparkban
Alma együttes műsora az óvodásoknak
Lakner Bácsi Gyermekszínháza – Ágacska című előadás
alsó tagozatos iskolásoknak

2010. június 6. (vasárnap)
Zenés reggeli ébresztő a Dunavarsányi Majorette és Tánc
Egyesület jóvoltából
Kispályás Labdarúgó Vándorkupa
Újszülöttek polgárrá fogadása
Pál István „Szalonna” és Bandája koncert
Bon-Bon együttes koncertje
Charlie koncert
Szombaton és vasárnap a helyi civil szervezetek
és táncegyesületek bemutatóját is láthatjuk.
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TEST ÜL ET IHAT ÁR OZ AT OK
–2010.április15-eirendes,nyíltülés–
1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzmaradványát – 25.267.000,- Ft összegben jóváhagyta.
2.) A testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2009. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
3.) A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat
folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII.
01.) rendelet alapján ösztöndíj pályázatot írt ki.
4.) A testület a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2009. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.
5.) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2009. évi beszámolóját elfogadta.
6.) A testület úgy döntött, hogy a KEOP ivóvízminőség javítás
kétfordulós pályázati konstrukció keretében a második fordulóra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságához benyújtja. A beruházás nettó összköltségvetéséről és a saját hozzájárulás nettó mértékéről – melyet az
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére biztosít – az alábbiak szerint dönt:
A beruházás várható összköltsége: nettó 546.244.000,- Ft.
Támogatási százalék: 84,8129015 % (CBA elemzés számításainak megfelelően)
Várható támogatás: nettó 463.285.000,- Ft
Várható saját forrás: nettó 82.959.000,- Ft

- ebből Dunavarsány 77%: 63.878.000,- Ft
- Szigetszentmárton 23%: 19.081.000,- Ft
7.) A képviselő-testület a kialakuló 0138/77 és 0138/78 hrsz.-ú
külterületi ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárult,
egyben a kialakításra kerülő 3816 hrsz.–ú 169 m2 területű kivett út besorolású területet a kérelmező Halász Jánosnétól
(2330 Dunaharaszti, Határ út 85.) térítésmentesen átveszi.
8.) A testület a kialakuló 0138/79 hrsz.-ú külterületi ingatlan
belterületbe vonásához hozzájárult, egyben a kialakuló 3818
hrsz.–ú 1398 m2 területű kivett út besorolású területet Lacziné Becán Zsuzsanna (címe: 2000 Szentendre, Felhő utca
16.), Abdelhamid Mohamed (címe: 2117 Isaszeg, Táncsics
Mihály u. 2/a) és Simon Zoltán (címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 12.) kérelmezőktől térítésmentesen átveszi.
9.) A képviselő-testület a Dunavarsány 4907 hrsz.-ú és 017/67
hrsz.-ú „kivett út” besorolású ingatlanokat Tulipán utcának
nevezte el. Egyúttal kezdeményezte a Dunavarsány külterület 017/67 hrsz.-ú kivett út belterületbe csatolását, és a két út
összevonását.
A képviselő-testület a 2010. április 15-ei ülésén megalkotta:
1.) Az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 5/ 2010. (IV. 16.) számú rendeletét.
2.) A Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) számú rendeletét.

–2010.április15-eirendes,zártülés–
A képviselő-testület a „Dunavarsány 2010. évi útalap, útburkolat és járda felújítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította és kezdeményezi a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását, melyre az összes ajánlattevőt meghívja.

Tájékoztató a szennyvíztelep szaghatásáról

Félautomata defibrillátor Dunavarsányban

Az elmúlt évek beruházási és felújítási erőfeszítései ellenére – melyeknek köszönhetően 2009 tavaszától a korábbi évekhez képest többnyire
szagmentesen működött a szennyvíztelep - a tavaszi időjárás beköszöntével a lakosságot is érintő szakaszos, időnként erőteljes szaghatás volt érzékelhető a szennyvíztelep környezetében és a település egyes részein.
Ennek oka, hogy a téli időszak alacsony mértékű kémiai és biológiai
folyamatai a tavaszi felmelegedést követően megnövekednek, és a
szaghatást okozó vegyületek keletkezését felgyorsítják. A tisztítást és
szagtalanítást végző biológiai kultúrák (baktériumok) kifejlődéséhez
és elszaporodásához a fenti vegyületeken túlmenően intenzív napfényre és folyamatos, 12 °C-ot meghaladó hőmérsékletre van szükség. A
biológiai kultúra kifejlődéséig és megerősödéséig változó mértékű, az
időjárási körülményektől függő szaghatás keletkezik a telepen, mely a
széliránytól függően elérheti a lakóterületeket is.
A DTV Zrt. és annak dolgozói biológus és szennyvíz szakmérnök bevonásával a rendelkezésre álló eszközök teljes körű felhasználásával (levegőbevitel növelése, tószint csökkentése, locsolás növelése, tavak vízcseréje stb.) mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megfelelő
biológiai kultúra minél előbb kifejlődjön, és biztosítsa a tavalyi évhez
hasonló szagmentes működést.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy erőfeszítéseinket támogatva fokozottan ügyeljen arra, hogy elsősorban növényvédő szerek, de más, kertészkedéshez használt vegyszerek is a lehető legkisebb mennyiségben
kerüljenek a csatornarendszerbe, illetve kérjük Önöket, hogy az esőzések alkalmával a csapadékvizet a saját telkükön szikkasszák el, és az szabálytalanul ne kerüljön a csatornarendszerbe.
Segítségüket és megértésüket is megköszönve, tisztelettel:
Ladjánszky László
vezérigazgató, DTV Zrt.

Dunavarsány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott
be az Egészségügyi Minisztériumhoz a hirtelen szívhalál
bekövetkezése esetén újraélesztéshez használt egy darab
félautomata defibrillátor kihelyezésére, és laikus életmentők képzésére. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet a
háromszáz beérkezett pályázat közül hetvenet ítélt sikeresnek, köztük Dunavarsányét is.
A közel félmillió forintot érő félautomata defibrillátort az
Önkormányzat a Morrow Medical Zrt.-től – húszezer forint
önrész biztosításával – vásárolta meg. A készüléket ez év május elején a város általános iskolájának sportcsarnokában helyezzük el, hiszen nemcsak az iskolások sportolnak az épületben, hanem a hirtelen szívhalál által leginkább veszélyeztetett
középkorú férfiak alkotta sportcsapatok is napi rendszerességgel tartják ott edzéseiket. E mellett lehetőség van arra, hogy a
nagy tömeget vonzó városi rendezvények helyszínére is kitelepítsük a készüléket. Ezáltal könnyen elérhető lesz – egy
esetleges életveszélyes állapot beállta esetén –, hogy az azonnali beavatkozást megkezdhesse a laikus elsősegélynyújtó.
Így az orvosi segítség megérkezte előtt jelentősen növelhető
az életben maradás esélye.
A pályázat nemcsak a készülék megvásárlásához nyújt
anyagi támogatást, hanem biztosítja a defibrillátor kezelésébe,
felügyeletébe bevont személyek képzését is. Ennek keretében
a Morrow Medical Zrt. ingyenesen biztosította több mint ötven, önkormányzati intézménynél dolgozó személy oktatását.
A hirtelen szívhalál esetén az újraélesztés esélye annak a kezében van, aki jelen van és segít!
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A

mikor e sorokat írom, választókerületünkben már nincs kampányizgalom, városunkban és a környező településeken sikeresen, eredményesen és törvényesen lezárultak a
választások. Örömmel nyugtázom, hogy
az országos részvételnek megfelelően városunk polgárai is állampolgári kötelességüknek érezték a részvételt. Gratulálunk
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnknek is, aki egyébként akkor is szívén
viselte településünk sorsát, amikor nem a
mi szavazataink okán töltötte be országgyűlési képviselői mandátumát. Kívánjuk,
hogy – mint eddig tette – tudását teljesítse
hittel, reménnyel és szeretettel, s úgy töltse be nem kis feladatát. Reméljük, hogy az
ország népének ezzel a döntésével Magyarország elindul a gazdasági, politikai,
társadalmi és morális felemelkedés útján,
amelyhez minden egyes dunavarsányi polgárra is szükség van. Ennek a nemes célnak az érdekében érdemes összefogni, új
lendületet venni, és nagy célokat kitűzni.
Reméljük, hogy a postahivatal új helyszíne mind a postai dolgozóknak, mind a
lakosoknak a könnyebb ügyvitelt jelenti.
Bár az üzemeltetés nyilvánvalóan nem tar-

tozik hozzánk, már odafordultunk a Magyar Posta Zrt. területi vezetéséhez a hoszszabb nyitva tartás és több ablakos csekkbefizetési lehetőség érdekében.
Nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt hetekben értelmes és építő munka helyett
egy valótlanságon alapuló állítás támogatására kezdeményezett és folytatott aláírásgyűjtéssel szemben kellett a valóságot és igazságot széles körben nyilvánosságra hozni. Az eset tipikusan mutatja,
hogy nem kellenek rossz döntések ahhoz,
hogy ha valaki úgy akarja, akkor a nem
létező döntések ellen is széles körben
tudjon toborozni. Bár a valós és építő
kezdeményezések lehetnének ilyen könynyen népszerűsíthetőek. Egyelőre azonban e tárgyban csak ott tartunk, hogy
szinte csodaváró módon óriási optimizmussal és hittel reméljük, hogy a hivatal
épülete az előttünk lévő években megújul, s ha ez beteljesül, akkor természetesen ebben az épületben gyógyszertár is
lesz. Ezen túl minden állítás, aggodalmaskodás és tiltakozás vagy súlytalan,
vagy súlyosan romboló.
A hat település által tulajdonolt szennyvíztelep társulása az elmúlt héten meg-

hozta döntését arra vonatkozóan, hogy
pályázatot nyújt be a telep rekonstrukcióját illetően. Bizonyára hosszú utat kell
megjárnunk, de ez is egy fontos lépés annak érdekében, hogy egyszer ez a kérdés
lekerüljön városunk napirendjéről. Természetesen a teljes sikerig mindent megteszünk, hogy a nem kívánt szaghatás
minden tekintetben csökkenjen.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság a költségvetésünk minden nehézsége közepette is a civil szerveteket anyagiakkal is támogató döntést tudott hozni. Reméljük, hogy ezek az öszszegek továbbra is elősegítik, hogy
városunk önkéntességen alapuló társadalmi élete továbbra is pezsgő, felemelő,
építő és üdítő legyen.
Beköszöntött a tavasz. Kívánom, hogy
májusunkat tegye széppé – a természet
virágzása mellett – Anyák Napja szívet
melengető és Pünkösd közösségépítésre
lelkesítő ünnepe. Így a Dunavarsányi Napok izgalmas, szórakoztató és gazdagító
programjaihoz emelkedett lélekkel érkezzünk meg. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

A 2010-es országgyűlési képviselő-választás eredménye Dunavarsányban
A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRÖNKÉNTI ÉS ÖSSZ. EREDMÉNYE az érvényes szavazatok arányában • EgYÉNI KÉPVISELőjELÖLTI EREDMÉNYEK
1. szav. kör

2. szav. kör

3. szav. kör

4. szav. kör

5. szav. kör

6. szav. kör

Választásra jogosultak száma

997

927

931

944

936

938

Gerecz Attila

111 17,79%

106 19,20%

116 20,28%

136

137 22,68%

127 22,40%

733

26,00%

Összes leadott
szavazatszám

Pánczél Károly

344 55,13%

302 54,71%

331 57,87%

274

52,39%

296 49,01%

275 48,50%

1822

Szentgyörgyi József

169 27,08%

144 26,09%

125 21,85%

113

21,61%

171 28,31%

165 29,10%

887

Érvényes szavazatok:

624

552

572

523

100%

604

567

100%

100%

100%

100%

100%

3442

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRÖNKÉNTI ÉS ÖSSZ. EREDMÉNYE az érvényes szavazatok arányában • PÁRTLISTÁS EREDMÉNYEK

Választásra jogosultak száma
LMP

1. szav. kör

2. szav. kör

3. szav. kör

4. szav. kör

5. szav. kör

6. szav. kör

997

927

931

944

936

938

51

8,11%

38

6,81%

55

9,42%

36

6,79%

53

8,70%

47

Összes leadott
szavazatszám

8,23%

280

FIDESZ-KDNP

310 49,28%

271 48,57%

303 51,88%

254 47,92%

273 44,83%

251 43,96%

1662

MSZP

145 23,05%

121 21,68%

88 15,07%

94 17,74%

127 20,85%

136 23,82%

711

MDF
CIVIL MOZGALOM
JOBBIK
Érvényes szavazatok:

9

1,43%

10

1,79%

12

2,05%

11

2,08%

23

3,78%

9

1,58%

74

15

2,38%

15

2,69%

15

2,57%

11

2,08%

14

2,30%

7

1,23%

77

99 15,74%

103 18,46%

111 19,01%

124 23,40%

119 19,54%

121 21,19%

629 100,00%

558 100,00%

584 100,00%

530 100,00%

609 00,00%

571 100,00%

677
3481
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Civil szervezetek által 2010. évben elnyert pályázati összegek
1270. sz. Nautilus Vízicsapat
724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat
Árpád Fejedelem Általános Iskola (ISK)
Árpád Fejedelem Általános Iskola Diákönkormányzata
Baba-Mama Klub
Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi Csoport
Dunavarsányi Erdélyiek Baráti Köre
Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre (DUFI)
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület
Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület
Dunavarsányi Nemzeti Fórum
Dunavarsányi Népdalkör
Dunavarsányi Polgárőr Egyesület
Dunavarsányi Svábok Egyesülete
Dyslexiás Gyermekekért Egyesület
Iskola a Gyermekekért Alapítvány
Jakus István Fejlesztő Istálló Egyesület
Kantátika Férfikórus

D

300.000,- Ft
300.000,- Ft
90.000,- Ft
190.000,- Ft
120.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
300.000,- Ft
180.000,- Ft
200.000,- Ft
50.000,- Ft
250.000,- Ft
200.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
200.000,- Ft

Kertbarát Klub
M&M Táncsport Egyesület
M&M Táncsport Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Dunavarsányi Csoport
Magyar Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület
Mollissima Női Kar
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
Dunavarsányi Csoport
Nagyvarányi Nyugdíjas Klub
NOE Dunavarsány és Környéke Csoport
„Őseink Útján” Hagyományőrző és Íjász Csoport
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Petőfi Művelődési Ház Kézimunka Szakkör
Soli Deo Gloria Közösség
Szent Vendel Kolping Család Egyesület

100.000,- Ft
200.000,- Ft
200.000,- Ft
150.000,- Ft
70.000,- Ft
40.000,- Ft
120.000,- Ft
250.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft
150.000,- Ft
100.000,- Ft
95.000,- Ft
300.000,- Ft
200.000,- Ft

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

unavarsány önkormányzatának képviselőtestülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról
szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

• Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető
- aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való
indokolt tartózkodást,
- aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig,
- aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
- akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben
elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti) volt
(kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet),
- és aki írásban megkötött tanulmányi szerződésben vállalja,
hogy ha a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőséget az önkormányzat megteremt, úgy a diploma
megszerzését követően legalább az ösztöndíj folyósításának
idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.

• Az ösztöndíj megállapítása:
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén – és azok szerint – az ösztöndíjat a képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, amely
évente meghosszabbítható.
Az ösztöndíj hallgatónkénti összege 2010. évben
havonta 15.000,- Ft. A 2011. évi támogatás összegéről a
képviselő-testület a 2010. évi költségvetés megalkotásakor dönt.
A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes – az önkormányzati rendelet szerint szabályozott – esetben kell visszafizetnie a támogatásban
részesített hallgatónak.
A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát – mely évente
legfeljebb kettő lehet – a költségvetési rendeletben jóváhagyott
keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel a
képviselő-testület állapítja meg.

• A pályázat benyújtási határideje:
2010. május 25. (kedd)

• A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselőtestületi ülés.
A pályázatot Dunavarsány önkormányzatának képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére zárt borítékban kell benyújtani.

• A pályázat elbírálása:

• A borítékra kérjük, írják rá:

Az ösztöndíj odaítéléséről – a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján – érdemben a képviselő-testület határoz.
A pályázatok elbírálása során a – felsorolásnak megfelelő sorrendben – előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki
- olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon
jelentkezik az önkormányzatnál reális foglalkoztatási igény,
- az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt,
- szociálisan rászorultabb.

„Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”

• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth u. 18.)
a 06/24 521-052-es telefonszámon.
Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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TÉNYEK A PATIKÁRÓL
Az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal épülettömbjében üzemelő magán GYÓGYSZERTÁR jövőjére vonatkozóan valótlan,
megtévesztő állításokat tartalmazó hirdetmény került nyilvánosságra Dunavarsányban.
Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat
tervei között szerepel a Polgármesteri Hivatal épületének újjáépítése, azonban erre konkrét engedélyes terveket még nem készítettünk. Az elkészült tanulmány kizárólag a hivatal helyiségeinek elrendezésével foglalkozik, kitérve és hangsúlyozva az épület többfunkciós jellegét. Így az előzetes tanulmány magában foglalja a
gyógyszertár további működésének lehetőségét, a patika megszüntetésével a Képviselő-testület még a gondolat szintjén sem
foglalkozott.
Ezért a távoli jövőben megépítendő Polgármesteri Hivatalban
GYÓGYSZERTÁR helyiséget Önkormányzatunk ki fog alakítani,
mert álláspontunk szerint MINIMUM KÉT GYÓGYSZERTÁRRA van szüksége településünknek.
A fentiek jegyében a lakosságot félrevezető kezdeményezést
határozottan elítéljük.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Naponta vagyok vendég a dunavarsányi postán, és nem tudom
megállni dicsérô szavak nélkül.
A mi kis postánk – amely most már kívül, belül szép, tiszta, mutatós épületbe
költözött – nagyon kedves a szívemnek.
Bár néha bizony itt is sorba kell állni, az

PéLdÁSgyógySZERTÁR
Eddig nem tapasztalt, követendô példa a Kincsem
Gyógyszertár emberbarát tevékenysége, ugyanis, ha
a beteg olyan medicinát szeretne, ami jelen pillanatban kifogyott, kocsiba ülnek, és ha mód van rá, délutánra vagy másnapra a hiányzó gyógyszert házhoz
szállítják ingyen és bérmentve. Erre mondják, hogy
emberbaráti gesztus vagy cselekedet.
Elgondolkodtató, milyen nagy örömöt tudnának
szerezni sok vidéken, tanyán élô szegény, idôs, elesett embernek, akinek gyengesége vagy betegsége
miatt igen nehezére esik visszamenni, hosszú utat
megtenni a hiányzó piruláért. Sokan ezt észre sem
veszik, de higgyék el, nagyon jó érzés, fôleg ha életmentô gyógyszerrôl van szó.
Kívánok a gyógyszertár dolgozóinak további jó
egészséget, hogy még sokáig álljanak betegeik szolgálatára!
Kobzik Anikó

rékpároznak, motoroznak Nagyvarsányra és a messzi lakóparkokba) is - mindig készségesek
és mosolygósak.
Köszönöm – remélem polgártársaim nevében is – a postai dolgozók áldozatos
munkáját!
Ács Loréna

KÖSZÖNeT A PoSTA DoLgoZóiNAK
ügyintézés – hála a dolgozóknak –
gyors, pontos, kedves és segítôkész. A
kézbesítôk - hálátlan munkájuk ellenére
(esôben, hóban, fagyban, szélben ke-
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Fokozott védelemben a

Domariba-sziget
S

A Dunavarsány területén lévő Domariba-sziget
igen kedvelt helye a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. Természetvédelmi terület lévén kiemelten
és mindannyiunk érdekében védeni kell.

ajnálatos módon az utóbbi időben nem csak azok keresik
fel szigetünket, akik kulturált viselkedésükkel példát mutathatnának. A terület gazdája, a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete kiemelt célnak tekinti az erdő és annak környezetének megóvását, értékeinek megőrzését. A szemetelők,
károkozók, össze-vissza gépjárművel utat törők ellen hatékonyan kíván fellépni.
Kérünk mindenkit, hogy erre a természetvédelmi területre, az
erdőbe autóval behajtani kívánók a legközelebbi alkalommal

tartsák maguknál a területre és az autójukra szóló behajtási engedélyt – melyet a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete állított ki kérelemre –, hogy ellenőrzés esetén be tudják mutatni.
Amennyiben ilyen engedéllyel nem rendelkeznek, kérjük, tervezzék úgy az ott töltendő időt, hogy a Domariba-sziget utca
végénél, a tábor előtt kijelölt területet használják parkolásra, és
sétával közelítsék meg úticéljukat.
Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Parkolásra kijelölt terület

BEHAJTANI TILOS
KIVÉVE
ENGEDÉLLYEL

XXI. évfolyam 4. szám

7

Dunavarsányi Napló

AZ ÁRPÁD NAPOK KRÓNIKÁJA
Március 24.
Március 25.
Március 29.
Március 30.
Március 31.
Április 1.

kek olyan kedvet kaptak a makramézáshoz, a könyvjelzőkészítéshez és a gyöngyfűzéshez, hogy az eredményhirdetésre alig
lehetett összetoborozni őket.
A sportéletnek külön hasábot szentelünk, de a diákmeccsek eredményei mellett érdemes megemlíteni, hogy a tanár-diák mérkőzések kiegyensúlyozott végeredménnyel zárultak. A tanárok győztek a
kosárlabdában és kézilabdában, a gyerekek pedig a teremfociban és a floorballban. A röplabdában nem bírt egymással a
két erős csapat, így döntetlen lett az eredmény.
Az IBIDEN HUNGARY KFT. és iskolánk közötti kapcsolat már-már legendásan jó hírű. Minden évben erősödik a kötelék a cég dolgozói és
iskolánk közössége között. Kiegyensúlyozott ez a kapcsolat,
mert mindketten arra törekszünk, hogy adjunk a másik számára.
Ez esetben három gyönyörű japán díszcseresznyét kaptunk a
cégtől, melyet a dolgozók ültettek el. Ez a három csemete került
először abba a kertbe, melyet a nyugalom kertjének kereszteltünk el. Terveink szerint a Föld napja alkalmából további növényeket ültetünk ide, és kialakítunk üldögélésre alkalmas helyet
is. Itt a későbbiekben tanórákat, beszélgető köröket, foglalkozásokat lehet majd tartani.
Az iskolai ünnepség főszereplője a Tudás fája. Ez egy almafa,
amelyen olyan almák csüngenek, amiken gyerekek neve és versenyeredményeik olvashatók. Egyszóval iskolánk büszkeségei.
Minden évben felavatjuk ezt a fát a mögöttünk hagyott esztendő kiemelkedő teljesítményeit számba véve, s természetesen azt
a sok-sok diákot ünnepelve, akik mindezt elérték. Az iskolai közösségnek a diáktársak műsorral kedveskednek, s az ünnepeltek
tiszteletére felhangzik az induló:

gyárlátogatás az IBIDEN-ben
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Árpád kupa körzeti teremlabdarúgó torna
Tanár–diák és osztályok közötti sportmérkőzések
Tanár–diák és osztályok közötti sportmérkőzések
Cseresznyefák ültetése
Tudás fája avatása, ünnepség
Komplex vetélkedő
Tanár–diák és osztályok közötti sportmérkőzések
Nyelvek délutánja

E

bben az évben túlszárnyaltuk legmerészebb álmainkat.
Most, amikor az iskola néhány osztálya nem a megszokott helyén működik, amikor a mindennapi szervezés sok
terhet ró ránk, sikerült egy nagyon színes, gazdag, programokban bővelkedő, jó hangulatú Árpád napokat megélnünk. Olyan
sok élményt nyújtottak az iskola diákjainak és tanárainak a közös programok, hogy érezhetően új lehetőségek tárultak fel előttünk a közösségben való gondolkodásról.
Tizenkilenc tanuló és három tanár látogatott el a dunavarsányi ipari parkban működő IBIDEN céghez, ahol megismerkedtek a gyár
működésével, nyomon követhették elméletben és gyakorlatban a
gyártási folyamatot, és egy környezetvédelmi órán vettek részt.
A kistérség iskoláiban minden évben nagyon népszerű az általunk rendezett Simonyi Zsigmond helyesírási verseny. Most
nyolc iskola harminc tanulója mérte össze tudását a magyar helyesírás és nyelvhelyesség terén. Amíg a tesztek és a tollbamondások javítása folyt, a versenyzőket finom falatokkal vendégeltük meg, majd kreatív foglalkozásokra invitáltuk őket. A gyere-

Zorán: gyémánt és arany
Annyi minden van, mit úgy szeretnél
Néha bánt, ha tudod, távol a cél
Vagy tán épp a cél előtt
Tűnik úgy, most fogytán van erőd
S te mégis továbbmész
Lehet égbe nyúló csúcs, ami hív
Néha oly magasra vágyik a szív
Sűrű útvesztőkbe érsz
De a csúcsra gondolsz
És csapdáitól többé már nem félsz
A felső tagozatosok számára az Árpád napok zárásaként egy nagy vetélkedőt szervezünk. Izgatottan várják
már ezt az eseményt a diákok, mert
sokféle képességet megmozgató izgalmas, szokatlan feladványokat, próbákat kell teljesíteniük. Ízelítőül néhány

Mert te is fényre vágysz, mint minden, ami él
De mikor célhoz érsz, és boldog lehetnél
Máris új tervre gondolsz, máris új útra indulsz
És az életben épp ez a szép
Oly sok ember merész álmokat sző
De a siker árát sokallja ő
És csak arra vár, hogy majd arra jár a Fortuna
De kár ebben bízni
Mert a gyémánt és arany fénye szép
De tiéd ez a fény akkor lehet csak
Ha érte a mélybe lemész, érte mész
feladatot megosztunk a Tisztelt Olvasóval.
A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem jegyében született az a próbatétel, melyben a diákoknak PET palackok kupakjait felhasználva kellett alkotásokat készíteni, majd egy másikban

Hát indulj, és hozd fel onnan
Fénye kárpótol majd minden nehéz percért
Nem csak gyémánt és arany lehet szép
Téged tán egész más után hajszol most a vágy
Indulj hát, hidd el, nem lesz nehéz az út
Mit végigjársz, ha gondolsz rá
Hogy jön, mit úgy vársz
Érdemes volt
Akkor meglátod, hogy érdemes volt
Tudom, rájössz, érdemes volt
Harcolnod így
a szelektív hulladékgyűjtésről töltöttek
ki tesztet.
A százéves évforduló kapcsán a „100
szónak is vers a vége” feladatban a gyerekek száz szóból kihúztak tízet, majd ezek
felhasználásával verset írtak. A legjobban
sikerülteket a következő oldalon közöljük.
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Versek, melyeket a vastagon szedett szavak felhasználásával kellett megírniuk az osztályoknak
A MAgYAR SZERELEM

FELEjTÉS

A SZERELMES TAVASZ

A remény sose hagy el, mert abban hiszek,
Hogy újra látom két szép szemed,
Melyben bátorság lángja ég!
Otthon kihűlt szobában ülve nézem a naplementét
S közben arra gondolok:
Milyen szép a sugárzó mosolyod!

Minden perc kínszenvedés számomra,
Mert rád nézek, s szemed eszembe juttatja:
A Kárpátok aljában a kristályos tavat
Amelybe délibábot font az alkonyat.

A felejtő tavasz csendbe borul,
S a gyönyörű aranyeső kivirul.
A felejtés virága szerelmesen néz rája,
S fátyolba borul Budapest utcája.

Azt a barátságot, melyet elfeledni nem lehet,
S amely még mindig nyomja lelkemet.
Édesanyám hangja még a fülembe csöng,
De az emlékek olyanok, mint fejemben a csönd.

A zord tél bánata múltba merül,
Fiú és leány egyaránt derül.
Az újszülött gyermek nevetése,
Olyan, mint a tavasz ébredése.

Szívem, mint a nyári napsugár,
Egész nap arra vár,
Hogy találkozzunk a Kárpátok alján
És újra karodba zárj!
Alkonyatkor a gerlepár is megpihen,
Én arra várok, hogy végre megjelenj!
A magyarok már csak ilyenek,
Mikor igazán szerelmesek!

A finom körte, az arany szavak,
A csodás barátok, s az iskolai falak,
A régi életem, s drága otthonom,

7. c

A feladványok kitalálásakor mindig gondolunk
sérült embertársainkra, s arra, hogy diákjaink
nagyobb empátiával viseltessenek irántuk. Ezért
idén a gyerekek a szájjal való festést próbálhatták ki az egyik helyszínen.
Eltérő a vélemény a tanulók között, hogy melyik feladat volt igazán a legjobb. Az, amelyikben
száraz tésztát kellett számolniuk vagy az, ahol
háztartási gépeket kellett megeleveníteni? Netán az ügyességi akadálypályák, vagy a város
egyik emléktábláján lévő szöveg memorizálása
és időben történő továbbítása az osztálynak,
vagy az, ahol edények segítségével mérőeszköz
nélkül kellett vizet kimérni? Valószínű, mindenkinek az a legkedvesebb, amelyikben ő a legügyesebb tudott lenni.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap volt
már, s azt gondoltuk, mindenki siet haza… Roszszul gondoltuk, a nyelvek délutánján is még bőven akadt érdeklődő, aki azért küzdött, hogy a

Az élet szép!
Messze még a vég!
Boldoggá tesz az élet öröme,
Akármennyire akarom, feledni nem tudom. 8. c Nevess velünk, gyere te is ide!

„német nap sztárja” kitüntető címet elnyerje. De
volt, aki csak egyszerűen beült az angolosokhoz
egy jó teára és süteményre. S olyan is akadt, aki
még mindig sportolt a csarnokban.
Jó volt nézni a diákokat, jó volt nézni a kollégákat, s jó volt arra gondolni, hogy jön egy kis
szünet. Fáradtak voltunk mindannyian, de ez a
fáradtság jól esett, mert mindenki érezte, hogy

5. a

nagyon sikeres napokat hagytunk magunk mögött. Olyan ritka az a pillanat, amikor maradéktalanul elégedettek lehetünk. Ezekben a napokban
volt egy-két ilyen pillanat. Megláthattuk, hogy
érdemes volt…
Köszönöm minden munkatársamnak!
Vas Zoltánné
igazgató, Árpád Fejedelem Általános Iskola

A komplex vetélkedő eredménye
5–6. ÉVFoLYAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.a
5.a
6.b
5.b
6.c
5.c

7-8. ÉVFoLYAM
1663 pont
1631 pont
1595 pont
1532 pont
1505 pont
1462 pont

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.a
7.c
8.c
8.b
7.b
7.a

1782 pont
1711 pont
1708 pont
1701 pont
1696 pont
1635 pont

„Szenvedni tudj, és tűrni merj, / És várni, sírni, érni, ...”
Hogy kerül ez a gyönyörű Juhász Gyula idézet egy Árpád napi programsorozatról szóló beszámoló élére? Megmagyarázom.
Iskolánk tanulóinak többsége már februárban nagyon készül az Árpádnapi versenysorozatra, vetélkedőkre. Hogy miért? Nagy többségében
sportversenyekről van szó. Ezek kapcsán pedig eszembe jutott a sportnak
két nagyon fontos üzenete: meg kell tanulnunk szenvedni és küzdeni türelemmel, kitartással, nagy belső – lelki erővel –, és meg kell tanulnunk tűrni. Eltűrni a győzelmet és a vereséget, a boldogságot és a fájdalmat. A sport
üzenetét pedig lefordíthatjuk a hétköznapok nyelvére: tanuljunk meg harcolni a céljainkért úgy, ahogy a sportban: rendszeres gyakorlással, türelemmel, kitartással, lelki erővel, és próbáljunk meg az élet által elénk állított akadályokon vagy éppen fantasztikus pillanatokon nemes egyszerűséggel, belső nyugalommal, mindig halványan mosolyogva átküzdeni
magunkat.
Lássuk, mi is történt az Árpád napok négy izgalommal teli, tartalmas
napján.
A hétfő pompás, dicsőséges nyitánnyal vezette be a programsorozatot: a
fiú teremlabdarúgó csapatunk visszaszerezte az Árpád Kupát, ami tavaly
először került más iskola tulajdonába. Idén újra mi őrizhetjük egy évig, és
reméljük, tovább…

A többi napon tanár-diák meccseken és diák sportversenyeken szurkolhattak az érdeklődök a lelkes sportolni vágyóknak.
Nem szeretném külön kiemelni egyik sporteseményt sem. Sokkal fontosabbnak tartom közvetíteni az üzenetüket: sportoljunk együtt, küzdjünk
együtt, örüljünk együtt, egymásnak, a győzelemnek, a vereségnek. Varázsoljunk magunknak boldog, baráti pillanatokat, tegyük le a fegyvert. Legyünk társak! Iskolatársak, úgymint diák-diáktársak illetve diák- és tanártársak. Társaknak kellene lennünk az egész év során. Vidáman, nevetve,
egymást segítve, egymás botlásain derülve – de nem kinevetve – lehetne
végigvinni az egész iskolaévet! Nem hiszem, hogy ez csak álom! Láttalak
benneteket együtt sportolni! Láttam az arcotokon a gyermeki örömöt! Kihez szólok? Hozzátok, kedves diáktársak és tanártársak! Tegyük le a fegyvert! Legyünk végre társak. Társak a tanulásban, a küzdésben, önmagunk
fejlesztésében.
„… A szirtek párnáján pihenj,
S ne félj a végtelen jövővel szembenézni!”
Mindezek után a következő eredmények születtek, melyeket a 9. oldalon olvashatnak.
Tilinger Andrea
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ÁRPÁD NAPI sPORteReDméNyeK
KoSÁRLABDA
5. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 5. c
1. 5. b
2. 5. b
2. 5. a
3. 5. a
3. 5. c
6. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 6. b
1. 6. b
2. 6. a
2. 6. a
3. 6. c
3. 6. c

2. 7. c
3. 7. b

2. 7. b
3. 7. c

8. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 8. c
1. 8. b
2. 8. a
2. 8. a
3. 8. b

4 KÖRÖS FuTÁS

7. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 7. a
1. 7. b
2. 7. b
2. 7. c
3. 7. c
3. 7. a

5. évfolyam
Fiúk:
1. Höchst Kristóf 5. c 2,18
2. Szabó Viktor 5. c 2,22
3. Höchst Bertalan 5. c 2,31
4. Lenhardt Csaba 5. c 2,36
5. Csiki gellért 5. c 2,54

8. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 8. b
1. 8. b
2. 8. a
2. 8. a
3. 8. c

Lányok:
1. Wittner Noémi 5. a 2,29
2. Torma Bianka 5. b 2,32
3. Szőnyi Tünde 5. b 2,42
4. jambrik Tamara 5. b 3,16

FLooRBALL

6. évfolyam
Fiúk:
1. Fazekas Sándor 6. b 2,03
2. opra gergő 6. b 2,11
3. Kalácska Sándor 6. b 2,20
4. Mezei Dániel 6. b 2,21
5. gáspár Dezső 6. b 2,22
6. Zakor Máté 6. b 2,24
7. Fluger Szabolcs 6. c 3,02
8. Koszta Bercel 6. c 3,23

5. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 5. c
1. 5. b
2. 5. a
2. 5. a
3. 5. b
3. 5. c
6. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 6. a
1. 6. b
2. 6. c
2. 6. c
3. 6. b
3. 6. a
7. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 7. b
1. 7. c
2. 7. a
2. 7. b
3. 7. c
3. 7. a
8. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 8. a
1. 8. b
2. 8. c
2. 8. c
3. 8. b
3. 8. a

RÖPLABDA
7. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 7. a
1. 7. c
2. 7. b
2. 7. a
3. 7. c
3. 7. b
8. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 8. b
1. 8. b
2. 8. c
2. 8. c
3. 8. a
3. 8. a

TEREMFoCI
5. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 5. c
1. 5. b
2. 5. b
2. 5. c
3. 5. a
3. 5. a
6. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 6. a
1. 6. b
2. 6. b
2. 6. c
3. 6. c
3. 6. a
7. évfolyam
Fiúk
Lányok
1. 7. a
1. 7. a

Lányok:
1. Németh Nikolett 6. b 2,09
2. Pisaru Daria 6. b 2,39
3. Bálint Dorottya 6. a 2,35
7. évfolyam
Fiúk:
1. Tatár Dávid 7. a 2,11
2. Ézsiás Barnabás 7. a 2,15
3. józsa Tamás 7. a 2,17
Lányok:
1. Slavu Zsófia 7. c 3,21
8. évfolyam
1. Tischler Kristóf 8. c 1,57
2. Szilágyi Tamás 8. c 2,15
2. Szilágyi Fláviusz 8. c 2,15

1 KÖRÖS FuTÁS
5. évfolyam
Fiúk:
1. Mboue László 5. b 24,12
2. Szabó Viktor 5. c 24,70
3. Petics Tamás 5. b 25,62
4. Radics Árpád 5. c 26,27
5. Höchst Kristóf 5. c 26,70
6. Höchst Bertalan 5. c 27,17
7. Csiki gellért 5. c 27,81
Lányok:
1. Wittner Noémi 5. a 24,75
2. Molnár Noémi 5. c 27,06
3. goldschmidt Andrea 5. c 27,63
4. Kollár Alexandra 5. b 27,87
5. Dobruczky Vivien 5. b 28,86
6. Varga Emőke 5. c 32,42
7. Ispán Réka 5. b 34,12
6. évfolyam
Fiúk:
1. Fazekas Sándor 6. b 22,41
2. Mezei Dániel 6. a 23,44

3. opra gergő 6. b 24,53
4. Kalácska Sándor 6. b 25,45
5. Zakor Máté 6. b 26,15
6. gáspár Dezső 6. b 26,45
7. Németh Tamás 6. b 28,05
8. Fluger Szabolcs 6. c 33,03
9. Koszta Bercel 6. c 37,25
Lányok:
1. Németh Nikolett 6. b 23,22
2. Faragó Panka 6. a 25,33
3. Pisaru Daria 6. b 26,27
4. Bálint Dorottya 6. a 27,26
5. Forgács Szimonett 6. a 28,07
6. Sasvári Dominika 6. b 29,03
7. évfolyam
Fiúk:
1. Horváth Bence 7. a 24,17
2. Tatár Dávid 7. a 24,51
3. Ézsiás Barnabás 7. a 24,94
4. Debreceni Bence 7. a 25,12
5. józsa Tamás 7. a 25,92
6. Koncz Soma 7. a 26,16
Lányok:
1. Ferenczi Krisztina 7. a 27,41
2. Horváth Bianka 7. a 28,83
8. évfolyam
Fiúk:
1. Tischler Kristóf 8. c 22,14
2. Horváth gábor 8. c 23,03
3. Szilágyi Tamás 8. c 25,56
Lányok:
1. Skobrák Anna 8. a 25,86

MAgASugRÁS
5. évfolyam
Lányok:
1. Molnár Mária 5. c 110 cm
2. Torma Bianka 5. b 110 cm
3. Horváth Ildikó 5. a 110 cm
4. Vankó Cintia5. c 105 cm
5. jambrik Tamara 5. b 90 cm
Fiúk:
1. Szabó Viktor 5. c 115 cm
2. Wágner Róbert 5. c 105 cm
3. Höchst Bertalan 5. c 100 cm
4. Höchst Kristóf 5. c 95 cm
6. évfolyam
Lányok:
1. Németh Nikolett 6. b 124 cm
2. Bálint Dorottya 6. a 110 cm
2. Forgács Szimonetta 6. a 110 cm
Fiúk:
1. Mezei Dániel 6. a 124 cm
2. Fazekas Sándor 6. b 124 cm
3. opra gergő 6. b 118 cm
4. Stircula Zsolt 6. a 105 cm
5. gáspár Dezső 6. b 100 cm
7. évfolyam
Lányok:
1. Tóth Nóra 7. a 105 cm
Fiúk:
1. józsa Tamás 7. a 120 cm
8. évfolyam
Fiúk:
1. Tischler Kristóf 8. c 134 cm
2. Szilágyi Fláviusz 8. c131 cm
3. Szilágyi Tamás 8. c 128 cm
4. Horváth gábor 8. c 120 cm
5. Csatári Zsolt 8. a 115 cm

SúLYLÖKÉS
7. évfolyam
Lányok:
1. Horváth Bianka 7. a 5,60 m
2. Slavu Zsófia 7. c 5,37 m
3. Ferenczi Krisztina 7. a 5,27 m
Fiúk:
1. Kovács Dávid 7. c 8,50 m
2. Tatár Dávid 7. a 7,90 m
3. Varga István 7. b 7,50 m
4. józsa Tamás 7. a 7,02 m
5. Debreceni Bence 7. a 6,39 m
6. Farkas józsef 7. c 6,20 m
7. Horváth Bence 7. a 5,73 m
8. Winkler Dániel 7. c 5,20 m
8. évfolyam
Lányok:
1. Tóth Lili 8. b 8,36m
Fiúk:
1. Székely Dávid 8. b 7,80 m
2. Horváth gábor 8. c 7,70 m
3. Csatári Zsolt 8. a 7,48 m
4. Sándor Tamás 7. c 6,70 m
5. Szilágyi Tamás 7. c 6,56 m

TÁVoLugRÁS
5. évfolyam
Fiúk
1.Csőgör gábor 3,63 m
2. Csiki gellért 3,56 m
3. Szabó Viktor 3,39 m
Lányok
1. Horváth Ildikó 3,75 m
2. goldschmidt Andrea 3,57m
3. Wittner Noémi 3,37m
6. évfolyam
Fiúk
1. Mezei Dániel 4,25m
2. Fazekas Sándor 4,20m
3. opra gergő 3,65 m
Lányok
1. Németh Nikolett 4,15 m
2. jakubek Barbara 3,77 m
3. Faragó Panka 3,30 m
7. évfolyam
Fiúk
1. Horváth Bence 4,30m
2. józsa Tamás 3,75 m
3. Tatár Dávid 3,70m
Lányok
1. Nagy Tímea 3,60m
2. Horváth Bianka 3,57 m
3. Ferenczi Krisztina 3,40 m
8. évfolyam
Fiúk
1. Tischler Kristóf 4,70 m
2. Kakuk Dániel 4,65 m
3. Horváth gábor 4,10 m
Lányok
1. Tóth Lili 4,15 m
2. Skobrák Anna 4,00 m
3. Mondér Petra 3,60 m
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ÁRPÁD NAP KéPeKbeN

IBIDEN gyárlátogatás

tás
yárlátoga
IBIDEN g

fák ültetése
japán cseresznye
Az IBIDEN ajándéka

IBIDEN gyárlátoga
tás

Itt lesz a
Nyugalom
szigete

Kinyíltak a virágok

Tanár-diák kosármeccs
Tanár-diák focimeccs

Tanár-diák kosármeccs

osztályok közötti verseny

Tanár-diák focimeccs

Tanárok csapata

AZ ISKoLA LEgERőSEBB EMBERE VERSENY
1.
2.
3.
3.
3.
4.

Krautsieder Zsolt
Kovács Dávid
gogolák Dániel
Tatár Dávid
Dunavölgyi Alex
Forgó Rajmund

8. a
7. c
8. b
7. a
8. b
7. c

32 pont
24 pont
22 pont
22 pont
22 pont
14 pont

Tanár-diák kosármeccs
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ÁRPÁD NAP KéPeKbeN

Árpád Kupa I. hely
ezett

kái
A 4. c osztály mun
A Tudás fája - büszkeségeink

3. a
4. a

2. a

5. a
5. b

4. c

7. b
6. b

7. c

8. c

8. a
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elszomorító gondolatok a PLACC-ról

A

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület és a
Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre
használatában lévő „PLACC”-ot (mézüzem mögötti terület, gördeszkás, bringás, kirándulós hely, télen jégpálya) kemény, hosszan
tartó munkával és tereprendezéssel sikerült
olyanná varázsolnunk, mint amilyen a mai arca. Köszönet illet ezért minden támogatónkat
és segítőnket! Nélkülük nem ment volna!
Mindkét szervezetnek nagyon-nagyon sok
pénze, munkája és ideje fekszik benne. Ezt a
pénzt, munkát és időt másba is fektethettük
volna, de mi úgy gondoltuk, hogy kell egy
hely fiatalnak, idősnek egyaránt, ahová kimehetnek kirándulni, szalonnát sütni, télen korizni… Hát ezért csináltuk, amit csináltunk.
Hónapról-hónapra szedtük a szemetet mások után. Virágokat, cserjéket ültettünk, amit
„természetesen” elloptak. Folyamatosan hordják el a burkolatnak és támfalnak szánt macskakövet, amit nem tudunk máshol őrizni. Locsoltuk a jégpályát éjjel, amit délelőtt autósok
rallyzásra használtak, tönkretéve ezzel több
fagyos éjszaka munkáját, és a korcsolyázni
vágyóknak szánt jégpályát. De nem adtuk fel!
Egészen idáig…

Az elmúlt hetekben polgárőr barátaink egy
teljes hétvégét töltöttek azzal, hogy a Placc
még rendezetlen első részét rendbe tegyék.
Közben elkészült két kosárlabda palánk is,
amit erre a területre szántunk. Olyan szép
lett!!! Már terveztük, hogy homokkal szórjuk
le, hogy ott strandfocizni, kosarazni lehessen.
Sajnos örömünk 2, azaz kettő napig tartott.
Döbbenten láttuk, hogy egy „kedves” valaki
rengeteg szemetet vitt oda. Pont oda, amit
nemrég tettek rendbe a fiúk.
A területet fenntartó mindkét civil szervezet
komoly anyagi gondokkal küzd. A nagy nehezen különböző forrásokból megszerzett anyagi támogatásoknak többszörösen is megvan a
helye a városunk hasznát szolgáló jótékonysági eseményeken.
Mindezek ellenére vállaljuk, hogy saját
zsebből összeadjuk az árát egy konténernek, és
az illető háza elé vitetjük, s miután megtöltötte, el is szállítatjuk. Igaz, lehet, hogy már elkéstünk ezzel a „segítségnyújtással”, hiszen a
háztartási szeméttől elkezdve a nádbútoron át
a betontörmelékig mindent leborított a placcra… De hátha maradt még valami a ház körül,
ami így majd a megfelelő helyre kerülhet!

MÉZES HETEK
Dunavarsányban
2010. május 29. és június 27. között

A Mézes hetek nyitórendezvénye 2010. május 29-én,
szombaton 10 órakor kezdődik.
A szabadtéren térzene, kirakodó vásár, fazekasok, mézeskalács készítés, mézes, aszalt édességek és mézvásár.
• Mézeskalácsház építés – kézműves foglalkozás.
• Méhészeti vetélkedő gyerekeknek.
• Ügyességi versenyek – mézesmadzaghúzó verseny
• Táncház
A nagyteremben mézes ételek, sütemények és italok versenye.
A méz gyógyító ereje c. előadás

FIGYELEM!
Lehet nevezni: különféle - mézes ételekkel (mártásokkal, húsételekkel stb.)
• mézes süteményekkel • mézes italokkal.
A versenyre a nevezéseket 2010. május 21-én, pénteken 12 óráig a
Petőfi Művelődési Házban lehet leadni. Az ételek elkészítéséhez
szükséges mézet előre egyeztetve az Aranynektár Mézüzem biztosítja.
A kész ételeket május 29-én, szombaton 12 órára lehet behozni.
Minden versenyző külön asztalon tálalja fel az elkészített ételt, amit
3 tagú zsűri bírál el.
Ünnepélyes eredményhirdetésre a Dunavarsányi Napok Keretében
kerül sor.
Ehhez kapcsolódva a Helytörténeti Múzeumban Méhészeti Kiállítás
nyílik, amely június végéig tekinthető meg.
„Szépség és szorgalom” címmel nyílik fotó kiállítás a művelődési
ház folyosó-galériáján.
Kézimunka Szakkör és a
Petőfi Művelődési Ház

Kérjük, hogy ha volt mersze az illetőnek az
éjszaka leple alatt a gondosan rendbe tett területre borítani a szemetet és a sittet, akkor arra
is legyen bátorsága, hogy felveszi velünk a
kapcsolatot a dufi2006@gmail.com e-mail címen. Csak hogy tudjuk, hová kell vitetni a
konténert!
Annak az Úriembernek is várjuk a jelentkezését, aki rendszeresen – számunkra elképzelhetetlen októl vezérelve – az említett területre
hordja ki a desztillált vizes, 5 literes PET flakonokat, 15-20 darabot alkalmanként. Szívesen elmondjuk neki, hogy a helyi szemétszállítási rend alapján az ő utcájában mikor van a
műanyag flakonok elszállításának ideje! Nagyon kedves, hogy odahozza nekünk, de sajnos ezt nem tudjuk adományként elfogadni,
mivel mi sem tudjuk semmire használni, csakúgy, mint Ő.
Mindezek után elkeseredetten gondolkodunk
azon, hogy érdemes-e a
jövőben bármit is tenni a
PALCC-on…
Szabóné Pál Orsolya
A DUFI elnöke

„A gyermek születésének pillanatában
egy anya is megszületik.”
(B. S. Rajneesh)

Szeretettel köszöntünk
minden édesanyát
ANYÁK NAPJA alkalmából.
Baba-Mama Klub
Duna(nagy)varsány

Női Kézilabdacsapat

jÓTÉKoNYSÁgI BÁL
2010. május 1. ERDEI VENDÉgLő
Élő zene: Kádár Tibor és Müller orsi
Retro disco: Dj. gabriel
Egész este: Élő kongás kíséret (konga.hu)
Vendégvárás: 19.00 óra
Vacsora: 20.00 óra (egyszemélyes vegyes tál, pohár pezsgő)
Belépő: 2.500 Ft

jegyek kaphatók:
• Erdei Vendéglő • Papírkuckó (új Szolgáltatóház Kossuth L. u. 38.)
• Műanyagos Bolt (Ésik Brigitta) • Tornacsarnok (Agárdi Erzsike)

Vacsora, tombola és egy fergeteges buli!
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KULTÚR-lapok
Több mint legjobb:

Arany Páva díjat nyert a népdalkör
„Szebb a páva, mint az arany” mondhatná büszkén a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes,
hiszen március 28-án a gyáli népdalkör találkozóról Arany Páva díjjal tértek haza.

Szikora Ferencné, a népdalkör szakmai vezetője le sem tagadhatná boldogságát mostanában.
– A heti kétórás kitartó munkánk, az összefogás meghozta eredményét. Bár megyei szinten már elnyertük a legmagasabb kiváló
minősítést, és a kétévente rendezett országos minősítésen is kaptunk már arany díjat, ez a mostani kitűntetés nagyon nagy siker az
életünkben. Olyannyira, hogy amikor a zsűri elnöke bejelentette,
ujjongva vettem át az oklevelet, de a népdalkör tagjait sem lehetett
visszafogni boldog harsogásuktól. A székelyföldi és a kalocsai vidám, tavaszias népdalcsokrunknak köszönhetjük az elismerést –
osztja meg a nagy nap élményeit Marika.

Duna-parti biciklis piknik
2010. május 9. (vasárnap) 15 óra
Nemrég költözött Dunavarsányba? Alig ismer itt valakit? Szeretne
többet tudni lakókörnyezetéről? Akkor Önnek és családjának közöttünk a helye!
Május 9-én a „régi biciklis” varsányiakkal közösen két kerékre pattanunk, meglátogatjuk a meglepetésprogrammal váró DUFI-s placcot, utána átkerekezünk Nagyvarsányba, megnézzük, hol írta Ady Endre: A fekete zongora c. költeményét, majd lekerekezünk a Duna-partra, a Domariba-szigetre. Itt a cserkészekkel piknikezünk, természetet járunk, és a
Nautilus Vizicsapattal csónakázunk.
Mire lesz szüksége? Bicskára, vízre, szalonnára, vagy egyéb enni-innivalóra, ami az otthoni batyuból kikerülhet, pokrócra/polifoamra és esti kivilágításra is felkészített biciklire. No persze, a jókedvet és nyitottságot se felejtse senki otthon!
Indulás: Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház udvara
Hazatérés: hangulattól függően a kora esti órákban.
Esőnap: egész napos rossz idő esetén május 16. (vasárnap) 15 óra.

A népdalkör, amely 1974 óta (a kisebb megszakításoktól eltekintve) szolgálja énekszóval a települést, ma 27 tagot számol, és nem
csak az időseket vonzza. Fiatalok, középkorúak, asszonyok és férfiak kis csapata gyarapítja hétről hétre népdal tudását.
– Ez az elismerés pedig még több lendületet adott a népdalosaimnak.
Szorgalmasan készülünk a Városnapokra, a júliusi hang-felvételünkre,
ahol egy, a városunk jellegzetességeit bemutató DVD kiadásában
kaptunk fontos szerepet, valamint augusztus 20-ára is gyakorolunk
már. A nyár végén pedig részt veszünk a páva díjasok gálaműsorán,
ahol a Nagy Páva díj vár kiosztásra – sorolja terveiket a szakmai vezető. A „hangulatbetyárként” is elismert népdalköröseink, Dunavarsányon kívül is számos felkérésen vettek már részt az évek során.
– Köszönöm az önkormányzatnak, a Petőfi Művelődési Háznak,
hogy munkánkat segítik, valamint a népdalkör tagjainak, hogy sokszor anyagi terheket is vállalva közösen eljuthattunk idáig – teszi
hozzá Szikora Ferencné Marika, aki otthon, házimunka közben is a
próbákra készül – népdalt gyakorol.
S bár városunk nevében országgyűlési képviselőnk, Pánczél Károly már a díjátadáson személyesen is gratulált a népdalkör tagjainak, ezúttal mi is ezt tesszük: szívből gratulálunk!
Szilvay Gabriella

2010. május 4-én, kedden 18 órakor

CiViL AKADÉMiA

a Petőfi Művelődési Házban.
„Az egészség megtanulható és visszaszerezhető!”
Előadó: Schirilla György
A belépés díjtalan!
Változz meg szeretetből!
című új könyvét dedikálja a helyszínen,
amely az előadás után megvásárolható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

DUMASZÍNHÁZ Dunavarsányban
2010. május 15. (szombat) 19 óra
Petőfi Művelődési Ház
Fellépnek: Csenki Attila és Rekóp György
Belépődíj: 1.500 Ft
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A

Válaszd hát az életet

választás része életünknek. Átéltük
ezt különösen is az elmúlt hetekben,
hónapokban a parlamenti választások kapcsán. Annak lezárásával többnyire
megkezdődnek az előkészületek az őszi, helyi választásokra.
A választási helyzet és választási kényszer
azonban sokkal többször próbálja meg életünket. Elmondható, hogy minden tettünk, minden szavunk, sőt, minden hallgatásunk és minden visszafogottságunk mögött is tudatos
vagy tudatalatti választások, döntések vannak.
Minden tett helyett tehetnénk valami mást,
minden szó helyett mondhatnánk valami mást,
hallgathatnánk ott, ahol szólunk, és passzívak
maradhatnánk ott, ahol nagyon is cselekszünk.
Vannak az életünkben elismerten nagy választások, mint a pályaválasztás, a párválasztás, az
otthonteremtés, a munkahely változtatás, vállalkozások megkezdése, befejezése stb. És
vannak kevésbé látványosak, mint a mit
együnk, mit igyunk, mire költsünk, hol spóroljunk, kinek mit mondjunk, erőnkkel, időnkkel,
képességeinkkel hogyan sáfárkodjunk. Az
utóbbi egyszerűnek tűnő kis választások sokszor ugyanolyan vagy súlyosabb következményekkel járnak, mint a nagynak ítélt döntések.
Mindegyiknek következménye van.

Jó és rossz állapotunk mögött sokszor kitapinthatóan, máskor érzékelhetetlenül, de
ott vannak a mi vagy környezetünk megelőző döntései, választásai. Ez szabadságunkból fakad. Ez jelenti méltóságunkat is. Nem
vagyunk sakkfigurák, nem vagyunk szél fújta száraz falevelek. Akarhatunk, dönthetünk
és cselekedhetünk. Ez az ember nagysága,
de ez az ember veszélyeztetettsége is. Tökéletességünket – éppen a szabadságunkkal
való visszaélés során – föladtuk, s gyarlóságunkban születnek a rossz akaratok, a rossz
döntések és a rossz cselekedetek. Ezek elszaporodása ellen – hitünk és tapasztalatunk
szerint – egyetlen orvosság van: az Isten
előtti felelősség.
A választott nép Isten ígérete szerint megkapja az országot. Amikor azonban az ígéret
földjének a küszöbén van, így szól a néphez
Isten szava: „Tanúul hívom ma ellenetek az
eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd
hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára,
és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így
lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet
Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak,
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.”.

A Soli Deo gloria Közösség és a Református Egyház programjai
Április 27.

17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 27.
19:00 Ulti – Römi – Bridge – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Április 28.
18:00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések– Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Május 9.
17:00 Hétkezdő istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Május 11.
16:00 Baba-Mama Klub – református templom
Május 11.
17:30 Soli Deo Gloria Közösségi megbeszélés – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Május 11.
19:00 Ulti – Römi – Bridge – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Május 12.
18:00 Vallás-, Hit- és Bibliaismereti beszélgetések– Soli Deo Gloria
Közösségi Ház
Május 13.
18:00 Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga – református
templom
Május 16.
10:00 Konfirmáció – református templom
Május 21-22. 8:00 „Szeretethíd” közösségi és szociális építőmunka – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Május 21-22. 18:00 Pünkösdi bűnbánati istentiszteletek – református templom
Május 23.
10:00 Pünkösdi istentisztelet úrvacsoraosztással – református templom
Május 23.
17:00 Hétkezdő istentisztelet – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Május 24.
10:00 Pünkösdi istentisztelet, konfirmációi találkozó – református
templom
A fenti programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel hív és vár
az SDg Közösség és a Presbitérium.
http://sdgdunavarsany.hu/ • http://www.refdunavarsany.hu/

A nagy nyilvánossággal zajló választások
után benne vagyunk a hétköznapokban. Kis
és nagy döntéseink továbbra is minden nap
súlyos következményekkel járnak, áldást
vagy átkot hoznak. Sorsunk ugyan limitáltan, de a kezünkben van. Ami nincs a kezünkben, az az igazán ígéretes, mert az Isten
kezében van. A rendes és rendkívüli jó döntéseinkhez a segítséget egyedül az adja, ha
Isten előtti felelősséggel hozzuk meg azokat
magunkra véve az iránta való bizalmat és a
tőle jövő bíztatást is: „Szeresd az Urat, a te
Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj
hozzá…”
A Presbitérium
http://www.refdunavarsany.hu/

„SZELLőK SZÁRNYÁN…”
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány értesíti az olvasókat, hogy ANYÁK NAPI jótékonysági programot szervez Dunavarsányban 2010. május 7-én, pénteken 17 órai
kezdettel a Petőfi Művelődési Ház színháztermében.
PRogRAM:
- „Szellők szárnyán” címmel kétszer fél órás
operett műsor az Operettszínház művészei:
Leblancz Győző és Tóth Éva előadásában. A
szünetben mini-büfé áll kedves vendégeink
rendelkezésére. (A bevételt a nagycsaládosok éves tagdíjának befizetésére fordítjuk.)
- Meghívásos adományosztás. A nyugdíjas
klubok által megjelölt személyek illetve
családok külön értesítéssel a műsor után
külön teremben vehetik át az értékes adománycsomagokat.
Belépődíj: személyenként 800 forint.
(Tizennégy év alatt ingyenes.)
Ingyenes autóbuszjáratot tervezünk Délegyháza-Majosháza-Dunavarsány és vissza útvonalon.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
MISA irodavezető

2010. február, március hónapban
elhunytak névsora
1. Márkus László
2. gáspár Dezsőné
3. jónás Lukács Antal
4. Czétány józsef
5. Lacza Andrásné
6. Suhajda Istvánné
7. Rimóczi Béláné

52 évet élt
58 évet élt
58 évet élt
63 évet élt
79 évet élt
87 évet élt
95 évet élt
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II. Katolikus Bál Dunavarsányban
„Jézus Krisztus mert feltámadt, Örvendjünk, vigadjunk…”

A

dunavarsányi Katolikus Egyházközség „Locsoló Bál” rendezésével örvendett, vigadott húsvét alkalmából.
A 2010. április 4-én 20 órakor kezdődött rendezvényen szép számmal jelentek
meg a vendégek a Petőfi Művelődési
Házban Kis- és Nagyvarsányról, Áporkáról és Délegyházáról. A bál kezdetén
László Gyöngyvér Viola előadó művésznő erdélyi népdalokat énekelt, majd mikor már a táncban elfáradtak a vendégek,
nagy meglepetésben lehetett részük: a
nagyvarsányi fiatalokból kifejezetten erre
az alkalomra alakult „tánccsoport” műso-

ra következett.
Szentiváni polkájukhoz a
zenét az este folyamán közreműködő taksonyi Heimatklang együttes szolgáltatta. A
nagy sikerre való tekintettel
következő polkájukhoz a
vendégek soraiból kerestek
maguknak partnert.
Természetesen az este folyamán a tombola sem maradhatott el. Rengeteg felajánlás érkezett, amelyek kisorsolása majd másfél órán
keresztül tartott.
A mulatság hajnali 4 órakor ért
véget, amikor is az utolsó vendégeket a zenekar
egészen az utcáig kísérte, így a befejező táncot a
már szemerkélő esőben
járhatták el.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a
munkáját, aki a bál szervezésében, lebonyolításában részt vett, valamint bármilyen
felajánlással hozzájárult annak sikeréhez.
A szervezők nevében:
Hegedűs Lajosné
és Schuszter Bernadett

A dunavarsányi Vöröskereszt szervezet
mindenkit szeretettel vár

a 2010. május 9-én 14 órakor kezdődő

anyák napi ünnepségére
a Petőfi Művelődési Házba!

Meghívó

2010. május 8. (szombat) 18 óra

Soli Deo Gloria Közösségi Ház (Habitat u. 10-12.)

BeneDeK eleK eMléKeSt
a nagy székely mesemondó 150. születésnapjára.
17.45–18.00 Vendégvárás
18.00–19.30 „A feHérHAjú MeSeMonDó…Már BizonyoS ABBAn, HoGy
neM élt HiáBA…”
Soós Andrea előadóművész műsora és könyvbemutató:
Erdély – Székelyföld sorozat „A nagy székely mesemondó”
lőwey lilla és Váradi Péter Pál szerzőpáros részvételével
20.00
Vacsora

Dunavarsányi
erdélyiek
Baráti Köre

Részvételi díj, amely csak a műsor megtekintését foglalja magába: 500,- Ft/fő
Részvételi díj, amely tartalmazza az egész est (műsor és a vacsora) díját:
1500,- Ft/fő felnőtteknek, 10 éven felüli gyermekeknek 700,- Ft/fő.
Kérjük, innivalót mindenki ízlésének és szomjának megfelelően hozzon magával.
jelentkezési határidő: 2010. május 5.
A jelentkezéseket Veres Albert a 06/20 433-0109-es,
illetve Veres enikő a 06/20 468-1908-as telefonszámon várja.
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2336 Dunavarsány, Eötvös u. 1-3.

Jön! Jön! Jön!
Klímatöltés szolgáltatással bôvül cégünk
4 db gumiabroncs vásárlása esetén 10% kedvezményt és ingyenes átszerelést biztosítunk!

Szolgáltatásaink:
Gumiabroncs javítás, személy- és teher abroncsok szerelése
Gumiabroncs értékesítése, olajcsere, fékbetét csere

Bejelentkezés:
06-20 913 03 55, 06/20 477 33 05
Defekt javítása: 1700 Ft-tól 2500 Ft-ig, szelepcsere: 500 Ft-tól

XXI. évfolyam 4. szám

AzIsten
Szolgálatában
Református
Missziói
Alapítvány
ezúton is bizalommal várja a dunavarsányi ifjúsági, szociális, kulturális és
missziói munkájának elősegítésére személyi jövedelemadója 1%-át.

Adószám: 19178123-2-13

AMagyarországi
Református
Egyház
országos oktatási, ifjúsági, szociális, kulturális és
missziói munkájának elősegítésére köszönettel fogadja személyi jövedelemadója 1%-nak szíves
felajánlását.

Technikai szám: 0066
Köszönetet mond:
a Presbitérium
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
06/24 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/30 559-2566
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
06/24 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
06/24 534-450
KincsemGyógyszertár
06/24 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012
06/24 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
06/24 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola 06/24 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola 06/24 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
06/24 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
06/24 534-250
PolgármesteriHivatal
06/24 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda 06/24 483-279
RendõrségKörzetiMegbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Posta
06/24 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
06/24 483-292
Közvilágításhibabejelentés 06/40 980-030
GyertyalángKegyeletiKft. 06/30 378-5116
ReformátusEgyházközség
06/24 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
06/24 472-017
RáckveiFöldhivatal 06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Egy kétlakásos (100 nm, illetve 80 nm)
és egy egylakásos (55 nm) összkomfortos
családi ház egymás melletti telken
Kisvarsányban olcsón eladó.
Tel.: 06/24 889-126 vagy
06/70 636-5099
• Használt, 10 éves tatai hornyolt
tetőcserép (180 nm tetőfelületre elég)
olcsón eladó.
Tel.: 06/30 387-1953
• Hűtőgépjavítás garanciával,
hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412
• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szőnyeg ragasztását anyaggal is,
Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• REDŐNY, RELUXA,
NAPELLENZŐ stb. Készítés, javítás
garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70453-4528 vagy
06/20515-0582

• Üveges képkeretező.
Mindenféle üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Dísznövénykertész kertészeti és
kertfenntartási munkát vállal.
Tel.: 06/30 278-8304
E-mail: robertszekely@invitel.hu

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás. Gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Munkalehetőség!
Telefonmarketingest keresek.
Tel.: 06/20 428-5634 (Végh Györgyné)
• Biotron lámpa eladó.
Állványos, állítható, színterápiás
teljesen új állapotban az összes
tartozékával együtt.
Tel.: 06/70 309-9636 (Hamza Péterné)
• Szálláslehetőség 8 fő részére.
Ugyanitt horgászati lehetőség és
élőállat árusítás.
50 fős rendezvényterem kiadó.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2010.május10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után
érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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