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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. július-augusztus

Cikkek a 2. oldalon

Szélesebb lett
a Vörösmarty
utca

laépület
Megújult isko

cában
ssuth Lajos ut
Új aszfalt a Ko

Felújított elem
i iskola

Augusztus 20.
Dunavarsány Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
2010. augusztus 20-án, pénteken 11.45-kor
a Hõsök terén tartandó

Szent IStván napI ünnepSégre.
Beszédet mond: Bóna Zoltán polgármester.
A városi ünnepség elõtt:
8.30 Ünnepi Szentmise a kisvarsányi római katolikus templomban
10.00 Ünnepi Istentisztelet a református templomban
11.00 Ünnepi Szentmise a nagyvarsányi katolikus templomban
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2010. évi útburkolat-felújítás

A

városvezetés feszített gazdálkodásának köszönhetően idén
is lehetőség nyílt a dunavarsányi közutak nagymértékű fejlesztésére. A főközlekedési útjaink burkolat-felújítása – és
ezzel együtt szélesítése – prioritásként szerepelt a 2010. évi aszfaltozási tervben. A főközlekedési utak szélesítését a nem ritkán kialakuló balesetveszélyes közlekedési helyzetek elkerülése indokolta.
Az idei évben az útfelújítást járda rehabilitációs munkák elvégzése is
kísérte a Kossuth Lajos utcában. Az utca mindkét oldalán átlag 1,4 méter széles új, kényelmes járda létesült. Ezzel a járdafelújítással az oktatási, nevelési közintézményeink közötti közlekedést tettük biztonságosabbá gyermekeink számára.
Az alábbi utak burkolat-felújítását és szélesítését végeztük el.

Hengerelt aszfalt felújítás, ”Ac-11” minőségű aszfaltburkolat
terítés és szélesítés
• Vörösmarty utca burkolat-szélesítés
(Búza utca-Vasút sor közötti szakasz)
• Kossuth Lajos utca burkolat-szélesítés
(Árpád utca – Homok utca közötti szakasz)
(Iskola utca – Homok utca közötti szakasz)

•
•
•
•

Nyár utca
Alkotmány utca
Kertész utca
Bartók Béla utca

(Teljes hossz)
(Teljes hossz)
(Teljes hossz)
(Sport utca – Nyár utca közötti szakasz)

Mart aszfalt útalap megerősítés ”ZA” aszfaltos zúzalék
hengerezésével
• Erőspusztai bekötő út (Teljes hossz)
A felújított közutak mentén teljes hosszban (50-50 cm) szélességben
dolomit zúzalékból nemes padka készült.
A Vörösmarty utcában a szabványnak megfelelő 2 db buszöböl és peron kialakítására, valamint a felújított szakaszon elválasztó vonal felfestésére is sor került.
A Kossuth Lajos utcában az Árpád utca – Iskola utca közötti szakaszon mindkét oldalon átlagosan 1,4 méter széles viacolor térburkoló kővel járda kiépítése történt.
Az új utak környezetében a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében 7 darab meglévő gyalogátkelőhelyen zebra felfestése történt.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, vigyázzunk új utjainkra, illetve a forgalmi közlekedés során kiemelten vigyázzunk egymásra!

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatos épületének bôvítése, felújítása

A

múlt század elején – nem oktatási
céllal – létesített földszintes épület
rendkívül rossz műszaki állapotban
volt. A Kossuth Lajos utca – Iskola utca
sarkán található iskolaépület az elmúlt évtizedek során folyamatosan bővült, amíg a
felújítást, bővítést megelőző méretét, a 640
m2-t elérte.
Az úgynevezett intézményi „főbejárat” az
épületben elhelyezett főzőkonyha gazdasági
bejárata volt, ami nem csak előnytelen, de
nem is méltó egy oktatási intézményhez.
Az iskola összesen 5 tantermet foglalt magában, amelyek átlagosan 40 m2-es voltak. A
tantermek padozata, falai és nyílászárói rossz
állapotban voltak, tantestületi szoba nem volt,
a rendelkezésre álló vizesblokkok rettentő
mértékben túl voltak terhelve. A teljesen elavult, leromlott gépészeti berendezések rossz
hatásfokkal és nagy energia-felhasználással
működtek. A folyosókon – közel 15 éve –

használaton kívüli cserépkályhákkal is lehetet találkozni.
Az önkormányzati működtetésben lévő 600 adagos konyha
és a hozzá kapcsolódó étterem is
az épületben található. A konyhatechnológiai berendezések,
főzőüstök-zsámolyok rettentő
rossz állapotban voltak. Kiépített parkoló mondhatni szinte
nem is volt, a gépkocsikkal leginkább csak az utcán lehetett
parkolni.
Jól
átgondolt
döntésével a képviselő-testület nemcsak az intézmény felújítását, hanem a bővítését is célul tűzte ki.
Ennek megfelelően, valamint az
ingatlan beépítési lehetőségét figyelembe véve az emelet-ráépítés lett a járható út. Ezáltal az
épület az eredeti 640 m 2-ről
1270 m2 –re nőtt, és helyet kapott benne:
- 9 darab – átlagban 60 m2-es –
világos tanterem
- akadálymentes, aulás központi
főbejárat
- tantestületi szoba
- recepciós helyiség
- 8 darab vizesblokk, ebből a földszinten valamint az emeleten egy-egy mozgássérült
mosdó
- személyfelvonó
- kazán és – a konyha, étterem levegőcseréjét
szolgáló – légtechnikai helyiség

- nagyobb adagszámú (700 adag) és méretű
modern főzőkonyha
- világosabb, galériázott étterem
Az intézmény mentén, valamint a közvetlen
környezetében 20 darab térburkoló kővel fedett parkolóhely létesült. Az épületben kiépítésre került egy intelligens tűzjelző berendezés, tűzriasztásra automatikusan nyíló ajtók (4
darab), valamint 5 darab belső fali tűzcsap.
A bővítés után tehát az iskola befogadó képessége megduplázódott, műszaki állapota pedig a mai kornak megfelelő színvonalú lett.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola alsó tagozatos épületével szemben található az úgynevezett Elemi Iskola (legrégebben, kifejezetten
oktatási céllal épített intézmény), melyet a dunavarsányi 100 éves oktatás évfordulójára Önkormányzatunk szintén felújít. Az épület homlokzata, valamint tetőzete nyer felújított külsőt.
Vella Zoltán
Beruházási Osztályvezető
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A választási ciklus végén, és az új kampányának kezdetén az a feladatom, hogy
úgy lássam a múlt eseményeit, hogy azok
egyben előremutatóak is legyenek a jövő
felé. Nem elég a szépre emlékezni, mert az
félrevezet a jövőt illetően. Ugyanakkor hálátlan sem lehet az ember az elért eredmények láttán.
Tényleg sok szépre, örömre, sikerre emlékszem az elmúlt időszakból. Ezeknek
egy részét később fel is sorolom. Ugyanakkor az álmatlan éjszakák, a nehézségek, a
válság szintjén jelentkező problémák,
megpróbáltatások minden nyűgét is életesen hordozom.
Az egyik legnagyobb megoldatlan problémánk a szennyvíztelep szaghatása, amely
megszüntetéséért folyamatosan küzdünk.
E szaghatás miatt – bár nem egyforma módon és fokon, de – szinte az egész településünk szenved. Nem csak a közvetlen szomszédok, hanem a városközpont, a távolabbi
városrészek, bennük önkormányzati intézmények, társadalmi, kulturális központok
is érintettek. Az orvoslási, megoldási igyekezetünk sikere, eredménye nem annyira
mérhető, mint kudarca és eredménytelensége. Nincs más hátra, mint újabb és újabb
eszközökkel folytatni a munkát. A szagtalan napok számomra is azt üzenik, hogy
kell lennie megoldásnak. Nem nyugszom,
amíg ezt el nem érjük! Az pedig a legcsalfább látszat, hogy akár én, akár más városvezető nyugodtan él együtt városunknak e
szégyenfoltjával. Most itt tartunk. Amit elértünk nem elég, dolgozunk tovább kitartóan és elszántan.
Amikor a 2006-2010-es ciklus kézzel
fogható sikereit, eredményeit összesítem –
a megelőző sorok igazsága ellenére is, illetve azzal együtt is –, hálás örömmel tölt
el Dunavarsány kiemelkedő gyarapodása,
fejlődése. Mert a megszorítások ellenére a
térségben szinte egyedülállóan fejlődött, s
fejlődik településünk.

Felsorolni sem könnyű azt a sok-sok új
vagy megújult épületet, utcát, virágoskertet, játszóteret, emlékművet, parkot, ami
az elmúlt évek alatt épült, szépült, újult,
bővült mindenki örömére. A legnagyobb
és legsikeresebb beruházásaink közül a
nagyvarsányi óvoda átépítésére, felújítására, valamint a kisvarsányi óvoda külsőbelső teljes átalakítására fektettünk nagy
hangsúlyt. Városunk fejlődésének nyilvánvaló jelei az új Egészségház, a Petőfi
Művelődési Ház meglévő épületének teljes külső-belső megújítása, valamint a
Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat
épülete. A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya ingatlanvásárlást követően egy
felújított épületbe került, amely köré jelentős parkoló épült.
A Művészeti Iskola külső tatarozása, s az
előtte lévő parkoló kialakítása is megtörtént. Megújult a MÁV állomás épülete,
ahol szintén új parkoló létesült, amely
ugyan állami intézmény, a beruházás költségeit mégis városunk fedezte.
A meglévő alsó tagozatos iskolát is kinőttük. Bővítése címén egy teljes külsőbelső megújulással, a XXI. század minden
igényét kielégítő új általános iskola kerül
átadásra a szeptemberi tanévkezdésre. A
régi elemi iskola teljes külső renoválása is
a végéhez közeledik, valamint az általános
iskola belső udvarán részben megoldódik a
csapadékvíz elvezetése.
A Trianoni békediktátum 88. évfordulóján emlékparkot avattunk. A Széchenyi utcai játszóteret felújítottuk. A kisvarsányi temető bekerítését elvégeztük, a nagyvarsányi ravatalozó pedig szintén megújult.
A Dunavarsányt érintő beruházások körében minden évben történt útépítés, útburkolat javítás, térburkolás, vízelvezetés. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Nyugati lakópark, Duna-part, erőspusztai
bekötőút, Forrás lakópark, Naprózsa lakópark bevezető útja és sok kisvarsányi,

nagyvarsányi belterületi út. Városunkban
a könnyebb tájékozódás érdekében új utcanév és információs táblák kerültek kihelyezésre. Az elmúlt évek alatt a szelektív
hulladékgyűjtés is megoldódott az itt élő
emberek számára. A közvilágítást folyamatosan bővítjük. A felsorolt beruházások
mellett fontosnak tartjuk emlékhelyeink
méltó fenntartását, újak létrehozását.
A fentiekhez hasonlóan örömteljes hír,
hogy státuszelvonás miatt senkinek sem
kellett megválnia állásától intézményeinkben. Ezzel szemben intézményeink és a hivatal szolgáltatásai bővültek szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi és igazgatási területen egyaránt. Az elmúlt ciklusban
új adót nem róttunk ki, és új terhek bevezetését a jövőben sem tervezzük. A szociális támogatásokra a törvényben előírt kereteken belül a lehető legnagyobb hangsúlyt
fektettük.
Örömmel tölt el városunk pezsgő élete,
a rendezvények, amelyeket kiválóan működő közösségeink, intézményeink valósítanak meg. Dunavarsány büszkeségei
továbbá a magas színvonalon működő civil szervezetek és sport szakosztályaink.
A közösségi és sportélet támogatását
erőnk szerint minden évben emeltük.
Fejlődésünk, gyarapodásunk, amelyek
mögött megfontolt döntések és bölcsen
vezérelt tettek állnak, magukért beszélnek.
Egy látványos átalakulás elején már túl
vagyunk, s az eredmények a bátran tervezőket igazolták. Helyénvaló az öröm és a
hála, de nincs helye megállásnak. Innen
folytatjuk, keményen dolgozunk, hogy
Dunavarsány fejlődő, gyarapodó civilizáltságának, kulturális, közösségi és sportéletének, valamint az itt élők privát életének jó ízét és jó illatát a jövőben semmi se
zavarhassa meg.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Augusztusban indul az Egészségházban

Dr. Futó Gabriella
bõrgyógyászati
magánrendelése.
Bejelenkezés:
06/70 274-2575
Indul még:
• pszichiátriai magánrendelés,
• csontkovácsolás,
• tetoválás,
• masszázs.
Részletekrõl érdeklõdni lehet a Kincsem Gyógyszertárban.
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

A

2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos jogszabályi változásokról az alábbiakban tájékoztatom Önöket.
A 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Dunavarsány városban ez 7.266 fő volt.
10.000 főnél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben
a képviselők száma 10.000 lakosig 8 fő.
Dunavarsány Önkormányzatánál az egyéni listán megszerezhető mandátumok száma 8.
Fenti törvény 9. §-a szabályozza a polgármesteri és képviselői jelöltséghez szükséges ajánlások számát. Egyéni listán
képviselőjelölt lehet az, akit az adott választókerület választópolgárainak 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az
lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A választópolgár csak egy jelöltet és csak egy településen
ajánlhat. Jelöltet ajánlani és bejelenteni az illetékes választási
bizottságnál 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet.
A települési önkormányzat képviselő-testülete 8 tagú lehet,
ezért szavazni legfeljebb 8 jelöltre lehet.
A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010.
szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni.
A kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos
további tudnivalók.
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi
választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt. A helyi
választási bizottságnak a kisebbségi választásokat legkésőbb 2010. augusztus 9-ig kell kitűznie. A választás kitűzését követően a kisebbségi választási eljárás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával párhuzamosan, de attól mégis elkülönítve folyik. A kisebbségi szavazásra településenként önálló, az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört kell kialakítani.
Erre a célra létrehozott szavazókör az Elemi Iskola épületében (Dunavarsány, Kossuth L. u. 35.) fog működni.
A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig jelenthetik be.
A szavazás során megválasztható képviselők száma 4 fő.
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti – társadalmi szervezet állíthat (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett szervezetet), amelynek alapszabályában (legalább 2006 óta) rögzített célja
az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely településen jelölhető.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van. A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.
dr. Szilágyi Ákos
Helyi Választási Iroda Vezető

Díjvisszatérítés
A 2009. évi közmű-hozzájárulás utáni
15%-os visszatérítés

2010. augusztus 2-án és 3-án
az alábbi időpontokban és helyszínen lesz:
Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala:
Hétfő: 10.00-17.30
Kedd: 8.00-15.30
(Ebédidő: 12.00-13.00)

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Vezetője: dr. Szilágyi Ákos jegyző
Székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Tel: 06/24 521-041, fax: 06/24 521-056,
E-mail: jegyzo@dunavarsany.hu
Névjegyzék vezetésével, igazolással kapcsolatos ügyek
intézése: Igazgatási Osztály (2336 Dunavarsány,
Árpád u. 7.) Hebóné Dull Ibolya mb. igazgatási
osztályvezető (tel.: 06/24 521-040/150 mellék,
e-mail: igazgatas@dunavarsany.hu) Pintér Ferencné
igazgatási főelőadó (tel.: 06/24 521-040/152 mellék).
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Tájékoztatás a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
területén végrehajtandó csípôszúnyogok elleni védekezési munkákról

A

csípőszúnyogok számára kiemelkedően kedvező tavaszi időjárás, valamint a
folyók magas vízállása (Duna áradása,
árterületek elöntése) extrém mértékű szúnyogártalmat eredményezett lényegében az egész
országban. A Társulás területén is az elmúlt évtized legsúlyosabb időszaka következett be a
csípőszúnyog populáció kiterjedtségében.
Tekintettel az extrém mértékű szúnyogártalomra a CSÖSZ RSD és Környezetvédelmi
Bizottsága 2010. július 5-én tartott ülésén
szakértői javaslat alapján döntött arról, hogy a
következő hetekben részben kiterjesztett területen, módosított technológiával rendeli meg a

szúnyoggyérítéseket. A kivitelezések az elkövetkező időszakban három alkalommal, ~5
naponta kerülnek végrehajtásra 2010. július
8-ától kezdődően, továbbiakról a kezelések
értékelésével egyidejűleg kell döntést hozni.
A légi kémiai gyérítés elsősorban a Duna és
a Ráckevei (Soroksári) Dunaág mentén, illetve szigeteken zajlik, összességében tehát a
korábbiaknál kisebb területen (1890 ha). A települések közötti partszakaszokon is lesz gyérítés, így csökkentve a szúnyogok gyors viszszatelepülését.
A földi kémiai gyérítés területe jelentős
mértékben kibővítésre került (4320 ha) a part-

szakaszokra koncentrálva és azon túl, részben
a korábban légi módon kezelt területeket helyettesítve. Az eddig nem érintett belterületek
nagyobb részén, valamint az elérhető külterületi partszakaszokon is lesz kijuttatás. A lárvák elleni biológiai védekezés jelen helyzetben még nem kerül bevezetésre, annak hoszszabb előkészületi ideje miatt.
A szúnyoginvázió a fenti intézkedések hatására megszűnni bizonyosan nem fog, azonban
várhatóan az eddigieknél hatékonyabb kezelések elviselhető állapotot eredményeznek.
Dr. Fekete Gábor
entomológus

A rozsdás hûtônek nem az árokparton van a helye

A

z Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft., Dunavarsány Önkormányzata és a DHRV Kft. közös kezdeményezésére - a környezettudatos gondolkodásra
ösztönözve - a lakosság körében feleslegessé
vált elektronikai hulladék (e-hulladék) szervezett begyűjtését kívánjuk megvalósítani városunkban.
Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit
Kft. az elhasznált elektronikai és elektromos
berendezéseket az országos begyűjtő hálózata
segítségével juttatja el a feldolgozókhoz, ahol
az Európai Unió előírásainak megfelelően feldolgozzák, és a kinyert másodlagos nyersanyagokat 80-85%-ban visszajuttatják az ipari termelés körforgásába.

Lakosaink 2010. szeptember 11-én a Mézüzem előtt kijelölt területen, 2010. szeptember 11-én 9.00 – 14.00 között térítésmentesen
adhatják le az otthonaikban keletkezett – épségben lévő – háztartási e-hulladékot.
Mi tartozik az elektronikai hulladékok körébe?
• kis háztartási gépek (pl. hajszárító, vasaló,
kenyérpirító)
• nagy háztartási gépek (pl. hűtőgép, mosógép, bojler, villanytűzhely)
• barkácsgépek (pl. fúrógép, hegesztő trafó,
fűnyíró gép)
• szórakoztató elektronika (pl. tv, video-,
DVD-lejátszó, hi-fi)
• számítógép, monitor
• fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek

Szelektív gyűjtésünk fontos, mert feldolgozás előtt el kell távolítani számos, a környezetre különösen veszélyes, rákkeltő és csak
speciálisan kezelhető anyagot (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú műanyagok).
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés
háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab/háztartás). Gazdasági társaságoktól, cégektől, vállalkozásoktól, közintézményektől nem áll módunkban e-hulladékot átvenni.
A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb méreteket öltő hulladékhegyeket.
Kérjük, tegyen Ön is Dunavarsány tiszta
környezetéért!

LOMTALANÍTÁS VÁROSUNKBAN
2010. szeptember 18. (szombat)
• Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé
haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor
- Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület)

nítás reggel 5:30-kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás
látható megtörténte után elszórtan lom maradt a helyszínen, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

2010. szeptember 19. (vasárnap)
• Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti
üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca –- Akácfa utca –
Vasút sor által határolt terület)

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

2010. szeptember 25. (szombat)
• Dunakisvarsány (Homok utca – Akácfa utca
– Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca – Szabadkai utca – Hun utca által
határolt terület)
Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és
Bérlőt, hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelőző napon tegyék ki az ingatlanok elé. Felhívjuk figyelmüket, hogy az
önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó mennyiségű lom elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy
bérlőjének szállítólevél alapján bruttó
3.600 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A lomtala-

2010. szeptember 11. (szombat)
• Ép, bontható elektronikai hulladékot (tv, rádió, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon, videó játékok, akkumulátorok) a Vörösmarty
út Dunanagyvarsány felőli végén, a mézüzemnél 9 és 14 óra között díjmentesen átvesszük.
DHRV Kft.

Útátadással egybekötött

szüreti
felvonulás
és mulatság
2010. szeptember 25-én,
szombaton.
Részletek a következő
lapszámunkban olvashatók.
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Tűz után, tűz elűtt
Több mint húsz esztendős hivatásos tűzoltói szolgálat után szomorúan látom, hogy városunk sem kivétel. Minket sem kerül el a tűz
pusztítása. Pillanatnyi figyelmetlenség, egy-két apró mulasztás,
vagy éppen néhány ismert, de feleslegesnek tartott szabály megszegése akár tragédiát is okozhat.
A közkedvelt lángosos a minap a lángok
martalékává lett. Az eset tanulságait elsősorban a károsultak tudják levonni, a történtekből
azonban mindannyian okulhatunk, s elgondolkodhatunk, vajon mit teszünk, hogy elkerüljük a hasonló esetet? Házaink, műhelyeink,
tárolóink biztonságban vannak-e? Vállalkozásunk eleget tesz-e a tűzvédelmi előírásoknak?
A kérdésekre igazán csak akkor tudunk választ adni, ha ismerjük a legalapvetőbb tűzvédelmi szabályokat.
Közhelyes megállapítás, de igaz, hogy a tüzet könnyebb megelőzni, mint eloltani. A tűzmegelőzési szabályok betartása nem csak az
intézmények, vállalkozások, hanem minden
magánszemély számára is kötelező. Miután a
tűzvédelmi hatóságnak sincs kapacitása valamennyi kisebb vállalkozást ellenőrizni, lakásainkra pedig nem is terjed ki hatáskörük, nincs
igazán kényszerítő körülmény, ami a tűzvédelem felé terelne bennünket. (Adóügyeinket
persze mindannyian könyvelőre bízzuk, tartva
az adóhatóság szigorától…)
Tekintsük át a legfőbb tűzvédelmi követelményeket, tudnivalókat! A statisztikák alapján
a tűzesetek többsége valamilyen módon öszszefüggésbe hozható az elektromos árammal.
Az elektromos tüzek megelőzése érdekében a
következőkre kell figyelmet fordítani:
- elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet, aki az elvégzett munka megfelelőségéről szerelési igazolást köteles kiadni;
- a villamos berendezéseket, hálózatot – erre
jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel –
rendszeresen (a tűzveszélyességi besorolástól függően 3, 6, 9 évenként) felül kell vizsgáltatni, a hibákat ki kell javíttatni;

- csak legális forrásból beszerzett, kifogástalan
műszaki állapotú elektromos készülékeket,
berendezéseket, gépeket szabad használni, s
ezeket is lehetőség szerint felügyelet mellett;
használat után kapcsoljuk ki, a ritkán használtakat pedig húzzuk ki a konnektorból;
- ha lakásunkat hosszabb időre elhagyjuk (a
munkahelyeken pedig a munka végeztével
minden nap) áramtalanítsunk;
- sohase „barkácsoljunk” az elektromos hálózatban és készülékeken; a „megpatkolt” biztosítékok, kiiktatott biztonsági berendezések
a legfőbb veszélyforrást jelentik.
Ügyeljünk arra is, hogy a hőtermelő készülékek és az éghető anyagok között tartsunk
minél nagyobb távolságot, hogy megakadályozzuk a veszélyes felmelegedést. Szükség
esetén alkalmazzunk hőszigetelést!
Az előbbieket kiegészítve meg kell említeni, hogy a konyha tűzvédelmileg is veszélyes
üzem! A túlhevített, vagy edényből kifutó zsiradék könnyen lángra lobbanhat! Ugyancsak
vigyázni kell a konyhai textíliákkal (függöny,
konyharuha stb.), amelyeket a tűzhely gázlángja pillanatok alatt meggyújthat, akár egy
hirtelen légáramlat (huzat) miatt is.
Ejtsünk szót a dohányzásról és a tűzgyújtásról is! Cigarettázni csak ott szabad, ahol az
nem okozhat tüzet. S ami ennél is fontosabb,
fáradtan, ágyban, bódultan ne gyújtsunk rá!
Könnyen elaludhatunk, s a lehulló parázs
meggyújthatja az ágyneműt vagy bútort.
Akár bográcsozni, akár gazt égetni szeretnénk, ügyeljünk a környezetünkre. A tüzet határoljuk körül (téglával, kővel), s egy percre
se hagyjuk felügyelet nélkül! Szeles időben ne
gyújtsunk tüzet! Tartsunk a közelben lapátot,
vödröt, megszerelt locsolótömlőt.

Tűz csak ott keletkezhet, ahol éghető
anyag van. Ennek megfelelően minél több
éghető anyagot halmozunk fel környezetünkben, annál nagyobb a tűz keletkezésének lehetősége, s annál gyorsabb a tűz terjedése. A
veszélyek csökkentése érdekében szabaduljunk meg a felesleges lomoktól! A túlzsúfolt
padlások, fészerek, pincék mind potenciális
veszélyforrások. Különös figyelmet fordítsunk a gázpalackokra, éghető folyadékokra!
A palackokat csak elzárva, állítva, eldőlés ellen rögzítve, az éghető folyadékokat (festékek, hígítók) csak zárt edényekben tartsuk.
Pincében és padláson sem éghető folyadékot,
sem gázpalackot ne tároljunk! Tűz esetén
egy bent maradt gázpalack mérhetetlen rombolást végezhet!
S mit tegyünk, ha baj van? Először is hívjuk a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon! A
tűz rendkívül gyorsan terjed, nem vesztegethetjük az időt, minden perc számít! A tűzoltóság riasztásával egyidejűleg gondoskodjunk a
veszélyben lévők (gyerekek, idősek) menekítéséről, s mi is hagyjuk el a veszélyeztetett
helyet. A tűzoltással csak úgy és addig próbálkozzunk, amíg sem magunkat, sem másokat nem veszélyeztetünk. Tűzoltásra vizet
csak akkor használjunk, ha biztosak vagyunk
benne, hogy semmi sincs áram alatt a környezetünkben. Próbálkozhatunk letakarással, hűtéssel, homok szórásával, de a legpraktikusabb, ha tartunk a portán – könnyen hozzáférhető helyen – egy tűzoltó készüléket.
Bízom benne, hogy aki elolvasta írásomat,
elgondolkodik azon, hogy mit tehet saját maga, családja és vállalkozása biztonságáért.
Dr. Csizmadia Zoltán
építész tűzvédelmi szakértő

VIGILO KFT.

Művészeti verseny és bemutató

Teljes körű tűz-és munkavédelmi
szolgáltatás Dunavarsányban!

A THÉBA Stúdió művészeti pályázatot hirdet olyan
fiataloknak, akik nemcsak „megmutatni” szeretnék
magukat, de képességeiket tovább is szeretnék fejleszteni.
A verseny és bemutató kategóriái:
- előadóművészet: színész, musical, tánc, ének,
pantomim,
- képzőművészet: grafikus, festő, szobrász,
- film: rövidfilm készítése.
További információ
a thebainfo@vipmail.hu e-mailen kérhető.
Nevezési díj: 1.000 Ft, ami a helyszínen fizetendő.
Nevezési határidő: 2010. augusztus 25.
A versenyre és bemutatóra 2010. augusztus 28-án
9 órától kerül sor Dunavarsányban,
a Petőfi Művelődési Házban.

Kedvezményes képzés
fiataloknak

• Szabályzatok, iratok, nyilvántartások elkészítése, oktatás, szakvizsgáztatás.
• Átalánydíjas tűz-és munkavédelmi megbízotti tevékenység ellátása.
• Szaktanácsadás, tűzvédelmi tervezés, közreműködés hatósági eljárásokban.
Előzze meg a tüzet és baleseteket,
s nem utolsó sorban a bírságokat!
2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 45/1.
Telefon: 06/30 914-0236
E-mail: vigilokft@gmail.com

A MISA Alapítvány segíteni szeretne a településen élô, nehezebb anyagi helyzetben
lévô, de a mûvészetek iránt elkötelezetten
érdeklôdô, érettségivel rendelkezô fiataloknak a Théba Mûvészeti Szakképzô
iskolában való kedvezményes tanulási lehetôséggel. Az intézményben elôadómûvész (musical, színész, énekes, táncos),
valamint képzômûvész (szobrász, festô,
grafikus) szakokon lehet tanulni. Az elsô
szakképesítés ingyenes.

Érdeklôdni a 06/30 982-3417-es,
vagy a MISA irodában
a 06/24 486-023-as telefonszámon.
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Cseretábor határokon át
Ahogy azt mindenki érezheti, a gazdasági válság senkit sem kímél, még az
intézményeket sem. Nálunk, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál
például a már jól bevált nyári táborozást kellett feladnunk ahhoz, hogy a
működésünk ne kerüljön veszélybe. Bóna Zoltán polgármester úr azt mondta, ne keseredjünk el, majd csak megoldódik valahogy a dolog, hogy ne maradjon el az idei táborunk, amit azoknak a gyerekeknek szervezünk minden
évben ingyenesen, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a Szolgálattal. Nagy szervezésbe kezdtünk, és elindult a csere-tábor előkészítése.

A

Attila, Energy-Zol, Németh Szilvia, Vas
Zoltánné, Erzsike néni, Bakos András, Orbán Róbert, Darvas Szilárd, Balogh Péter,
Király Zsuzsanna, Bürger Zsolt, Bürger
Zoltán, Nautilus Vizicsapat, Kossuth Lajos Cserkészcsapat, Erdélyi Magyarok Baráti Köre, DUFI, Bajzáth Endre, Oroszné
Vörös Mária, Kunsági Gábor, Dobi Gézáné, AARE Környezetvédelmi Szolgáltató
KFT., Horváthné Szabó Ildikó, Dr. Békássy Szabolcs, Szilveszter Lajos.
Köszönet mindenkinek a támogatásért!
Az erdélyi Biharról ide látogató, táborozó gyerekek serege és kísérőjük az alábbi
cikket írta rólunk a Bihari Naplóba.

Gyermekjóléti Szolgálat 12 éve ket: Bóna Zoltán polgármester (Dunavarműködik Dunavarsányban, de sány), Kis Gábor polgármester (Majosháilyen összefogást, támogatást még za), Délegyháza Polgármesteri Hivatala,
soha nem tapasztaltunk. Akit megkeres- Wamberszky Gyula, Fejes Péter, Kreisz
tünk és elmondtuk, hogy
mire szeretnénk támogatást kérni, gondolkodás
nélkül adott. Ki pénzben,
ki természetben, ki munkájával, jelenlétével segített. Ahogy telt az idő és
híre ment a településen,
már megállítottak minket
és kérés nélkül tették felajánlásaikat dunavarsány
vállalkozói és lakói. Nagyon megható volt számunkra ez a soha nem tapasztalt összefogás akkor,
amikor mindenkit sújt a
válság, és mindenki a talpon maradásáért küzd.
Június 28-án, mire
megérkeztek Biharról a
gyerekek, minden készen
állt a fogadásukra. Megoldott volt a napi háromszori étkezés, szállás,
minden napra volt süti,
gyümölcs, fagyi, csoki, a
szállításukhoz busz, a
Folytatás következett július végén, amikor is minket láttak vendégül egy hétig 20 gyermekkel a biprogramokhoz belépő.
hariak.
Az erről való beszámolónkat a következő lapszámban olvashatják!
Gyurasics Gáborné
Akik támogattak min-

2010. június hónapban
született gyermekek névsora
1. Miheller Martin Pál

június 1.

2. Kenéz Flóra Dorottya

június 13.

3. Újvárosi Emma

június 19.

4. Pallaga Alexandra

június 25.

5. Harmath Lilien

június 29.

6. Vári Bese Botond

június 30.

2010. június hónapban
házasságot kötöttek névsora
1. Surányi Tibor dr. Pölös Andrea
2. Kakas Zoltán Berendi Brigitta Csilla
3. Paróczi Balázs Dénes Viktória

2010. június hónapban
elhunytak névsora
1.
2.
3.
4.

Karafiát Lajos
Németh Gyuláné
Glázer Mihályné
Iván Józsefné

67
80
87
97

évet
évet
évet
évet

élt
élt
élt
élt

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, id. Glázer Mihályné temetésén
részt vettek, és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

8

Dunavarsányi Napló

XXI. évfolyam 7-8. szám

Ú T R AV A L Ó
aUGUSztUS 20. és SzEnt iStVán király

S

okan, sokféle módon
ér telmezik
és ünneplik augusztus
20-át.
Sajnos az ország
egyik
hányada
eme fontos történelmi és vallási
esemény jelentőségét ma sem látja
világosan. Sokak életében többet jelent
magában a kenyér ünnepe, és az ismeretlennek tűnő alkotmányozás évenként való
megünneplése.

Tegyük fel magunknak a kérdést! Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezünk? És valóban emlékezünk, vagy
csak este a televízió előtt megcsodáljuk a
tűzijáték hullócsillagként eső fénycsóváit.
Szent István Isten rendelése által tudta,
mi nemzetünk fennmaradásának fontos
eszköze. Istenre, mint sziklára építeni hazát, házat, családot, otthont. Önmagával és
családjával szemben szigorú, törvényeket
megtartó és megtartató király vezette országunkat a szakadék széléről a megmaradás szigetére. Ma is ennek a bölcs igazságnak vagyunk részesei. Ezért fontos a kereszténység az emberiség számára és az,

hogy keresztény módon ünnepeljük meg
augusztus 20-át. A kenyér Istentől kapott
ajándék, mint mindennapi kenyerünk. Kövessük ezt a bölcs, Szent királyt, legyen
példakép a ma országának! Így ünnepeljünk 2010-ben Szent István ünnepén!
Kis R. Sándor
plébános

ÜNNEPI SZENTMISÉK
AUGUSZTUS 20-án:
• Kisvarsány 8.30
• Délegyháza 10.00
• Nagyvarsány 11.00

EmlékEzzünk FElFöldi BErtalan atyára
Az elsuhanó időre csak egyes évfordulókon döbbenünk rá. Ilyen évfordulóhoz
érkeztünk most is. Felföldi Bertalan esperes-plébános, mindenki Berci bácsija már
20 éve, hogy elhunyt. A sírját többen fáradhatatlanul és folyamatosan gondozzák.
Mi a névnapján mondjunk el egy imát érte, de legalább egy emlékező mondattal
gondoljunk rá.

Röviden a munkásságáról. Legelőször
meg kell említeni, hogy betegen is energikusan látta el faluinak lelki gondozását. Templomainak folyamatos karbantartása mellett
hittantermeket építtetett, hogy a hitoktatás
teljesebb lehessen. A délegyházi katolikus
templom is az Ő kezdeményezése. „Varázsló” volt, mert hiánycikkeket tudott beszerezni. Legendás volt segítőkészsége is. A kör-

nyezetvédelem kitüntetett tagjaként a helyi
természetvédelemben szívesen vállalt feladatokat. Felavatott cserkésztisztként csapatunkat újjászervezte, és az állandó fejlesztése is érdemei közé tartozik. Köszönjük!
Sajnos, hogy már csak „felülről” segíthet. Forduljunk hozzá bizalommal!
Hálás szeretettel:
a Dunavarsányiak

Aki pedig magot ad a magvetőnek… megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.”

A

z Istennel, vallással, egyházzal kapcsolatban nagyon sok
embernek csak az jut eszébe, hogy Neki is, oda is adni kell
valamit. Hogy az Isten és a hivatalosai áldozatot kérnek és
várnak. Valóban vannak olyan vallások, ahol az Isten jókedvét ilyenolyan ajándékokkal, áldozatokkal kell keresni. A keresztyén hit azonban nem ilyen. Éppen ellenkezőleg. A mi hitünk szerint Isten maga
hozza meg az igazsága által megkövetelt áldozatot a kereszten Jézus
Krisztusban, az Ő Fiában, s ennek áldását adja nekünk. A mi Istenünk
nem kér, hanem ad. Oltárához csak alázatunkat, hitünket, reményünket és bűnbánatunkat vihetjük. Oltárától pedig kegyelmet, bűnbocsánatot, gondviselést, megerősítést és örök életet vehetünk magunknak. Aki azért kerüli Istennek még a gondolatát is, hogy spóroljon,
az ezektől fosztja meg önmagát.
Ha adhatunk valamit embertársainknak, az csak azért van, mert Istentől kaptunk sokat. Az emberi jócselekedetre, áldozathozatalra, a
bajban, katasztrófában, szegénységben, ínségben élők megajándékozására azért nyer buzdítást Krisztus népe, mert előtte Isten ajándékát
fogadhatta tehetségben, munkája gyümölcsében, anyagi jólétében is.
Vége az aratásnak. Egy időjárásokban szélsőséges tavaszt és koranyarat tudhatunk magunk mögött, s mégis elmondhatjuk, hogy megtermett nemzetünk mindennapi kenyere. Kaptunk magot, az új élet
csíráját Istentől és a szorgalmas, bölcs munkát megáldotta az Úr.
Megsokszorozódott a magvetés, és kenyeret kínál minden asztalra.
Rajtunk múlik, hogy el tudjuk-e úgy osztani, hogy ne legyen egy üres
asztal se, egy éhes száj se hazánkban. De ne legyen kenyér a szemétben, a kukában, az útfélen se!

(2Kor. 9, 6-15)

A mindennapi kenyér megkeserül, ha nem igazságossággal, kegyelemmel és szeretettel párosul. Sok kenyér mellett is sokan éheznek ebben a világban és hazánkban is. Nem elég az embernek, ha megterem
a gyümölcs, az igazság és igazságosság gyümölcsére van szükség.
Sokan azt tanulták – talán nem is alaptalanul – a közelmúlt élet iskolájában a mi tájainkon, hogy hamissággal, hazugsággal, ügyeskedéssel vagy éppen kifejezett törvénytelenséggel könnyebb gyümölcshöz
jutni. Még ha igaz is ez rövidtávon, előbb-utóbb kiderül, hogy megkeseredik, megrothad, megbetegít és el is pusztít az a gyümölcs, az a
kenyér, amely mögött nem igazság és nem igazságosság van.
A mindenség Istene megadta nekünk az elégséges kenyeret. Fogadjuk azt hálával és az igazságosság és közjó iránti vágyakozással.
Reméljük, hogy földi vezetőink is egy olyan világ felé segítik nemzetünket, ahol igazságban termelik és osztják el a munka gyümölcsét. A magunk helyén Isten iránti hálánk erre indítson bennünket is.

„Nem csak kenyérrel él az ember” – de kenyérrel is!
Az ember testi-lelki teljességében ember – idői és örökdimenziójában éli életét.
Ennek az igazságnak a megünneplésére hívjuk és várjuk városunk polgárait ünnepi istentiszteletünkre a református templomba 2010. augusztus 20-án délelőtt 10 órára.
Az Úrnak szent asztalát megterítjük, s onnan nem csak az új kenyeret, hanem Isten megújított kegyelmét is vesszük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Presbitérium
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Imádság munkakezdés elôtt

Készül a kerítés alapja

Fogadalmat újítottunk

Csapatunk is csatlakozott a Kárpát-medencei Szeretethíd elnevezésû
karitatív programhoz, amelynek keretében Langó József dunavarsányi
polgártársunknak építettük föl a kerítését, megajánlva hozzá a szükséges
anyagokat is.

Kész a gyönyörû kerítés

Szépül az istállók ajtaja

Az elsô lépések a vendéglovakon
Az idei építõtáborunkban szászrégeni
cserkészek is részt vettek.
A Duna parton épült a pihenõ
házunk, a városban pedig
a lovas tanyánk.

Ez az agyag kerül a lovak alá

Télen már meleg lesz a dunai házunk

Vízitúra
Vágon,
Dunán
Tökölig.

Természetesen
nagytáborban is
voltunk a Mátrában.

Tábori nagymosás

Budapest, Budapest, de csodás

A Dunakanyarban

Menet – lépéstartás nélkül – az uszodába

10

Dunavarsányi Napló

Nyári biciklis
2010. aug. 16-19. tábor
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A PEtőfi MűvELőDéSi HÁz éS KönyvtÁr
szeretettel hív minden vakációzó gyermeket!
részvételi díj: 6000 ft/gyerek/tábor
(amely tartalmazza a napi háromszori étkezést)

Program:
Augusztus 16. (hétfő)
Augusztus 18. (szerda)
9.00–13.00 Biciklis túra a 100 éves körtefához
9.00–12.00 Biciklis túra a Farmer Horgásztóhoz, játék
12.00–13.00 Ebéd a Rönkösben
13.00–14.00 Ebéd a művelődési ház udvarán
14.00–17.00 Aszfaltrajzolás, dobáló fal, trambulin és egyéb
14.00–17.00 Lekvárfőzés, íjászat, ügyességi játékok
ügyességi játékok a művelődési ház udvarán
a művelődési ház udvarán
Augusztus 17. (kedd)
Augusztus 19. (csütörtök)
9.00–12.00 Látogatás a Liptai Húsüzemben,
9.00–12.00 Kézműves foglalkozás
kolbász és hurkatöltés
12.00–13.00 Ebéd
13.00–14.00 Biciklis túra a Duna partra, ebéd
14.00–17.00 Kenyérdagasztás, majd kenyérsütés
14.00–17.00 Csónakázás
Jelentkezni a művelődési házban augusztus 12-éig lehet.

Programok a Petõfi
Mûvelõdési Házban
Családi programok:
2010. augusztus 13-án (pénteken) 19 órakor

AUSZTRÁL HÜLLŐ SHOW
Belépődíj: 1.500 Ft helyett 990 Ft
2010. augusztus 28-án (szombaton) 9 órakor

MŰVÉSZETI VERSENY ÉS BEMUTATÓ
17-19 óra között

MAGYAR TÁNCHÁZ
Belépődíj: 500 Ft

Szünidős programok gyerekeknek:
Augusztus 9-én (hétfőn) 14 órakor

AGYAGOZÁS
Augusztus 12-én (csütörtökön) 10 órakor

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Augusztus 23-án (hétfőn) 14 órakor

NÉPI JÁTSZÓHÁZ
Kétasszony közötti népszokások

Vakációzáró családi nap
a DUFI szervezésében
2010. szeptember 10-11.
Pénteken este Rock est,
szombaton ingyenes családi rendezvény.

Egy szép nyári nap
A Dunavarsányi Kolping Család szervezésében július 4-én
egy jól sikerült vidám főzőversenyre került sor. Voltak
itt idősek, fiatalok, gyerekek, egyszóval mindenki, aki
jól akarta magát érezni, és részt venni a munkában és
versengésben.
A Baba-mama Klub tagjai is eljöttek a gyerekeikkel – egyik
tündéribb volt, mint a másik. Időközben megkezdődött a
főzőverseny, ami igen feladta a leckét a zsűrinek. Nehéz
volt eldönteniük, kié a legfinomabb. Sándor Atyának, a
zsűri oszlopos tagjának nagyon ízlett minden csapat étele.
Végül nehezen, de megszületett a döntés, íme:
1. A Kolping Család nevében a fiatalok pacal pörkölje
csülökkel.
2. Itt holtverseny alakult ki a Banya Klub lányainak tejfölös, gombás nyúlpörköltje (nokedlivel) és a Sváb
Egyesület vaddisznó pörköltje között.
3. Csepeli Kolping Család csirkepaprikása krumplival.
A nyertesek oklevelet, egy üveg pezsgőt és egy aranyos
kis fonott kosárkát kaptak.
A nap nekünk kedvezett, ragyogó napsütés köszöntött
ránk. Az ételek elfogyasztása után a csapatok futballmérkőzésre hívták ki egymást, ahol megmutathatták,
hogy nemcsak főzni tudnak. Délután 3 óra felé megjöttek a népdalkörösök Marikával együtt, és énekükkel fejeztük be ezt a szép, élményekkel teli napot.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és szeretettel
gondolnak vissza kicsik, nagyok egyaránt erre a szép
nyári napra.
Tóth Kata és
Uhrin Jánosné
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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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D U N AVA R S Á N Y A P R Ó B A N
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• Nyári redőny és szúnyogháló akció!
Széles választék.
Tel: 06/24 473-486, 06/20 416-0464,
06/30 445-3187 (Vígh Mária és társa)

• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ
javítása garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412

• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.

• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid
árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

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

• 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

• 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.augusztus31.
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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A Mihály Dénes Szakképző Iskola
délegyházi telephelyén (2337 Délegyháza, Árpád út 53.)
a 2010/2011-es tanévben elindítja OKJ-s képzéseit.

IrODAI ASSzISztEnS (alapfokú)
Az EU követelményeknek megfelelő,
modern vezetők munkájuk segítőjeként
irodai asszisztenseket alkalmaznak, akik biztonságosan eligazodnak
a számítástechnika útvesztőiben, a klaviatúra virtuózai,
szakmai felkészültségükkel nagymértékben hozzájárulnak
a kis- és középvállalatok vezetőinek sikeréhez.
Érdeklődni Barna Edinánál a 06/70 933-6310-es,
vagy Fekete Józsefnél a 06/70 933-6300-ás telefonszámon lehet.
Szükséges feltételek:
Alapfok esetén a 10. (az 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános)
évfolyam elvégzése.
Költségek: 25.000 Ft beiratkozási díj.
Jelentkezés:
személyesen (más időpont előzetes egyeztetést igényel).
Hunyadi János Általános Iskola (2337 Délegyháza, Árpád út 53.)
Beiratkozás: 2010. szeptember 3. (péntek) 10-18 óráig
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