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Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevél
vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél
Előnyt jelent:
• védőnői gyakorlat
• helyismeret

Pályázati felhívás

számított 30 nap, de legkésőbb az érvényes pályázat benyújtásától számított 30 nap.

Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

védőnői állás
betöltésére.

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• referenciák
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szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott védőnői feladatok.
Munkavégzés helye:
Egészségház, 2336 Dunavarsány, Habitat u.
22-24.
A pályázat beadási határidője: a megjelenéstől
számított 15 nap.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat elbírálásának határideje:
Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról az NKI (KSZK) honlapján való megjelenéstől

A teljes munkaidejű közalkalmazotti kinevezés
határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidővel.
Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati
lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatot zárt borítékban, Bóna Zoltán Dunavarsány Város Polgármesteréhez kell benyújtani az
alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnői pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet
Dunavarsány Város Önkormányzatánál, a
06/24-521-041-es telefonszámon.

Tankönyvterjesztéssel kapcsolatos tudnivalók

A 2013/14-es tanév tankönyvterjesztésével kapcsolatos feladatait a
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) látja el. A tanulók számára
megrendelt tankönyvek névre szólóan csomagolva érkeznek meg az
iskolába.
A fizetős diákok számára névre szóló díjbekérőt (és csekket) küld a
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankönyvlistán közölt és az Önök által elfogadott címükre. Kérjük, hogy a címadataikban történt változások közlésére hangsúlyosan figyeljenek, hogy a díjbekérőket biztosan
megkaphassák. Azért is fontos mindez, mert csak a kifizetett tankönyvcsomagok lesznek átadhatók augusztusban. A tankönyvek átvétele alkalmával a befizetett csekket be kell mutatni. Ha valaki nem
kapta meg a csekkeket, vagy adataiban változás következett be, akkor
kérjük, jelezze a következő e-mail címen: igazgatoh@arpadsuli.hu.
A tankönyvek ára változhat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fizetős diákok részére kiküldött
díjbekérők fizetési határideje július 31-éről augusztus 15-ére
változott! Továbbá a KELLO előkészíti annak a lehetőségét, hogy
az ország különböző pontjain a díjbekérők ellenértéke
iskolakezdési utalvánnyal kiegyenlíthető legyen. A pontos és
részletes információk a KELLO honlapján tekinthetők meg
(www.iskola.kello.hu).

INGYENESSÉG
A köznevelési törvény 97. § (22) bekezdés alapján a 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a
2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Továbbá normatív támogatás alapján térítésmentesen kaphat tankönyveket az iskolához benyújtott érvényes kérelem alapján az a tanuló, aki:

• tartósan beteg (szakorvos igazolja),
• sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
• három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi
pótlék igazolja),
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja).
A normatív támogatás összege már több éve 12.000 Ft. Az iskolának
biztosítani kell, hogy a normatív támogatásra jogosult tanulók minden
könyvet és munkafüzetet térítésmentesen kapjanak. Ezért az iskola az
ingyenes könyveket többféleképpen biztosíthatja:
• tanulók tulajdonába kerülő új tankönyvvel,
• iskolai kölcsönzés útján használatra kapott új tankönyvvel,
• iskolai kölcsönzés útján használatra kapott használt tankönyvvel,
• napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekkel.
Figyelem! Akik a 2-8. évfolyamon a normatív támogatás alapján térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak, csak abban az esetben kaphatják ingyenesen a tankönyveket, ha érvényes kérelmet nyújtottak be,
és a jogosultságuk a tankönyvterjesztés időszakában még mindig
érvényes. Amennyiben a jogosultságuk lejár, és azt nem újítják meg,
akkor automatikusan fizetőssé válnak. A jogosultságot alátámasztó
dokumentumokat a tankönyvosztáskor be kell mutatni.
A tankönyvek kiosztásának időpontja – a szállítástól függően – augusztus végére várható.
A pontos időpontról honlapunkon (www.arpadsuli.hu) tájékozódhatnak.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a gyermekük tankönyve megkímélt állapotban van, és azt szívesen felajánlanák, akkor adják le
az iskola könyvtárában.
Ézsiás Erika
tankönyvfelelős

2013. június óta születettek névsora
Szládovics Mór
Mendei Lilla Hanna
Jászberényi Ádám Benett
Gazdag Amira Anita
Kaszás Dávid László

június 4.
június 20.
június 21.
június 22.
június 23.

Kaszás Tamás Zoltán
Kasza Zsombor

2013. júniusban elhunyt
június 23.
június 24.

Nagy Gyuláné

élt 80 évet

2013. júniusban házasságot kötöttek
Szabó Gábor Gáspár – Matola Mónika
Lados Bence Ferenc – Kormos Zsuzsa

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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jelenlétével Budai Gyula államtitkár úr,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
úr és Boda Imre egykori válogatott labdarúgó is. Biztonságos és élményekkel
teli gazdag órákat kívánok a játékosoknak és szurkolóknak egyaránt a következő évekre. Vigyázzunk rá!
Az elmúlt hetek, hónapok a közösségi programokon túl további látványos
fejlődésekről is szóltak. A település
közterületein 4 új játszótér szolgálja
szülők és gyermekek nyugodt és örömteli perceit. A következő napokban pedig elkészül mindkét óvoda udvarunk
rekonstrukciója is új játékokkal kiegészülve. Az új járdák és utak pedig mindennapi kényelmünket szolgálják, nem
is beszélve a biztonságunk fontosságáról. A kisvarsányi öregtemető bejárata
is megszépült a közelmúltban.

2013 kora tavaszán hivatalosan is elindult a Dunavarsányi Rendőrőrs kibővített létszámmal mindannyiunk – biztonságérzetét is növelve ezáltal – nagy
örömére.
A Rendőrőrs ideiglenesen a Polgármesteri Hivatal épületében kapott helyet, de amint már beszámoltunk róla,
ősszel a takarékfiók volt épületébe költözik át, melynek építése, átalakítása a
napokban elkezdődött.
Ezeréves államiságunk és az ez évben is megtermett új kenyérért való hálaadásunk ünnepe, augusztus 20-a közeleg. Valamennyi dunavarsányi polgárt tisztelettel és szeretettel hívok és
várok állami ünnepünk dunavarsányi
rendezvényeire. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

mmár hetedik alkalommal szerveztük meg nyári napközis táborunkat a délegyházi Nomád Kempingben óvodásoknak, ahol
lelkes segítőm évek óta Lengyel Zsóka óvó néni, akinek ezúton
is köszönöm a munkáját.

24 gyermek
nevében köszönöm meg a FÜLÖP, GAZDA, MIHELLER családnak, a KRONOME, FALUSI
és MAGYAR családnak, valamint a
SZULOVSZKY, LIPPAI illetve PATAKI
családnak és ORBÁN RÓBERTNEK,
hogy a Nomád Étterem ízletes háromszori étkeztetése mellett még bőségesen elláttak minket finomságokkal.
Jövőre találkozzunk újra ugyanitt!
Keresztesi Károlyné
(Ági óvó néni)

ár a nyár felén túl vagyunk már,
fontosnak érzem, hogy júniusi
gazdag programjaink kapcsán hálás köszönetet mondjak munkatársainknak, az intézményeinknek, civil szervezeteinknek és külső segítőinknek egyaránt.
Úgy gondolom, az idei Dunavarsányi
Napok rendezvénysorozata bőven ad
okot arra, hogy sikerről beszéljünk.
Külön megragadom az alkalmat,
hogy idei díjazottainknak ismételten
gratuláljak, nyári vagy végleges aktív
pihenésükhöz boldog éveket kívánjak.
A DTE labdarúgói és Dunavarsány
sportszerető polgárai egyaránt örömmel
és jóérzéssel vehették tudomásul a futballpálya környezetének megújulását és
az új műfüves kispálya kialakítását.
Nagyszabású labdarúgó torna keretében
az átadás megtörtént, melyet megtisztelt

VII. Óvodás kézműves tábor
I

Lelkesen tornáztak reggelente, kutattak kincsek után, új barátságok alakultak ki, vagy volt, aki régi barátot hozott
magával.
Tábori életünket játék, móka, kacagás jellemezte, amely reméljük, még
sokáig szép emlék marad a gyermekek
életében.

Örömmel tapasztaljuk, hogy már az
óvodás gyerekek is szívesen próbálják ki
a tábori élet izgalmait, sőt akadtak olyan
gyermekek is, akik harmadszor tartottak
velünk.
Az egy hét alatt sok szép alkotás került
ki a gyermekek kezei közül, amelyeket
örömmel vittek haza.
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Nyári fejlesztések Dunavarsányban
Az elmúlt hetekben számos fejlesztés kezdődött illetve valósult meg városunkban. Közös bennük,
hogy a lakosság jobb közérzetét, kényelmét és biztonságát igyekeznek szolgálni. A kisgyermekes
családok komfor térzetét növeli az új játszóterek kialakítása, valamint a Vasút sor i járda megépítése. A labdar úgás „szerelmesei” XXI. századi kör ülmények között r úghatják a bőr t a Halász Lajosné
utcai spor tpályán, ahol az önkormányzat és a Magyar Labdar úgó Szövetség összefogásában megépült a műfüves focipálya (külön cikk a 6. oldalon – szerk.) , valamint új kerítés és kulturált parkolók teszik mostantól esztétikusabbá a telepet. Javában zajlik a helyi rendőrőrs kivitelezése is, és
az Egészségház kör nyezetének rendezése. Városunkban több kilométer nyi útszakasz is új aszfaltburkolatot kapott a nyáron. Az alábbiakban részletesen olvashatják és láthatják az elkészült, valamint folyamatban lévő ber uházásokat.

GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.):
Dunavarsány város intézményi és közterületi játszótér
felújítása a hozzá kapcsolódó járulékos munkákkal
együtt:
Közterületi munkák:
• Béke utca, 1823/2. hrsz.: játszótér-felújítás
• Hősök tere, 174/2. hrsz.: játszótér-felújítás
• Iskola utca, 04/8. hrsz.: játszótér-felújítás
• Szabadkai utca – Iskola utca, 969/21.
hrsz.: játszótér-, kerítés-felújítás
• Bajcsy-Zsilinszky utca – Görgey utca,
1109/5, 1109/4. hrsz.: grundfocipálya-felújítás

Intézményi munkák:
• Árpád u. 14.: óvodaudvar-felújítás
• Kossuth L. u.:
művelődési ház
környezete, kertépítési munkák
• Bartók B. u. 25.:
óvodaudvar-felújítás

Grundfocipálya

Ézsiás és Társa Építőipari és Ker. Bt.
(2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 39.):
Dunavarsányi sportpálya meglévő kerítésének, parkolójának és labdafogó
hálójának felújítása:
• Régi kerítéselemek elbontása
• Új betonelemes kerítés
• Parkoló felújítása
• Zöldszigetek és víznyelő aknák kialakítása
• Betonoszlopokra kifeszített drótkerítés létesítése
• Elektromos hálózat bővítése

Új kerítés és parkoló
a DTE kisvarsányi
sporttelepén
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SZIGET-SZILÁRD Út- és Közműépítő Kft. (2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1.)
Dunavarsány város útburkolatfelújítása, járdafelújítás kivitelezése, járulékos munkákkal kompletten:

1. rész: Út- és járdafelújítás:
• Vasút sor: aszfalt burkolatú
járda felújítása
• Hősök útja – Viola u. között:
aszfalt burkolatú járda felújítása
• Habitat utca: aszfalt burkolatú járda felújítása
• Habitat utca: 7 db parkoló felújítása
• Habitat utca: aszfalt burkolatú út burkolat-felújítása
• Hősök útja: aszfalt burkolatú
út burkolat-felújítása
• Hősök tere: járdafelújítás
• Nagyvarsányi ovi előtti úton
útburkolat-felújítás

Új parkolók az Egészségház előtt

Vasút sori járda

Parkolók kialakítása a Habitat utcában

Járda a Hősök útja és Viola utca között

2. rész: Martaszfaltos utak:
• Gyöngyvirág utca: martaszfalt burkolatú út útalap stabilizációja
• Dunapart, Jegenye sor:
martaszfalt burkolatú út
útalap stabilizációja
• Naprózsa lakópark: martaszfalt burkolatú út útalap stabilizációja
• Strand utca – Nyárfás utca: martaszfalt burkolatú
út megerősítése

ZSI-LI Golden Kft.
(2336 Dunavarsány, Vasút sor 969/27. hrsz.):
Dunavarsányi Rendőrőrs kialakítása meglévő épület átalakításával és
bővítésével, emelet-ráépítéssel

A Fókusz Takarék régi épületében
kap helyet a rendőrőrs

Dunavarsányi Napló
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ELkéSZüLt A MűfüvES PáLyA
Ü

nnepélyes keretek között 2013. június 22-én átadásra
került Dunavarsány első műfüves pályája. A létesítmény az MLSZ Pályaépítési Programjának keretében valósult meg, így önkormányzatunknak a teljes költség 30%-át
kellett csak önrészként kifizetnie, amely 8 millió forint volt.

Gergőné Varga Tünde, a DTE elnöke

Elöl: Bóna Zoltán, Pánczél Károly és dr. Budai Gyula

A pálya átadásán megjelent Benkő Tamás, a Pest Megyei MLSZ sportigazgatója, Pánczél
Károly és dr. Budai Gyula országgyűlési képviselők, Boda Imre többszörös válogatott futballista és még több prominens személy, valamint sok sportszerető dunavarsányi lakos,
és természetesen azok a sportolók, akik az ünnepség utáni Kispályás Labdarúgó Vándorkupára beneveztek.

Benkő Tamás, MLSZ

Az új pályára az égiek is áldásukat adták, mert az ünnepség kezdetén egy tíz perces özönvíz zúdult az ott lévőkre.
A szalagot, melyet kis focisták fogtak, Benkő Tamás, Pánczél Károly és Bóna Zoltán polgármester vágta át.

Az esemény fényét a helyi majorett csoport műfüvön eltáncolt
csárdása emelte. A pálya igazi
felavatását a parlamenti és az
önkormányzati csapat egymás
elleni rangadója jelentette. Igazi
juniálisi hangulat volt, amely
egész nap a fociról szólt.

Fehérben a Parlament SE,
kékben a Dunavarsányi Önkormányzat csapata

16 csapat vetélkedett a vándorkupáért, melyet végül a Dunaharaszti DMTK Csapata nyert
el egy évre. A DTE színeiben induló fiatalok nagy küzdelemben az előkelő negyedik helyezést érték el. Kedves figyelmesség az Egyesület részéről,
hogy minden vendég, segítő és
sportoló az új pálya fényképével ellátott emléklapot és egy
üveg italt kapott. (További részletek a 7. oldalon – szerk.)
Itt értesítünk mindenkit, hogy
a műfüves pályát már lehet bérelni a DTE által meghatározott
időben és árban. A bérleti díjat a
pályán, nyugta ellenében készpénzben kell fizetni. A bérleti díj
összege nyáron reflektorok
nélkül óránként 6.000 Ft, világítással 7.000 Ft. Félórás bérlés
is lehetséges. A létesítmény

szigorú szabályok szerint bérelhető, az arra vonatkozó különböző előírásokat a sportpálya területén több helyen is elolvashatják.
A bérleti díjakból a pályát kell
felügyelni, karbantartani, üzemeltetni. Vigyázzunk rá, hogy
hosszú ideig használhassuk! A
sportpálya nyitva tartása: hétköznap 15-20 óráig. Ettől eltérő
időpontban történő bérlés esetén egyeztetni lehet Kövér Zoltánnal a 06/20 573-5373-as telefonszámon.
Az MLSZ és az önkormányzat által megkötött szerződés
lehetőséget ad a pályát körülvevő palánk belső felületén
hirdetések felhelyezésére.
A bérleti díja egy felületnek
25.000 Ft + ÁFA egy évre.
Szilvay Balázs
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Beszámoló a vándorkupáról

hagyományos kispályás labdarúgó torna idén nem a városnapokkal egy időben, hanem kicsit később, június 22-én került megrendezésre. Az ok nem volt más, mint a dunavarsányi
focipályán elkészült új, műfüves pálya ünnepélyes átadása. Tehát a tornára nevezett 15
csapat az ünnepélyes átadó után a műfüves pályát is birtokba vehette.

15 csapatot 3 db 5-ös csoportba sorsoltuk, ahonnan minden csoportból az első kettő, és a három
A
csoportból a két legjobb harmadik jutott a legjobb

BAKTER

nyolc közé. Innen egyenes kieséssel folytatódtak a
küzdelmek, így született meg a legjobb 4 csapat,
akik már a döntőbe jutásért küzdöttek: BAKTERDMTK (U-19) 0:1 és ROYAL FC-MÁSNAPOSOK 6:0.
A két vesztes csapat játszott a harmadik helyért, a
két győztes pedig a döntőre készülhetett. A harmadik helyért játszott mérkőzésen igen fölényes győzelem született, a BAKTER csapata 8:0-ra verte a MÁSNAPOSOK csapatát.

döntő már ennél szorosabb eredményt hozott,
ahol a DMTK (U-19) 2:1-re győzött a ROYAL FC
A
csapata ellen. A torna végére már csak az ered-

ményhirdetés maradt, és egyik csapat sem távozott
üres kézzel. Minden együttes, amelyik a tornára nevezett, egy emléklappal és egy, a műfüves pálya ünnepélyes átadásának emlékére készült üveg borral
gazdagodott. Különdíjat kapott az IBIDEN felajánlásával a DETOX nevű csapat, ők a fair play díjat kapták meg. Az első három helyezett az emléklap és az
üveg bor mellé egy-egy kupát is hazavihetett, a
DMTK (U-19) pedig a vándorkupát is megkapta.

ROYAL FC

V

olt két egyéni díj is, a legjobb kapus ERNSZT
ROLAND lett a DMTK (U-19) csapatából, a gólkirály pedig 8 góllal KOVÁCS NORBERT a ROYAL
FC-ből.
Minden csapatnak köszönetet szeretnék mondani a
sportszerű játékért. Külön köszönet a három bírónak,
Golecz Gábornak, Takács Zoltánnak és Rábel Alfrédnak. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni
a DTE vezetőségének, a Városi Vasudvarnak, Zoltán
Attilának, Pál Orsolyának és Bitó Miklósnak a torna
lebonyolításához nyújtott segítségért!
DMTK (U-19)

Krasznai István

Civil összefogásban tisztult meg
a kisvarsányi temeto környéke
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M

ájus 24-én szemétszedési akció zajlott városunkban
az önkormányzat, a helyi
általános iskola és az IBIDEN Hungary Kft. összefogásában. A Hivataltól 4
fő, az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárai és
diákjai részéről 20 fő, az
IBIDEN képviseletében pedig 12 fő vett részt a szemétgyűjtésben. A kisvarsányi temető melletti út
környezetét tisztították meg ezen a délelőttön az önkéntesek, akik
összesen 10 köbméternyi kommunális hulladékot szedtek össze.

Hozzátette, évente több alkalommal is szerveznek környezetvédelmi napot, ami része a vállalati kultúrájuknak. Az IBIDEN
csoport meggyőződése szerint ugyanis a cég fejlődését a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve lehet biztosítani,
melynek a környezetvédelem
fontos eleme. Maga a termék,
amit gyártanak, az ún. DPF
kerámiaszűrő is környezetbarát, mert kiszűri a dízelmotor
által kibocsátott és környezetre káros anyagok 99%-át.
Nem ez az első alkalom,
hogy a helyi közösséggel
együtt hasonló alkalmat szervez az IBIDEN, ez a harmadik ilyen közös hulladékgyűjtési akció, de van más jellegű
programja is a vállalatnak.
Tavaly tavasszal például egy
közeli óvoda játszóterét és
kertjét újították fel társadalmi
munkában, de arra is volt pél-

Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet közvetlen környezetünk tisztántartásának, rendezettségének fenntartására. A szemetet elhajítani csak egy mozdulat, de az ezzel
okozott környezetterhelés jelentős károsodáshoz vezet, a környezet eredeti állapotának helyreállítása pedig már komoly erőfeszítést és munkát igényel. Ezért is tartjuk
fontosnak, hogy ezzel a gyerekek már fiatal korukban találkozzanak és tudatosuljon
bennük, hogy a nem megfelelő helyen lerakott hulladék nagyon lassan bomlik le, és
komoly munkát jelent annak összegyűjtése
- nyilatkozta lapunknak dr. Béky Ágnes, az
IBIDEN Hungary Kft. munkatársa.

da, hogy környezetmérnök kollégáik egy, a Művészetek Palotájában szervezett Cifra Palotás rendezvényen tartottak környezetvédelmi foglalkozást gyermekeknek.
Szilvay Balázs

XXIV. évfolyam 7. szám

Dunavarsányi Napló

9

Üdvözlet Dunavarsánynak

E

zúton szeretnénk megköszönni a Dunavarsányi Napok alatti szíves vendéglátást és kedvességet, melyet az itt töltött két nap alatt tapasztaltunk. Igazán felejthetetlen osztálykirándulásban volt részünk. A fővárosból látogattunk ide egy kis csapattal, és mindannyiunk számára kellemes élményt nyújtott a helyiek nyitottsága, segítőkészsége, a rendezett szép házak sora, a gondosan felújított terek látványa, és persze a fergeteges esti táncmulatság, amiről
sokat fogunk még beszélni. Köszönjük Bakos András úrnak, hogy otthonába fogadott minket, hogy a pékségből bőségesen ellátott mindenféle finomsággal, és hogy általa a dunavarsányi vendégszeretetből ilyen kedves ízelítőt kaptunk.
Az Újbudai Speciális Szakiskola tanárai és diákjai

Pillanatképek a városnapokról

További fotók lapunk
augusztusi számában!

Dunavarsányi Napló
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J

úlius 6-án immár ötödik éve hagyománnyá vált főzőversenyünkön reggel
9-kor már bográcsokban főttek a finomabbnál finomabb ételek a nagyvarsányi
Szent vendel templom udvarán.

Időpontváltozás!

A program – szokás szerint – szentmisével kezdődött 9 órakor, melyet a kisvarsányi énekkar gitáros énekei tettek ünnepélyesebbé. Köszönjük nekik! Ezt követően Sándor atya egyesével megáldotta
a készülő ételeket, valamint mindazokat,
akik elkészítik és elfogyasztják azokat.
A kisgyermekek foglalkoztatását egész
délelőtt a Dunavarsányi Kölyökklub vállalta; a gyerekek maguk készítette finom
limonádéval kínálták ebédidőben a szomjazókat.
A Templom utcában felállított kerékpáros akadályverseny pályát a gyerekek
után a felnőttek is kipróbálhatták, akik
megállapították, hogy kívülről nézve a
pálya sokkal könnyebbnek tűnik… Ebéd
előtt a vállalkozó kedvűek különböző
ügyességi játékokban próbálhatták ki képességeiket, természetesen egy perc alatt.

A

A háromtagú zsűri
13 órakor végre nekilátott nem könnyű feladatának, és kemény
munkával meghozta
az eredményeket:
1. Nagyvarsányi Horgászok halászléje
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat csirkepaprikása
3. Dunavarsányi Sváb Tánccsoport
füstölt csülkös körömpörköltje
Ezúton is megköszönöm a sátorépítő
fiúk és Schuszter István önfeláldozó
munkáját, és az önkormányzat által a
programhoz a civil pályázat keretében
nyújtott támogatást.
A délután lezúduló eső és jégeső az
aszfaltrajz-verseny műveit ugyan elmosta, de a résztvevők jó kedvét nem vette el,
a templom udvarában
koraestig tartott a foci,
a csoportos beszélgetés, a Kolping-ház pedig folyamatos pingpong meccseknek adott
helyet.
Miközben gondolataimat írom, a templom
udvarán jelenleg is (július 8-12-ig) 26-30
gyermek napközis táboroztatása zajlik. Köszönet Schuszterné Kati, Weinhardtné Betti
tanító néniknek és a sok
anyukának, akik szaba-

didejük terhére vállalták, hogy egy-egy
napig nem csak a gyermekek felügyeletét, de saját ötleteik alapján foglalkoztatásukat is kivitelezik.
Jövőre gyere Te is, együtt sokkal sikeresebbek lehetünk!
A Kolpingosok nevében:
Tóth Istvánné

MISA Alapítvány által működtetett szEnIoRállásKEREsőKlUB a legutóbbi összejövetelén úgy döntött, hogy akövetkezőfoglalkozást – kivételesen – nem a hónap
utolsó keddjén, hanem ugyanazon a héten, de csütörtökön, vagyis augusztus1-jén
tartja14óraikezdettel. Az időpontváltozásra azért volt szükség, mert a művelődési ház
Dunavarsányban a nyári szabadság miatt eddig zárva lesz.
Ismét lesznek friss álláslisták, valamint munkaadó vendégekre is számítunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János
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Ezért idézhetjük bátran Jézus
nyájunk lelke közelebb került Isten„Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy félelemben
Krisztus bátorító szavait: „ne félj,
hez a közel 20 pap misézése alatt.
éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el,
csak higgy!” (Mk 5,36)
Áhítattal
hallgattuk Püspök Atya
hogy általa kiáltsuk: Abba, Atyánk!„ (Rom. 8,15)
Ezt vallva választották a IX. Váci
elmélkedését a hitről, hitünk megEgyházmegyei Találkozó jelmondaélésének fontosságáról.
anyag poharakkal, kedvesen, szeretettel kítává a pásztói katolikus hívek, Kecskés At- nálva mindenkit. És ez a nap folyamán
A szentmise végén megköszönték a soktila esperes-plébános, Bezák Tamás káplán szinte folyamatosan működött.
sok munkát, adományokat, majd egy naés Sisák Imre polgármester – az egyházkö9 órakor megszólaltak a harsonák a gyon kedves gesztus következett: Sisák
zösség világi elnöke – vezetésével.
templomtorony kilátójában a 4 égtáj felé, Imre polgármester köszöntötte Püspök
Ez a Mátra lábánál elterülő gyönyörű vá- 4-szer egymás után, és megkezdődött a nap Atyát 70. születésnapja alkalmából, valaros - a Szent Lőrinc plébániatemplomával - a Találkozó Himnuszával, melyet a Forrás mint megyéspüspökké való kinevezésének
egyházközségileg 9 települést és 12 temp- zenekar vezetője komponált, és ők is kísér- 10. évfordulóján. Ezt követte a találkozó
lomot köt össze, és immáron 20 éve tarto- ték, vezették az éneket.
zászlajának ünnepélyes átadása.
zik a Váci Egyházmegyéhez.
Ezt követően a napi
Idén ez a csodálatos település, és még programokat ismertették,
csodálatosabb közössége vállalta, hogy a valamint az „alternatív” leHit Évében „a hit isteni ajándékát, erényét hetőségeket (pl. szentségkérik és köszönik meg az Úrnak… Immár imádás, gyónási helyek,
kilencedik alkalommal keressük az egy- gyermekeknek kézműves
mással való találkozást, hogy egymás hité- foglalkozások az óvodáből éljünk, gazdagodjunk.” (Dr. Beer Mik- ban, iskolában, állatsimolós püspök)
gató, sportrendezvény, vérA X. találkozó megszervezését a Duna- cukor-, vérnyomásmérés,
varsányi Egyházközség vállalta, így a lelki rendőrségi bemutató, „ízek
gazdagodáson, hitünk közösségben való és formák utcája”, tempmegélésén, megerősítésén túl fontos célul lomtorony látogatása…)
tűztük ki magunk elé, hogy megnézzük, Ezután bemutatkoztak a
hogyan szerveznek, rendeznek meg egy városhoz tartozó egyházekkora embertömeget megmozgató ese- községek, fíliák.
ményt.
Kecskés Attila atya átadta a mi plébáno10 órától Gulyás Zsolt atya „Félelem és
Hát?… Feladták a leckét! Ezt a profiz- hit” c. előadása következett, miközben sunknak, Kis R. Sándornak a vándorzászmust csak megközelíteni lehet, de felül- megérkezett Dr. Beer Miklós püspök, aki lót, amit Kis Gábor világi elnök-helyettemúlni nehezen. Itt minden a rendezvény- az előadás végén köszöntött mindenkit, sünkkel meghatottan átvettek. Atya egy
ről, a rendezvényért, a résztvevők lelki majd 11 órától beszélgetés kezdődött az verset írt erre az alkalomra, amit fel is olgazdagodásáért történt, pedig a két nap előadó atyával, ill. ekkor vette kezdetét a vasott köszönetképpen.
alatt 6000 zarándokot láttak vendégül fizi- Szent Lőrinc templomban Burik Gábor orA püspöki áldás után a Himnuszok kökai és lelki értelemben egyaránt.
gonaművész koncertje, a művelődési ház- vetkeztek, majd a Kodály Zoltán által
Mi június 29-ére, szombatra szerveztük ban pedig Turek Miklós színművész elő- 1922. december 17-én, Pásztón gyűjtött
látogatásunkat. Reggel már ¾ 6-kor indul- adása.
„Erdő mellett estvéledtem…” kezdetű néptunk Délegyházáról, 6-kor a kisvarsányiak
Délben közös „Úr angyala” imádság dalt énekeltük el a helyi énekkar vezetésészálltak fel, majd Nagyvarsányban az otta- volt, majd ½ 1-től ebéd három turnusban vel. A színpadból kialakított miséző helyről
niakkal megtelt a busz. Útközben kiosztot- egy hatalmas sátor alatt, folyamatosan „ön- immár mi kísértük énekelve a találkozó
tuk a feladatokat, ki, milyen tevékenységre kiszolgáló” rendszerrel. 40 nagy üstben zászlaját a Szent Lőrinc templomba, s onfigyeljen különösen, mit kérdezzen meg a főzték a gulyáslevest, amit a térség szerve- nan hoztuk haza. A vasárnapi szentmiséken
helyiektől, a rendezőktől.
zetei maguk ajánlottak fel, és ők maguk is már mindegyik templomunkban bemutatta
Már a megérkezés pillanatában láttuk, készítettek el. Több tucat asszony segített a Atya, jelezvén, hogy milyen nagy dicsőség
hogy egy összeszokott közösség vár min- tálalásnál, asztalok leszedésénél. Az ebéd és feladat áll előttünk közel egy év múlva
ket. Az útelágazásnál irányítók (láthatósági végén, távozáskor mindenkit házi sütivel (X. Egyházmegyei Találkozó Dunavarmellényben) fogadtak, terelték a forgalmat. kínáltak.
sányban 2014. június 27-28. – szerk.), amit
A parkolóban csoportvezetőnk megadta a
2 órakor egy missziós szerzetes beszédét csak összefogással, szeretettel és imádsászükséges útbaigazítást, elkísért a regiszt- hallhattuk, majd a nagybárkányi Kis Szent gos lélekkel tudunk véghezvinni. Kívánom
rációhoz, így percek alatt végeztünk. Kap- Teréz missziós csoport színpadi előadását. ehhez Istenünk segítő szándékát, kegyeltunk nyakbavaló névkártyát, ebédjegyet, s Közben eleredt az eső, és kitartóan ömlött. mét, hogy mindnyájan egyek lehessünk e
egy részletes programfüzetet. Vezetésével A sátor oltalma alatt imába kezdtünk. Meg- nagy feladatban. Kérjük a Szentlélek iráelsétáltunk a fő helyszínre, a sátrakhoz. jelent közöttünk Sisák Imre polgármester, nyító, gondoskodó támogatását, melynek
(Három óriás sátor volt felállítva székek- bekapcsolódott ő is az imába, tájékoztatott segítségével tisztán láthatjuk feladatainkat,
kel, padokkal, a két oldalsóban kivetítők- a program átalakításáról, és vezetésével az s Urunktól, Jézus Krisztustól a végrehajtáskel, hangosítással.) A színpadnál a pásztói Irgalmasság Rózsafüzérét imádkoztuk. S hoz szükséges alázatot, kitartást, erőt, aka„Forrás” zenekar vezetésével vallásos éne- csodák, vannak! Mire a végére értünk, el- ratot. Kérjük Mennyei Édesanyánkat,
keket énekelhettünk, tanulhattunk. A helyi- csendesedett az eső, és folytatódott a prog- imádkozzon értünk, járja ki számunkra a
ek hagymás, paprikás zsíros kenyérrel, ko- ram a pásztói MUZSLA néptáncegyüttes kegyelem forrását az égi hatalmak és Szenvászos uborkával kínálták a vendégeket, előadásával. Az 5 órára meghirdetett püs- tek társaságában.
mások ásványvizet hordoztak körbe mű- pöki mise az eső miatt csúszott, de mindTóthné Bíró Katalin
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vallja a saját megismerésének és megértésének határait elfogadó bölcs, józan
ember. Az újraéledő élet, a
világegyetem működése
önmagában is csoda, ezért
nem csoda, hogy a természettudományok művelői
szinte kivétel nélkül a hitre nyitott, sőt
sok esetben mélyen hívő emberek. Csodának tehát azt tekintjük, amire nincs magyarázatunk, ami ellentmond a tudásunknak és az arra épülő elvárásainknak. Csoda a személyes életünk is, hiszen
körülöttünk oly sokan elmennek: gyerekek, fiatalok stb., szebbek is jobbak is,
mint mi… A bölcs ember tehát az, aki
tudja, hogy a világnak nincs vége ott,
ahol a felfogóképességének vége van. A
Krisztusban hívő ember pedig az, aki azt
is tudja, hogy a mindenségnek tökéletes
és jóságos Ura van, Akitől reménységgel
és bizalommal várhat gondviselést, megbocsátást és örök életet. Ez utóbbiak mindig voltak, és mindig kisebbségben voltak, miként ma is.
Olvasmányunk szerint Jézus hazalátogat
Názáretbe, ahol ismerősei szinte számon

Ahol őszinte hittel várják és hálával fogadják a csodákat, ott bekövetkeznek
azok. Ahol elutasítják az
élet Urának üdvözítő kegyelmét, ott a halál erői kezdik meg aktivitásukat.
Olvasandó: Márk 6,1-6.
Ugye, hogy nekünk is mikérik rajta, hogy miért tesz isteni kijelen- lyen nagy szükségünk lenne „egy-két”
téseket, és miért visz végbe emberfeletti csodára?! Nem mutatványra, vagy önző
gyógyításokat. Hogy jön ahhoz!? Miért álmok beteljesülésére, hanem valóságos
nem marad egyszerűen ácsmester, miért isten csodákra. Olyan dolgokra, amelyenem marad olyan, mint ők. Ahelyett, ket mi magunk nem tudunk véghezvinni.
hogy örülnének, hogy a „közülük való” Kellene az isteni csoda, amely megszabaJézus a világ megváltója, akinek hatalma dítana saját természetünk vadhajtásaitól,
van mindenen és most eljött őket is meg- személyes konfliktusainktól, fájdalmas
gyógyítani, nekik is reményt és szeretetet emlékeinktől, föltépődő sebeinktől, a jöadni, elkezdenek acsarogni. S mi lett hi- vőt illető aggodalmainktól, a társadalmi
tetlenségük szomorú eredménye? Az, igazságtalanságoktól, a teremtett világ
hogy Názáretben elmaradtak a csodák. szépségét és az embert is éltető kincseit
Más városokban Jézus elé mentek az em- kiraboló kapzsiságtól, és nem utolsó sorberek és csodák történtek. Tömegek vit- ban a halálra ítélt, reménytelen és szereték Hozzá vakságukat, bénaságukat, be- tetlen léttől. Jézus Krisztus ezt a csodás
teg vagy halott szeretteiket, utolsó re- szabadítást hozta a világba. Sok helyen
ménységüket. Ezek meggyógyultak a elfogadták, Názáretben elutasították. Náföldi életre és reménységet nyertek az lunk mi történik? Mert csodák pedig vanörökkévalóságra. A legnagyobb és legál- nak és még több csoda lehetne…
dottabb csoda ment végbe az életükben.
A Presbitérium

Főszerkesztő úr!

Tisztelt Levélíró,
Kedves Dunavarsányiak!

Csodák pedig vannak ...

Előre bocsájtom, nem vagyok egy írogatós,
feljelentgetős ember, de 2013. június 22-én
elszakadt nálam a cérna! Vasárnap reggel 8
óra óta flex-szel csempét vág a szomszédom!
Előző (szombat) este a másik szomszédom
19-21 óráig füvet nyírt!
Évek óta látom, hallom a városban, hogy az
emberek az elemi együttélés alapszabályait
sem tartják be. Jártamban keltemben tapasztalom, hogy mindenki, tisztelet a kivételnek,
azt teszi, ami neki jó. Arról viszont, hogy másoknak ez nem jó, tudomást sem vesznek! Tudom, konkrét csendrendelet nincs, de hogy ez
ellen a magatartás ellen ne lehessen fellépni
törvényes módon, nem hiszem el!
Volt, akivel szép szóval, humorral sikerült
megbeszélni a dolgot, és azóta legalább a hétvégéken nem folytat zajos tevékenységet.
Sajnos azonban vannak jó néhányan, akiknek
a kérésem falra hányt borsó!
Arra szeretném megkérni a Főszerkesztő
urat, amennyiben méltónak találja a problémát arra, hogy egy cikk keretében felhívja a
tisztelt városlakók figyelmét az együttélés
alapszabályaira, akkor azt legyen szíves megtenni! Biztos vagyok benne, nem én vagyok az
egyetlen, aki az egész heti munka után pihenni szeretne a hétvégén, ám életét megkeserítik a zajongó szomszédok!
Előre is köszönettel:
egy lakos a Petőfi utcából

A társadalmi együttélés az emberiség létezése óta hordoz magában konfliktusokat, feladatokat mindannyiunk számára. Megérteni
mások helyzetét, toleránsan viselkedni a mások dolgai iránt a legnagyobb kihívások
egyike. Pusztán azért, mert mindannyian különbözőek vagyunk, eltér egymástól gondolatvilágunk, életfelfogásunk, a mindennapjaink ritmusa. Ebből adódik, hogy azonos
időben másféle tevékenységet tartunk fontosnak. Mindazonáltal vannak társadalmilag
elfogadott, íratlan normák, melyeket éppen a
többségi akarat alakított szokásjoggá. Ilyen
a vásárnapi csendesség és a késő esték, éjszakák háborítatlansága.
Örömmel mondhatom, hogy lakóhelyemen,
a Nyugati lakóparkban a vasárnap „szentsége” élő fogalom, a hét utolsó napján legfeljebb csak az esti órákban szólalnak meg a fűnyírógépek, és kerülnek elő a hangosabb
szerszámok. Gond inkább csak a teraszokra
kihelyezett, bömböltetett magnókkal, vagy a
kertben kitárt ajtók mellett üvöltetett autóhifikkel van. Mindenhol megvannak tehát a
problémák, viszont csak rajtunk múlik, hogyan reagálunk ezekre.
A szomszéddal összeveszni még akkor sem
célravezető, ha egyébként joggal bosszant fel
a viselkedése. Rossz szomszédság török átok,
tartja a népi bölcsesség. És milyen igaz! A jó-

szomszédi viszony pótolhatatlan kincs a mai
rohanó, türelmetlen, intoleráns társadalmunkban. Tucatnyi példát tudnék hozni saját
szomszédaim megható viselkedéséből. Amikor saját, felaprított akácfájukból szereltek
össze gyermekeimnek kerti hintát a lakóparkba költözésünk alkalmából. Vagy amikor
a kerti fügebokrunk kiásásakor – látva az
erősen gyöngyöző homlokomat – ásót ragadott egyik szomszédom, és kérdés nélkül beállt segíteni. És még sorolhatnám a számtalan kedvességet, amelyek láttán igencsak elszégyelltem volna magam egy korábbi – akár
jogosnak tűnő – felháborodásom miatt,
amelynek nem a megfelelő formában adtam
volna esetleg hangot.
Ezekért a felemelő pillanatokért nem tanácsolnám soha, egyetlen polgártársamnak
sem az indulatos megnyilvánulásokat. Inkább – ahogy a levélíró is említi – a humor
eszközét javasolnám, de legalábbis a mérsékelt, nyugodt problémamegoldást. Ha a pillanat hevében erre nem lennénk képesek, akkor inkább várjunk egy-két napot, és utána
jelezzük finoman a szomszédunknak, hogy
problémásnak éreztük a történteket.
Higgye el kedves levélíró, a jó szomszédi
viszony felbecsülhetetlen érték, de mint
ahogy semmit az életben, úgy ezt sem kapjuk
ingyen, erőfeszítések nélkül.
Tisztelettel:
Szilvay Balázs
főszerkesztő
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Karate hírek

dzőtáborunk Délegyházán nagyon eredményesen zajlott. Még az ég is kegyes volt
hozzánk, mert a nagyon szeszélyes időjárás nem hozott esőt, csak edzésekhez alkalmas 20
fokot. A táborba 40 karatés érkezett, főleg kicsik.

Ismét generációváltás zajlik a karatésok között. Ez 5-10 évente törvényszerű folyamat. A mostani utánpótlás korosztály nagyon fegyelmezett, aktívan érdeklődő és sikerorientált. A tábort
Tordai Viktor vezette az irányításommal. Segítettek neki az ifi
karatésok, hogy a tábor jó hangulatú, de fegyelmezett legyen.
Kiemelném Varga Seres Andrást, Tordai Attilát, Szász Tamást és Klujber Ákost.
A tábor napi 3 edzésre volt szabva, ami igencsak megtette a hatását: a 2. napon izomláz jelentkezett. Az ott alvók éjszaka is tréningeztek. A tábort övvizsga zárta, amin 6 évestől 44 éves korig
vettek részt tagjaink. A vizsgák úgy épülnek egymásra, hogy a 10
tanulófokozattal a mesterszintig a karatésok jól megtanulják a
mozgásanyagot. Átesnek azokon a megpróbáltatásokon, amelyektől erős személyiséggé válnak az évek alatt. Köszönöm Tordainé
Simon Angéla segítségét, aki a tábor egészségügyi patrónusa volt.
(Most, amikor ezeket a sorokat olvassák, zajlik a 2. ovis karate tábor a Nomád Kempingben, ahol ismét sok segítséget nyújt ő is.)

A szentendrei tábort a Pap Sziget Kempingben árvíz miatt július 11-étől tudtuk megrendezni. Ez sorban a 18. nyár, amikor
edzőtábort szervezünk nyáron, évente többet is.
Júniusban a hagyományos karate bemutatóinkat láthatták a
Dunavarsányi Napokon, a Délegyházi Napokon, a kiskunlacházi Laci Napokon, valamint az Áporka Napokon. Ezek sikerrel
zárultak, sokan megtekintették bemutatóinkat.
Nyáron július 19-étől tartjuk az edzéseket az általános iskolában péntekenként. Nagyok 17.00-18.00-ig, ovisok 18.00-19.00ig, női önvédelem 19.00-20.00-ig.
Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak is szeptemberben!
Ismét felnőtt edzés Délegyházán 99 éves korig! Edző: Marossy
Károly 4. dan. Edzésidőpontok: hétfő 17:00-18:30; csütörtök
17:00-18:00-ig. Ovis karate edzés Tordai Viktor 2. kyu vezetésével 4 éves kortól Délegyházán, pénteken 18-19-ig és Dunavarsányban, az általános iskolában kedden 17-18-ig (tel.: 06/20
423-2804). Női önvédelem edzés Délegyházán, pénteken 19.0020.00-ig.

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapunkra:
www.senseimarossy.hu, ahol sok videóval találkozhatnak
edzésekről, versenyekről…, hátha Ön/Te is kedvet kapsz, hogy
ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!
Marossy Károly 4. dan
klubvezető

E

zzel a fotóval szeretnénk
megköszönni a Nautilus Vízicsapatnak, hogy ingyen biztosította számunkra az utolsó együtt
töltött délutánunkat.
Köszönettel:
a ballagó 8.a
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Közérdekû telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI üGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNőTT HÁzIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos
06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.
Rendelés: H, Sz, P: 8-12;
K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
06/24 534-575
Rendelés: H: 16-18; K: 8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12;
K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi jános
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDőNőI SzOLGÁLAT
Kovácsné zelenka Ágnes
védőnő I. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné zelenka Ágnes
védőnő II. körzet
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth cecília védőn
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
KINcSEM GYÓGYSzERTÁR
06/24 534-350
SzAKORVOSI
RENDELőINTÉzET,
GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖzIOTTHONOS ÓVODA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEjEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENc MűVÉSzETI
ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKjÓLÉTI ÉS
cSALÁDSEGíTő SzOLGÁLAT
06/24 483-352
MAGÁNYOS IDőSEKET
SEGíTő ALAPíTVÁNY
06/24 486-023
OKMÁNYIRODADuNAHARASzTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
ÖNKÉNTES TűzOLTÓ
EGYESüLET
06/30 987-2850
PETőFI MűVELőDÉSI HÁz
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRőRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDőRSÉG
KÖRzETI MEGBízOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DuNAVARSÁNYI RENDőRőRS
Árpád u. 9.
06/24 472-125
KÖzTERüLET-FELüGYELő
Doktor jános
06/70 938-2905
MEzőőR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GYEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;
DTV zRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
SzIGETSzENTMIKLÓSI jÁRÁSI
HIVATAL DuNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114
KÖzVILÁGíTÁS
HIBABEjELENTÉS
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
REFORMÁTuS
EGYHÁzKÖzSÉG
06/24 484-452
RÓMAI KATOLIKuS
PLÉBÁNIA
06/24 472-017
RÁcKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301
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• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégén is. Tel.: 06/30 376-1796
• Parkettás mester vállal lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is. Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Redőnyjavítás rövid határidőre garanciával.
(Egyhez is kimegyek!)
Tel.: 06/20 364-2383

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

• Gázszervíz! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552
• Kutyakozmetikus házhoz megy!
Tel.: 06/20 386-3363

• BÖLCSŐDE?! Tel.: 06/30 924-8087,
www.dunavarsanyigyerkocde.hu,
facebook.com/Dunavarsanyigyerkocde

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

Szeretettel várjuk kedves vevő
˝ inket
a hét minden napján!

a Gyóni Géza u. 4-ben
(a volt Fókusz Takarékkal szemben)

Nyitva tartás:
H-P 6.00-21.00, Szo. 8.00-22.00, V 8.00-16.00
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány
Önkormányzatának
hivatalos lapja
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
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a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral

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

I. 2013. augusztus 5 - 9-ig • II. 2013. augusztus 12 – 16-ig
Érkezés: minden nap 7.30-tól. • Távozás: minden nap 17.30-ig.
Ellátás: tízórai + ebéd + uzsonna.
Minden nap biciklizünk: felkeressük az ugratót, lemegyünk a Dunapartra a csónakházhoz, a Velencei-tavat körbekerekezzük, de hajókázunk a holt Duna ágban, és fürdőzünk a közeli Napszigeten.
Egyéb programok: Robi Cukrászda cukrász üzemének meglátogatása,
Soli Deo Gloria Közösségi Ház jószágportájának felkeresése, lekvár főzés,
palack-helikopter és spatulából karkötő készítés, kavicsfestés, gyöngyözés, horgászat a Farmer tónál, lovaglás, valamint „Elsősegély magamnak” címmel interaktív előadás a szünidőben előforduló balesetek
ellátásáról.
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/hét
(amely tartalmazza a napi háromszori étkezést és az összes programot).
A kerékpárok állagának megőrzéséért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet
a 06/20 804-0673-es és 06/20 377-6306-os
telefonszámokon.

