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Mindenki szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja
és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dunavarsány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

2011. július 27-ei rendkívüli,
nyílt ülés

KÖzmeghallgatást tart,

A képviselő-testület a kialakuló
795/1 hrsz.-ú „kivett, út” művelési
ágú, 171 m2 területű ingatlant és a
kialakuló 795/11 hrsz.-ú „kivett, út”
művelési ágú, 118 m2 területű ingatlant a tulajdonos kérelmére térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába veszi.
A képviselő-testület a 2011. évi
költségvetés köztér kialakítás és baleseti csomópont költséghelyek terhére, mint gesztor önkormányzat 23
mFt felhalmozási célú támogatási
pénzeszköz átadását vállalta a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtása érdekében. Felkérte a Polgármestert, mint
a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás gesztor
önkormányzatának polgármesterét,
hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás által
behajtott tagdíj-tartozást Dunavarsány
Város Önkormányzatának 23 mFt
összegig folyamatosan utalja át, legkésőbb 2011. december 31-éig.
A képviselő-testület a Petőfi Klub
felújítási-átépítési munkálataira a
125/2011. (VI. 28.) határozatában
meghatározott bruttó 23 mFt költségkeretet nettó 26.400.000 Ft +
Áfa összegre emelte.

melynek időpontja és helyszíne:

2011. július 27-ei rendkívüli,
zárt ülés
A képviselő-testület a pénzintézeti banki hitel beszerzésére irányuló,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával megbízta a Top-Men Bt.-t
350.000 Ft + Áfa összegben.
A képviselő-testület a „HITELFELVÉTEL 2011” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
elfogadta, és felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatására.

Dunavarsány, Polgármesteri hivatal Nagyterme
2011. augusztus 22. (hétfő) 16 óra.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek a képviselő-testülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
DVCKÖ

2011. június-július hónapban
születtek (július 18-áig)

2011. június-július hónapban
elhunytak névsora

1. Juhász Richárd
2. Bálint Gergely
3. Földesi Merse Vajk
4. Lehotzky Bálint
5. Nagy Ádám Balázs
6. Fritsch Edvárd Marcell
7. Fristch Hanna Julianna
8. Farkas Izabella

1. Brázik Istvánné
2. Tuskán Ferencné
3. Száger József
4. Csuti István Zsolt
5. Bessenyei Gyuláné
6. Mészáros Antalné
7. Vasvári Kálmánné
8. Balogh Pál
9. dr. Makra Imréné

június 8.
június 11.
június 21.
június 21.
június 21.
július 3.
július 3.
július 13.

élt 70 évet
élt 53 évet
élt 64 évet
élt 37 évet
élt 79 évet
élt 83 évet
élt 67 évet
élt 68 évet
élt 89 évet

2011. július hónapban (29-ig) házasságot kötöttek névsora
1. Csikós Zoltán
2. Tiszai Győző
3. Tóth Ferenc
4. Tyukodi Balázs

–
–
–
–

Végh Anita
Szabó Renáta
Strobán Natália
Bihari Zsuzsanna

Az Anyatejes Világnap alkalmából
szeretettel köszöntjük a gyermeküket
nevelő Édesanyákat!
„ Bizony az Úr ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsolt. 127/3
Dunavarsányi Védőnői Szolgálat
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Cementcsomagoló Taksony határában
sokan hallottak róla, hogy a Holcim
Bbanizonyára
Zrt. településünk szomszédságában, Taksonytervezi felépíteni legújabb cementcsomagoló
üzemét. Az utóbbi hetekben sokan megkerestek a
tervezett beruházással kapcsolatos kérdéseikkel,
aggodalmaikkal.

Egyesek, mint orvoshoz intézték kérdésüket, hogy milyen egészségügyi aggályokat
vethet fel a létesítmény jövőbeni üzemelése. Mások a beruházás környezetvédelmi hatásai felől érdeklődtek. A Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökeként fontosnak érzem, hogy megfelelően
informáljam Önöket, a feltett
kérdésekre választ kapjanak,
ezért Taksony Önkormányzat
Környezetvédelmi Bizottságának elnökéhez fordultam.
Az Elnök Úr tájékoztatása
szerint a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata szerint a

Taksony külterületén tervezett
elosztó és logisztikai központ
létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Ugyanakkor a zárt csomagolórendszer ellenére a környezetbe
kerülő vas-szulfát, valamint
krómoxidok egészségre káros
hatásai véleményem szerint
nem elhanyagolhatóak. Az
uralkodó széljárásokat figyelembe véve pedig városunk is
jelentős légszennyezésben részesülne.
A tervek szerint a telephelyen kialakított vasúti fogadóállomáson a zárt tartálykocsikkal vasúton beszállított,

ömlesztett állapotú cementet
4 db, egyenként
3000 tonna tárolókapacitású
silóba tervezik
átfejteni, majd
innen adagolják a közúti kiadóhelyekhez,
vagy szállítják
zárt rendszeren keresztül a cementcsomagoló üzemrészbe.
Mindezek megvalósításához
szükséges logisztikai háttér
pedig jelentős zajterhelést, valamint közúti forgalomnövekedést okozna térségünkben.
Az Elnök Úr elmondása szerint a beruházás megvalósítása még nem tényszerű, ehhez
szükség van Taksony Önkormányzat Képviselő-testületének határozatára a településszerkezeti terv módosításáról.
A cementcsomagoló lehetséges helyszíneként a cég korábban több települést is meg-

Több mint tévé, Média
– Újra van televíziója a ráckevei kistérségnek –

J

úlius 26-án megkezdte sugárzását az új, szigetszentmiklósi központú televízió, a Duna Média, melyet a PR Telekom hálózatán, az
egykori DVTV helyén (C10-es csatorna) találhatnak meg a nézők.

Az országosan is egyedülálló vállalkozás
rádió és tévé egyben. A most még nyári
üzemmódban működő médium ősztől a Lakihegy Rádió híranyagát is használva 24
órás hírszolgáltatást nyújt a térségben.
A Duna Média helyi stúdiója Szigetszentmiklóson épül fel, ahol a Lakihegy Rádió
fölötti épületrészben alakítja ki stúdiókapacitását a beruházó Media Technology Zrt. A
komoly szakmai háttérrel rendelkező cég sikeres projekteket folytat az ázsiai térségben: technológiai és televíziós fejlesztésekben vesz részt Kínában, Vietnamban, Szingapúrban és Kambodzsában, de idén nyit a

dél-amerikai piac felé is. A társaság most
hazai pályán is sok fejlesztési újdonsággal
mutatkozik be az új, szigetszentmiklósi stúdiójában, amely a technológiai demonstrációs szerep mellett egyéb koprodukciós
munkák bázisául is szolgál majd. Az új stúdiórendszerek a cég alapítójának, Hersics
Péter vezérigazgatónak a találmányi portfóliójába tartoznak, aki a régióban hatodik
éve működő Érdi Regionális Televízió stúdiójának is tervezője, építője.
A tartalmi munkát Szitnyai Jenő főszerkesztő személyében tapasztalt szakember
irányítja, aki csapatának zömét a Lakihegy
Rádió szerkesztőiből, riportereiből állította
össze. A rádiós munkatársak kiváló helyismeretének köszönhetően már az első perctől kezdve szakavatott riporterek készítik a
beszámolókat – remélhetőleg hamarosan
Dunavarsányról is.
Jelenleg az elmúlt két hónapban készült
műsorok láthatók nyári, ideiglenes műsorrendben. Amint elér az optikai kábel a szigethalmi fejállomásról a Lakihegy Rádió és
a Duna Média közös székházába – ez 3-4
hét múlva esedékes –, átállnak a végleges
műsorszerkezetre. Minden nap lesz adás,

jelölt. Nem tényszerű a beruházás azért sem, mert a Holcim Zrt. még nem foglalt állást afelől, hogy ezen települések közül melyik mellett
kívánja letenni a voksát. Bízom benne, hogy ezen tényeket figyelembe véve mindenki
számára elfogadható döntés
születik, s jelentős környezetszennyezésben városunk nem
részesül a jövőben.
a cég beruházásával kapcsolatos információk cseréjére, átadására várom minden érdeklődő jelentkezését.
Dr. Békássy Szabolcs

minden adást naponta négyszer megismételnek, hétvégenként pedig 5-6 órás összefoglalót láthatnak majd a nézők.
A Kalendárium közéleti magazin, amely a
fontosabb eseményekkel, a családi élettel, az
oktatással, az egészségüggyel, a közszolgáltatásokkal, helytörténeti témákkal és az életmóddal is foglalkozik. Pénteki különkiadásai
kimondottan a kultúra és a művészeti élet
friss eseményeiről szólnak majd. A Sziget
Lelátó sportműsor, amelyik a helyi futballeseményekről, birkózásról és például a jetskiről is szól. A Köz-Tér című műsor az önkormányzati történésekkel, az ország és a világ
fontosabb eseményeivel foglalkozik. Hetente jelentkezik a Kistérség elnevezésű rovat,
amely a települések összefogásáról, a térségi
programokról, a Ráckevei-Soroksári Dunaág rehabilitációjáról, a gerincút építéséről, a
vidék- és területfejlesztésről is beszámol. A
Közkincs heti 35 percben jelentkező összeállítás a szigetszentmiklósi és a térségi, elsősorban amatőr művészeti együttesek műsoraiból. A Régiók agrár- és vidékfejlesztési témákkal foglalkozik, és ebben a műsorban
lehet majd látni turisztikai filmeket a világ
különböző pontjairól, ősztől pedig izgalmas
külföldi sporteseményekről is tudósítanak.
a Duna média eddig elkészült riportfilmjei megtalálhatók már az interneten is:
www.duna-media.hu
Szilvay Balázs
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rendőrségi tájékoztató
Közlekedési hírek
Június 20-án 8.30-kor egy makádi férfi
Kiskunlacháza irányából Budapest felé
tartott személygépkocsijával. Dunavarsány külterületén, az 51-es főúton forgalmi
okokból megállt előtte egy biatorbágyi illetőségű férfi a járművével. A makádi járművezető figyelmetlen volt, és hátulról
nekiütközött az előtte megállni kényszerült személygépkocsinak olyannyira, hogy
nekitolta azt az előtte ugyancsak álló járműszerelvénynek.
Dunavarsányi bűnesetek
Június 17-én a Kossuth Lajos utcai ABCben egy helyi, 68 éves idős nénit értek tetten, aki kenőmájast, szalámit, párizsit és
fertőtlenítőszert akart ellopni a boltból.
Június 22-ére virradóan a Vörösmarty utcában egy telephelyről gépekből gázolajat
és akkumulátort tulajdonított el ismeretlen
tettes.
Június 23-án ugyancsak a Kossuth Lajos
utcai ABC-ben szolgálaton kívüli rendőr és
polgárőr segítségével sikerült elfogni két
bolti tolvajt, akik női egészségügyi tamponokat kíséreltek meg ellopni a boltból. A
két férfi összejátszott, fedezték egymást,
de bizonyítani elég nehéz a cselekményüket, mert nagyon rutinosak már, és „tulajdonképpen ők nem is lopni akartak, csak
megijedtek a kiáltozástól, hogy tolvaj, tolvaj…”. Budapestről és Gyálról érkeztek,
női egészségügyi dolgokat nézegettek és
egyikükön ún. kettős nadrág volt, azaz az
alsó nadrágszára egy majd térdig érő zokniba volt belehúzva és ebbe az alsó nadrágba akarták a pultról belesöpörni az árut.

Június 27-ére virradóan – a többi között –
palántákat vittek el a Viola utca egyik udvaráról. A körzeti megbízott jól intézkedett, sikerült elfognia a palántatolvajt, aki ittasságára hivatkozott. Elég furcsa, hogy valaki
elbódul, majd arra érez késztetést, hogy növényi palántákat lopjon…
Június 30-án a hajnali órákban szintén a
körzeti megbízott hathatós közreműködésével a Ráckevei Városi Bíróság által körözött
személyt sikerült elfogni az Erkel Ferenc utcában.
Július 7-ére virradóan a Kossuth Lajos utcában egy telep raktárhelyiségébe törtek be,
ahonnan aszfaltvágó gépet, láncfűrészt vittek el ajtó- és lakatfeszítés módszerével.
Július 7-én és 15-én is észlelt a hétvégi
ház tulajdonosa egy-egy betörést a Domariba-szigeten, horgászfelszerelés, ruhanemű
és Junoszty televízió is eltűnt.
Július 8-ára virradóan a Templom utca
egyik családi házából ismeretlen módszerrel
elloptak egy pénztárcát készpénzzel együtt.
Július 9-én a hajnali órákban a diszkóban
kellett intézkedni, mert garázdaság és súlyos
testi sértés történt. Jelenleg az ügyben 3
gyanúsított van és folyik a vizsgálat, a bűnügyeseknek tisztázniuk kell, hogy kinek,
milyen szerepe volt a bántalmazásban.
Július 10-én a kora esti órákban a Rukkeltó mellett parkoló személygépkocsi alól 4
db kereket tulajdonítottak el felnivel együtt.
Július 12-én eljárást kezdeményeztünk
egy olyan személy ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a Kapitány tanya előtti részről egy Kft. tulajdonát képező
szalmabálákat fosztogatott. Állampolgári
bejelentés nyomán indult a nyomozás, és si-

került is a Csóka tanyán lefoglalni a lopott
bálákat. (Összesen kb. 34 szalmabála lopásáról van szó.) A gyanúsítható személy tagad, elmondása szerint a bálákat a Nagybani Piacon vásárolta 1.000 Ft/bála áron, és ő
csak továbbértékesítette azokat. A tulajdonos a bála anyagának minőségéről, a bálázás
tömöttségéből és a bálamadzagból egyértelműen beazonosította a tőle ellopott szalmabálákat. Folyik a vizsgálat, szükséges
tisztázni a gyanúsított védekezését.
Folyamatosan regisztráljuk síncsavarok
eltulajdonítását a körzetünkben, egy helyi
lakos ellen már eljárást is kezdeményeztünk, aki „a sínek mellett találta” a síncsavarokat. Addig-addig lopják ezeket a fontos
rögzítő eszközöket, amíg egyszer majd a vonatot is a sínek mellett találjuk…
Körözés
Vozár József (50 éves) Dunavarsány,
Gyöngyvirág u. 790/4. hrsz. alatti személyt a
Pest Megyei Bíróság BV Csoportja körözi.
Lajos László (30 éves) román állampolgárt a Bp. III. ker. Rendőrkapitányság keresi garázdaság bűncselekménye miatt. Dunavarsányban a Meder u. 3. sz. alatt tartózkodott, de Budapesten a III. ker. Miklós u. 32.
sz. alatt is előfordulhat.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót vagy bármelyik
rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság
telefonszámai: 06/24 518-680,
06/24 518-690, 06/20 444-1268
Szabó Sándor
r. alezredes

Célegyenesben az építkezés
férfi vizesblokk
és természetesen az
előírásoknak megfelelően egy
mozgáskorlátozott WC
is, melyhez
az akadálymentes megközelítés is biztosítva
lesz. Készül az épületben még egy
melegítőkonyha, egy tárolóhelyiség,
mely a fűtőberendezés és az épületgépészeti szerelvények elhelyezésére is szolgál, valamint egy ruhatár.
Az új környezet lehetőséget biztosít a
programkínálat bővítésére is. A jövőben bálokat is tudunk tartani a Klubban, hiszen

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön tervezi a város átadni a nagyvarsányi
Petőfi Klub teljesen felújított, átépített épületét.
A beruházás eredményekét egy minden igényt
kielégítő, méltó közintézmény gyarapítja majd
Dunavarsány közösségi, kulturális életét. Az
alábbiakban részletesen is megismerhetik az
építkezés és átalakítás főbb adatait.

A

lebontott, összesen 92,8 m2 helyébe
egy összesen 214,4 m2 alapterületű
földszinti, és egy 185,5 m2 alapterületű – egyelőre beépítetlen – tetőtér kerül
kialakításra. Az épület elkészülte után egy
összenyitható, 164,8 m2-es nagyterem jön
létre. Ez, hogy jobban érzékeltethessem,
durván 21x8 m-es teret jelent. Végre helyet
kap az épületben egy korszerű, tágas női-

150-200 fő kényelmesen el fog férni az
épületben. Az építkezés jó ütemben halad,
ha az időjárás nem szól közbe, tartani tudjuk az augusztus 20-ai határidőt, amikorra
is az ünnepélyes átadást tervezzük.
Tiefenbeck László
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Dunavarsány Város Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját a

2011. augusztus 20-án,

szombaton

15 órakor

tartandó

Szent István napi ünnepségre
és a nagyvarsányi Petôfi Klub átadására.
Helyszín: Nagyvarsány, Petôfi Klub
Beszédet mond: Bóna Zoltán polgármester
Program:
9.00 Ünnepi Szentmise a kisvarsányi katolikus templomban
10.00 Ünnepi Istentisztelet a református templomban
11.00 Ünnepi Szentmise a nagyvarsányi katolikus templomban
15.00 Ünnepi megemlékezés
Közremûködik a Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtár
Népdalkör és Citera Együttese valamint Sebestyén Attila.
16.00 a felújított/átépített Petôfi Klub átadása.

Kiránduljunk Együtt!
2011. augusztus 27-én
szeretettel hívunk mindenkit burgenlandi körutazásunkra.
Kismarton

Ruszt

– Liszt Ferenc szülővárosa –

– Esterházy-kastély –

– Séta a Fertő-tó
ékszerdobozának nevezett
kisvárosban–

Állomásaink:

Doborján

Indulás:
6.00-kor a művelődési ház elől
Hazaérkezés:
kb. 22 órakor

Költség: busz - 4.000 Ft / fő
Egyéb költség:
- Liszt Múzeum belépőjegy 2 Euro / fő
- Esterházy-kastély 9 Euro / fő

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
2011. augusztus 23-áig személyesen, vagy a 06/24 534-250-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
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4Fenyõ Piknik
kulTurális és gaszTronóMiai Találkozó
Dunavarsány – 2011. szeptember 3.
– a Doktor Mamut Produkciós iroda és a Petõfi Mûvelõdési Ház közös produkciója –

TÖTÉNELMI HÁTTÉR
Száz évvel ezelőtt, az 1900-as évek elején Dunavarsány az akkor modernnek számító, élvonalbeli művészek találkozó-, pihenő- és alkotóhelye volt. Vészi József, a
Budapesti Napló főszerkesztője rendszeresen látta vendégül a Vészi-kúriában a lap
holdudvarába tartozó alkotókat, akik között
ott volt Csáth Géza, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc és Ady Endre. A
kúria kertje – úgy tűnik – a múzsák kertje
volt, hiszen a magyar irodalomtörténetben
klasszikusnak számító művek születtek itt.
Csak egyet említünk: Ady 1907 nyarán itt
írta meg a magyar szimbolizmus legtöbbet
emlegetett versét, A fekete zongorát.

A 4FENYŐ PIKNIK
Ezek a tények adták az ötletet: Dunavarsány most, száz évvel később legyen újra a
„művészetek kertje”, olyan találkozóhely,
ahol alkotók tölthetnek oldottan, kötetlenül
időt egymással, közönségükkel.
A 4Fenyő Piknik tehát olyan kulturális
és gasztronómiai találkozó, amely a művészeknek teremt lehetőséget arra, hogy kikapcsolódjanak, a várossal és környezetével ismerkedjenek, vagy akár alkossanak –
a varsányi vagy távolabbról érkező közönségnek pedig arra, hogy olyan művészekkel
találkozzon, akiket esetleg csak a műveiken
keresztül, képernyőről, színpadról ismer.
Ráadásul mindezt ingyenesen!
A pikniket hagyományteremtő szándékkal szervezzük – reméljük, jövőre újra találkozunk.

A NÉV
A második világháborúban elpusztult Vészi-kúria kertjéből ma még mindig áll négy
óriás feketefenyő, amelyeket a varsányi
önkormányzat már 1998-ban helyi védelem
alá vont. Az egykori kert ezen impozáns
részlete emlékeztet bennünket a pezsgő
szellemi-művészeti életre, amelynek örökségét óvni szeretnénk. Ezért neveztük el róluk a találkozót.

KÜLÖNLEGESSÉGEK
A 4Fenyő Piknik hivatalos megnyitója
egyben egy képzőművészeti kiállítás
megnyitója is. A kiállító alkotót – aki eb-

ben az évben Urmai Ungorán László –
felkértük, készítsen új művet Dunavarsány, az egykori kúria, A fekete zongora
című vers vagy az Ady-életmű ihletésére.
Szeretnék ezzel hagyományt teremteni, és
így lassacskán, évek alatt egy olyan képzőművészeti gyűjteményt létrehozni,
amelynek Dunavarsány az ihletője. A
gyűjtemény így a város egyik új nevezetességévé válhat.
A művészeti élethez – különösen a magyar századelő történetéhez – hozzá tartozik a bohémság, a bor szeretete. Ady varsányi tartózkodását és alkotását is számos
boros anekdota őrzi. Ennek tiszteletére

alkottuk meg a 4Fenyő fröccsöt, amelyet
itt mutatunk be először, és amellyel a magyar fröccskultúrát szeretnénk tovább
gazdagítani.
Ady nagy rajongója volt Dankó Pista
muzsikájának, emlékére verset is írt
Magyar Dankó Pista címmel. Erre a rajongásra, a művészetek e sajátos találkozására emlékezünk egy újabb sajátos
találkozással: a kortárs magyar popzene
történetében először itt csendülnek fel
Dankó Pista dalainak remixei Dj B Raff
előadásában.
Szabóné Pál Orsolya
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18.00 – Petőfi Műve egnyitója
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Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Delta Országos Mentõszolgálat
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben
06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: 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 idõben
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
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben
06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 12-15;
Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben
06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben
06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;
P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné zelenka ágnes védőnő
Egészségház Fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére:
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
P: 10-12
Fonyóné tóth Cecília védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/24 534-575
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
FOGORVOSOK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Gyimesi Gergely fogszakorvos
Petõfi lakótelep 4.
06/24 534-576
Angyal Patika Gyógyszertár
06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Petõfi Mûvelõdési Ház
06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõk
Doktor János:
06/70 938-2905
Grajczár László:
06/70 708-6804
Mezõõr - Schipek Sándor:
06/70 382-3660
Posta
06/24 620-994
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat
06/24 483-292
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

• Délegyházán helyiség kiadó! Üzletnek és
albérletnek is egyaránt kivehető.
Tel.: 06/20 333-0397
• Eladó Délegyházán 770 nm-es összközműves építési telek. Ár: 4,9 mFt.
Tel.: 06/20 333-0397
• Baromfibolt Dunavarsányban! Szeretettel
várjuk tisztelt vásárlóinkat naponta friss
áruval! Gergely Baromfibolt Dunavarsány,
Halász Lajosné utca 1. (a papírbolt mellett).
Nyitva: K-P: 7-17, Szo: 7-13
• Figyelem! Redőny, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny, napellenzők, zsaluziák német és svájci minőségben! Újak szerelése,
régiek javítása. Ingyenes felmérés, garanciális szerelés.
Tel.: 06/20 971-5198
• Redőny, reluxa, rovarháló, napellenző, szalagfüggöny és harmonikaajtó készítését,
szerelését valamint javítását, motorizálást
vagy automatizálását is vállalja Vígh Mária
és társa. Köszönjük érdeklődését!
Tel.: 06/24 473-486, 06/30 445-3187,
06/20 416-0464
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTŐ javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
• Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjas kedvezmény. Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• Parkettás mester vállal: lerakást, javítást,
csiszolást, lakkozást, PVC szőnyeg ragasztását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány Önkormányzata
***
Felelõs kiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs
06/70 453-4528
vagy 06/20 515-0582

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Villanyszerelő munkát vállal, hétvégén is.
Gyors és korrekt munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041
• Üveges, képkeretező. Mindenféle üvegező
munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
(Dunavarsány, Görgey u. 6/a.)
• Automata öntözőrendszerek szaküzlete Dunavarsányban! Tervezés, tanácsadás, értékesítés: Irritrol, Toro, Irritec, Hunter, Rain
Bird – az öntözéstechnikai piac legjobb
márkái. Az 510-es és 51-es főút kereszteződésénél lévő üzletsoron.
Tel.: 06/20 494-5057 (Márton Zoltán)
www.kisduna-vizgazfutes.hu
• Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs
otthonában! Tyúkszem, gombás köröm, sarokrepedés, körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)
• Matematika, fizika korrepetálást egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555 (Lados Bence)
• Német és orosz nyelvtanítást, korrepetálást
vállalok.
Tel.: 06/20 661-9065
E-mail: csopimari@gmail.com
• BÖLCSŐDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
gondozásában.
***
Nytsz:
B/PHF 1125/P/93
***
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.

Következõ lapzárta:
2011. szeptember 10.
***
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
***
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066
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megújult választékkal, kedvező árakkal és akciókkal várja régi és új Vevőit.
Réz, műanyag, horgany, pvc csövek, idomok,
minden, ami öntözőrendszer…

• mobiltelefonok adás-vétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok,
kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervizelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók
Dunavarsányban

Példa bruttó árainkból:

Víz-, gáz-, fűtés és öntözéstechnikai szaküzletünk

MOBiltelefOn
szaküzlet és szeRViz

elérhetőség: gyöngyösi Papp attila
tel.: 06/20 474-8984
2316 tököl, állomás u. 7. • tel.: 06/20 474-8984
www.musicgsm.hu

• MOféM csaPtelePek
6.700 ft-tól
• 10” vízszűrő + mosható betét 5.500 ft
• nyomáskapcsoló
2.800 ft
• Párásító teraszra, kertbe
600 ft
• 25-60 keringtető szivattyú 17.500 ft
• öntözőfej
1.075 ft
• 110 pvc cső 2 fm i. oszt:
850 ft
• Profi Wc ülőke: 3.950 ft • geberit, laguna Wc tartály: 6.900 ft
Üzletünk címe: 2336 Dunavarsány, 51. sz. fõút
(510-es fõút és 51. út keresztezõdésénél lévõ parkolóban)
www.kisduna-vizgazfutes.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

Fény – Szépség – Sziget
Masszázs – Fodrász – Manikűr
Pedikűr – Műköröm
2315 Tököl, Piac tér 4.
Bejelentkezés:
06/30 949-8498 (Langné Kócza Ildikó)
www.masszazstokol.fw.hu

TEMETKEZÉSI
IRODA
ELOHIM Kft.
Kegyeleti szolgálat
www.elohimkft.hu

Nagy Csaba
Dunavarsány, Vasút sor 60.
Tel.: 06-30/9-571-255,
06-30/6789-278

BETonrEnDElés
DunaVarsánYBan
Tel.: 06/30 969-1124 • 06/30 385-4385

MiXErBETon
•
•
•
•
•
•

CkT, FÖlD, nEDVEs BETon
zsalukÖVEk, TérBurkolók
FuVarozás, Daruzás
sóDEr, HoMok, TErMÕFÖlD
raklaPos áruMozgaTás
géPi FÖlDMunka

Dunavarsányban a Mosdóczi területén!

