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Jubileumi ünnepségsorozat a

plébániatemplom 

felszentelésének

évfordulóján

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.
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2011. június 14-ei rendkívüli,
nyílt ülés

A képviselő-testület módosította az
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény Alapító Okiratát. 

A testület döntött arról, hogy az Erkel
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény módosított pedagógiai prog-
ramjának véleményezésére közoktatási
szakértőt kér fel. 

A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az Önkormányzat megbízási
szerződést köt a CO-MEDI-CATUS
Gyógyító és Kereskedelmi Kft.-vel a
dunavarsányi lakosság heti két alka-
lommal történő labormintáinak levéte-
lére, átvételére és elszállítására, vala-
mint ezzel kapcsolatban módosította a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-
vel kötött Együttműködési Megállapo-
dását.

2011. június 14-ei rendkívüli,
zárt ülés

A képviselő-testület a „MŰKÖDÉSI
HITELFELVÉTEL 2011” tárgyú gyor-
sított meghívásos közbeszerzési eljárást
a Kbt. 92. § a) pontja alapján ered-
ménytelennek nyilvánította.

2011. június 28-ai rendkívüli,
nyílt ülés

A képviselő-testület a Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását elfo-
gadta, és felhatalmazta a Polgármestert
a Megállapodás aláírására. 

A testület módosította a 104/2011.
(VI. 9.) számú határozatát, mely alapján
a tervezési szerződést Lang Miklós (cí-
me: 2336 Dunavarsány, Petőfi ltp. 7.
szám) és tulajdonos társaival, mint a
jogerősen be nem jegyzett Família 2010
Horgász Egyesület tagjaival köti meg.

2011. június 28-ai rendkívüli,
zárt ülés

A képviselő-testület pályázatot írt ki a
Dunavarsány Város Önkormányzat Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetői megbízására.

A testület 300.000.000 Ft, azaz há-
romszáz millió forint összegű folyó-
számlahitel felvételéről döntött 2011.
július 18. napjától 2012. július 17. nap-
jáig.

A Senior
Foglalkozta-
tási Klub a hatodik összejö-
vetelét tartotta ebben az év-
ben június 28-án a Petőfi
Művelődési Házban. A ren-
dezvény ezúttal a tükörte-
remben volt, mivel vendége-
ink voltak, akik álláslehető-
ségekről adtak érdekes,
prezentációval szemléltetett
ismertetőt. Kiss Sándorné és
Belovai Mária az ING Bizto-

sító által kínált munkalehe-
tőségről, azok feltételeiről
tájékoztatta a közel húszfős
hallgatóságot. Ezután az ál-
láslistákból keresték a mun-
kát keresők a számunkra
megfelelő lehetőségeket. 

A következő összejövetel
nem július végén, hanem au-
gusztus 30-án lesz 14 órai
kezdettel a szokott helyen,

mivel július-
ban szabadsá-

golások lesznek. A MISA
Alapítvány Irodavezetője vi-
szont minden pénteken 8-10
óráig a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat épü-
letében fogadóórát tart, ha
lesz új lista, ott is meg lehet
tekinteni.

Minden álláskeresőt to-
vábbra is szeretettel várunk!

Dr. Gligor János

TESTÜLETI
HATÁROZATOK

Túl a hatodik foglalkozáson

Közlekedési híreink

Május 20-án 17.30-kor a
Vörösmarty és Búza utca ke-
reszteződésében anyagi ká-
ros baleset történt. 

Ugyanitt május 30-án
18.35-kor szintén nem vették
figyelembe a jelzőtáblát, és 3
fő könnyebb sérülést szenve-
dett. 

Kanyarodás közben a Vas-
út sor és a Habitat utca ke-
reszteződésében történt bal-
eset június 11-én 15.10 perc-
kor. Egy helyi lakos a Vasút
soron haladt a Habitat utca
felé, és a kereszteződésben
nem várta meg, amíg egy he-
lyi, 30 éves férfi a robogó
motorkerékpárjával kanya-
rodik és összeütköztek;
anyagi kár keletkezett.

Június 4-én 17.30-kor a
kiskunlacházi MOL kúton
tankolt egy társaság, amely-
nek tagjai már nem voltak
szomjasak. Ki sem fizették a
20.000 Ft feletti üzemanyag
árát, még a kútfejen lévő mé-
rőórát is megrongálták egy
kicsit – gondolom, mert túl
sokat mutatott –, majd eltá-
voztak a helyszínről. A beje-
lentést követően a nyomuk-
ba eredtünk, de csak egy bal-
esetes autót találtunk,
amelyiknek a vezetője elő-
adta, hogy hátulról, minden
indok és ok nélkül nekiütkö-
zött egy jármű az 51-es út
26-os kilométerénél, majd
megállás nélkül továbbhaj-
tott. A rendszám alapján
ugyanez a társaság volt a
baleset okozója, mint aki
nem fizetett a MOL kútnál.
A hatékony és gyors rendőri
intézkedések során sikerült
az elkövetők kilétét beazo-

nosítani, kihallgatásuk meg-
történt, ellenük büntetőeljá-
rás van folyamatban.

Június 6-án 9.30-kor az
51-es út 34-es kilométerénél
egy XVIII. kerületi férfi a
személygépkocsijával lehú-
zódott jobbra, és vissza akart
fordulni Dunavarsány irá-
nyába. Ugyanakkor nem biz-
tosított elhaladási elsőbbsé-
get a mögötte érkező, szintén
Baja irányába tartó kiskunlac -
házi férfi által vezetett sze-
mélygépkocsinak és összeüt-
köztek. Személyi sérülés
nem történt, anyagi kár vi-
szont keletkezett.

Június 12-én 19 órakor
egy délegyházi fiatalember a
robogójával a Vörösmarty
úton haladt a Vasút sor felől
a Görgey utca irányába. A
kereszteződésben balra szán-
dékozott volna bekanyarod-
ni, de nem győződött meg
arról, hogy járművének az
előzését megkezdte-e már
valaki, és súrlódásos balese-
tet szenvedett. Személyi sé-
rülés szerencsére nem tör-
tént.

Dunavarsányi
bűnesetek…

Május 18-án a délutáni
órákban az általános iskola
öltözőjéből mobiltelefont
loptak el. Május 21-én szin-
tén értékes mobiltelefont tu-
lajdonítottak el a hajnali
órákban a Nádas Söröző
pultjából. A Vörösmarty úti
vízmű telephely udvaráról
alumínium lemezeket loptak
el május 20-23. között. A
Templom utcában parkoló
BMW típusú személygépko-
csit nyitották ki és alkatré-

szeket, pótkereket loptak el
belőle május 27-ére virradó-
an. Május 15-én éjjel a Ko-
lozsvári utcában paprika és
paradicsompalántákat loptak
el nagy mennyiségben egy
kertből. Május 27-ére virra-
dóan szintén a Kolozsvári ut-
cában egy Simson motorke-
rékpárt vittek el ismeretlen
tolvajok.

Június 1-jén 15 óra körül a
Vörösmarty úton folyt a se-
bességmérés, és egy helyi la-
kos a személygépkocsijával
40 km/h helyett 56 km/h-val
közlekedett. Az intézkedő
rendőr megállítani szándé-
kozott a VW Passat típusú
személygépkocsit, de úgy
kellett elugrani előle. Azért
aztán sikerült kirántani a
slusszkulcsot az indítókap-
csolóból és a sofőrt a jármű-
ből. Kiderült, hogy a forgal-
mi rendszám egy VW Golf
típusú járműre szól, és ezért
lett volna sietős a járműveze-
tőnek. Ellene egyedi azono-
sítójel meghamisítása miatt
indult büntetőeljárás, amely
során beismerő vallomást is
tett. 

Június elején észlelte egy
víkendház tulajdonos, hogy a
Duna utcában a melléképület-
ből szivattyút, hosszabbítót és
kézi szerszámokat loptak el.
Június 5-ére virradóan a Do-
mariba-szigeten történt lopás
egy hétvégi háznál, csaptele-
peket tulajdonítottak el.

Szabó Sándor r. alezredes

A Ráckevei Rendôrkapi-

tányság telefonszámai:

06/24 518-680,

06/24 518-690,

06/20 444-1268

Rendőrségi tájékoztató
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Kapunk hideget is, meleget is az időjárástól. Aki kertjét sze-

retné minél zöldebbnek látni, annak kevés az eső, aki víz-
parti szabadságát szeretné minél több napfényben tölteni,

annak sok. Volt, aki befűtött néhány hete, s talán ugyanazok eny-
hülésre vágytak a kánikulás napokban. Az idei július ilyen. Kicsit
jellemzi a közéletünket is, ahol nem tudunk egyként örülni az ese-
ményeknek. Ami az egyiknek kedves, az nehéz a másiknak. Ami
öröm az egyiknek, baj a másiknak. Az életünk már csak ilyen, de
így is hiszem, vannak olyan tények és események, amelyek mind-
annyiunk számára örömteljesek és hálára indítóak. Ennek jegyében
mondok köszönetet a Dunavarsányi Napok rendezvényei körül fá-
radozóknak, szolgálóknak és mindazoknak, akik a felkínált prog-
ramokon szívesen vettek részt.

Most sem vagyunk építkezés nélkül. A Petőfi Klub bővítése, át-
építése Nagyvarsányban szépen halad. Továbbra is reméljük, hogy
augusztus 20-án ott lesz az ünnepség, amely egyben az épület ün-
nepélyes használatbavételének is szép alkalmat nyújt. Ezzel a be-
ruházással ismét gyarapodik városunk. Mint ahogy gyarapodik az-
zal az igyekezetünkkel is, hogy visszavásároljuk azt a V8-as terü-
letet, amelynek értékesítése bizonyára néhány varsányi polgárnak
rendkívüli előnyt jelentett, az egész városnak azonban rendkívüli
hátrányt. Most az egész város javáért próbáljuk előteremteni annak

a nem várt kiadásnak a fedezetét, amellyel pontot tehetünk ennek
az évek óta húzódó, városunk jövőjét beárnyékoló ügynek. Az ivó-
víz minőségjavító pályázat kiírása folyamatban van, amelynek
eredményeként az ősz folyamán bizonyára megkezdődnek a mun-
kálatok.

Az önkormányzati vállalkozásunk és legnagyobb intézményünk
vezetőinek, Tiefenbeck Lászlónak és Vass Zoltánnénak a lejárt
megbízatása kapcsán megtörtént az újraválasztásuk. Mindkettőjük-
nek megújult erőt és elkötelezettséget kívánok munkájuk folytatá-
sához. 

Aktuális aggodalomra adhat okot annak a hírnek a terjedése,
hogy szomszédságunkban – tehát nem Dunavarsányban – egy
olyan cementgyár épül, amelynek káros hatása sújthatja városunkat
is. A beruházás körülményeit és esetlegesen bennünket is elérő ha-
tásait dr. Békássy Szabolcs képviselő úr vezetésével megvizsgál-
juk, és az eredményekről időben beszámolunk.

A bevezető gondolataimra visszatérve kívánok a napozóknak
barnító napfényt, a kirándulóknak jó szél- és vízjárást, a kertészke-
dőknek örömteljes gyümölcsérést, városunk egész lakosságának
épületes nyári eseményeket és jó pihenést. Hajrá Dunavarsány!

Bóna Zoltán
polgármester

Az első hónapok áttekintő munkája
után idén megkezdődött az érdemi
munka a DTV Zrt. dunavarsányi te-

lephelyén. Miután kiderült, hogy néhány
fontos mechanikai elemet az elmúlt évek-
ben csak korlátozott mértékben üzemeltet-
tek a szennyvíztelepen – például a tavak al-
ján lévő keverőlapátok és motorok nem mű-

ködtek – Ács Sándor nekilátott ezek felújí-
tásának és beüzemelésének. Ennek köszön-
hetően a telepre beérve ma már nem állóvi-
zek látványa fogadja a vendéget, hanem a
medencékben áramlik a víz, folyamatosan
mozgásban tartva a beérkező szennyvizet,
így akadályozva meg, hogy leülepedjen és
berohadjon.

Szinte hihetetlen, de az elmúlt évben azt
a fogadó berendezést sem működtették a te-
lepen, amelynek az lett volna a feladata,
hogy a tengelyen (szippantós kocsikon) be-
érkező szennyvizet előszűrje, és már egy fé-
lig megtisztított formában engedje be az 1.
tóba, így javítva annak higiéniáját, ezáltal
csökkentve a szaghatását. Ehelyett a kocsi-
kat egyenesen az 1. tó partjára irányították,
ahonnan közvetlenül a tóba engedték a ki
tudja, honnan érkező, ki tudja, mit tartalma-
zó szennyvizet. Most csak a kapunál való
regisztráció után lehet bemenniük a kocsik-
nak, és érdekes módon azóta negyedannyi
tengelyen szállított szennyvíz érkezik a te-
lepre…

A működésbe helyezett zárt terű fogadó-
tartályba érkező szennyvíz bűzét egy biofil-
terbe vezetik, ami így nem kerül közvetle-
nül a levegőbe. Talán ennek és a tavakban
megforgatott víznek köszönhető, hogy he-
tek óta nem tapasztalhatunk szaghatást sem
a városban, sem a szennyvíztelep közvetlen
környezetében.

Bár Ács Sándor nem győzi hangsúlyozni,
hogy lehetnek még problémás időszakok,
mivel a felújításnak jószerivel még az ele-
jén járnak, ráadásul sok még az ismeretlen
tényező, az a fajta intelligencia, amivel a te-
lepet vezeti és munkatársait irányítja, végre
bizakodásra ad okot, hogy hamarosan elfe-
lejthetjük a telep működéséből adódó kelle-
metlenségeket.

A változásokat folyamatosan figyelem-
mel kísérjük, és igyekszünk a Napló ha-
sábjain időről időre beszámolni a fejlemé-
nyekről.

Szilvay Balázs

Áramlik a víz az 1. tóban

Zárt vezetékben vezetik a szagot a biofilterbe

A rend lehet a megoldás?
Dunavarsányi lakosként sok mindenre lehetünk büszkék városunk-
ban. A fejlett intézményi hálózattól a pezsgő civil életen át a szín-
vonalas városi rendezvényekig. Egyetlen dolog miatt vegyült csak
üröm az örömünkbe az elmúlt majd egy évtizedben, ez pedig a
szennyvíztisztító telep néha elviselhetetlen bűze. Sokan sokfélekép-
pen próbáltak már orvosolni a helyzetet, egyetlen módszer azonban
még senkinek sem jutott az eszébe. Az, hogy RENDET tegyen a tele-
pen és a környezetében. Az év elején kinevezett új vezérigazgató,
Ács Sándor a legapróbb részletekre is ügyel, és szisztematikusan
szeretné felújítani a telepet. 
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Elég nehéz öt éven vagyunk túl, miután
2006-ban a nulláról kellett indulnunk – kez-
di a beszélgetést Tiefenbeck László. Azóta
jelentős fejlődésen ment át a cég, sikerült
mind az eszközök terén, mind az anyagi és a
személyi feltételek mentén előrelépnünk.
Egyre több feladatot kapunk, amelyek közé
tartozik szeptembertől az iskola konyhájának
üzemeltetése is. Utóbbira azért van szükség,
mert az önkormányzatnak évi 15 millió fo-
rinttal kellett hozzájárulnia a működéshez,
amit a hivatal most szeretne mérsékelni, il-

letve rentábilissá tenni
a konyha működtetését
– ecseteli a helyzetet az
ügyvezető.

A Városgazdálkodási
Kft. feladatai közé ko-

rábban csak a közterületek és az utak kar-
bantartása tartozott, később viszont már át-
vették az intézmények takarítását és a gond-
noki teendőket is. Most egy újabb kihívás
kellős közepén áll a cég, miután feladatául
kapta a nagyvarsányi Petőfi Klub épületének
felújítását, bővítését. 

Tiefenbeck László erről úgy nyilatkozik,
hogy már hosszú évek óta probléma az épü-
letben a melegítőkonyha és a vizesblokk el-
hanyagoltsága, illetve a TSZ-től megörökölt
épület tetejének romos állapota. A régi épü-

letrész elbontása után mintegy 220 négyzet-
méterrel bővülhet a Klub, a nagyterem pedig
60 négyzetméterrel lesz nagyobb. Lesz vég-
re külön tárolóhelyiség, ruhatár, korszerű vi-
zesblokk és melegítőkonyha. A programok
is bővülnek az intézményben, lehetőség nyí-
lik bálok megrendezésére, hiszen 150-200
főnek már kényelmesen tud férőhelyet biz-
tosítani a Petőfi Klub. A hivatalos átadás
várhatóan augusztus 20-án az ünnepi prog-
ram keretében lesz.

A Városgazdálkodási Kft. középtávú céljai
közé tartozik, hogy építési, beruházási fel-
adatokat is nagy biztonsággal és magas szín-
vonalon legyen képes ellátni. Az elmúlt öt év
fejlődését látva talán nem is férhet kétség
hozzá, hogy elérik a kitűzött célt.

Szilvay Balázs

- Júniusban döntött a képviselő-testület arról,
hogy is ismét bizalmat szavaz Önnek a követ-
kező öt esztendőre. Mit gondol, minek volt kö-
szönhető az egyhangú támogatás?

- Nagyon sok munkája van a tantestületnek és
a szülőknek abban, hogy az Árpád egy jó és el-
ismert iskola lett talán nemcsak a városban, de
a térségben is. A település egyetlen iskolájaként
igen sokrétű a feladatunk. Szinte valamennyi
városi rendezvényt mi veszünk a kezünkbe; mű-
sorokkal, előadásokkal készülünk. Ezek mellett
számos iskolai programunk van, és ugyancsak
nagy eredmény, hogy iskolánk számos választá-
si lehetőséget tud felmutatni a szülőknek. A
nemzetiségi némettől a testnevelési tagozaton át
a normál óratervű osztályokig többféle tagoza-
ton próbálhatják ki magukat a gyerekek.

- Vannak-e külső segítőik a munkában?
- Rengeteg. Kiemelt helyen kell említenem a

fenntartónkat, az önkormányzatot, amelyik mi-
kor országosan komoly elvonásokat éltek meg
az állami, helyi intézmények, nekünk mindig

meghagyta azt a mozgásteret és szervezeti fel-
építést, amelyben minőségi, szakmai munkát le-
het végezni. Szólnom kell arról a szülői közös-
ségről is, amelynek körében szintén komoly el-
ismertségnek örvend iskolánk, és akiknek
támogatása nélkül nem érhetnénk el szép ered-
ményeket.

- Milyen terveik vannak a következő öt esz-
tendőre?

- Az általános iskolai profilunk mellett szeret-
nénk szakszolgálattá is válni azért, hogy azokat
a feladatokat – mint például a gyógytestnevelés,
a beilleszkedési és tanulási nehézségek kezelése,
logopédiai fejlesztések -, amelyeket ma is ellát
szakemberek segítségével az intézmény, a jövő-
ben nevesítve, állami támogatást élvezve tudjuk
végezni. A sajátos nevelési igényű gyermekek el-
látása és fejlesztése meglehetősen döcögős itt a
Csepel-szigeten. Iskolánk a szigetszentmiklósi
nevelési tanácsadóhoz tartozik, de elég nehezen
kerülnek be oda a gyerekek. Aztán ha el is vég-
zik rajtuk a szükséges felmérést, vizsgálatot,

gyakran évekig is eltart a fejlesztésük. Ezért az
lenne az optimális, ha Dunavarsányba is kerül-
hetne egy ilyen nevelési tanácsadó, aminek
szakmai hátterét az Árpád Fejedelem Általános
Iskola is segíthetné a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálattal karöltve.

- Ki tud-e emelni az elmúlt tíz évből olyan
pillanatot, amely mintegy mementóként erősí-
tette a kapcsolatát az intézménnyel és a munka-
társaival?

- Többet is említhetnék. Például, amikor öt
évvel ezelőtt az újraválasztásom után egy
meglepetés bulit szerveztek a kollégáim. Idén
pedig megelőzték az igazgatóválasztást azzal,
hogy fél éven át készítettek egy olyan albumot,
amiben összeszedték tíz év minden felemelő
pillanatát fotókkal illusztrálva az Árpád na-
poktól a szakmai rendezvényeinken át a jeles
sporteseményekig, mindent. Címet is adtak
neki: 10 év, 100 kép, 1000 emlék.

Szilvay Balázs

10 év, 100 kép, 1000 emlék

Aképviselő-testület június 9-ei ülésén határo-
zott arról, hogy 2011. július 16-ától újabb öt

évre Tiefenbeck Lászlót bízza meg a Városgazdál-
kodási Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Az
újraválasztás apropóján kerestem fel a cég veze-
tőjét, hogy az elmúlt időszak eredményeiről, és a
jövőbeni kihívásokról faggassam. 

Mielőtt benyújtotta volna pályázatát, mérlegre tette az elmúlt
tíz év eredményét. Arra jutott, hogy jóval több a pozitívum a

mérleg serpenyőjében, mint az esetleges keserűségre okot adó
körülmény. Ráadásul mellette, mögötte áll egy olyan pedagógusi
közösség, amelyiknek sokat köszönhet, és amelyikkel nem tehet-
te meg, hogy nem pályázza meg a következő öt évet.
Interjú Vas Zoltánnéval, az Árpád Fejedelem Általános Iskola
újraválasztott igazgatójával.
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Avakáció nyitóprogramjaként a Kölyöksziget-
re látogatott el kis csapatunk. Kirándulása-

ink során jártunk már a Gyerekszigeten, amely
annyira megtetszett változatos programkínálatá-
val, hogy visszavágytunk.

Legjobban a kisebbeket fogta meg a hajókázás, a nagyobbak
a fedélzetről figyelték a dunai folyami forgalmat. A Hajógyári-
szigetre kikötve a programok széles tárháza fogadott bennünket.
A hétvége a western mottójában zajlott, így rögtön lovas bemu-

tatót tekintettünk meg, majd
western táncház hívogatott.

A kézműves sátrak alatt vál-
tozatos alkotások készítésére
nyílt lehetőség: szélforgó,
agyagozás, modellezés, fajáté-
kok barkácsolása. Színes aka-
dálypályák és fejlesztő játékok
sokasága várta a kicsinyeket.
A legnépszerűbbnek az óriás
ugrálóvárak, trambulinok bi-
zonyultak, de sokakat vonzott
a kalózhajó inastoborzó ver-
senypályája, ahol a szellemi

vetélkedőn túl az ügyességi feladatok teljesítésével kaptak elis-
merő oklevelet. A résztvevők megpihenhettek a kisvonaton,
mely körbekalauzolta a látogatókat a Kölyökszigeten. 

A gyermekek gyakorlatban is számot adhattak közlekedési is-
mereteikről, a KRESZ oktatást követően elektromos kisautót
vezethettek a jelzőlámpákkal és táblákkal felszerelt pályán. 

A programokban helyet kapott a fogyatékkal élők helyzeté-
nek megismerése is, mert kerekes székkel tehették próbára
ügyességüket a gyermekek a kialakított akadálypályán, és átél-
hették a „láthatatlan kiállítás” nehézségeit. 

A szervezők a környezetvé-
delmet is megjelenítették a
programokban. A nap folya-
mán a nagyszínpad zenés pro-
dukciókkal és bábszínházzal
várta a látogatókat. A bátrab-
bak a Hőspróbán is vehettek
részt. 

A nap végén fáradtan, élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk
haza.

Kreiszné Nagy Anna
szervező 

kolyokklubegyesulet@freemail.hu

Július 2-án, szombaton immár negyedik alka-
lommal rendezte meg a Szent Vendel Kolping

Család Egyesület hagyományos főzőversenyét a
nagyvarsányi templomkertben. Az idő változé-
konysága ellenére 8 csapat jött el segítőkkel, szur-
kolókkal.

A programok reggel 9-kor szentmisével kezdődtek. Ezután
zsíros kenyér volt a reggeli paradicsommal, paprikával, hagy-
mával. Közben ismerkedtünk, beszélgettünk és a főzés is el-
kezdődött.

A gyerekeket
végig érdekes
programok várták,
az aszfaltrajz-ver-
seny során sok
szép, színes alko-
tás született, me-
lyeket a zsűri fi-
nom édességekkel
jutalmazott. Saj-
nos a hirtelen jött

zápor gyorsan elmosta a remekműveket és félő volt, hogy a ké-
szülő finomságokban is kárt tesz, de a csapatok villámgyorsan
a sátrak alá húzódtak, majd ott főttek tovább az ételek.

Az eső elcsendesedése után ismét a gyerekek vehették bir-
tokba a sátor alatti területet, megkezdődtek a kézműves foglal-
kozások papírból készíthető részei.

Ahogy az ínycsiklandó illatok megtöltötték a levegőt, úgy lett
egyre éhesebb mindenki, ezért az 5 fős zsűri is elkezdte mun-
káját. Szoros küzdelemben a Csepeli
Kolping Család lett a nyertes „szű-
zérme magyarosan nokedlivel”
remekművével. Második helye-
zett a Svábtánc Csoport palóc-
levese, míg a harmadik a ház-
igazda Kolping Család halászle-
ve lett. 

Az értékelés után Sándor atya ál-
dásával ebédelni kezdtünk, és mindenki
végigkóstolta az ételeket, melyeket a versenyzők készítettek.
Ebéd után folytatódtak a gyerekprogramok nemezeléssel, agya-
gozással, majd megkezdődött estébe nyúlóan az elmaradhatat-
lan focimeccs.

A nap folyamán több mint kilencvenen látogattak el hozzánk.
Reméljük, érezték magukat olyan jól, hogy jövőre ismét visz-
szatérjenek közénk!

Köszönjük a Kölyökklub aktív közreműködését a gyermek-
programokban, a Nyugdíjas Klubnak a finom süteményeket és
a főző csapatoknak a részvételt (Német Kisebbségi Önkor-
mányzat, Katolikus Egyház, Dunavarsányi Svábok Egyesülete,
Svábtánc Csoport, Magyarok Szövetsége Dunavarsányi Szer-
vezete, Józsefvárosi Kolping Család, a nyertes Csepeli Kolping
Család, valamint a házigazda Szent Vendel Kolping Család).

A szervezők nevében: 
Schuszter Istvánné

KÖLYÖKKLUB A KÖLYÖKSZIGETEN

Fôzôverseny Nagyvarsányon
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Az önfeledt arcokat látva mi, „ki-
szolgálók” nem bántuk a hőséget

és a tornacsarnok fülledt levegőjét! A
nagysikerű élőcsocsó és az óriás
csúszdás ugráló várak most sem hiá-
nyozhattak a játékok közül.

A DUFI új játéka a nagyobbaknak
volt igazi kihívás. Egy hordón ülve
kellett magukat elhúzni egy farönkön.
Egyensúlyozásra, taktikára és türe-

lemre egyaránt szükség volt ahhoz,
hogy valaki végigérjen.

A szervező Diákönkormányzat pre-
cízen elkészített táblázata és időbe-
osztása alapján mentek játékról játék-
ra az osztályok. Ahol kellett, türelme-

sen várakoztak a gyerekek, és amikor
sorra kerültek, átadták magukat az
önfeledt szórakozásnak.

Az egyik állomás a DUFI Büfé
volt. Idén rekord mennyiségű zsíros
kenyeret (természetesen lilahagymá-
val) és szörpöt fogyasztottak el a
gyermekek. A 39 kg-nyi Bakos ke-
nyér 10 kg Liptai zsírral és kb. 6 kg li-
lahagymával idén is fenséges eledel-
nek bizonyult.

Ezúton is köszönjük a Bakos pék-
ségnek és a Liptai Húsüzemnek a fel-
ajánlást!

A willpoweres lányoknak is embert
próbáló volt a 75 liternyi szörp beke-
verése, ami több mint 1800 pohár in-
nivalót eredményezett. Nekik is kö-
szönjük a kitartó szörpkevergetést!

Ezzel a feledhetetlen nappal kívá-
nunk a gyerekeknek kellemes nyarat
és jó pihenést!

DUFIsok

Idén az utolsó tanítási napot jelölte ki az iskola
Gyereknapnak. Ez volt az ötödik év, amikor az
iskola Diákönkormányzata és a DUFI közösen
bonyolította le a programokat.
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Kiránduljunk Együtt! programunk
legutóbbi szervezésében városunk

népes csapatával (több mint 70 fővel) a
Rózsafesztiválon jártunk.

A képek is arról tanúskodnak, hogy
mind látványban, mind élményben igen
gazdag napot töltöttünk Szeged-Szőregen.

Akinek kedve volt, kimehetett a rózsa-
földekre is, ahol ameddig a szem ellátott,
csak rózsabokrok voltak szép, rendezett
sorokban.

Külön öröm volt számunkra, hogy
ilyen messzire városunktól Dunavarsány
hírnevét öregbíthette Bartha Imréné An-
dika, akinek erre az alkalomra készített
alkotásait a szervezők méltónak találták
arra, hogy a képzőművészeti kiállításon
bemutassák.

A program része volt a felvonulás, ahol
minden alkotás és minden jármű csak és
kizárólag rózsából volt elkészítve és dí-
szítve.

Doborján
– Liszt Ferenc szülővárosa –

Kismarton 
– Esterházy-kastély –

Ruszt
– Séta a Fertő-tó ékszerdobozának

nevezett kisvárosban–

Á
llo

m
ás

ai
nk

:

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!

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

Egy rózsás nap a mûvelôdési házzal

Tájékoztatjuk Önöket,

hogy a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. augusztus 1-jétől ismét várja kedves látogatóit! 

A könyvtár a nyári szünet után, augusztus 8-ától várja ismét az olvasókat.

A művelődési ház dolgozói
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ASzent Kereszt Felmagasztalása
nevet viselő templom építése
1935-ben kezdődött, és egy év-

vel később már be is fejeződött. A II.
világháborúban még fiatalnak számító
templom komoly károkat szenvedett,
amit később kijavítottak. A belső képek
1962-ben készültek el, és ma is ezek
láthatóak a templom falán.

Az első plébá-
nos Vági László
atya volt, őt kö-
vette Felföldi
Bertalan atya,
majd a jelenleg is
szolgáló Kis R.
Sándor plébános.
A nevét arról a
k e r e s z t k é p r ő l
kapta a templom,
amely adomány-
képpen került az
oltárra. 1990-ben
egy átfogó, nagy
felújításon ment
át az épület Fonó-
di Sándor jóvoltá-
ból, aki XXIII.
János pápa bronz-
szobrával is meg-
ajándékozta a
gyülekezetet.

A 75. évforduló
megünneplése jú-
nius 12-én szent-
misével vette kez-

detét városunkban, majd keresztállítás-
sal folytatódott a Nyugati lakópark
mellett. Még ezen a napon nyílt meg
„Plébániánk története” címmel a kiállí-
tás a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tárban. Június 13-án Dr. Kránitz Mi-
hály professzor mutatott be szentmisét,
majd XXIII. János pápáról és a II. Vati-
káni Zsinatról tartott előadást. Ugyan-
csak előadás várta az érdeklődőket
„Pünkösd és Ökumené” címmel Dr.
Bóna Zoltán tolmácsolásában. Ezt kö-
vetően szentelték meg a Dunavarsány-
ban több mint harminc évig szolgáló
Vági László atya emléktábláját. 

Június 19-én került sor az új közössé-
gi ház alapkőletételére. Kis R. Sándor
atya szerint az építkezés talán már az
idén elkezdődhet, és az óvodásoktól a
nyugdíjasokig mindenkinek helyet kí-
vánnak benne biztosítani. Együtt re-
mélhetjük, hogy ez az épület éppúgy
megtelik majd lelkekkel, ahogy vasár-
naponként a templom is.

Az egyhetes ünnepségsorozat végül
zenés irodalmi áhítattal zárult, melyet
Könözsi László vezényelt a 75 eszten-
dős templomban.

A jubileumi ünnepről készült ri-
portműsor meghallgatható a Laki-
hegy Rádió honlapján – www.laki-
hegyradio.hu – a Hangos Archívum
rovatban, a SzigetSzelet június 15-ei
adásából.

Szilvay Balázs

8

75 éves a katolikus templom
Június 16-a fontos dátum az ország, és Dunavarsány életében

egyaránt. 1989-ben ezen a napon temették újra Nagy Imre volt
miniszterelnököt, a mi kis városunkban pedig hetvenöt évvel
ezelőtt szentelték fel a kisvarsányi katolikus templomot. Ez
utóbbi alkalomból ünnepségsorozatra vártak hívőket és nem
hívőket június 12-e és 19-e között.

Emléktábla a kereszt tövében
a Nyugati lakóparknál
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Ezekben a napokban nagyban folyik az aratás. Ugyan-
akkor nem hallunk róla sokat a hírekben, aminek bi-
zonyára egyszerűen az az oka, hogy – minden téli és

tavaszi riogatás ellenére – hazánknak megtermett a kenyér-
szükséglete. Harsognák a hírek, ha baj lenne, de most hall-
gatnak, mert a „jó hír, a világ számára nem hír”. Most csak a
kombájnok látványa, no meg az aranysárga búzamezők hir-
detik, hogy a Jóisten „…felhozza napját gonoszokra és jók-
ra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” egyaránt. (Mt 5,45)
Ezért méltó, hogy hálával tekintsünk földjeinkre, reménység-
gel kertjeinkre és bűnbánattal önmagunkra.

Az ötezer ember megvendégelésének történetében is ke-
nyérről van szó. Olyan kenyérről, amely az ember kezében
kevés, de Krisztus kezében elég. A történetből tudjuk, hogy
Jézust nagy sokaság követte. Az emberek testi és lelki táplá-
lékot vártak Tőle. A tanítványok pedig tehetetlenül tárták szét
a karjukat: „ennyi embert nem tudunk megetetni”. A változó
világunkban ez a momentum visszatérő. Az emberek – ben-
ne a mi dunavarsányi és magyar társadalmunk – testi és lelki
kenyérnek szükségével élnek. S Krisztus templomba járó
népe most is legtöbbször azt mondja: „elég nekem a magam
baja, az övékét nem tudom megoldani”. Ezzel a lemondó te-
hetetlenséggel pedig hitelét veszíti a kereszténység.

A tizenkettő közül azonban egy – név szerint András –
túllépett a maga tehetetlenségén és meglátta a másik tehet-
ségét. Egy gyermek tehetségét, amely öt kenyérben és két
halban jelent meg. Ez a tehetség is kevés volt ötezer ember
megetetésére. Az öt kenyér és a két hal a gyerek kezében
nem sokat ért. De András – ez esetben a hívő tanítvány – e
gyereknek a kis tehetségét, az öt kenyerét, két halát Jézus
kezébe adta, ahol ez a látszólag kevés, nyilvánvalóan elég-
gé lett.

Ez is tanítványi feladat. Saját tehetetlenségünk mellett má-
soknak az elégtelen tehetségét oda kell ajánlanunk, oda kell
imádkoznunk az isteni szeretet kezébe, ahol az a világunk ki-
sebb vagy nagyobb részének a megelégedésére is elegendő
lesz. Így lehet városunk és országunk vezetésének sokszor
elégtelen tehetségét, a szociális, kulturális, egészségügyi in-
tézmények vagy a technika és a pénzvilág kis vagy nagy, de
sosem elégséges tehetségét Isten kezébe ajánlani, és azon ke-
resztül azzal kis és nagy világunkat szolgálni.

Erről a Krisztus kezébe imádkozó és ajánló hívő szolgálat-
ról akkor sem kell lemondanunk, ha úgy érezzük, hogy saját
kezünkben semmi sincsen. Talán éppen azért nincs semmi,
hogy zavartalanul imára tudjuk kulcsolni.

A Presbitérium

Épültünk és építettünk
A Kossuth Lajos cserkészcsapat idén is megrendezte építőtá-

borát, amelynek bázisa a Soli Deo Gloria Közösségi Ház volt,
munkaterülete pedig a Duna parti tábora és a Közösségi Ház
mögötti jószágporta.

A Duna parton folytatódott a gipszkartonozás, OSB borítás,
lépcsőbetonozás, vizesblokk kialakítás, állagmegőrző festés. A
jószágportán karámkorrekcióra és fészerek építésének alapozó
munkálataira került sor.

A munkát a közös főzések és közös étkezések tették teljessé,
az állatok gondozása, sőt lovaglása, valamint a kielboat evezés
kóstolgatása pedig ígéretessé.

Az életkori skála három generációt foglalt magába, amely
szintén sajátja a cserkészetnek. A mintegy harmincfős dunavar-
sányi közösséget monori, gyömrői, budapesti ifjabb s idősebb
cserkészek „vendégszereplése” egészítette ki, és egyben adott jó
alkalmat arra, hogy évekre visszamenően számba vegyük az
épülések és építkezések egyes fázisait.

Ezúton mondunk köszönetet az önkormányzati támogatásért,
amely az anyagköltségeket fedezte, a cserkészszülők, gildecser-
készek és a református gyülekezeti tagok segítő, áldozatkész
munkájáért, az állatok felelős gondozójának, Sándor bának a
szeretetteljes türelméért.

Van még épülni- és építenivalónk bőven. Kívánjuk, hogy le-
gyen hozzá készségünk és képességünk is a Jóisten segítségével.

Dr. Csobolyó Eszter st.cspk.

Olvasónk írta

Egészségünkért!
A taksonyi képviselő-testület egy cementcsomagoló

üzem építését engedélyezte Dunavarsány közvetlen határ-
ában. A HOLCIM cég ezt megelőzően Dabason kapott en-
gedélyt, és megkezdte az üzem építésének előkészítését is,
de a környező települések összefogásának eredményeként
sikerült meghiúsítani a terveiket. Tudniillik, a HOLCIM
cementcsomagoló üzeme jelentős hatással lehet az egész-
ségre és a környezetre egyaránt. Óránként 4kg finom ce-
mentpor juthat a levegőbe silónként. Taksonyban 4 siló be-
üzemelését tervezik (naponta 200 kamion fordulna meg az
üzemben), ami évente 500 ezer tonna kapacitást jelentene.
15-20 km-es körzetben a cementpor el fog lepni mindent.
A HOLCIM cég ellen egyébként jelenleg 20 bírósági per
van folyamatban az országban. 

Gondoljunk bele, milyen minőségű életet élhetnénk az
üzem beindítása
után? Milyen lesz
a levegő, amit be-
lélegzünk (az ural-
kodó szélirány
Taksony felől fe-
lénk hozza a fi-
nom cementport)?

Batu Emma

A sok is kevés, de a kevés is lehet elég
Olvasandó János evangéliuma 6, 1-15

ÚTRAVALÓ
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Ha megbízható, stabil
internetkapcsolatot keres,

kedvező áron!
Válasszon szélessávú internet

díjcsomagjaink közül:

* béreljen az ADSL előfizetése mellé új
Samsung N145 típusú Netbookot!

24 hónapos bérleti konstrukcióban a Samsung netbookot
most elérheti, az ADSL szolgáltatás havi díján felül fizetendő

4990Ft egyszeri és csupán 990Ft havi bérleti díjért.

Részletekről érdeklődjön üzletkötőinknél:
a 06-70 374 2830 , 06-70 978-3082 telefonszámokon

Díjcsomag 2M 5M * 10M *

Hűségidő 12 hónap

Akciós havidíj
Ft/hó

1.990,- 4.490,- 6.490,-

Névleges
sebesség kbit

2560/192 5000/500 15000/900

Garantált
sebesség

500/96 1000/192 3000/256

Hűségidő
nélküli havidíj

3.990.- 6.490,- 8.490,-

Augusztus első hetében
keverék kutyakölykök

ingyen elvihetők.

Érdeklődni lehet
Cseresnyés Anikónál:

06-30 254-2911
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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 Óvo da

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

Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 

E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

Du na var sá nyi Nap ló
Du na var sány Ön kor mány za -

tá nak hi va ta los lap ja

* * *
Ki ad ja:

Du na var sány Ön kor mány za ta

* * *
Fe le lõs ki adó:

Dr. Szilágyi Ákos Andor

* * *
Fõszer kesz tõ:

Dr. Szil vay Ba lázs
06/70 453-4528

vagy 06/20 515-0582

Ké szült:
az Ex-Kop Nyom da ipa ri Bt.

gon do zá sá ban.

* * *
Nyt sz:

B/PHF 1125/P/93

* * *
Meg je le nik ha von ta.

* * *
Ára:

in gye ne sen kap ják
a vá ros la kói.

Következõ lapzárta:
2011. július 31.  

* * *
Cikkeket várunk a

szil vay.bal azs@freemail.hu
e-mail cí men.

* * *
Csak név vel el lá tott,

köz érdekû írást te szünk köz zé.
* * *

Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztályán
06/24 521-066

• 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 né-
met és svájci minőségben! Újak szerelése,
régiek javítása. Ingyenes felmérés, garanci-
ális szerelés. Tel.: 06/20 971-5198

• Redőny, reluxa, rovarháló, napellenző, sza-
lagfüggöny 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 ragasz-
tását anyaggal is, Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárí-
tás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvé-
gén 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 Du-
navarsányban! Tervezés, tanácsadás, értéke-
sítés: 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 ott-
honában! Tyúkszem, gombás köröm, sarokre-
pedés, 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

Kedves Pácienseink! Örömmel értesítjük Önöket,
hogy dr. Dudás Edit fogszakorvosnő kolléganőnk

anyai örömök elé néz, így júliustól ideiglenesen távol lesz.

Távollétében a pácienseit és rendelési idejét
két kolléga, dr. Polyák Orsolya és dr. Csúz Antal

veszi át változatlan rendelési időkben.
Ezúton is szeretettel gratulálunk!

Időpont kéréssel és kérdéseikkel forduljanak továbbra is kollégáinkhoz!

Üdvözlettel:
a DR. TOLDI DENTAL dolgozói
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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!

MOBILTELEFON
SzAKÜzLET éS SzERVIz
• mobiltelefonok adás-vétele, cseréje
• mindennemű mobiltelefon tartozékok,

kellékek
• mobiltelefonok mindennemű szervizelése
• szervizelésre a telefonok leadhatók

Dunavarsányban

Elérhetőség: gyöngyösi Papp Attila
Tel.: 06/20 474-8984

2316 Tököl, állomás u. 7. • Tel.: 06/20 474-8984
www.musicgsm.hu

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

• 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 FtPé
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Víz-, gáz-, FűTéS éS ÖNTÖzéSTECHNIKAI SzAKÜzLETÜNK
megújult választékkal, kedvező árakkal és akciókkal várja régi és új Vevőit.

Réz, műanyag, horgany, pvc csövek, idomok,
minden, ami öntözőrendszer…

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


