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DUNAVARSÁNYI NAPOK 2014
Városnapi képes beszámoló a 8-9-10. oldalon

Dunavarsány Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt

és kedves családját a

2014. augusztus 20-án
11.30-kor kezdődő

Szent IStván napja
alkalmából

rendezett ünnepségre.

Helyszín: Hősök tereÜnnepi beszédet mond:
Gergőné varga tünde

alpolgármester

Közreműködik:
a művelődési ház népdalkör

és citera együttese

az ünnepi kenyeret
Kis R. Sándor 

katolikus plébánosés
Dr. Bóna zoltán 

református lelkész
szenteli és áldja meg.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Elektromos távvezeték karbantartása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM OVIT Országos Vil-
lamostávvezeték Zrt. 2014. június 10. és 2014. augusz-

tus 31. között a Dunamenti Erőmű-Ócsa 220 kV távvezeték
kiépítése céljából Dunavarsány közigazgatási területén kar-
bantartási, felújítási munkákat végez.

Ezen munkálatok során a terepen való mozgás közben a
munkagépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlano-
kon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok
alapján kártalanítás illeti meg.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti munkálatok kapcsán bár-
miféle káruk keletkezik, kártalanítási igényüket írásban az
alábbi címre jelentsék be:

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Dunavarsány Város Önkormányzat
Beruházási és Műszaki Osztály

Álláskeresők
figyelmébe

AMISA Alapítvány által szervezett
Álláskereső Klub legközelebb au-

gusztusban 26-án, kedden 14 órától
várja az érdeklődőket a Petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtárba.

Erre a foglakozásra várjuk a varsányi
hivatal közfoglalkoztatásért felelős
osztályvezetőjét, valamint a Ráckevei
Kirendeltség munkatársát is. Minden
álláskeresőt szeretettel várunk.

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

POSTAI
KÖZLEMÉNY
Miután az utóbbi időben több ku-

tyatámadás érte a kézbesítőket
úgy a városban, mint a Duna-parti ré-
szen, azzal a kéréssel fordulunk Önök-
höz, hogy a kutyákat úgy tartsák, hogy
azok ne kóboroljanak az utcákon, mert
a kiengedett kutyáktól a kézbesítők
nem tudják végezni a munkájukat.
Kérjük továbbá, hogy a levélszekrényre
és a házszámra is több figyelmet for-
dítsanak a pontos levélkézbesítés ér-
dekében.
Együttműködésüket  megköszönjük:

a dunavarsányi Posta
kézbesítői

Hírek a körforgalom építéséről
Akövetkező hetekben is akadozó forgalomra kell készülni az

51-es számú főút Taksony-Dunavarsányi csomópontjában.
Ahogy arról a Lakihegy Rádió (FM 107) a hírműsoraiban

beszámolt, a kivitelező cégnek október végéig kell befejeznie
az új körforgalom építését. A folyamat ütemterv szerint halad,
az autósok azonban az átadásig kellemetlenségekre számíthat-
nak. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs menedzsere a Lakihegy Rádiónak elmondta: a
kivitelezőnek csúcsidőben, már reggel fél 7-től jelzőőrrel kell
biztosítania az irányítást. Hozzátette: arra törekednek, hogy az
autósoknak minél kevesebb bosszúságot okozzanak, de az 51-
es útnak ezen a szakaszán rendszerint erős a forgalom, így a
legkisebb munkálattól is dugó alakulhat ki, amiért a közleke-
désben résztvevők megértését kérik.

Hamarosan a kivitelezés abba a szakaszába lép, amikor a
dunavarsányi bekötőút lezárásra kerül, így az 51-es számú
főútra Nagyvarsányon keresztül lehet majd kihajtani.
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Anyár felének elmúltával fontosnak ér-

zem, hogy júniusi gazdag programja-
ink kapcsán hálás köszönetemet fe-

jezzem ki munkatársaimnak, az intézménye-
inknek, civil szervezetinknek, külső
segítőinknek és minden támogatónknak
egyaránt. A közelmúlt eseményeit számba
véve kijelenthetjük, hogy bőven van okunk
sikerekről beszélni. 

Remélem, hogy a 2014. évi Dunavarsányi
Napok mindenki számára örömet, kikapcso-
lódást és gazdag közösségi élményt jelentet-
tek. Külön megragadom az alkalmat arra,
hogy idei díjazottainknak és új díszpolgá-
runknak ismételten gratuláljak, eddigi szol-
gálatukat megköszönjem, és életükre továb-
bi sok örömet és áldást kívánjak. 

A Dunavarsányi Katolikus Plébániának, a
gyülekezet közösségének és számos segítő-
nek köszönhetően egy igazán felemelő és
építő egyházi találkozó került megrendezés-
re városunkban. Büszkeséggel tölt el, hogy e
színvonalas rendezvény megszervezésében
önkormányzatunk is közreműködött. E pél-
dás összefogásnak köszönhetően a X. Váci
Egyházmegyei Találkozó résztvevői rendkí-
vüli spirituális és közösségi élményben gaz-
dagodhattak. Külön köszönöm meg a szer-
vezésben oroszlánrészt vállaló dunavarsányi
polgárok és szervezetek áldozatos munkáját.
A rendezvény keretében átadott, XXIII. Já-
nosról elnevezett Közösségi Ház és Plébánia
elkészültéhez szívből gratulálok és kívá-

nom, hogy az épület hatékonyan szolgálja az
Egyházközség és az egész város javát. 

A kulturális és közösségi alkalmakon túl
sok-sok beruházás is elkezdődött az elmúlt
hetekben és napokban. Bízom benne, hogy –
évtizedes erőfeszítéseink gyümölcseként –
az iskolakezdésre már korszerű körforgalom
segíti közlekedésünk biztonságát az 51-es
számú főúton, az Elemi Iskola kertjében pe-
dig egy minden igényt kielégítő új épület
várja majd a pedagógusokat és a három osz-
tálynyi gyermeket, hogy a következő tanév-
ben oktató és nevelő munkájuknak helyet
biztosítson. Mindemellett biztonságosabbá
tesszük az Elemi Iskola villamoshálózatát,
szépítjük az óvodáink udvarait, valamint a
tornacsarnok tűzvédelmi rendszerét is – a
hatályos szabályozásoknak megfelelően -
korszerűsítjük, mellyel az alkalmassá válik
– a sporttevékenységen túl – egyéb közössé-
gi programok lebonyolítására is. Várhatóan
a szeptemberi hónap folyamán átadásra ke-
rülnek a Kisvarsányt és Nagyvarsányt össze-
kötő út 51-es úttól a Búza utcáig, valamint
az Arany János utca Kossuth Lajos utcától a
Vasút sorig terjedő felújított szakaszai. 

Ahogy azt többségünk tudja, 2014 ősze ön-
kormányzati választásokat is hoz. A törvényi
változások értelmében és az Önök jóvoltából
jómagam ezen már nem fogok megmérettet-
ni. Mindazonáltal bízom benne, hogy Duna-
varsány polgárai az eddigi sikeres munka és
együttműködés folytatása mellett döntenek.

Meggyőződésem, hogy az elmúlt közel egy
évtizedes közös eredményeink fenntartása és
az új sikerek elérése érdekében a FIDESZ-
KDNP polgármester- és képviselőjelöltjei je-
lentik a garanciát. Gergőné Varga Tünde pol-
gármesterjelölt az elmúlt 4 évben főállású al-
polgármesterként, azt megelőzően pedig több
cikluson át képviselőként bizonyította felké-
szültségét, alkalmasságát és elkötelezettségét
e feladat ellátásához. Az alapvető irány meg-
határozásának és a polgárok érdekeinek fo-
lyamatos képviseletének szolgálatára pedig a
FIDESZ-KDNP jelöltjeinek felkészült és el-
hivatott csapata jelentkezik. A vezetés átadá-
sát követően is kötelességemnek érzem, hogy
országgyűlési képviselőként és dunavarsányi
polgárként munkájukat és szolgálatukat min-
den tudásommal, tapasztalatommal és lehető-
ségemmel segítsem. Nagy feladatok és kihí-
vások várnak ránk, amelyek azonban a kor-
mányzat és az önkormányzat szoros
együttműködésével és a lakosok összefogásá-
val sikeresen megvalósíthatók.

Több mint ezer éves államiságunk és – re-
ménységeink szerint – idén is a magyar asz-
talokra kerülő új kenyérért való hálaadásunk
napja, augusztus 20-a is közeleg. Ennek kö-
zös megünneplésére valamennyi dunavarsá-
nyi polgárt tisztelettel és szeretettel hívok és
várok. 

Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- i. besorolás: egyetemi vagy főiskolai szin-

tű közgazdasági felsőoktatásban szerzett
szakképzettség; gazdálkodási szakon
szerzett szakképzettség; felsőfokú pénz-
ügyi, számviteli szakügyintézői szakképe-
sítés, 

- ii. besorolás: közgazdasági szakképzett-
ség vagy pénzügyi-számviteli szakképesí-
tés; középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: gazdasági elemző- és szakstatisz-
tikai ügyintéző, banki ügyintéző, számító-
gép-kezelői és számítástechnikai szoftver-
üzemeltetői szakképesítés,

- felhasználói szintű számítógépes ismere-
tek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban eltöltött idő,
- költségvetési tapasztalat,
- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
- helyismeret,
- közigazgatási alap, ill. szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
-  részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványt,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: könyvelés (CGR progra-
mok, KGR programok ismerete), beszámoló,
költségvetés összeállításának előkészítése,
számlák érkeztetése, szerződések nyilvántar-
tása, aktualizálása, visszaigénylések elkészíté-
se, OEP szerződésekkel kapcsolatos felada-
tok, analitikus nyilvántartások vezetése, vala-
mint a munkaköri leírásban foglaltak alapján. 

A közszolgálati jogviszony határozatlan időre
szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

illetmény és egyéb juttatás: a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény-
ben foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: 2014. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: a bea-
dási határidőt követő 10 napon belül a Duna-
varsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző-
je dönt.
Az állás az elbírálást követően azonnal be-
tölthető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és
érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez
(dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi
címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. 
A borítékra kérjük ráírni: „Pénzügyi előadói
munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Osztályvezetője (Vágó Istvánné), te-
lefon: 06/24 521-040/123-as mellék.

Pályázati kiírás
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője pályázatot hirdet

pénzügyi ElőADói
állás betöltésére.
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Becsky Miklós Bence Berta Laura Borbély Tamás

Farcsádi Péter AttilaDuhonyi Lili HannaCsurgó BenceCsilus Fanni Zsóf iaCsengeri Zille

Horváth-Kiss PéterHolló MarcellHoffmann Emma IldikóGyöngyösi-Papp
Jázmin és Gergő

Farkas Balázs

Király DorkaKirály Anett CintiaKasza ZsomborJanota Attila BenjáminJaksics Beáta

Kohán VeronikaKányási LiliKocsis LillaKocsis Fruzsina PetraKiss Boglárka

Polgárrá fogadott újszülöttek

Idén is a Városnapok kere-
tében fogadta jelképesen
dunavarsányi polgárrá vá-

rosunk önkormányzata az
elmúlt évben született
gyermekeket. 
A róluk és családjukról ké-
szített fotókat az alábbi-
akban tekinthetik meg
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Lang Emma

Nemes Lea ViktóriaNagy LeventeMohácsi Ede GergelyMiklósi LeventeLippai Flóra

Krasznai EmeseKovács ÁkosKólity Kevin KonrádKojsza Zsombor

Prágai Lili PetraPlaschil BenettPesti BalázsParragh Boróka: Papp József

Szóráth RolandSzládovics MórSzilágyi LeilaSinka Zorka LillaSchrenck Balázs

Tóvári PannaTóth Emánuel PéterTerék Tibor VajkTakács MartinSzűcs Bence



DUNAVARSÁNYI NAPOK



DUNAVARSÁNYI NAPOK képekb
en
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A cserkészek fogadalomtétele
és kopjafaavatás a Trianon Emlékparkban

A Dunavarsányi Majorette
és Tánc  Egyesület zenés reggeli ébresztője
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Dunavarsány a 10 éves
várossá válás apro-

póján kiállítást szervez az ősz
folyamán. 
Ebből az alkalomból kérjük

a Tisztelt Lakosságot, hogy ha
valakinek van a birtokában a
településünk intézményeirő l,
tereiről, nevezetességeiről bár -
milyen fotó, azt legyen szíves
eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal titkárságára. 
A képeket másolás után

visszaszolgáltatjuk a tulaj-
donosának.

Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt

és kedves családját

a 2014. szeptember 27-én tartandó

SZÜRETI FELVONULÁSRA,

valamint a Dunavarsány

VÁROSSÁ AVATÁSÁNAK
10. évfordulója

alkalmából rendezett
nagyszabású ünnepségre.
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Június 8-án, vasárnap pünkösdi koncerttel ünnepelte fenn-
állásának 5. évfordulóját a Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Az ünnepi mûsorban közremûködött Kertesi Ingrid opera-

énekesnô (Bartók-Pásztory-, Liszt Ferenc- és Artisjus-díjas
érdemes mûvész), Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonamûvész,
valamint a dunavarsányi énekkarok.

Az eseményt Dr. Bóna Zoltán tiszteletes gondolatai nyitották
meg, majd Csobolyó Miklósné, a Soli Deo Gloria Közösség veze-
tôje értékelte az alapítás óta eltelt idôszakot.

Ötéves a Soli Deo Gloria Közösség

Kertesi Ingrid és Teleki Miklós

Dr. Bóna Zoltán Csobolyó Miklósné
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Egyházmegyei találkozónak adott otthont Dunavarsány

Az eseményt idén városunkban rendez-
ték meg „Aggiornamento! Újuljatok meg
lélekben!” mottóval.

Különös aktualitást adott az alkalom-
nak a két nemrégiben szentté avatott nagy
pápa, XXIII. János és II. János Pál „kö-
zelsége”, hiszen a találkozó fő helyszíne
a XXIII. Jánosról elnevezett plébánia
volt, ahol a látogatók megtekinthették II.
János Pál vérereklyéjét.

A találkozó meg-
rendezésében részt
vett a plébániához
tartozó három má-
sik helység, Ápor-
ka, Délegyháza és
Majosháza is.

A találkozó kere-
tében Beer Miklós
megyéspüspök ün-

nepélyesen föl-
szentelte és meg-
nyitotta az újonnan
épült dunavarsányi
plébániaépületet és
a közösségi házat.

Szent XXIII. Já-
nos munkásságáról
és a II. vatikáni zsi-
natról Tarnai Imre kanonok, nagyoroszi
esperes-plébános tartott előadást. A kato-
likus társadalmi tanítás időszerűségéről

pedig Bethlen István, a dunavarsányi
egyházközség világi elnöke beszélt.

Forrás: Magyar Kurír

Tízedik alkalommal került sor a Váci Egyházmegye találkozójára június 28-án,
ahol a hívek megoszthatták egymással Krisztustól kapott kincseiket.

A Közösségi ház átadása

Kalamajka Együttes

Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes

A Közösségi ház

Köszöntő: Kis R. Sándor plébános



Újjáalakuló felnőtt csapatunk ősszel hul-
lámzó teljesítménnyel a mezőny köze-

pén, a 7. helyen fordulva várta a tavaszi
idényt. Fiatal csapatunk számára az őszi sze-
zon első sorban a felnőtt bajnokságok légkö-
rének a megszokása miatt volt fontos, amit
szép győzelmek és nem várt vereségek egya-
ránt jellemezetek. A téli alapozás után már fél
év „rutinnal” a hátuk mögött a fiúk tavasszal
lényegesen jobban szerepeltek: 13 mérkőzés-
ből 10 győzelmet arattak! A két első helyezett
csapattól (Taksony II. és Bugyi ASE) elszen-
vedett vereségek is inkább a rutintalanságnak
voltak köszönhetők. Így a bajnoki év végére
csapatunk feljött az 5. helyre, épp hogy leszo-
rulva a dobogóról. Köszönetet mondunk Piri-
si Sándor vezetőedzőnek, aki a csapattal ezt
az eredményt elérte.

Az ifjúsági (hivatalos nevén U21-es) csa-
pattól azt vártuk, hogy ismételjék meg az elő-
ző szezonban elért 2. helyüket. A fiatal edző
(Pirisi Dani csak 1-2 évvel idősebb a focistái-
nál) első bajnoki évében rögtön sikert aratott:
a Tárnok együttesétől épphogy lemaradva a
csapat ismét ezüstérmet szerzett, melyhez
minden varsányi szurkoló csak gratulálni tud!
A DTE vezetősége záró vacsorát szervezett az
idény végén a focistáknak. Az edzők értékel-
ték a csapatok munkáját a bajnokságban, és a
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó játéko-
sokat külön megjutalmaztuk. Ezen az esemé-
nyen került sor a második helyezésért járó ok-
levél és az érmek átadására. 

Váraljai Ádám János a 13 góllal ebben a
szezonban gólkirályi címet is elért a II. osztá-

lyú bajnokságban, az ezzel együtt járó okleve-
let is ünnepélyesen átadhattuk neki.

A serdülők (U14-es csapat) Farkas Tamás
irányításával becsületesen felkészülve azt a
célt tűzték ki, hogy az általában 1 évvel idő-
sebb ellenfelek között a középmezőnyben vé-
gezzenek. Ez lényegében sikerült is, reméljük,
hogy a következő szezonban további előrelé-
pést könyvelhetünk majd el. 

A Bozsikosokat (6-11 évesek) továbbra is
Pirisi Sándor és Pirisi Dániel edzették. A gye-
rekek szépen szerepeltek a különböző torná-
kon, reméljük, hogy pár év múlva már az
utánpótlás bajnokságokban láthatjuk őket.

A nyáron a felnőtt csapat edzőjét, Pirisi
Sándort kedvezőbb anyagi feltételeket ígérve
megkereste régi egyesülete, a Ráckeve, ezért
új edzőt kellett keresnünk, akit Patkó György
személyében találtunk meg. A fiatal (29 éves)
szakember megyei I. osztályban játszik, de
mellette elkezdte építeni edzői karrierjét, az
UEFA „B” licensz megszerzése után most az
„A” licenszes képzésbe vágott bele. Az eddigi
utánpótlás csapatok (Dunaharaszti és Érd)
után most a pályafutása során először irányít
majd felnőtt csapatot. Mint előzetesen el-
mondta, ő elsősorban a jelenlegi felnőtt csa-
patra szeretne építeni, amelyből lapzártáig
Kovács Norbert távozott (szintén Ráckevére). 

Feltétlenül szólni kell még arról, hogy a ta-
valy megújult környezetet tovább fejlesztet-
tük: a leginkább rossz füves felületeken, min-
tegy 300 m2-en gyepszőnyeget terítettünk le,
ezzel is javítva a pálya minőségét.

Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 7. szám14

SIKERES TAVASZI IDÉNY A FOCISTÁKNÁL

2014. április, május, június hónapban
születettek névsora

Ambrus Flóra április 11.

Bákai Nanda Zsanin április 11.

Wágner Dorina április 26.

Papp Nóra május 4.

Kalapács Kristóf május 5.

Szép Ádám május 18.

Gesztesi Gábor május 23.

Bóna Zoltán Ambrus május 25.

Udvardi Norina május 26.

Hőgerl Panni május 30.

Petróczy-Jantsek Márton május 31.

Friss Boglárka Virág június 3.

Kas Robin Erhard június 4.

Pillmayer Laura Veronika június 7.

15. Kovács Máté június 12.

16. Király Anna Jázmin június 15.

17. Orosz Ádám június 23.

18. Plausin Virág június 26.

2014. június hónapban
házasságot kötöttek

Katona Csaba
Varga Antal

–
–

Talcsand Tünde Zsuzsanna
Papp Erika

2014. június hónapban
elhunytak névsora
Bognár Mihályné élt 91 évet
Kiss József élt 76 évet
Királyfalvi József Ferenc élt 71 évet

Álljon itt a végén a cikknek az ezüs-
térmes U21-es csapat és az ötödik

helyezést elért felnőtt csapat névsora,
mindazoké, akik ebben a szezonban pá-
lyára léptek:

U21: Gyalog Zoltán, Debreceni Ben-
ce, Bathó Károly, Szűcs Tamás, Ézsiás
Barnabás, Koterkó Viktor, Alberczki
Attila, Gerzsenyi Máté, Váraljai Ádám

János, Forgó Rajmund, Lipcsei Viktor,
Pöttendi József, Székely Dávid, Müller
Ákos, Dobruczky Attila, Muzslai Dáni-
el, Fűri Dániel, Fűri Adrián, Vörös Ta-
más, Kocsis Dávid Ferenc, Kiss Ádám,
Nemes Csongor.

Felnőtt: Kertész Róbert, Kalmár
Gergely, Vörös Zoltán, Nagy Miklós,
Lázár Róbert, Bathó Ákos, Pirisi Dáni-

el, Molnár Krisztián, Kovács Norbert,
Somogyi Sándor, Faragó Krisztián,
Kardos József Tamás, Ernszt Roland,
Molnár Martin, Farkas Tamás, Mol-
nár Ferenc, Papp Tibor, Perger Zsolt,
Mongyi Zoltán, Schubet Roland Zol-
tán, Antoni János, Pleszkáts Péter.

A DTE vezetősége

A 2014. évi felnôtt III. osztályú
bajnokság tavaszi szezonjának

eredményei:

Dunavarsány - Inárcs 3-1
Taksony II. - Dunavarsány 3-1
Dunavarsány - Tatárszentgyörgy 3-0
Dunavarsány - Szigetszentmárton 4-2
Dabas-Gyón - Dunavarsány 1-3
Dunavarsány - Szigetcsép 3-1
Szigetbecse - Dunavarsány 4-7
Dunavarsány - Újhartyán II. 15-1
Kiskunlacháza - Dunavarsány 3-1
Dunavarsány - Ócsa 1-0
Bugyi ASE - Dunavarsány 5-3
Dunavarsány - Érdi VSE II. 4-1
Táborfalva - Dunavarsány 1-2

A 2014. évi U21 II. osztályú
bajnokság tavaszi szezonjának

eredményei:

Dunavarsány - Dömsöd 3-0
Dunavarsány - Pereg 8-1
Délegyháza - Dunavarsány 2-3
Tárnok - Dunavarsány 3-0
Dunavarsány - Halásztelek 3-2
Sóskút - Dunavarsány 2-3
Dömsöd - Dunavarsány 2-3
Pereg - Dunavarsány 4-11 
Dunavarsány - Délegyháza 9-1
Dunavarsány - Tárnok 1-1
Halásztelek - Dunavarsány 2-0
Dunavarsány - Sóskút 3-4
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DUNAVARSÁNY APRÓBANKözérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna

KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350

SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014

WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464

ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150

ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT
06/24 483-352

MAGÁNYOS IDÔSEKET SEGÍTÔ
ALAPÍTVÁNY
06/24 486-023

OKMÁNYIRODA-DUNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481

ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
06/30 987-2850

PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040

POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279

RENDÔRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680

DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905

MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660

GYEPMESTER
06/20 964-3025

POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15

DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128

MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546

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

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszol-
gálat hétvégén is. 
Tel.: 06/30 376-1796

• GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Biró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• Üveges!
Tel.: 06/20 343-0968 (Dunavarsány, Görgey u. 6/a.)

• Redőnyjavítás rövid határidőre, garanciával.
(Egyhez is kimegyek.)
Tel.: 06/20 364-2383

• Parkettás munkák, szolid árak!
Tel.: 06/30 354-3769

• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs
otthonában!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• Felveszünk női-férfi takarítókat azonnali 
kezdéssel a Dunavarsányi Ipari Parkba.
Tel.: 06/70 568-1455

• Eladó 2 db hűtőszekrény, 1 db beépíthető gáz- (4 égős), 1
db elektromos beépíthető sütő, 1 db elszívó.
Tel.: 06/30 341-1229, 06/20 237-0092,
06/24 484-948 (este), szép, egészséges kiscicák elvihetők!

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.
FELNÔTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idôben
06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erôspusztán: 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 idôben 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
Petôfi lakótelep 4.
rendelési idôben
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 idôben 06/24 473-054
Rendelés:H, Cs, P:9-12;
K:14-17; Sz:11-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben
06/24 473-327
Rendelés: H:15-18; K:9-10
Egészségház, 15-17 Orvosi
rendelô; Sz, Cs:15-18; P:14-17
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának hivatalos lapja.

Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.

Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 06/20 515-0582
Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.

Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.

Következõ lapzárta: 2014. július 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.

Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem
jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondani-
valója ne változzon.

Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-044

Ön is lázad … a koplalás ellen? Kíváncsi, mennyit
ehet büntetlenül?
Mikor, mit és mennyit  ihat és ehet, hogy egészsége-
sebb legyen? 
Ma már létezik olyan vizsgálat, amely a test teljes
és részletes összetételét kimutatja.
A mérést és kielemzést a Magyar Elhízástudomá-
nyi Társaság szakemberei végzik!
Keressen bizalommal!

Venczel Éva
életmód tanácsadó
a Magyar 
Elhízástudományi
Társaság tagja

Tel.: +36/70 377-4119 
E- mail: venczele@gmail.com
Skype: wicaven
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Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy Dunavarsány, Vasút sor 42. 

szám alatt megnyitottuk

ÜGYVÉDI
ALIRODÁNKAT.
Hétfőn, szerdán, pénteken 9:00 és 12:00, 

kedden és csütörtökön 13:00 és 17:00 között
várjuk Önöket előzetes bejelentkezés alapján 

ingatlan-, öröklési, családjogi, munkajogi
és cégügyekben.

Elérhetőségeink:
dr. Palotai Eszter 06/30 851-5741
dr. Palotai Edit 06/30 859-4100

A Taksony, Fő út 101. szám alatti irodánkban
továbbra is minden hétköznap délután

fogadjuk Önöket!

§ §


