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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2010. december

sszegző, jubileumi foglalkozást tartott a Petőfi Művelődési Ház Kézimunka Szakköre december 6-án, amely
esemény egyben jubileumi ünnep is volt. Nem csoda hát, ha
a város elöljárói mellett a tagság is szép számmal képviseltette magát.

Ö

r. Kun Lászlóné ötlete és segítsége nyomán
2000-ben alakult meg a Szakkör 18 fővel.
Az elmúlt tíz év során 17 alkalommal rendeztek kiállítást, kezdetben a művelődési házban, majd később a Helytörténeti Múzeumban. Egy alkalommal Gemmingenben, egyszer pedig Szalócon tartottak kiállítást. Minden évben elviszik munkáikat a soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házba a Független Női Szövetség kézimunka kiállítására.
A Szakkör aktív, közreműködő munkájával nyitotta meg újra kapuit 2008-ban a Helytörténeti Múzeum, és részt
vettek az akkor kiadott Dunavarsányi Kalendárium gyűjtőmunkájában és terjesztésében.
Több mint 25 alkalommal szerveztek autóbuszos kirándulást, múzeum- és színházlátogatást, melyeken – a tagságon felül – számos varsányi lakos vett részt.
Hosszú évek óta a Szakkör által készített díszekkel öltöztetik fel a város karácsonyfáját. Jó kapcsolatuk van a
Népdalkörrel, a többi civil szervezettel és az Árpád Fejedelem Általános Iskolával. Az iskola vezetőivel és tanáraival szervezik meg a gyerekek helyi múzeum-látogatásait annak érdekében, hogy a kihelyezett osztályfőnöki órákon
a nebulók megismerhessék településük történetét.
A Dunavarsányi Napló szerkesztősége ezúton mond köszönetet a Szakkör eddigi szolgálatáért, s egyúttal kívánja, hogy még sokáig örvendeztesse meg munkájával a város lakosságát és csapatuk tagjait.

Dunavarsány minden Lakójának

áldott, békés karácsonyt és
boldog újesztendőt kívánok a
képviselő-testület tagjai, a városháza
dolgozói és a magam nevében!
Bóna Zoltán polgármester

Meghívó

D

2011. január 29-én a dunavarsányi Sportcsarnokban
ismét Banyabált rendez
a Lányok Asszonyok Klubja.
A zenét
Stark Ferenc és Nagy László szolgáltatja,
akik már sok Banyabálon húzták a talpalávalót.
Minden leányt és asszonyt szeretettel hív és vár a
Lányok Asszonyok Klubja!
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TESTÜLETI HATÁROZATOK
– 2010. december 7-ei rendkívüli,
nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület az Önkormányzat
2011-2016. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint a
2011. évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét elfogadta.
2.) A testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat újabb 6 hónapos időtartamra elektronikus médiaszolgáltatási
szerződést köt a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel, és felhatalmazta
a Polgármestert a szerződés aláírására.
3.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy
az Önkormányzat újabb 4 éves időtartamra – 2011. január 1-jétől 2014. december 31-éig – szerződést köt a HighSound System Bt.-vel a Dunavarsányi
Városi Napok technikai kivitelezésére
1.091.500 Ft értékben. Felkérte a Polgármestert, hogy az összeget az „egyéb
üzemeltetés” költségsoron a tárgyév
költségvetésében szerepeltesse, valamint a vállalkozói szerződést írja alá.
4.) A testület megalkotta a 2011. évi
Munkatervét, valamint meghatározta
a közmeghallgatások időpontjait. Ennek értelmében Dunavarsány Város
képviselő-testülete 2011. március 8án (kedden) Kisvarsányban, október 4-én (kedden) pedig Nagyvarsányban tart közmeghallgatást.
5.) A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a belvizes, talajvizes területeken az Önkormányzat Polgármeste-

ri Hivatala az elvégzett felmérések
alapján műszaki beavatkozást végezzen, valamint az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésében a munkákra
6.400.000 Ft + ÁFA összeget a közutak fenntartása költségvetési soron
elkülönítsen.
6.) A testület a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására KKK csomópont 2010.” jelű pályázaton indulni kíván az 51-es főút
és az 52101-es út kereszteződésében
lévő kiemelten balesetveszélyes csomópont körforgalmú átépítésének
szándékával. A csomópont engedélyezési terveinek elkészítésével a TURATerv Mérnökiroda Kft.-t bízta meg
1.000.000 Ft + ÁFA összegben. A pályázat megírására a BR-Bau Bt.-t kérte fel 200.000 Ft + ÁFA összegért.
Felhatalmazta a Polgármestert a szerződések megkötésére.
7.) A képviselő-testület a településre eső
szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan bruttó 1.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalt. Felkérte a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást, hogy a
szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa
el. Egyúttal felhatalmazta a Polgármester a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására,
és a földi valamint légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére.

Elsôfokú belvízvédelmi készültség Dunavarsányban

L

apzártánk után érkezett a hír, hogy városunk polgármestere, Bóna Zoltán december 8-án 15.30-kor elrendelte az elsőfokú belvízvédelmi készültséget a hetek óta
tapasztalható rendkívül magas bel- és talajvíz miatt.
Ennek értelmében mostantól 24 órában működik telefonos ügyfélszolgálat, melyen a beruházási osztály munkatársa, Vígh Antal Rókus várja a lakossági bejelentéseket. A szám: 06/70 339-1538.
Ezen kívül a Városgazdálkodási Kft. munkatársai is rendelkezésre állnak, és további
két szivattyú üzembe állításáról gondoskodik az önkormányzat.
Információink szerint a ráckevei kistérségben eddig két további településen, Makádon és Ráckevén rendeltek el a városunkhoz hasonló, elsőfokú belvízvédelmi készültséget.
Szerk.

A

Új vezérigazgató a DTV Zrt. élén

Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a társaság 2010. december 9-én
megtartott közgyűlése személyi kérdésekről döntött.
A társaságot több mint 10 éven keresztül vezető Ladjánszky László - akinek a munkáját a tulajdonosok nagyra becsülték és megköszönték - közös megegyezéssel távozik a cég éléről.
A társaság a vezérigazgatói feladatok ellátásával 2011. január 3-ától cégvezetői
minőségben Ács Sándor urat választotta meg.

– 2010. december 7-ei rendkívüli,
zárt ülés –
8.) A képviselő-testület a IV. számú védőnői körzet iskolavédőnői és területi
védőnői feladatainak ellátásával 2011.
január 17. napjától Ráczné Géczi
Krisztinát bízta meg.
9.) A testület az Önkormányzat tulajdonában
lévő 4521 hrsz.-on fekvő Egészségház
megnevezésű ingatlanát korlátozottan
forgalomképes vagyonelem helyett forgalomképes vagyonelemmé minősítette.
10.) A képviselő-testület az eddigi
200.000.000
Ft-os
hitelkeretet
300.000.000 Ft, azaz Háromszáz millió
forint összegre emelte. A hitelkeret
megemelésének időtartamát 2010. december 10. napjától, 2011. március 31.
napjáig határozta meg. A hitelkeret öszszege 2011. április 1-jén az eredeti szerződés szerinti összegre csökken vissza.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját
bevételeket ajánlotta fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
11.) A testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Brentwood Kft. tulajdonában lévő 4529 és
4530 hrsz.-ú ingatlanok (Egészségház
előtti ingatlan) területcseréjére vonatkozóan csereszerződés kerüljön aláírásra az
Önkormányzat és a Brentwood Kft. között
a területen játszótér és parkoló kialakításának céljából. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a csereszerződés aláírására.

Csalók házalnak a
Családsegítô nevében!
ájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a Dunavarsány és
Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tudomására
jutott, hogy nevünkben ismeretlen emberek azzal keresik fel a lakosságot, hogy felkínálják áruikat megvételre, így jutva be a lakásokba.

T

A Szolgálat kéri a családokat,
hogy ismeretlen személyeket ne
engedjenek be otthonaikba, és ne
higgyék el, hogy a Családsegítő
Szolgálat küldte őket!
Dunavarsány Környéki
Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
okszor írtuk a múltban, hogy az
„országos helyzettõl eltérõen”, az
„országos helyzethez viszonyítva”
nálunk ez vagy az egy kicsit jobban megy.
Nálunk nem kellett státuszt csökkenteni,
nem kellett támogatást csökkenteni stb. Sajnos az országos talajvíz és belvíz megpróbáltatások bennünket is sújtanak. A sok százezer hektár között ott vannak a mi földjeink is, a sok ezer elöntött pince között ott
vannak a mi pincéink is, az ázó, nedvesedõ
falak között ott vannak a mi falaink is.
Többnyire mi is tehetetlenek vagyunk
ugyanúgy, mint mások. A természet erõivel
sokszor csak szélmalomharcot vívunk,
vagy jobb esetben reménységgel várjuk a
vizeket felszárító szeleket. Az elõrejelzések
szerint azonban még sokáig kell együtt élnünk ezzel a helyzettel. Kívánjuk, hogy
legalább rosszabb ne legyen, s ha tehetünk
valamit, azt meg fogjuk tenni.
A természeti megpróbáltatás mellett a
közeljövõben kell szembenézni annak a
döntésnek az ódiumával, amely a V8-as eladásában áll. A tulajdonosok bizonyára
örültek az eladási árnak, a város azonban

S

nagyon rosszul járt. Most milliárdos nagyságrendben tudjuk majd visszavásárolni,
vagy tétlenül végignézzük, hogy a területet
felparcellázzák, technikai, szociális és kulturális infrastruktúra nélkül benépesítik, s
ezzel a konfliktusok, elégedetlenségek beláthatatlan sorát, kezelhetetlen feszültségek
mindennapos kínját zúdítják a városra. Ez
utóbbit mindenféleképpen igyekszünk elkerülni. Nehéz tárgyalásokkal isszuk az
emberi kapzsiságot sem nélkülözõ lelkiismeretlen és felelõtlen döntés következményeit.
Mindazonáltal nem feledkezünk meg a
már itt élõk megbecsülésérõl. Rendeletmódosítással GYES-kiegészítést adunk az
édesanyáknak, s a szükséges áremeléseket
az infláció körül igyekszünk tartani.
Örömhírként vesszük tudomásul, hogy
egy nagy összegû pályázat elnyerésével
remélhetjük, hogy jövõ év végére sokkal
jobb lesz városunkban az ivóvíz minõsége.
Címzett pályázatról van szó, tehát az öszszeg másra nem használható, de erre is
szükségünk van. Városunk külsõ megjelenésére is igyekszünk adni. Tárgyalunk a

Félmilliárdos
támogatást
nyert városunk

E

gyik legfontosabb nemzeti kincsünk az ivóvíz,
amelynek minõségére – az uniós csatlakozásunkat követõen – rendkívül szigorú elõírások léptek
hatályba.

A Környezet és energia operatív program keretében dunavarsány Város Önkormányzata ivóvízminõség javítási projekt megvalósítására 491.619.600
forintnyi támogatást nyert.
2007 decemberében Dunavarsány és Szigetszentmárton
közösen ivóvízminõség javítási beruházás finanszírozására
pályázatot nyújtott be. Az elsõ fordulót még 2009-ben sikerült elnyerni, és a feszített munkákat az idei év végén siker
koronázta. Városunk 90%-os támogatással 491.619.600 forint pályázati támogatás nyert. A projekt keretében a
meglévõ elavult víztisztító berendezések teljes cseréje valósulhat meg. A kutakból nyert víz tisztítását egyetlen kezelési fázisban, modern vastalanító és korszerû arzénmentesítõ
szûrõblokkban valósítjuk meg.
A támogatás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz
minõsége – legkésõbb 1 év múlva – az Európai Uniós határértékeknek teljes mértékben megfelel majd.
Polgármesteri Hivatal

Magyar Postával, hogy annak helyén egy
tetszetõs teret tudjunk kialakítani. A sokat
emlegetett Városháza építésének ügye
stagnál. Józansággal kezeljük ezt a tervet
is, és nem fogjuk városunkat olyan helyzetbe hozni, amit nem tudunk kezelni.
Hálásan mondok köszönetet mindazokért a városunkban zajló programokért,
amelyekkel intézményeink és közösségeink mindannyiunkat gazdagítottak.
Advent sem mentes sem a feladatoktól,
sem a megpróbáltatásoktól, sem a problémáktól. Így van ez egyéni és közösségi
életünkben egyaránt. Akik azonban tudják,
hogy Karácsonykor életünk és halálunk
végsõ kérdésének megoldása nyert megtestesülést, azok bátor reménységgel tekintenek azokra a feladatokra, amelyeket itt és
most nekik kell megoldani. Ezzel a bátor
reménységgel tekintsünk az év hátralevõ
részének és az újesztendõnek teendõire, és
azoknak már puszta elvégzése is jelentsen
számunkra örömöt és békességet.
Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

ÜgyFéLFogAdáS Az ÜNNepeK ALAtt
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket,
Dunavarsány Lakosságát, hogy
2010. december 27-e és december 31-e között
a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel,
az Irodákon pedig ügyeleti rendszer mûködik a megszokott
munkarendben:
Hétfõ: 7.30-17.30 Kedd: 7.30-15.30 Szerda: 7.30-16.00
Csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-13.00
Részletes információt
a 06/24 521-040-es központi telefonszámon kérhetnek.

Hóügyelet
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2010. november
1-je és 2011. február 28-a között tart hóügyeletet, melynek
telefonszáma: 06/70 456-3775 (Tiefenbeck László).
A város területén meghatározott sorrend alapján történik majd
a hó eltakarítása. Elõször a gyûjtõ utakon, az intézmények
elõtti utakon és a városközpontban takarítunk. A havat akkor
kezdjük el kotorni, amikor annak vastagsága eléri az 5 centimétert. Sózni – homok és só keverékével – csak indokolt
esetben a gyûjtõ utakon és a fokozottan balesetveszélyes
útkeresztezõdésekben fogunk. Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy a hóeltakarítás érdekében ebben az idõszakban ne
parkoljanak az úttesten és az útpadkán.
Városgazdálkodási Kft.
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talajvízproblémák dunavarsányban
Az idei év csapadékos idõjárása az egész országban megemelte a talajvíz
szintjét. országosan a települések 40%-a erõsen, mintegy 80%-a pedig valamilyen mértékben veszélyeztetett az áradásoktól, bel- és talajvizektõl.
A belvíz az ország 45 %-át, fõként az Alföldet érinti. Külterületeken a
helytelen mezõ- és erdõgazdasági mûvelés, belterületeken a mély
fekvésû területek beépítése okoz belvízkárokat.
agyarország körülbelül egynegyede
olyan mély fekvésû sík terület, amelyrõl természetes úton nem folyik le a víz. A
síkvidéki vízrendezés célja a mély fekvésû
területeken összegyûlõ, hóolvadásból és
esõbõl, valamint feltörõ talajvízbõl keletkezõ
elöntésektõl, az ún. „belvizektõl" való mentesítés.
Felröppentek olyan téves hírek, miszerint a
szennyvíztelep mellett kiöntözött tisztított
szennyvíz emeli meg a talajvíz szintjét. Nos, a
talajvíz szintje nem ezért emelkedett meg, az

M

ájékoztatom Önöket, hogy
egy külföldi befektetõk által
alapított Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, mint felperes által Dunavarsány Város
Önkormányzata, mint alperes ellen benyújtott
keresetére megindult a bírósági eljárás a V8-terület néven ismert, közel 43 hektáros, jelenleg
belterületi szántó mûvelési ágú, önkormányzati
tulajdonú földterület ügyében. A keresetben a
felperes 1 milliárd forintot meghaladó kártérítést, a kártérítés kamatainak megfizetését kérte,
továbbá marasztalni kérte az alperest a
perköltségben és a jogi képviselõ munkadíjában.

T

évek óta nem okoz problémát a városban,
ugyanakkor a tisztított szennyvíz kiöntözése
1998. óta folyik.
Dunavarsány területe 22.524.903 m2.
Minden mm-nyi esõ 22.525 m3 csapadékot
jelent városunkban. Ez 45 darab 25 m-es
úszómedence vízmennyisége. Idén szeptember végéig Magyarországon átlagosan több
mint 1.000 mm csapadék hullott. Ez Dunavarsányban 22.525.000 m3 esõt jelent, ami
több mint 45.000 úszómedencében lévõ vízmennyiségnek felel meg.

A szennyvíztelep átlagosan napi 2.500 m3
szennyvizet fogad, ami éves szinten 912.500
m3. Ha minden köbméter tisztított szennyvizet
Dunavarsányban helyeznénk ki, akkor ez a
mennyiség az éves esõnek csupán 4%-a. Másképp fogalmazva, 1 m talajvízszint emelkedésbõl maximum 4 cm írható a Dunavarsányban tisztított szennyvíz kihelyezésének
számlájára.
Az elmúlt hónapokban leesett rendkívül
nagy mennyiségû csapadékvíz miatt sajnos
az erõspusztai út környezetében a belvíz
szintje jelentõsen megemelkedett.
A talajvíz a bekötõút burkolatát több
ponton alámosta, és a kialakult gödrök, kátyúk folyamatosan vízzel borítottak.
A végleges helyreállítás idejéig az erõspusztai bekötõutat kizárólag a gépjármû
forgalom elõl lezárjuk. A gyalogos és kerékpáros közlekedést a bekötõút teljes hosszában folyamatosan biztosítani fogjuk.
Polgármesteri Hivatal
lek kötelesek az érvénytelen
rendelkezést érvényessel pótolni, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a
szerzõdést nem kötötték volna meg.”.
Tehát a jelenleg regnáló önkormányzat köteles lenne a
hivatkozott elõszerzõdések alapján a belterületbe vont, és
a mezõgazdasági mûvelés alól kivont V8-területet a
külterületi, szántó mûvelési ágú földterületek megvásárlására letétbe helyezett és kifizetett durván 260 millió forint
vételár ellenében elidegeníteni az Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság részére, miközben a 2008 végén igazságügyi ingatlanforgalmi szakértõvel készíttetett
értékbecslésünk alapján a mezõgazdasági mûvelés alól kivont V8-terület forgalmi értéke a belterületbe vonást
követõen 900 millió – 1 milliárd forint közé tehetõ.
A fentiek alapján a jelenleg regnáló önkormányzat
döntéshozóinak meg kellene kötniük úgy az
adásvételi szerzõdést a belterületbe vont és a
mezõgazdasági mûvelés alól kivont V8-területre,
hogy nem veszik figyelembe a feltûnõ értékaránytalanságot, és ezzel megvalósítják a közvagyon terhére a hanyag vagy hûtlen kezelés büntetõjogi tényállását. Dunavarsány Önkormányzata a korábbi felelõtlen
döntések következtében kialakult jogi helyzetet megpróbálta
tárgyalásos úton, jogszerûen rendezni, aminek keretében
kezdeményezte az álláspontja szerint jogszabályba ütközõ
elõszerzõdések felülvizsgálatát, és tájékoztatta az
Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaságot, hogy
megköti az adásvételi szerzõdést a belterületbe vont és a
mezõgazdasági mûvelés alól kivont V8-területre az ingatlan
tényleges – értékbecslésen alapuló – forgalmi értékén, továbbá ha a beruházó anyagiakban hozzájárul területfejlesztési
szerzõdés keretében, a tervezett területfejlesztés arányában a
területegységre esõ közmû- és intézményi infrastruktúra fejlesztéséhez. A jogügylet ezen az alapon való rendezése az
Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaságnak nem volt
megfelelõ, és benyújtotta keresetét az elõszerzõdésekben kikötött bírósághoz a fent ismertetett tartalommal.
A bíróság jogerõs döntése az ügyben 2011 januárjában
várható.
dr. Szilágyi Ákos
jegyzõ

Önkormányzatunk a közvagyon védelmében szállt síkra

Az ügy egyike a múltból örökölt, a termõföldrõl szóló
1994. évi LV. törvény „kijátszására irányuló” spekulációs,
látszólag önkormányzati érdekeket szolgáló, de a
valóságban azokat súlyosan sértõ - ténylegesen kizárólag
magánszemélyek és belföldi jogi személy profit érdekeit
elõnyben részesítõ, és a keletkezõ közvagyon fokozott védelmét figyelmen kívül hagyó - jogügyleteknek.
A történet elõzményei 2004-ig nyúlnak vissza, amikor a
fenti területen körülbelül 70 magánszemélynek volt külterületi szántó besorolású ingatlan tulajdona osztatlan tulajdonközösség formájában. Az ekkor regnáló önkormányzat megoldandó az e területtel kapcsolatos, több magánszemély
által megfogalmazott kérést, hogy kerüljenek megvásárlásra, persze a tényleges ingatlanértéknél jóval magasabb áron
a külterületi szántók - úgymond területfejlesztés címén,
tõkével rendelkezõ beruházó bevonásával kívánta rendezni
a terület jövõbeni jogi sorsát, mivel az önkormányzatnak az
ingatlanok megvásárlására és fejlesztésére nem volt költségvetési forrása. Igen ám, de volt egy apró bökkenõ, a
földtörvény szerint belföldi jogi személy és jogi személyiség
nélküli más szervezet termõföld tulajdonjogát – a Magyar
Állam, az önkormányzat és a közalapítvány kivételével –
nem szerezheti meg. Itt tûnik fel a történetben az a
befektetõi kör, amelyik gyümölcsözõ profitszerzési
lehetõséget keresve, egy ingatlanközvetítõn keresztül eljutott Dunavarsány Önkormányzatához és jelezte, hogy érdekli a „terület fejlesztése”. A látszólagos közös cél szente-

sítette az eszközt, megszületett a jogi konstrukció, úgymond
az önkormányzat érdekében álló „területfejlesztés”
megvalósítására. A befektetõi kör megalakította az
Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaságot, mint
belföldi jogi személyiségû gazdasági társaságot 2004
augusztusában, majd megkötötték azokat a perbeli
elõszerzõdéseket, amelyek már megvalósították a földtörvény megkerülését, és megalapozták volna – az azok
alapján megkötendõ végleges adásvételi szerzõdés esetleges aláírásával – a közvagyon terhére elkövetett hanyag
vagy hûtlen kezelés büntetõ törvénykönyvi tényállását.
Az elõszerzõdéses keretek között az Ingatlanfejlesztõ
Kft. ügyvédi letétbe helyezte a fenti terület megvásárlásához szükséges vételárösszeget, amely magasabb volt, mint
amennyiért az adásvételi szerzõdések megkötésének
idõpontjában a külterületi szántóföld területek
értékesíthetõek lettek volna. Így amikor a letétbe helyezett
pénzügyi fedezet terhére megköttettek Dunavarsány Önkormányzata és a magánszemélyek közötti adásvételi
szerzõdések – mivel a földtörvény alapján termõföld tulajdonjogát az önkormányzat megszerezhette –, az azokban
rögzített vételárak a földterületek tényleges forgalmi értékét meghaladták. Így az idegen tõke terhére az önkormányzat tulajdonába került a V8-terület, amelyet a fent
hivatkozott elõszerzõdések alapján belterületbe vonás és a
mezõgazdasági mûvelésbõl való kivonást követõen, miután
az elidegenítési tilalom ezzel megszûnik, az önkormányzat
köteles lett volna az ügyvédi letétbe helyezett összegnek
megfelelõ vételáron elidegeníteni az Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaságnak. A helyzetet súlyosbítja,
hogy az akkor regnáló önkormányzat döntéshozói hozzájárultak ahhoz, hogy a hivatkozott elõszerzõdésekbe bekerüljön az a kitétel, hogy „a felek kijelentik, hogy a jelen
szerzõdést elõzetes tájékozódásuk után, szakértõik bevonása mellett kötötték meg, ezért a szerzõdést minden szempontból értékarányosnak tartják. A felek a szerzõdést
tévedés, megtévesztés vagy feltûnõ értékaránytalanság jogcímén nem kívánják megtámadni. Amennyiben a jelen
szerzõdés bármely rendelkezése a késõbbiek során érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy a fe-
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Adományosztás a vörösiszap sújtotta
településeken

E

Október elején mindenkit megdöbbentett a hír, hogy emberéleteket is követelő katasztrófa történt a Veszprém megyei
Kolontáron, Devecseren és Somlóvásárhelyen. Az emberi felelőtlenség és kapzsiság – párosulva a természet adta rengeteg csapadékkal – senki által nem gondolt vörösiszap tengert
zúdított a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának tározójából a fenti
településekre és a környező földekre. Percek alatt veszett oda
sok család nehéz munkával megteremtett háza és minden vagyona, némelyeknek pedig sajnos a családtagja.

gy emberként fogott össze az
ország a katasztrófa sújtotta települések megsegítésére, már
nem először ebben az évben. A Lányok
Asszonyok Klubja Egyesület (LAK)
összefogva a Soli Deo Gloria Közösséggel november 22-én tartósélelmiszerből és friss disznótorosból összeállított adomány csomagokat vitt az érintett települések szerencsétlenül járt családjainak.

Ott is már várnak ránk a családsegítő szolgálat dolgozói.
Ők is értesítették a családokat az adomány érkezéséről. 50
db élelmiszercsomagot állítottak össze a SDG önkéntesei,
amelyek az előző héten levágott két disznóból készült hurkát, kolbászt, szalonnát tartalmazták. A csomagokból jutott
Kolontárba, Devecserbe és Somlóvásárhelyre egyaránt,
amelyhez biztató és meleg szavakat is kaptak az érintettek
dr. Bóna Zoltán tiszteletes úrtól.
Innen tovább folytattuk utunkat Somlóvásárhelyre, ahol
szintén komoly károkat tett az iszap. Ott az iskola és
könyvtár épületében fogadják és osztják az adományokat.
Ide is jutott a kóstolóból, amellyel ugyanolyan örömet szereztünk a családoknak, mint a két előző helyen

A LAK annak a 24 családnak adományozott cukrot, lisztet, étolajat, kekszet, szalámit, rizst, búzadarát, szaloncukrot és még nagyon sokféle élelmiszert, akik mindenüket elveszítették Kolontáron. Az ottani önkéntesek jó szervezésének köszönhetően mindenki átvette a kb. 20 kg-os
zsákokat. Az érzés leírhatatlan, amit az emberek szeméből
kiolvasott hála vált ki belőlünk. Keveset kérdezve és beszélve állunk a kolontáriak gyűrűjében, és potyognak a
könnyeink a köszönő szavak hallatán. Egy rövid sétát teszünk a legnagyobb kárt ért területen, és indulunk tovább a
„vörös úton” Devecserbe.
Az időjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk az utazás
napján. Borús, esős, hideg nap volt, de a szívünket mégis
melegség járta át, mert láttuk azoknak az embereknek a hálás tekintetét a csomagok átvételekor, akik életük kisebbnagyobb részét, vagy a legdrágábbat, szerettüket veszítették el. Szívesen segítettünk és arra gondoltunk, hogy amit
vittünk, soha ne hozzák nekünk vissza. Se Kolontárról és
Devecserből, se az ország más településeiről.
Hogy ez a nap létrejöjjön, sokak felajánlására, áldozatára, munkájára volt szükség. Ezért most köszönetet mondunk azzal a kívánsággal, hogy minél ritkábban kelljen tragédiákkal szembesülnünk. De ha mégis, akkor legyünk újra készen – magánszemélyek és közösségek külön-külön
és együtt – úgy, ahogyan most tettük.
Gergőné Varga Tünde
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N

ovember 13-án, szombaton az önkormányzat szemétszedési akciót szervezett városunk egész területén egy lakossági összefogás
reményében a tiszta, rendezett Dunavarsányért. A Napló előző számában megjelent felhívásban a lakosság és a civil szervezetek segítségét kértük a lerakók feltérképezéséhez és felszámolásához. A felhívás hatására több lakossági bejelentés is érkezett, főleg a Duna-part
területéről. A civil szervezetek közül a Cserkészek, a Népdalkör, a
Kertbarátok és a Lányok Asszonyok Klubja jelentkezett.
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A nap végére kb. 170 m3 hulladék került zsákba, konténerbe, ami becslésünk
szerint csaknem a fele a település területén található szemétnek, ami összetételét
tekintve rendkívül vegyes volt, a bezsákolt kerti hulladéktól kezdve a veszélyes
hulladékig minden szerepelt a palettán.
A város nevében köszönetet mondok
mindenkinek, aki részt vett, vagy bármilyen módon segítette az akciót. Jó érzés
volt látni, hogy a kezdeti, nem túl lelkes
visszhangok ellenére van helye egy ilyen
kezdeményezésnek. Külön köszönettel
tartozunk Hubai Katalinnak, aki a Dunaparti csapatot szervezte, Bordás Katalinnak az iskolás csapat szervezéséért, Orbán Róbertnek, aki elemózsiával látott el
minket, Gergőné Varga Tündének és
Bordás Évának a tea és szendvicsek készítéséért és végül, de nem utolsó sorban
Vígh Antal Rókusnak, aki végig segített
a szervezésben, és természetesen a fizikai munkában is.
Itt azonban még nincs vége, a jövőre
nézve két dolgunk van. Az egyik, hogy
tavasszal a munkát folytatni kell, hiszen a
szemét fele még kint van. A másik, hogy
a munkát ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk, nem szabad engednünk, hogy
tavaszig újabb kupacok keletkezzenek,
vagy a még meglévők gyarapodjanak.
Ennek érdekében a polgárőrség és az ön-

A munkát megelőző terepbejárás során feltérképeztük az illegális hulladéklerakók pontos helyét a tervezhetőség és hatékonyság érdekében.
November 13-án, reggel 9 órakor mintegy 70 ember gyűlt
össze munkára készen két helyszínen: a kisvarsányi kultúrháznál és a Duna-parton. A kisvarsányi csapat a művelődési ház
környékén kezdte a munkát, és haladt a vasút mentén Taksony
irányába, ahol a legnagyobb lerakó található, a másik csapat pedig a Duna-partot és környékét tisztította.

kéntesek segítségével ezeket a helyeket sűrűn ellenőrizni fogjuk
sőt, néhányat közülük rejtett kamerával fogunk figyelni. A rajtakapott szemetelők a kiszabható legmagasabb bírságra számíthatnak. A szemét egyébként is általában elárulja gazdáját. A
mostani gyűjtés során is sok terhelő bizonyítékot találtunk, ezeket egyelőre nem áll szándékunkban felhasználni.
Reméljük, tavasszal még többen állnak az ügy mellé, és sikerül a várost teljesen megtisztítanunk a szeméttől!
Kohán Balázs
külsős tag, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
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A Duna-partról ismét

Aki azt gondolná, hogy november 13-án, szombaton közmunkások szedték a szemetet dunavarsányban, azok tévednek. A lakóhelyükért tenni
akaró felnőttek, gyermekek töltöttek tele zsákokat mások szemetével.

C

sak itt, lent a Duna-parton több
száz kilót szedtünk össze néhányan. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a centrumból is a segítségünkre sietőknek! Kemény, és igen piszkos munka volt. Jómagam sokfélét
gondoltam közben a szemetelő embertársaimról és felmenőikről, de végül igyekeztem magamban a pozitív gondolatokat
a felszínre hozni. Egy idő múlva mindannyian lelkesen, majdnem, hogy jókedvvel dolgoztunk. Az érem jobbik oldalát
szeretném megosztani Önökkel először.
Jó volt látni a szemétszedők között két
kis óvodás fiút, akik mindketten tudták,
és ki is mondták, hogy ők most védik

lyeket. Az erdő is szinte megkönnyebbült.
Amikor szemetet szedek, amikor lekapcsolom a feleslegesen égő villanyokat,
amikor megpróbálok takarékoskodni a
vízzel, amikor a diákjaimnak ugyanezeket
próbálom továbbadni, akkor mindig egy
cél lebeg a szemem előtt: az unokám unokája is sétálhasson madárfüttyöt hallgatva
egy szép zöld erdőben, legyen tiszta ivóvize, és a világ egzotikus állatairól ne csak
múlt időben meséljen neki az anyukája.
Mindamellett lenne néhány építő javaslatom is az önkormányzat számára:
- tegyék kötelezővé a szemétdíj fizetését az állandó lakosoknak,
- helyezzenek el kamerákat az érintett
helyeken,
- hozzanak szigorúbb rendeleteket a
szemetelők ellen, és próbálják meg be is
tartatni azokat,
- kötelezzék az út melletti vállalkozókat, boltosokat, hogy tartsák tisztán környezetüket,
- a horgászok részére helyezzenek el
rendszeresen ürített szemétgyűjtőket,

a
környezetüket.
Amikor több helyi
lakos autójával elhúzott mellettünk,
és be kellett látnunk,
hogy több segítségre nem számíthatunk, elgondolkoztam azon, hogy miért vagyunk ilyen
kevesen. Sokan azt
mondják, hogy nem
ők szemetelnek, és
amúgy is felesleges
összeszedni, mert
úgyis újra szemét
lesz. Többen rögtön
az önkormányzatot
hibáztatják, hogy
miért nem oldják
meg ők a problémát.
Ezek végül is mind
elfogadható indokok, de ettől a szemét még nem fog eltűnni. Egy idő után
már nem is zavart,
hogy olyan kevesen
vagyunk, csodálatos
érzés volt a takarítás
után végigjárni a korábban szemetes he-

- a hétfőnként erre járó szemétszállító
autó gyűjtse be azt a néhány még egyben
lévő, eldobott zsák szemetet,
- az önkormányzat állítson fel a parton
is hirdetőtáblákat, hogy az itteni lakosság
időben értesüljön a lomtalanításról, zöldhulladék-elszállításról, szemétszedési akciókról.
Utóirat: Köszönjük a szervezőknek a
lehetőséget, hogy részt vehettünk környezetünk védelmében, és köszönjük a finom zsíros kenyeret, teát!
A szemétszedők nevében:
Hubai Katalin
Árnyas utca 19.
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V ol án  m e n e t r e n d (érvényes 2010. december 12-tôl)
forrás: www.volanbusz.hu

Induló
megállóhely

érkezõ
megállóhely

Dunavarsány
(vasútállomás)

BudapestNépliget

Jelmagyarázat:
M

= Munkanapokon
(hétfõtõl péntekig)

N

= Minden nap

I

= Tanítási napokon

A

= Szabad és munkaszüneti
napokon

T

= Tanszünetben munkanapokon
A vonal járatai Budapest
közigazgatási határán belül
a Budapest-bérlettel (BB)
igénybevehetôek.
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indul

érkezik

összidõ

M 04:08
N 04:48
M 04:57
M 05:13
I 05:42
T 05:53
I 06:05
A 06:08
I 06:18
T 06:33
I 06:43
M 06:54
M 07:17
A 07:18
A 08:38
M 09:23
A 10:23
N 11:23
N 12:18
M 13:08
A 13:23
M 14:07
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15:42
16:02
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Vasútimenetrend
Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest –

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest –

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest –

Kõbánya-Kispest
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Kõbánya-Kispest

Dunavarsány

(hétközben)

(hétközben)

(szombaton)

(szombaton)

(vasárnap)

(vasárnap)

indul

érkezik

indul

érkezik

indul

érkezik

indul

érkezik

indul

érkezik

indul

érkezik

03:47
04:46
05:17
05:51
06:14
06:44
07:21
07:44
08:44
09:44
10:44
11:44
12:44
13:44
14:44
15:44
16:44
17:44
18:44
19:44
20:44

04:25
05:25
05:55
06:28
06:55
07:25
07:55
08:25
09:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:25
18:25
19:25
20:25
21:25

04:45

05:25

03:47

04:25

04:45

05:25

03:47

04:25

04:45

05:25

06:32

07:10

04:46

05:25

06:32

07:10

04:46

05:25

06:32

07:10

07:32

08:10

05:17

05:55

07:32

08:10

05:17

05:55

07:32

08:10

09:10

05:51

06:28

09:10

05:51

06:28

08:32

09:10

09:32

10:10

06:44

07:25

09:32

10:10

06:44

07:25

09:32

10:10

10:32

11:10

07:21

07:55

10:32

11:10

07:21

07:55

10:32

11:10

07:44

08:25
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08:25
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17:10
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12:10
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15:10
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18:32

19:10
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19:32
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16:44
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19:32
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20:32
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17:44

18:25

20:32

21:10

21:32

22:10

18:44

19:25

21:32

22:10

18:44

19:25

21:32

22:10

22:32
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19:44

20:25

22:32
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20:44
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23:32

00:10
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21:25
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Meghívó
2010.01.08. Szombat este 7 órakor
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban

az Erdélyiek Baráti Köre és az SDG Közösség

„Mikor Csíkból elindultam - Bukovina” báljára
1830 – 1900
1900- 2000

2000- 2100
2100 –

Vendégvárás
Sebestyén István bukovinai
székely népművész,
mesemondó műsora
Vacsora – Hentestokány
Ropjuk a táncot hajnalig a SICULUS zenekarral,
közben 24oo - Tombola

Innivalót – ha így szereti – ízlésének és szomjának megfelelően hozzon magával
(de gazdag büfével is készülünk).
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő felnőtteknek, 14 év fölötti gyerekeknek 1.000 Ft/fő.
A jelentkezéseket Veres Albert a 06/20 433-0109-es,
illetve Veres Enikő a 06/20 468-1908-as telefonszámon 2011. január 6-áig várja.
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Kik a bukovinai székelyek?
– Egy sokat szenvedett népcsoport talált végre hazát magának –

A

dunavarsányi Erdélyi Baráti Kör tagjaként immár visszatérő vendég vagyok a nyaranta megrendezett verőcei Erdélyi Fesztiválon. A
színvonalas rendezvényen fellépő művészek mindegyike érdekes világot
jelenít meg előadásaiban. Közülük is kitűnik a humoros fordulatokban
gazdag, ízes beszédmóddal előadott tréfás anekdotáival, népmeséivel és
gyönyörű népdalaival fellépő kakasdi székely, a bukovinai székelyek képviselőjeként Sebestyén István.

Ráadásul nem csak énekelni tud szépen
az Andrásfalváról elszármazott, végül Kakasdra került bukovinai székelyek leszármazottja, hanem kiváló mesemondó is! Pedig gyermekkorában az ő szüleinek nem
sok örömben volt részük. A nehéz időkön
átsegítette őket hitük, tisztességük, a hagyományok tisztelete és az éneklés. Erőt
adtak számukra az istenes énekek, a vidámságot sugalló kedves táncdallamok, a
nehéz helyzetet sokféle öniróniával megoldó, bőséges humorral megáldott mesék és
egyéb történetek, melyeket Sebestyén István hagyomány iránti fogékonysága máig
megőrzött. S bár valóban egyre fogy az
idős generáció, amely még az eredeti bukovinai székely nyelvjárást, dallamvilágot,
életformát és gondolkodásmódot hozta magával, Sebestyén István ma már tudatosan
vállalja a hagyomány őrzését, népdal, népmese, népi színjáték, viselet megismertetését és továbbadását – írja róla Tari Lujza
népzenekutató.
A megismerkedésünk után kezdtem utánajárni annak, hogy ez a kevésbé ismert
székely népcsoport hogyan, milyen körülmények hatására került Bukovinába, és Bukovinából az anyaországba.
A bukovinai székelyekre gondolva elmélkedtem el azon, hogy ők a csíki és a háromszéki székelység sarjaként mit őriznek;
hogy miért indult külön pályán az életük,
és miért oly fontosak eredeti hagyományaik, vallásuk, nyelvük, öltözetük és… – egyszóval: a lelkük megőrzése.
Bukovina a Kárpátok észak-keleti lejtőjén Galícia, Moldva és Erdély között terül
el. A szláv eredetű elnevezés bükkerdőt jelent. A madéfalvi veszedelem (1764. január 7.) – SICULICIDIUM (székely irtás) –

után székely-magyarok tömegei menekültek Moldvába, ahol a csángó-magyarok falvaiban találtak otthonra. Bukovina osztrák
kézre kerülése után (1774) a menekültek
egy része alapítja meg az öt magyar falut:
Istensegítset, Fogadjistent, Hadikfalvát,
Andrásfalvát és Józseffalvát.
E kis tartományban békében éltek egymás mellett ukránok, románok, németek,
zsidók, lipovánok, lengyelek és magyarok.
Éltek, ahogy tudtak, de egyre többen lettek,
s a föld csak annyi maradott, amennyi… –
az nem nőtt.
Élni kellett valamiből. Mivel a gyermekáldás szaporán jött, élelem csak annyi embernek termett, amennyi élhetett belőle, így
csak egy megoldás maradt, a kirajzás.
Végül 1941-ben történt meg a bukovinai
székelység hazatelepítése. A Jugoszláviától
annektált Bácska azonban nem bizonyult
végleges hazának, 1944 őszén újra menekülők lettek.
Végre itthon – de hogyan?!
1945-ben leltek új hazára Tolna, Baranya
és Bács-Kiskun megye településein. A kakasdi székelyek a Tolna megyei Völgységbe 1945 áprilisában érkeztek. Az előzmények és a betelepedés körülményei több
könyvet töltöttek meg. A csipkerózsa illatos és gyönyörű, de kezdetben leginkább a
tövises ága jutott a székelyeknek, s a több
mint 220 éve már itt megtelepedett német
származású sváboknak egyaránt.
24 évvel később Kiss Károly néprajzkutató így ír az első napokról: „Két idegen világ nézett farkasszemet itt; egyik szempárból a zsíros jólétben élők félelme, a másikból a földönfutók riadalma tüzelt. Örök
ellentét: a jövevény székelyek szinte csak
azt mondhatták magukénak, ami rajtuk volt

T

s a falu, ahol megtelepültek, jóllakottan és
ellenséges félelemmel várta őket. Még az
üres porták is ridegen, kelletlenül fogadták
be a hazátlanokat.”
A bukovinai székelyek betelepülése
mindkét fél részéről sok ezer ember életét
keserítette meg, s másfelől volt, akinek reménységet adott, mert mint Földi István írja: „Mivel a kitelepítés még hónapokig húzódott, és a régi és új lakók egy fedél alatt
éltek, hamar megbarátkoztak egymással…
”.
Az együttélés nem volt könnyű, mert a
térség vagyoni és nemzetiségi ellentétei,
valamint a kollektív különbözőségek okán
kulturális frontok találkozópontja lett. Az
ellentétek abban az időben természetes tőről fakadtak; az előforduló folyamatos kölcsönös megalázás és megaláztatás, kölcsönös félelemérzet és távolságtartás, majd az
idő multával óvatos közeledés, egymás
megismerésének jószándékú igénye a közös munkában kölcsönös megbecsülést hozott mindkét népcsoportnak – a később a
Felvidékről betelepítettekkel együtt mindháromnak.
Kakasdon és a Völgység többi településének többségében három kultúra él egymás mellett. Ma már tapasztalhatjuk, hogy
hatottak is egymásra. A nemzetiségi sváb
és a magyar – bukovinai székely – sajátos
kultúrák ma azért virágozhatnak, mert a
gazdasági, politikai ellentétek és ellentmondások más érdekek mentén szerveződnek. Így manapság az együttműködés, az
egymást támogató közhangulat, és az ezt
kifejező magatartás a természetes.
Idevág egy gondolat 1993-ból: „…együtt,
egymás által lettünk többek, miközben
mindenki megmaradt annak, aminek született…”
Minden dunavarsányi polgár, akit érdekel ez a fájdalmasan szép történet, a
népdalok és népmesék, első kézből hallhat róla a számos díjjal elismert Sebestyén Istvántól, aki 2011. január 8-án lesz
az Erdélyi Baráti Kör szívesen látott,
megbecsült vendége.
Veres Enikő

öbben is ünnepelték 90. születésnapjukat Varsány egyik patinás városrészében, az
Árpád utcában. A vasúti töltésnél, az utca elején Molnár Lajosné (Kató néni), fenn
a dombon pedig Puskás Lénárdné (Juliska néni) már a 92. évében jár. A Damjanich és
Árpád u. sarkán Horváth Menyhértné (Erzsike néni) a kép bal oldalán, középen Erzsike néni szomszédja, Csizmadia Istvánné (Ilonka néni), jobbról pedig Borika néni,
egy közös pesti jóbarát, aki szintén 90 éves lett novemberben.
Isten szeretheti őket, hogy ily hosszú élettel ajándékozta meg eme kedves hölgyeket. Jó egészséget, és további boldog éveket kívánunk mindannyiuknak az Árpád utca lakóinak nevében.
Ullmanné Király Edit
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a mûvelôdési házból
A

z elmúlt hetekben leginkább
adventi hangulatban
teltek a művelődési
ház és könyvtár
programjai. A családok ünnepekre való
készülődését szerettük volna megkönyÓriás adventi koszorú várja
nyíteni.
Kreatív,
a hozzánk betérőket
kézműves foglalkozásainkon ezért Mikulás ajándékot, adventi koszorút, valamint
természetes anyagokból karácsonyfadíszeket készíthettek a gyerekek szüleikkel. Családi délutánunkon pedig „Aranymese, áhítat” címmel egy szívhez szóló színházi produkciót láthattak
az érdeklődök.
Ezekben a hetekben azonban
sokan munka
nélkül várják a
karácsonyt. Az
álláskeresőket a
Senior Foglalkoztatási Klub
várta, ahol a
munkaügyi közMikulás ajándékkészítés
pont ráckevei

Adventi koszorúkészítés
kirendeltségének vezetője, Schwartz Gáspár volt a vendég, aki a
térségre vonatkozó munkaerő piaci helyzetről adott áttekintést a
hallgatóságnak, valamit a jövő évi közfoglalkoztatásra vonatkozó
kormányzati elképzelésekkel ismertette meg a jelenlévőket. Az
eseményen megközelítőleg 50 fő vett részt, akik miden felmerülő kérdésre választ kaptak. A komolyzenére fogékony vendégeink
pedig Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezhettek
az
Erkel
Ferenc
Művészetoktatási
Intézmény
szervezésében.
A Petőfi
Művelődési Ház
Karácsonyi díszek készítése
dolgozói

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai
December 17. (péntek) 17 óra
Nagyvarsányi Falukarácsony a Petőfi Klubban
December 18. (szombat)
MINDENKI KARÁCSONYA
15 óra
Luca napi vásár
A Luca napi vásárra várjuk mindazok jelentkezését, akik karácsonyi
ajándéktárgyakat szeretnének értékesíteni.
Jelentkezési határidő: dec. 16.
Telefon: 06/24 521-040
16-18 óra
Betlehemi játékok, élő betlehem, városi karácsony a civil szervezetek
közreműködésével a művelődési ház udvarán
December 19. (vasárnap) 11-14 óra
Baptista karácsony
17 óra
Adventi hangverseny a Mollissima Női Kar szervezésében
December 28. (kedd) 14 óra
Senior Foglalkoztatási Klub
2011. január
Hóemberépítő verseny az időjárás függvényében.
A konkrét időpontról és részletekről a megszokott információs
felületeken értesítjük az érdeklődőket.

2011. január 21. (péntek) 18:30
Szeretettel hívunk mindenkit a Magyar kultúra napja alkalmából
„Magyarok a Kárpát-medencében” című estünkre.
Benkő Péter színművész és Szabó Gyula énekes-gitáros előadóművész
pódiumestje versben és dalban.

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 9-17 óra, kedd: 9-17 óra, szerda: 12-16 óra,
csütörtök: 9-18 óra, péntek: 8-15 óra
Telefon: 06-24 534-251
Termékbemutatók, vásárok
December 14. (kedd)

2011. január 6. (péntek)

9-12 óra
Vegyes vásár

9-17 óra
Látásvizsgálat

December 16. (csütörtök)

Január 19. (szerda)

14-16 óra
Cipővásár

9-12 óra
Vegyes vásár

December 17. (péntek)

Január 21. (péntek)

9-11 óra
10-12 óra
Gyerekruha vásár
Termékbemutató
Január 25. (kedd) 8-11 óra
Használt ruha
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Tolvajokat értünk tetten!
D

ecember 5-én, vasárnap délután a Magyarok Szövetsége járőrszolgálat a külső erdős területeken tartott bejárást. Eközben egy 5 fős, javarészt kisebbségiekből álló társaságra lett figyelmes, amelyik egy lovaskocsira gyűjtötte az általuk illegálisan kivágott fát. Értesítettük a helyi polgárőröket, akik nyomban
hívták a rendőrséget. A telefonos bejelentést követően a rendőrség rövid időn belül a helyszínre érkezett, és sikerült két oldalról bekeríteni, s így tetten érni az elkövetőket.
Ha valaki igényli lakóhelye/földje fokozott felügyeletét, keressen meg bennünket, igyekszünk segíteni. (Pénzt nem fogadunk el!) Együtt, Egymásért – Szövetségben!
Zimmermann Péter
06/30 231-0580, dive-bau@freemail.hu

A Magyarok Szövetsége

helyi közössége a nagyvarsányi mikulásünnepség estéjén egy kis kedvességgel fogadta az oda látogatókat. Gondoltuk, mindenkinek jól fog esni a hidegben a sparhelten sült gesztenye, sütőtök, mellé a forralt
bor és gyógynövényekből főzött mézes tea.
Nem titkolt szándékunk ezzel az is volt,
hogy az emberek ne rohanjanak a műsor és
ajándékosztás után haza, hanem beszélges-

József Attila: TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska!
S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
1922. november 12.

senek egy kicsit egymással, hiszen életünk
nem állhat abból, hogy állandóan rohanunk, nincs időnk egymásra, a közösségre!
Úgy vettük észre, ez alkalommal kellemes meglepetést szereztünk, és örömmel
töltene el minket, ha a közeljövőben az általunk szervezett programok több ember
érdeklődését keltenék fel.
Várunk mindenkit szeretettel a téli napfordulón, december 21-én, kedden este
szerveződő Fényláncra, mely a nagyvarsányi katolikus templom kertjében kap
helyet (gyülekező 17 óra, tűzgyújtás 18
óra). A Kárpát-medencében és a világ számos pontján egyszerre égnek majd a tüzek. A cél: egységre hívni az embereket a

szeretet és összetartozás fényében. Teával,
forralt borral, süteménnyel kínáljuk az
egybegyűlteket.
Bővebb információ:
http://fenylanc.uw.hu/2010/
Ujhelyi Andrea

2010. szeptember, október, november hónapban születettek névsora
1. Kerék Tibor
2. Fejes-Dániel Tamara
3. Dombi Nóra
4. Csiszér Dominik
5. Fazekas Benett Benjámin
6. Szép Bálint
7. Lang Léna
8. Muzslai Márk Máté

szeptember 17.
október 5.
október 7.
október 8.
október 12.
október 16.
október 18.
október 18.

9. Dull Boldizsár
10. Reibl Bálint Zoltán
11. Kronome Kristóf
12. Moldován Eszter
13. Szabó Dóra
14. Mamuzsics Dorottya
15. Fehér Ádám

október 21.
október 22.
október 25.
október 25.
november 12.
november 14.
november 17.

2010. szeptember, október hónapban elhunytak névsora
1. Gayerhosz József 54 évet élt
2. Tóth András
63 évet élt

3. Lőrincz György
4. Gayerhosz Péter

65 évet élt
70 évet élt

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a szeretett férjet, édesapát, nagypapát, Gayerhosz
Pétert utolsó útjára elkísérte, és együtt érzett velünk mély fájdalmunkban. A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik férjemet, Győrfi Istvánt elkísérték utolsó útjára, és osztoztak bánatunkban. A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik Lőrincz György temetésén részt vettek, és utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család
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Ú T R AV A L Ó

A karácsony öröme

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van.”

A

z adventi várakozást és a karácsonyt az öröm
kíséri, amelyet megváltásunk és üdvözülésünk
hozott el számunkra. Az
Ige köztünk való megjelenése a Szentlélek ajándéka, amely örömöt és
békét áraszt a szívekbe. Az
öröm a Szentlélek gyümölcse.
Az Úr öröme nem tűr szívünkben semmiféle
aggodalmaskodást, hanem gyermeki bizalomra
nevel: Istenhez forduljunk minden gondunkkal,
szükségünkkel, mert ő közel van hozzánk, segíteni tud és akar is.

Nem könnyű örvendezni a karácsony közeledtével, hiszen
annyi minden nehezedik ránk: nagytakarítás, ajándékok, sütés-főzés az életünk
többi, súlyos gondja
mellett. De szent Pál
nem a reklámok által sugallt felszínes örömre szólít
fel. Nem azért kell örvendeznünk, mert jól
érezzük magunkat, mert dolgaink jól haladnak,
mert mindenünk megvan, hanem azért, mert Istenben élünk. Örülünk, hogy az Úrral vagyunk,
és kegyelmével járjuk az üdvösség útját. Ez az

„Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek
az Ő nevében, akik nem vérből, sem a test,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől születettek”. (Jn. 1,12-13)
Az emberiségnek a legszomorúbb tettére
utal a fenti címben az a kis rövid szó, hogy
pedig. Pedig az utána következők az emberiség legnagyobb áldásáról, az istengyermekség lehetőségéről írnak. A szentírási részt
nem ismerők is kitalálhatják, hogy az a pedig
arra utal, hogy a megelőző sorokban azokról
beszél az Evangélium, akik nem fogadták be
Őt, méghozzá a következőképpen: „Az Ige
volt az igazi világosság, amely megvilágosít
minden embert: Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem
ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi
nem fogadták be őt.”
Karácsonykor egy kicsit mindenki gyermek lesz. Vagy úgy, hogy akarva, akaratlanul
visszaemlékezik a gyermekkorára, gondolatban kiszakad a jelenből, s megelevenednek a
régi karácsonyok, méghozzá a legtöbb esetben megszépült formában. Vagy pedig azáltal, hogy a családban, a környezetben lévő
gyermekek központi szerepéhez igazítja szavait, tetteit.
Az emberek többsége sokkal kényelmesebb, ha úgy tetszik, sokkal minőségibb körülmények között él folyóvízzel, gázfűtéssel,
villanyfénnyel, és mégis legtöbben nosztalgiával, odavágyakozással emlékeznek a gyermekkor petróleumlámpás, maga készítette
díszes/cukros szerény ajándékos, vaskályhás,
sparheltos karácsonyaira. És lehet, hogy ennek csak a megszépítő távolság az oka, de lehet, hogy mélyebb oka is van.

Nevezetesen az, hogy akkor könnyebb volt
befogadni az isteni világosságot, mert a belső
világosságunk nagyobb volt, a külső világi,
sőt olykor egyenesen sátáni világosság pedig
kisebb. Karácsonyban még ma is fel lehet ismerni a befogadás gesztusait. A fegyverek
hallgatnak, a viták halkulnak, a szívek és zsebek egy kicsit megnyílnak, de az Isten megvilágosító kegyelme, az Ő megmentő önfeláldozása, az Ő személyes meglátogatása előtt
megnyílunk-e?
Az első karácsonykor, kétezer éve az igazi
világosság eljött a betlehemi sötétségbe. Lassan egy évszázada eljön a dunavarsányi sötétségbe is. Jön az itteni övéi közé, akiknek
vajon mekkora hányadáról írhatja János ma
is érvényesen ezt: „Az övéi nem fogadták be
őt.” (Jn. 1, 11.) Van érzékenységünk a saját
gyermekkorunkhoz, van érzékenységünk
vérszerinti és kor szerinti gyermekeinkhez,
de vajon van-e érzékenységünk a teremtő, újjáteremtő és megváltó Igének, az Isten szeretetének, Krisztusban közénk jött jóságának
befogadására?
Az Isten teremtett világa karácsonykor is
két táborra szakad. Ő mindenkihez eljön, hiszen eredendően mindenki az övé. Az övéi pedig befogadhatják vagy elutasíthatják. Az igazi világosságban járhatnak, de járhatnak hamis
fények között, homályban vagy sötétségben is.
Adja a Szentlélek türelme és ereje, hogy
mi azok legyünk, akik pedig befogadják Őt,
és ezáltal nem csak nosztalgikus gyermekségükbe jutnak vissza karácsonykor, hanem az
Isten gyermekeivé lesznek, mert Tőle születnek újjá. Ezt a karácsonyi ajándékot kívánja
mindannyiuknak a
Presbitérium

öröm segít minket abban, hogy figyelmességünk, szelídségünk, kedvességünk által szolgáljuk embertársainkat. Jócselekedeteink legyenek jelek, melyek az Úr közelségét hirdetik.
Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek
az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap! – olvashatjuk Jézus szavait
Lukács evangéliumában. Ez a figyelmeztetés
érvényes az ünnepeinkre is, különösen a karácsonyra.
Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy
örömteli és könnyű szívvel tudjuk ünnepelni,
hogy a végtelen Szeretet emberré lett.
Áldott, békés és örömteli karácsonyt mindenkinek!
-lmk-

Református istentiszteletek
és események
a karácsonyi ünnepkörben
December 23. 18 óra
Adventi bűnbánati istentisztelet.
December 24. 16 óra
Karácsonyi istentisztelet a gyermekek
műsorával és szeretetvendégséggel
a Közösségi Házban.
December 25. 10 óra
Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. 10 óra
Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31. 18 óra
Óévi hálaadó istentisztelet.
Január 1. 10 óra
Újévi könyörgés úrvacsoraosztással.
Január 2. 10 óra
Istentisztelet, közgyűlés, szeretetvendégség a Közösségi Házban.
Január 8. 19 óra
Bukovinai – Sdg műsoros bál a Közösségi Házban.
Január 17-21. 18 óra
egyetemes Imahét istentiszteletei
a templomokban, a cserkészházban
és a Közösségi Házban.
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Szállj be Te is!

sosem hiábavalóak, kitartó munkával minden lehetséges. A negyedik órán megismerkedtek néhány SO sportoló életével és kimagasló eredményeivel. Szintén ezen az órán választottuk ki és
szavaztuk meg a projektfeladatunkat: két játékos
Iskolánk az idei tanévben első ízben csatlakozott a Magyar Speciális Olim- sportóra eltöltése iskolánk speciális tagozatán tanuló diákjaival.
pia Szövetség által indított Szállj be Te is! projekthez az ötödik évfolyam
A közös foglalkozás nagyon jól sikerült, a gyerészvételével. A program célja – a többi között - az, hogy elősegítse a gyer- rekek készségesen segítettek egymásnak a felmekek egymás iránti megértését és toleranciáját; felismertesse velük az adatok végrehajtásában. Mindenki jól érezte maegyéni értékeket és elfogadtassa a különbségeket; kapcsolatot teremthesse- gát, sokat nevettünk együtt (nem egymáson!),
nek a Speciális Olimpiával; minél többet tudjanak meg a sikeres sporto- sőt, közös alkotás is született.
Úgy gondoljuk, hogy a projekt komoly hiánylókról, és megtapasztalhassák az együtt sportolás közösségépítő hatását.
pótló volt iskolánkban, és ugyanígy hiánypótló
lenne minden korosztály számára, hiszen a mai
magyar társadalom nagyon elutasító az átlagtól eltérő emberekkel
szemben még akkor is, ha ők nem tehetnek másságukról. A program a
gyermekek gondolkodásában egy más szemlélet kialakításának első
lépcsőfoka, melynek csúcsán már felnőttként remélhetőleg elfogadóbbak lesznek egymás iránt.
Végezetül köszönetet
mondunk Voith Petrának,
az MSOSZ munkatársának a segítségért és a
közreműködésért. Köszönjük továbbá kollégáinknak: Kőszegi Boglárkának, Kónya Szabolcsnak, Nagyné Macsu
Zsuzsannának, BagdiBérzci Teréziának és
Az eseménysorozat négy osztályfőnöki órát ölelt át. Az elsőn a gye- Szabóné Tilinger Andrerekek megismerkedtek az előítélet kialakulásának okaival, és az ebből ának a közös órák leboeredő problémákkal. A második órán megértették az értelmi sérülés fo- nyolítását.
galmát és okait valamint azt, hogy az értelmileg sérült embereknek Gerseiné Szabó Mónika,
ugyanolyan szükségleteik vannak, mint bárki másnak. A harmadik
Takács Edit és
órán megtanulták, hogy a hátrányos megkülönböztetés kezelhető békés
Véghné Boda Ildikó
módszerekkel is. Felismerték, hogy a célok eléréséért tett erőfeszítések
osztályfőnökök

Az Erkel Ferenc Emlékest margójára
2010-ben ERKEL FERENC születésének 200. évfordulóját ünnepelték országszerte és országhatárainkon kívül
is. A magyar zenei élet felvirágoztatásában meghatározó szerepet vállaló
személyiség, a nemzeti opera megteremtésén fáradozó művész előtt tisztelegtek születésének bicentenáriumán
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és növendékei, valamint a Mollissima Női Kar. Ismét színvonalas előadás tanúi lehettek
az egybegyűltek.
Az emlékév alkalmából Budakeszi
városa ”Erkel Ferenc élete és munkássága” címmel vetélkedőt hirdetett általános és zeneiskolák számára. Ezen a
vetélkedőn részt vettek a zeneiskola
növendékei közül hatan. Barsi Réka,
Faragó Panka, Gémesi Szabolcs, Homoródi Lilla, Jenei Norbert, Szabó

Patrícia ügyességükkel, kitartásukkal
és talpraesettségükkel egészen a középdöntőig jutottak.
Külön köszönet illeti felkészítő tanárukat, Zezuláné Loczki Juditot, aki
nagyban hozzájárult az elért eredményhez.
A vetélkedőn résztvevő gyerekek egy
zenés-szöveges összeállítással mutatták be az Emlékesten jelenlevőknek
Erkel Ferenc életének legfontosabb állomásait.
Az est folyamán a fent említett tanulók jutalomban részesültek.
A Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány is hirdetett az intézmény növendékei között egy pályázatot az emlékév alkalmából. Megkötés nem volt, bárki, bármilyen
formában készíthetett pályaművet Erkel Ferencről.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
valóban színvonalas művek születtek, végül is a döntéshozók szavazatai alapján a következő eredmény
született:
I. helyezett: Galambos Ádám
II. helyezett: Homoródi Lilla, Jenei
Norbert, Köcski Bernadett
III. helyezett: Varga Kata,
Horváth Emese, Gergely Gerda
Jutalmuk értékes könyvutalvány
lett.
Az est folyamán a gyerekek és a vendégek is olyan kulturális élményben
részesültek, ami a Zeneiskola életében
is példaértékű.
Orvos Tünde
kuratóriumi elnök
Dunavarsányi Erkel Ferenc
Zeneiskoláért Alapítvány
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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.
rendelési idõben
06/24 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési 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
06/24 534-576
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 védõnõ
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes védõnõ
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemõ, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
Bulátkó Csilla védõnõ
Petõfi ltp. 4.
06/30 559-2566
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
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

• Hûtõgépjavítás garanciával,
hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693
• TV, VIDEO, DVD, MIKROSÜTÕ
javítása garanciával.
Minden meglévõ és leendõ ügyfelemnek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új
Évet kívánok!
Tel.: 06/30 948-0412
• Parkettás mester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC
szõnyeg ragasztását anyaggal is.
Szolid árak, garancia!
Tel.: 06/30 354-3769
• Téli redõny és szúnyogháló akció
széles választékkal.
Tel.: 06/24 473-486, 06/20 416-0464,
06/30 445-3187 (Vígh Mária és társa)
• REDÕNY, RELUXA, NAPELLENZÕ
stb. Készítés, javítás garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretezõ. Mindenféle
üvegezõ munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Cím: Dunavarsány, Görgey utca 6/a.
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás
elhárítás, nyaralók, öntözõrendszerek
gépi víztelenítése. Gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• Villanyszerelõ munkát vállal,
hétvégén is. Gyors és korrekt
munkavégzés.
Tel.: 06/20 201-8041
• Matematika, fizika korrepetálást
egyetemista vállal.
Tel.: 06/20 558-4555
• BÖLCSÕDE?!
www.dunavarsanyigyerkocde.hu
• Ápolja kezét és lábát kényelmesen
otthonában! Várja hívását Kovács
Zsuzsanna kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ.
Tel.: 06/30 567-1075

AdÓtANácSAdáSt,
üzletviteli tanácsadást,
könyvvizsgálatot, könyvelést
és bérszámfejtést vállalunk!
A könyvelést egyéni vállalkozók részére 5.000 Ft,
társaságok részére 8.000 Ft összegért végezzük.

telefon:

06/30 821-3273
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

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

Következõ lapzárta:
2011. január 10.
Cikkeket várunk a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen.
Csak névvel ellátott,
közérdekû írást teszünk
közzé.
***
Hirdetésfeladás:
a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán
06/24 521-053
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Minden kedves dunavarsányi Hallgatónak boldog, békés
karácsonyt és sikeres újesztendőt kíván a Lakihegy Rádió csapata!

Fogorvosi Rendelő
taksony, Alkotmány u. 13.
Rendel:
dr. torma Judit – fogszakorvos
dr. Kapcsányi Veronika – fogszakorvos
és fogszabályozó szakorvos
Rendelési idő: hétfő, szerda 14 - 18 óráig
FogSzABáLyozáS: 06/30 363-5570
teljeskörű fogászati ellátás, magas színvonalú fogtechnikai háttér
tel.: 06/24 478-813 (rendelési időben)

taksony, Fő úti cBA mögött, a Fő úttal párhuzamos utcában!

