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Minden dunavarsányi polgárnak ezúton kívánok áldott, békés karácsonyt
és boldog újesztendôt a képviselô-testület, a polgármesteri hivatal

és a magam nevében.
Bóna Zoltán polgármester
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HAMAROSAN ÉPÜL A KÖRFORGALMI CSOMÓPONT
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koor dinációs Központ (továbbiakban:
KKK) által 2010. novemberében kiírt
„Balesetveszélyes csomópontok átépítésé-
nek társfinanszírozására” című pályázatra
Önkormányzatunk az 51-es számú főút
23+392 km szelvényében lévő keresztező-
dés – körforgalmi csomóponttá történő –
átépítésére pályázatot nyújtott be.

A sikeres pályázatban rögzítettek sze-
rint a beruházás becsült költsége bruttó
164.854.128 forint, amely összeget rész-
ben Dunavarsány Város Önkormányzata,
részben pedig a KKK biztosítja.

A körforgalomi csomópont kiépítésé-
nek lehetősége végre kézzel fogható kö-
zelségbe került!

Dunavarsány Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 183/2013. (XI.
28.) számú határozatával kötelezettséget
vállalt 2014. február 28. napjáig bruttó
83.574.128 forint önkormányzati önrész
megfizetésére a 2014. évi költségvetés
terhére, a balesetveszélyes csomópont át-
építésére irányuló társfinanszírozási szer-

ződés pedig hamarosan aláírásra kerül a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
ponttal.

A beruházás befejezésének várható
időpontja: 2014. június 30. napja.

Mind az 51. sz. főút, mind az 52101. j.
utak ágai a Magyar Állam tulajdonában

és a KKK vagyonkezelésében maradnak,
a közútkezelési és üzemeltetési feladato-
kat továbbra is a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. látja el.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal

Befejeződött az ivóvízminőség-javító beruházás

Évtizedekig mindkét településen
gondot okozott a mélyebb rétegekből
felszínre hozott nyersvíz túlzottan ma-
gas vas-, mangán és arzén tartalma.

Az elmúlt években több műszaki
megoldási javaslat is született az ivóvíz
minőségének javítására, melyek közül a
leginkább költséghatékonynak és kör-
nyezetbarátnak az bizonyult, amely so-
rán a vas(mangán)talanítás valamint

arzén mentesítés oxidálósze-
rek és szűrőrendszer révén
történik meg. Az így előállí-
tott szűrt víz a vas-, mangán
és arzén ionokat a jelenleg
hatályos kormányrendelet-
ben előírtnál kisebb mérték-
ben tartalmazza, és emberi
fogyasztásra is közvetlenül
alkalmas, valamint a vörö-
ses-barnás elszíneződés is
megszűnik. 

Dunavarsány és Sziget-
szentmárton az ivóvízgon-

dok megoldására benyújtott együttes
pályázatát az Európai Unió és a Magyar
Állam által közösen finanszírozott Kör-
nyezetvédelem és Energia Operatív
Program támogatta. A teljes beruházás
költsége 546 millió Ft, melynek 90%-át,
mintegy 491 millió Ft-ot az Európai
Unió és a Magyar állam állta. A beruhá-
zás saját erejét jelentő 10%-os költségét
Dunavarsány Város Önkormányzata

77%-ban, Szigetszentmárton Község
Önkormányzata 23%-ban fizette. (Ez az
arány megfelel a két településen élők
arányának, hiszen Dunavarsány lakói-
nak száma 7122, Szigetszentmártoné
pedig  2083.)

A projekt megvalósulását követően
mindkét településen modern és haté-
kony eszközökkel, berendezésekkel
végzik a vízkezelést. A korábbi magas
hálózati veszteség jelentősen csökken,
melyet egyrészt a vízminőség javulása,
másrészt a hálózati végvezetékek ösz-
szekötéséből eredő kevesebb hálózat-
öblítés, valamint az elavult azbesztce-
ment hálózati szakaszok cseréje ered-
ményez.

A beruházást követően több, mint
9.000, a nyári időszakban akár ennél
40%-kal is több vízfogyasztó számára
hoz pozitív változást a mindennapok-
ban. Dunavarsány város és Szigetszent-
márton község valamennyi fogyasztója
tiszta, egészséges ivóvízhez jut ezáltal. 

Egészséges ivóvizet fogyaszthatnak Dunavarsány város és Szigetszentmár-
ton község lakosai a jövőben. A két településen egyidőben, társberuházás-
ban megvalósított ivóvízminőség-javító beruházás több, mint 540 millió
Ft-ba került. A beruházás költségeinek több, mint 90%-át az Európai Unió
és Magyar Állam állta. 
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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A2013-as esztendő végéhez közeledve
városunk mindennapjai és még in-
kább jövője szempontjából fontos

döntéseket hoztunk. 
Bízom abban, hogy immár véglegesen és

hitelesen tudom tájékoztatni a település pol-
gárait arról, hogy az 51-es út és az 52101-es
számú bekötő utunk kereszteződése – a kor-
mányzat pozitív döntése alapján – néhány
hónapon belül körforgalmú csomóponttá
válik. A kivitelezés várhatóan a nyár köze-
pén fejeződik be. 

Több mint 12 esztendő után a DTV Zrt.
2013. december 31-ével befejezi a víz- és
szennyvízszolgáltatást településünkön. Ez a
hétköznapokban a fogyasztók számára válto-
zást nem jelent, hiszen az üzemeltetés – re-
ménységünk szerint – fennakadás és minősé-
gi problémák nélkül folytatódik a törvényi
előírásoknak megfelelően a DPMV Zrt. köz-
reműködésével 2014. január 1-jétől kezdve.
Az előző szolgáltató tevékenységét illesse
köszönet, a jövőbeni szolgáltatónak pedig
sok sikert kívánunk. Mindeközben Dunavar-
sány Önkormányzata és a Társulás települé-
sei tervezési szakaszba értek a szennyvíz-
tisztító végleges átépítését, felújítását ille-
tően.

2013 év elején megkezdte működését a
Dunavarsányi Rendőrőrs, amelynek követ-
keztében már lényegesen több rendőr telje-
sít szolgálatot városunkban. A mögöttünk
hagyott héten pedig átadtuk az új rendőrőrs
épületét, mely beruházás az önkormányzat
finanszírozásában valósult meg. A működ-
tetés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
feladata. Köszönöm a munkában résztvevők
együttműködését, teljesítését és kívánom,
hogy minél nagyobb rend és egyre kevesebb
bűncselekmény történjen városunkban.

November közepétől a Városgazdálko-
dási Kft. ügyvezetői feladatait Ács Sándor
látja el. Az eddigi ügyvezető, Tiefenbeck
László munkáját, szolgálatát sokunk nevé-
ben köszönöm.

Fontos változásra hívom fel biztonságunk
érdekében mindannyiunk figyelmét. A reg-
geli és a délutáni zsúfolt forgalom az óvoda
és iskola környékén, illetve a balesetveszé-
lyes szituációk okán a képviselő-testület
egyhangú döntésének értelmében az Árpád
utca a Kossuth Lajos utcától a vasút irányá-
ba, az Arany János utca pedig a vasút irá-
nyából a Kossuth Lajos utcáig egyirányú
lesz. Az esetleges kényelmetlenségekhez
megértést, türelmet, a balesetek elkerülése

érdekében pedig nagy figyelmet kérünk
minden közlekedőtől és az utcákban élőktől.

A 2013-as év elején sokan kérdésekkel és
kétségekkel tekintettek az oktatás és az ál-
lamigazgatás átalakítására. Mára azonban
látszik, hogy az átalakítás szükséges volt, s
ha zökkenőkkel is, de mára az eredmények
is látszanak. Köszönöm az érintettek igye-
kezetét és türelmét.

Több évtized folyamatos áremelkedéseit
már megszoktuk. Idén viszont árcsökkené-
seket tapasztalhattunk a közműszolgáltatá-
sok tekintetében. Ehhez nem vagyunk hoz-
zászokva. Talán hinni sem merjük, és ezért
nem is beszélünk róluk közel sem annyit,
mint annak idején az áremelésekről. Köszö-
net és tisztelet illesse a döntéshozókat és
végrehajtókat.

Mindeközben Advent közepén járunk.
Jönnek a Karácsony jeles napjai, s velük a
hit, remény és szeretet megtestesülései
Krisztus személyében és – ha vannak ilye-
nek – a krisztusi cselekedeteinkben. A sze-
retet, együttérzés és összetartozás szép tettei
ragyogják be ünnep- és hétköznapjainkat.

Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Mihály István rendőr dandártábornok,
Pest megyei rendőr-főkapitány beszédében
a rend és bizalom épületének nevezte, mert
a rendet kell szolgálnia a polgárokkal
együttműködve a kölcsönös bizalom jegy-
ében. Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő emlékeztetett rá: ha ismerőssel találko-
zunk, jó napot vagy jó egészséget kívá-
nunk, pedig nagyon fontos lenne jó
közbiztonságot is kívánni, hiszen ez a jó
életminőség fontos alkotóeleme. Tarnai Ri-
chárd, Pest megyei kormánymegbízott visz-
szaemlékezett: korábban az ún. skandináv
modellt követték, amelynek lényege, hogy

inkább neveléssel próbáljanak hatni a bű-
nelkövetőkre – ez zsákutcának bizonyult,
ezért 2010-től a kormány szigorított a bün-
tetéspolitikán. A nevelés helye a család és
az iskola, a bűnözőknek büntetés jár. Ezért
vezették be többek között a három csapás
törvényét, emelték a bolti lopások, a tanári
bántalmazások büntetési tételét, szigorítot-
ták a házi őrizet és az előzetes letartóztatás
szabályait, szakítva a „megélhetési bűnö-
zés” álszent hangoztatásával. 

Kontrát Károly belügyi államtitkár elsorol-
ta: 3500 új rendőr állt munkába, közülük 600

Pest megyében, és összesen 8 új őrs épületét
adták át 2013-ban. A számok azt mutatják,
hogy a kormány, a rendőrség és az önkor-
mányzatok együttes erőfeszítésének köszön-
hetően csökkent a bűncselekmények száma.
Az ünnepség házigazdája, Bóna Zoltán pol-
gármester szerint a város nem tartozik a bűn-
ügyileg erősen fertőzött területekhez, de azért
itt is van mit javítani a közbiztonságon. Az
önkormányzat több, mint 50 millió forintot
költött a minden igényt kielégítő munkakö-
rülmények megteremtésére az ingatlan meg-
vásárlástól kezdve a felújításon át a korszerű
technikai eszközök beszerzéséig. Hosszú
évek törekvéseinek eredménye az avatás. 

A polgármester reményei szerint nem
csak ezen a településen, hanem a környéken
is nyugodtabbak lehetnek majd a minden-
napok. Mint beszédében hangsúlyozta:
méltó karácsonyi ajándékot kapott a létszá-
mában megerősített varsányi rendőrőrs és a
lakosság egyaránt. 

Rend és bizalom
Rendőrségi fúvószenekar, helyi kórus és citera-együttes, népviseletbe öltözött csi-

nos lányok, nemzetiszínű szalag-átvágás, beszédek – minden együtt volt a csi-
korgó hidegben a jó hangulatú ünnepséghez, amikor városunkban december 12-én
ünnepélyesen átadták a 11 tagú rendőrőrsnek a 120 négyzetméteres új épületet.
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Testületi határozatok
2013. november 4-ei

rendkívüli ülés
A képviselő-testület a saját részéről elfo-

gadta a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol-
gáltató Zrt-vel megkötésre kerülő, a Duna-
varsány és térsége víziközműveinek üze-
meltetésére vonatkozó vagyonkezelési
szerződést és felkérte a polgármestert, hogy
az elfogadás tényéről haladéktalanul tájé-
koztassa a Dunavarsány és Térsége Önkor-
mányzati Szennyvíztársulás Társulási Taná-
csát a gesztor önkormányzat útján, és felha-
talmazta a polgármestert az elfogadott
vagyonkezelési szerződés aláírására, illetve
az egyéb szükséges intézkedések megtéte-
lére. 

A testület a saját részéről elfogadta a ví-
ziközmű szolgáltatással összefüggő kon-
cessziós jog megváltására irányuló, a DTV
Zrt-vel és a koncesszorokkal való meg-
egyezés alapját képező alapelveket és tény-
számokat, amelyek mentén megszövege-
zésre kerülhet a konszenzusos végleges
megállapodás a koncessziós jog megváltá-
sáról. A saját részéről elismerte a koncesz-
sziós működésből fakadó elszámolások jo-
gosságát, és kinyilvánította szándékát a
koncessziós jog megegyezésen alapuló bé-
kés megváltására. Felhatalmazta a polgár-
mestert az elfogadott alapelvekre és tény-
számokra épülő, a koncessziós jog megvál-
tásáról szóló megállapodás aláírására és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület a saját részéről elfo-
gadta a Dunavarsány és Térsége Önkor-
mányzati Szennyvíztársulásban a tulajdo-
nos önkormányzatok közötti finanszírozási
megosztás módosítását, melynek alapja az
éves statisztikai állandó lakosságszám.

A testület 2013. november 15-ei hatállyal
– a Városgazdálkodási Kft. alkalmazottja-
ként való továbbfoglalkoztatása mellett, kö-
zös megegyezés alapján – felmentette Tie-
fenbeck Lászlót, a Dunavarsányi Városgaz-
dálkodási Kft. ügyvezető igazgatói
tisztsége alól, a saját részéről elfogadta a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazga-
tói megbízatására vonatkozó, 2011. július
12-én kelt megbízási szerződés közös meg-
egyezéssel történő megszüntetését, és fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződés
megszüntetésének aláírására, illetve a szük-
séges intézkedések megtételére.

2013. november 12-ei
rendes ülés

A képviselő-testület az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I-III. negyedé-
ves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót (be-

számolót) megtárgyalta, és mellékleteivel
együtt elfogadta.

A testület a „Dunavarsány Város 2014-
2016. évi útjavítási és útkarbantartási mun-
kái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
elfogadta és felhatalmazta a polgármestert
az eljárás megindítására és az alábbi cégek
közvetlen felkérésére:

• MB Aszfalt Kft. (1131 Buda-
pest, Mosoly utca 31/B I. em.);

• Reform-Line Kft. (2120 Dunake-
szi, Ady E. u. 9.);

• Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434 hrsz.).

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízta a KPG Consult Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t nettó 200.000 Ft összeg-
ben a vásárolt közszolgáltatás költséghely
terhére, és felhatalmazta a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2013-2017. évi belső ellenőrzési
stratégiai tervét és az önkormányzat 2014.
évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső
ellenőrzési tervét.

A testület elfogadta a 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18. szám alatti új Városháza
épületének tanulmánytervét, és felkérte a
Triskell Kft-t, hogy az elfogadott tanul-
mányterv alapján a munkákat folytassa, és
az építésügyi engedélyezési eljárás lefoly-
tatásához szükséges dokumentáció elkészí-
téséhez a szükséges lépéseket tegye meg.
Felhatalmazta a polgármestert az elfogadott
Tanulmányterv alapján elkészített doku-
mentáció átvételét követően az építési en-
gedélyezési eljárás megindítására és annak
lefolytatásához szükséges intézkedések
megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a „Duna-
varsány Város közigazgatási területéről a
települési hulladék gyűjtése, elszállítása,
ártalommentes elhelyezése” tárgyú közös-
ségi eljárásrendben lefolytatott nyílt közbe-
szerzési eljárás ajánlati felhívását. A közbe-
szerzési eljárás lebonyolításával megbízta a
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-
t nettó 1.000.000 Ft összegben a vásárolt
közszolgáltatás költséghely terhére, és fel-
hatalmazta a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

A testület a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés, a
közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

13. § (1) bekezdés a) pontja, 14 § (1) be-
kezdés z) pontja, valamint 17. § (1) bekez-
dés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján
Dunavarsány Város közigazgatási területén
az önkormányzati fenntartású helyi közutak
szakaszain a meglévő forgalomszabályo-
zást módosította az alábbiak szerint:

Egyirányú forgalmi rend szabályozást
határoz meg

• Árpád utca Kossuth Lajos utca és a Vas-
út sor közötti szakaszán

Közúti forgalom iránya: Kossuth Lajos
utcától a Vasút sor irányába.

• Arany János utca Kossuth Lajos utca és
a Vasút sor közötti szakaszán

Közúti forgalom iránya: Vasút sortól a
Kossuth Lajos utca irányába.

• Vasút sor Árpád utca és az Arany János
utca közötti szakaszán

Közúti forgalom iránya: Árpád utcától az
Arany János utca irányába.

A forgalmi rend szabályozásának módo-
sítása 2014. január 2-án lép életbe.

Megbízta a Dunavarsányi Városgazdál-
kodási Kft-t a forgalomszabályozás módo-
sításával kapcsolatos közúti jelzőtáblák be-
szerzésére és a KRESZ szabályai szerint
történő kihelyezésére bruttó 400.000 Ft ér-
tékben, és felhatalmazta a polgármestert a
megrendelés aláírására valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Dunavarsányi Ipa-
ri Park Kft. kérelmére, a KTVF 4014-
4/2011. számon kiadott vízjogi létesítési
engedélyének meghosszabbításához a tulaj-
donosi hozzájárulást megadta az 5022 hely-
rajzi számú közútra vonatkozóan, és felha-
talmazta a polgármestert a tulajdonosi hoz-
zájárulás aláírására és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági
tagjának, Ács Sándornak a Felügyelő Bi-
zottsági tagi tisztségéről való lemondását. A
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetői tisztségének megbízási jogvi-
szonnyal történő ellátására a válsághelyzet
megoldásának szükségességére való tekin-
tettel Ács Sándort bízta meg 2013. novem-
ber 16. napjától határozatlan időtartamra, 1
havi felmondási idő kikötésével. Felhatal-
mazta a testület a polgármestert, hogy a
fenti döntésekre figyelemmel készíttesse el
és írja alá az ügyvezetői tisztség ellátására
vonatkozó megbízási szerződést. Felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a fenti dönté-
sekre figyelemmel készíttesse el és írja alá
a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Alapító Okiratának módosítását illetve a
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módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Bu-
dapest Környéki Törvényszékhez, mint
Cégbírósághoz.

2013. november 28-ai
rendkívüli ülés

A képviselő-testület a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság részére használatba adja
használati jog alapításával határozatlan idő-
tartamra, használati díj kikötése nélkül, az
ingatlan fenntartásával járó üzemeltetési
költségek (pl.: víz-, elektromos áram, gáz-
fogyasztás, szemétszállítási díj, internet
használati díj tételeit) használót terhelő vi-
selésének kötelezettsége mellett, rendőrőrs
elhelyezése céljára a Dunavarsány belterü-
let 116/2 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 2336 Dunavarsány, Gyóni
Géza u. 5/1. szám alatti ingatlant. Felhatal-
mazta a Polgármestert a használati szerző-
dés aláírására és az egyéb szükséges intéz-
kedések megtételére.

A testület az 51 sz. főút 23+392 km szel-
vényében található csomópont - 52101. j. út
csomópontja - körforgalmú csomóponttá
történő átépítésre vállalja, hogy bruttó
83.574.128 forintot, mint önkormányzati
önrészt a KKK Magyar Államkincstárnál
vezetett „Közlekedési feladatok és progra-
mok” elnevezésű 10032000-00315005-
00000000 számú számlája javára 2014. feb-
ruár 28. napjáig megfizeti a 2014. évi költ-
ségvetés terhére. A saját részéről elfogadta
a csomópont körforgalmú csomóponttá tör-
ténő átépítésére vonatkozó Társfinanszíro-
zási Szerződést, és felhatalmazta a polgár-
mestert a szerződés aláírására illetve az
egyéb szükséges intézkedések meghozata-
lára.

2013. december 2-ai
rendkívüli ülés

A képviselő-testület hozzájárult a DTV
Zrt-ben lévő összesen 130 darab részvényre
vonatkozó közös tulajdon megszüntetésé-
hez. A 130 darab részvényből Áporka Köz-
ség részére 9 darab részvényt 75.800 forint
értékben átad akként, hogy a maradék 121
darab részvény a többi (Dunavarsány, Tak-
sony, Szigetszentmárton, Délegyháza, Ma-
josháza) tulajdonos tulajdonát képezze. El-
fogadta a részvények közös tulajdonának
megszüntetésére vonatkozó szerződést, és
felhatalmazta a Polgármestert a szerződés
aláírására illetve az egyéb szükséges intéz-
kedések megtételére.

A testület a Délegyháza, Dunavarsány,
Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony
önkormányzatai és a Dunavarsány és Térsé-
ge Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós
Zrt. között létrejött egyezségi megállapodás

alapján elfogadta a „Koncessziós díj és be-
fektetés megtérítéséről koncessziós jognak
koncessziós szerződés idő előtti megszűné-
se okából történő nem gyakorlása miatt”
megnevezésű Egyedi Megállapodást. A
megállapodásba foglalt - 2013. éven túli -
kötelezettségvállalása teljesítésének bizto-
sítására fedezeteként az önkormányzat költ-
ségvetését jelölte meg. Felhatalmazta a pol-
gármestert az Egyedi Megállapodás aláírá-
sára valamint az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
a Dunavarsány Város Önkormányzatá-

nak nemzeti vagyonáról szóló 12/2012.
(VI. 13.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 19/2013. (XI. 5.) önkormányza-
ti rendeletet,

a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V.
16.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 20/2013. (XI. 13.) önkormányzati
rendeletet,

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2014. évi illetménykiegészítéséről szóló
21/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendele-
tet és

a pénzbeli és természetben nyújtott szoci-
ális ellátások helyi szabályairól szóló
17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendele-
tének módosításáról szóló 22/2013. (XI.
29.) önkormányzati rendeletet. 

A rendeletek megtekinthetők
Dunavarsány város honlapján

(www.dunavarsany.hu).

2013. december 10-ei ülés
A képviselő-testület a temetőkről és a te-

metkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet 17/A. § (1)-(2) bekezdése
alapján a Dunavarsány, 02 hrsz.-ú (kisvar-
sányi) köztemetőben kijelölte a szociális te-
metés céljára szolgáló szociális parcella-
ként illetve temetkezési helyként szolgáló
temetési helyeket.

A testület elfogadta a 2014. évi munka-
tervét.

A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi
rendezvényprogramját.

A testület elfogadta a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár 2014. évre vonatkozó
Munkatervét.

A képviselő-testület elfogadta a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évre
vonatkozó Rendezvénytervét.

A testület 50.000.000 Ft összegben az
OTP Bank Nyrt-től felvett folyószámlahitel
2014. január 2-ától történő meghosszabbí-
tásáról döntött. A hitel futamidejét 2014. ja-
nuár 2-ától 2014. december 20-ig határozta
meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank

Nyrt-nél eljárjon, és a hitelszerződést aláír-
ja az önkormányzat képviseletében.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Vá-
ros 2014-2016. évi útjavítási és útkarban-
tartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményét megállapította. Az eljárás nyer-
tese a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavar-
sány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.) A testület
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozá-
si szerződés aláírására.

A testület a kötelező hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás zavartalan és folyama-
tos biztosítása érdekében – analógiában a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 37.§ (3) és (4) bekezdéseinek szelle-
miségével - a saját részéről hozzájárult,
hogy a Multiszint Kft-vel 2012. július 31.
napján kötött közszolgáltatási szerződés
1.6. pontja szerinti határozott idő véghatár-
ideje a 176/2013. (XI. 12.) számú képvise-
lő-testületi határozattal megindított közbe-
szerzési eljárás eredményes befejezéséig, a
nyertes ajánlattevőjével kötendő új hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dés hatályba lépéséig meghosszabbításra
kerüljön változatlan feltételekkel, és felha-
talmazta a polgármestert a szerződés alá-
írására.

A képviselő-testület a 2014. évi költség-
vetésében a Dunavarsány településre eső
szúnyoggyérítés teljes költségére vonatko-
zóan bruttó 1.000.000 Ft összeghatárig kö-
telezettséget vállalt. Felkérte Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatát, hogy a
szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési
eljárást haladéktalanul indítsa el. Felkérte
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatá-
nak polgármesterét, hogy a költségek csök-
kentése érdekében keressen támogatási (pá-
lyázati) lehetőségeket. Felhatalmazta to-
vábbá a polgármestert a pénzügyi
kötelezettségvállalására vonatkozó nyilat-
kozat kiadására és a földi és légi irtásra vo-
natkozó területi adatok közlésére. Az irtan-
dó terület nagysága: légi irtásnál 160 ha,
földi irtásnál 250 ha. Felkérte a testület pol-
gármestert a 2014. évi Dunavarsány telepü-
lésre eső szúnyoggyérítési feladatok ellátá-
sára irányuló egyeztetések lefolytatására, a
szerződések aláírására és a további szüksé-
ges intézkedések megtételére.

A testület a saját részéről elfogadta az
elektronikus médiaszolgáltatási szerződést,
amely a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató
Bt-vel kerül megkötésre 2014. január 1-jé-
től 1 éves, határozott időtartamra havi
130.000 Ft + Áfa összegért, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület a Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzata és Dr. Szilvay Balázs
között a „Dunavarsányi Napló” című ön-
kormányzati lap felelős szerkesztői felada-
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tainak ellátására létrejött megbízási szerző-
désben meghatározott megbízási díjat 2014.
január 1-jétől bruttó 80.000 Ft/hó összegben
állapítja meg, és felhatalmazta a polgármes-
tert a megbízási szerződés aláírására.

A testület Települési Értéktár Bizottságot
állított fel a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 2-3.
§-a rendelkezései szerint. A bizottságba
Szabó Csabánét, Kohán Józsefet és Orbán
Róbertet delegálta. Felkérte továbbá a pol-
gármestert, hogy a bizottság megalakulásá-
ról a Pest Megyei Közgyűlés elnökét tájé-
koztassa. Felhívja továbbá a polgármestert,
hogy a képviselő-testület soron következő
rendes ülésére terjessze elő a bizottság mű-
ködési szabályzatát jóváhagyásra.

A testület a saját részéről elfogadta a
Kossuth Lajos Cserkészalapítvánnyal és az
1270. számú Nautilus Vízicsapattal kötött
Együttműködési megállapodás 2. számú
módosítását, és felhatalmazta a polgármes-
tert annak aláírására azzal, hogy a 2008. no-
vember 12-én aláírt Együttműködési meg-
állapodás jelen módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal és szövege-
zéssel hatályban maradnak.

A képviselő-testület megerősítette a
117/2010. (IX. 14.) számú határozatát, és
megadta a Dunavarsány Ipari Park Kft. ké-
relmére a csapadékvíz elvezetésére irányu-
ló vízjogi létesítési engedélyek meghosz-
szabbításához a tulajdonosi hozzájárulást a
2968/1 és 5021/2 helyrajzi számú közutak-
ra vonatkozóan. Felhatalmazta a polgár-
mestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírásá-
ra és az egyéb szükséges intézkedések meg-
tételére.

A testület a saját részéről elfogadta a tu-
lajdonában lévő, Dunavarsány 036/39
hrsz.-ú ingatlant érintően az ELMŰ Háló-
zati Kft. vezetékjogával kapcsolatos kárta-
lanítási megállapodást. A saját részéről el-
fogadta a tulajdonában lévő, Dunavarsány
036/39 hrsz.-ú; 038/1 hrsz.-ú; a 4509 hrsz.-
ú és 4675 hrsz.-ú ingatlant érintően az EL-
MŰ Hálózati Kft. vezetékjogával kapcsola-
tos, közterület igénybevételére és vezeték-
jog alapítására irányuló megállapodást. A
testület felkérte a polgármestert a megálla-
podások aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére. 

Zárt ülés: 
A képviselő-testület elbírálta a Bursa

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára be-
érkezett 8 db „A” típusú pályázatot. A 8 pá-
lyázó közül 6 pályázó részére havi 5.000
Ft-os, míg 2 pályázó részére havi 7.000 Ft-
os ösztöndíj-támogatást ítélt meg a
2013/2014. tanév második (tavaszi) és a
2014/2015. tanév első (őszi) félévére.

Rendeletek: 
A testület megalkotta: 
az önkormányzat 2013. évi költségveté-

séről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 23/2013.
(XII. 11.) önkormányzati rendeletét, a szo-
ciális rászorultság alapján megállapítható
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
24/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendele-
tét, a temetőkről és a temetkezésről szóló
15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 25/2013. (XII. 11.) ön-
kormányzati rendeletét és a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére, elszállítására és elhelyezésére irá-
nyuló közszolgáltatásról szóló 26/2013.
(XII. 11.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletek megtekinthetők
Dunavarsány város honlapján

(www.dunavarsany.hu).

Ünnepi munkarend
a polgármesteri

hivatalban
Értesítjük Önöket, hogy az ünne-
pek miatt a munkarend az alábbi-
ak szerint módosul decemberben:

2013. december 21-e (szombat)
munkanap
ügyfélfogadás 8:00-12:00-ig

2013. december 27-e (péntek) 
munkaszüneti nap

2013. december 30-31-én
(hétfő, kedd)
a polgármesteri hivatal
zárva tart

2014. január 2-ától a megszokott
munkarendben várjuk a Tisztelt
Ügyfeleket!

Mindenkinek Áldott Ünnepeket
kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Ünnepi hulladékszállítási tájékoztató
Dunaharaszti és Dunavarsány területén az ünnepnapoktól függetlenül mindig
a járatterv szerint meghatározott napon szállítjuk el a hulladékot. Tehát idén
sem lesznek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is lesz hulladék-
szállítás, amennyiben azok hétköznapra esnek!

Ügyfélszolgálataink nyitva tartási rendje:

2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (DHRV épület) 
Nyitva tartás: hétfő: 12:00-16:00, szerda: 8:00-20:00, péntek: 8:00-12:00
Ünnepi nyitva tartás 2013. december

december 7. (szombat) ZÁRVA
december 20. (péntek) 8:00-12:00
december 21. (szombat) 8:00-12:00
2013. december 24. (keddtől) - 2014. január 1. (szerdáig) ZÁRVA
2014. január 3. (péntek) 8:00-12:00

1201 Budapest, Attila u. 62. 
Nyitva tartás munkanapokon: 8:00-16:00 
Ünnepi nyitva tartás 2013. december

december 7. (szombat) 8:00-16:00
december 21. (szombat) 8:00-16:00
december 24. (keddtől) - december 27. (péntekig) ZÁRVA
december 30. (hétfő) 8:00-16:00
december 31. (kedd) 8:00-11:00 
2014. január 1. (szerda) ZÁRVA
január 2. (csütörtök) 8:00-16:00

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánva:
Multiszint Kft.

Hulladékszállítási Közszolgáltató
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TERVEZÉSI SZAKASZBA KERÜLT
AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETE
Aképviselő-testület szeptemberben kérte

fel a Triskell Kft. tervezőit az új Önkor-
mányzati Hivatal terveinek elkészítésé-

re. Első lépésként az épület funkcionális elren-
dezését és építészeti megjelenését bemutató ta-
nulmányterv készült el. A tervező Horváth
Zoltán több szakaszban, érdemi egyeztetéseket
követően a november 12-ei testületi ülésen mu-
tatta be a testületnek az idáig elkészült terveket.

A munkáknak az elfogadott Építési Prog-
ram adott alapot. Eldöntendő kérdés volt a ter-
vezés során, hogy az új hivatali épület a meg-
lévő épület teljes elbontásával valósuljon-e
meg, vagy az épület egy részének meghagyá-
sával – az építkezés alatt ideiglenes átköltö-
zéssel – csak a terület közel fele legyen fel-
használva. Az ötlet el lett vetve, mivel ebben
az esetben csak többszintes épületet tudnánk
építeni, ami jelentősen kiemelkedne, és töb-
bek között az ügyfelek közlekedését biztosító
lift is szükséges lenne. 

Az épület jellemzően földszintes, pince
nincs, a tetőtéri/emeleti rész kiemeli a főhom-
lokzatot, és lehetőséget ad egy esetleges to-
vábbi bővítésre.

Jelenleg a főhomlokzaton lévő Kossuth em-
lékhely is méltó, hangsúlyosabb helyet kap az
új épület környezetében. 

Az épület elhelyezkedése, környezetének
kialakítása szorosan kapcsolódik az út túlol-
dalán kialakított parkunkhoz. A park sárga
burkolata futna tovább, így a park része lenne
a Kossuth utcai főhomlokzat előtti területnek
is. Az út ezen szakasza - mint egy “fekvő-
rendőr” - járdaszintig megemelkedne, így
emelné a tér hatását és egyben csillapítaná a
teret megközelítő gépjármű forgalmat.

„A városháza „C” alakú épülettömege Ja-
nus - arcú, kétféle. A külső, érkezési oldalával
az utcák és a személyzeti parkolók felé a hom-
lokzatképzése illeszkedni próbál egy kisváros
jellemző arculatához; vakolt felületen faltest –
ablak - faltest ritmikával. Ezzel szemben a
belső homlokzati sík formavilága, oszlopos
rendje megidézi az átriumos házak varázsát, a
nagyfokú nyitottságot, teszi mindezt a termé-

szet és a fény irányába. E
kettősség nem csak racioná-
lis, hanem érzelmileg is po-
zitív hatású az épületben
dolgozók és ügyeiket intéző
emberek számára egyaránt.”
(Horváth Zoltán építész)

Az épületnek két hangsú-
lyos, kiemelkedő része van:
a főbejárat és
a díszterem.
A díszterem
viszonylagos

zártságával az épületegyüttesen
belül helyezkedik el. 

„A mindennapos munkát biz-
tosító „C” alakú épületrész a
kert mellett a városháza legfon-
tosabb terét – a dísztermet – is
átöleli. Tömeg- és térkapcsola-
tukban a védelem, az őrzés, a
rejtés szavak kulcsfontosságú-
ak. E viszony a díszterem teré-
ben zajló munkát, a város életét
meghatározó bölcs döntések
megszületésének helyét teszi rangossá. A
díszterem homlokzati megjelenése is ezt a
fontosságot, elkülönülést, kiemelést hivatott
hangsúlyozni, ezért a körülölelő tömeg egyik
homlokzati megjelenését sem hordozza. Nem
az utcai faltest – ablak - faltest ritmikát, és nem
az udvari nagy nyitottságot mutatja, hanem
egy harmadik, egy különös, talán a hagyomá-
nyos értelemben nem is épületre emlékeztető
forma- és anyaghasználat uralja megjelenését.

A díszterem épülettömegének alaprajza egy
kétszeres szimmetriát mutató forma, a négy-
zet, amely különböző építészeti korok ősi alap-
eleme. 

Mindig is a harmónia megteremtésének
centrális formája volt, amely dacolt a négy ég-
táj felé, és magában hordozta a négy őselem –
a föld, a levegő, a tűz, a víz - azonos arányú
egyensúlyát. Erre ereszkedik felülről centrális
kupolaként a tető, amelyet egy belső jurtaszerű
(mindez utalás a honfoglaló ősökkel együtt ér-
kező és itt letelepülő néptörzsre) látszó váz-
szerkezet lebegtet. Az ember életének legfonto-
sabb küldetése, végezzen bármilyen munkát is,
hogy a földet összekösse az éggel, épp úgy,
mint a gyökerein át a föld mélyéből és levelein
át a fényből egyaránt táplálkozó, fejlődő és fel-
fele törekvő növény.” (Horváth Zoltán építész)

Az épület díszterme nem kevesebbre vállal-
kozik, mint hogy építészeti eszközökkel az
emberi lét legfontosabb üzenetét bemutassa.
A földben gyökerező súlyos falak és az égből
ereszkedő légies tető, a lent és a fent, a múlt és
a jövő összekötésének pillanatát örökíti meg a
körbe futó, fénnyel átitatott ablaksávval.”
(Horváth Zoltán építész)

Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal

FORGALMI REND VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Árpád utca – Vasút sor – Arany J. utca forgalmi
rendje 2014. január 1. napjától kezdődően megváltozik, EGYIRÁNYÚ lesz az
alábbiak szerint:
• Árpád utca: a Kossuth L. utcától a Vasút sorig,
• Vasút sor: az Árpád utca és az Arany J. utca között a kis sorompó irányába,
• Arany J. utca: a Vasút sortól a Kossuth L. utcáig.
Fentiek alapján kérjük, különös figyelemmel kísérjék a kihelyezendő forgalmi
táblákat.
A közlekedési balesetek elkerülése érdekében kérjük, a KRESZ szabályokat
szíveskedjenek betartani.

Dunavarsány Város Önkormányzata
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A Dunavarsányi Gyerkőcde egy olyan
kerek ház, aminek ha nem volna üveg az
ablakain, kifolyna belőle a sok-sok szere-
tet. A világnak nagyon jót tenne. Megáll-
nának az emberek az utcán egy pillanatra
és megmártózhatnának benne. Nem ro-
hannának annyit, hanem a szeretteik tár-
saságát keresnék. Több időt töltenének
egymással, nem pedig tárgyaikkal. A leg-
drágább kincset adnák a szeretteiknek, az
idejüket.

Én is rohantam és halmoztam. Öt gyer-
meket nevelek egyedül, ez nem kis terhet
ró a napi időbeosztásomra. Egy húsz
éves, egy tizennégy éves és egy nyolc
éves ikerpár nagyon büszke édesanyja
vagyok. A legkisebb, az egy szem fiam,
három éves Benettem a világ nyolcadik
csodája számunkra. A legfontosabb
szempontom a bölcsőde választás kap-
csán, hogy őt jó helyen tudjam, és tudjak
a munkámra figyelni. Természetesen az
sem volt elhanyagolható, hogy az ára be-
leférjen a költségvetésbe.

Amikor először beléptem, nem tudtam
az ott lévő emberekre figyelni, mert lekö-
tött a látvány. Rendezett, érdekes épület,
logikusan inkább egyszerűbb és nagyon
meleg. A szó legnemesebb értelmében
volt meleg. Emma és Ildikó az első perc-
től a fiamra voltak kíváncsiak. Mindent
megkérdeztek, mindent megmutattak. A
fiamra figyeltek. Nyugodtan odajött a
többi kis lurkó is, és egészen puritán ter-
mészetességgel szerettek minden oda be-
lépő felnőttet és kisgyermeket. Emma né-
ni felnőtt, külön intézménynek tekint
minden egyes kisgyermeket. Ezt a szuve-
renitást a gyerekek hálásan kezelik. Egy-
mást szeretve, türelmesen bánnak a má-
sikkal. Az alapvető ellátáson túl, mint

ápolás, étkeztetés,
séták és játék, okta-
tás, egy szemléletet
tanítanak a srácok-

nak, ami nagyon egyszerű. A törődés.
Azt, amit mi nem tudunk beléjük suly-
kolni, mert dolgozunk. Természetesen ér-
tük, de mégis a nap nagy részét nem ve-
lük töltjük.

Magam sem tudtam, hogy fontos szem-
pontokkal nem vagyok tisztában. Ők eze-
ket a különleges emberi okokat láttatták
meg velem a fiam magas szintű oktatásán
keresztül. Mindennaposak a szerepjáté-
kok, speciális fejlesztő játékok, közös
napfürdők a fűben fekve, természetjáró
programok. Fel sem tudom sorolni,
mennyire nívós és kizárólag építő, tanító
jellegű feladatokban gazdag napokat él-
nek meg ott a gyermekek.

Juhász Tünde
szülő

Ebben az egyszerű, de mégis nagysze-
rű környezetben a kicsik lépésről lépésre,
következetes gondoskodás mellett olyan
szocializációs folyamaton mennek ke-
resztül, amely semmi mással nem pótol-
ható és visszafordíthatatlanul biztosítja,
hogy a világra és csodáira nyitott, kíván-

csi, kreatív, megújulásra képes gyerekek
nevelkedjenek, akik könnyedén tudnak
beilleszkedni az óvodai csoportba.

Személyesen is volt szerencsénk megta-
pasztalni Peti fiunkon keresztül mindezt,
aki másfél esztendőt töltött Emma Mama
„kezei között”, aki – remélem emiatt nem
sértődik meg – szépen lassan családtaggá
vált nálunk. Peti kis életét közösen terel-
gettük erőink, hitünk egyesítésével.

Feleségem top 5 slágerlistája:
1. Emma minden nap maga készíti el a

kicsiknek az ebédet, az 1-2 évesek gyom-
rának és fejlődésének való ételeket.

2. Nincs nutellás kenyér, olcsó gyü-
mölcsjoghurt! Van házi palacsinta, sütő-
tök, kukoricalisztből készült ételek, házi
kenyér, és a gyerekek megkóstolhatják a
„régi”, igazi ízeket!

3. Mozgásfejlesztés, kis hangszereken
muzsikálás, zenebona, ricsaj, néptánc!

Amit a gyerekek nagyon
élveznek! Régimódi
mesekönyvek, semmi
mai Disney-őrület!

4. Tóparti séták, is-
merkedés a természet-
tel, állatokkal. Mivel
közel van a tópart, a
szántóföldek, kisfiúnk
kedvenc élménye volt,
hogy ha a gyerekek úgy
akarták, csak álltak és
nézték, hogyan szánt a
traktor. Mindenre van
idő.

5. Valóban családi!
Együtt vannak kicsik és nagyok, nincs
záróra, ha kicsit megcsúszunk, nincs gyo-
morideg! Emma az otthonát adja át gye-
rekeinknek, hogy biztonságban érezhes-
sék magukat, míg mi „zakatolunk”.

Széll Attila dr.
címzetes főjegyző

A ker ekház

Rendhagyó foglalkozást tartott a „MI-
SA” Alapítvány által működtetett

Szenior Álláskereső Klub november 26-
án Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárban, mivel fontos vendé-
geket vártunk. 

A FÉMALK Zrt. képviseletében a cég
HR vezetője érkezett. Lénárt Fanni na-
gyon korrekt és viszonylag részletes tájé-
koztatót adott a cég bővítési terveiről,
helyzetéről, és az így várható jelentős
számú munkalehetőségről a Dunavar-
sány mellett épülő új üzemükben. El-

mondta, hogy sok információ – köztük
például az, hogy milyen konkrét szak-
mákra keresnek majd dolgozókat – a
honlapjukon megtalálható. A terveik sze-
rint mintegy 80%-ban fizikai és 20%-ban
szellemi, adminisztratív munkára keres-
nek embereket. Főleg a fémmegmunká-
lásban jártas dolgozók kellenek. Lénárt
Fanni ezután válaszolt a nagyszámú je-
lenlévők által feltett kérdésekre. Ezt kö-
vetően az állást keresők közül sokan
azonnal átadták a HR-vezetőnek az öné-
letrajzukat.

A foglalkozás második részében az ál-
láslistákból válogattak a munkát keresők.

A foglalkozás zárásaként felmerült a
decemberi összejövetel kérdése, mivel az
utolsó héten az intézmény zárva lesz, így
a szokott időben sajnos nem tudjuk meg-
tartani a foglalkozást. A biztos a 2014. ja-
nuár utolsó hetében kedden 14 órakor
sorra kerülő összejövetel. Addig is min-
denkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és munkahelyet hozó Boldog Új Évet
Kíván a “MISA” Alapítvány és a klubve-
zetőség.

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB RENDHAGYÓ FOGLALKOZÁSA
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S zeptemberben, az új tanév kezde-
tén nagy örömmel vették birtokba
a megújult udvart a gyerekek. A

legnagyobb sikere az óriási hajónak volt,
amely sok lehetőséget biztosít mozgás-
igényük kielégítésére. Köszönjük szépen
a belső kerítés dekorálását Szép Zsolt
apukának, aki sok-sok munkával tette
esztétikusabbá udvarunkat.

Az ősz jegyében változatos programo-
kon vehettek részt a kicsik: baromfiud-
vart látogattak, szüreteltek, szüreti felvo-
nuláson szerepeltek, lovaskocsikáztak,
terméseket gyűjtöttek, kutyabemutatón
vettek részt.

Októberben került sor a KUKORICA
HÉT megrendezésére is, ahol ez a hasznos
növény került a főszerepbe. Megismer-
kedtek a terméssel és a felhasználásának
lehetőségeivel. Morzsoltak, csuhébabát
készítettek, lángost és málét sütöttek, ké-
peket ragasztottak, számláltak, dekorációt
készítettek a kukorica felhasználásával.

A november mind a
gyerekeknek mind a fel-
nőtteknek mozgalmasan
telt. Az óvó nénik elvé-
gezték a tanköteles korú
gyermekek iskolaérett-
ségi valamint mozgás
felmérését. A szülőket
fogadó óra keretében tá-

jékoztatták az
eredményekről
és a további te-
endőkről.

Részt vettünk a
Weöres Sándor
születésének századik évforduló-
ja alkalmából tartott rendezvé-
nyen is, ahová egy gyermekek ál-
tal készített plakátot is vittünk. A
Napsugárka és Pillangó csoporto-

sok bábszínházban
jártak.

A tél beköszöntével
eljött az ünnepi készü-
lődés ideje is az óvo-
dában. Feldíszítettük a
csoportszobákat és a
közös helyiségeket.
Adventi kézműves
délutánt szerveztünk,
melyen sok alkotni
kész kisgyermek és
szülő vett részt.

A Mikulás mint
mindig, most
is nagy hatás-
sal volt a gye-
rekekre; csillogó szemek, vidám
dalok és versek kísérték útját az
óvodán keresztül.

A Süni csoportosok Nagykará-
csonyban jártak, ahol egy varázs-
latos kirándulás keretében magá-
val a Mikulással is találkozhattak.

Megismerkedtek a rénszarvasokkal és a
szánra is felülhettek.

Karácsony előtt még Luca napi vásárt
is tartunk óvodánkban, illetve a művelő-
dési ház által szervezett vásáron is részt

veszünk. A karácsonyt az óvó nénik bet-
lehemes játékkal teszik ünnepélyesebbé.
A városi karácsonyon a Napsugárka cso-
port szerepel majd december 21-én.

Békés ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánok az óvoda dolgozóinak nevében.

Szekeres Katalin

BANYAHÍR
A Lányok Asszonyok Klubja nevében tudatom Önök-
kel/Veletek, hogy a 2014. január utolsó szombatján

tartandó 19. Jótékonysági Banyabálunkat – technikai
okok miatt – a Dunavarsányi Petőfi Művelődési

Házban (Kossuth Lajos u. 2.) tartjuk meg.
A művelődési ház befogadóképessége sajnos
csupán 250 fő. Jegyek ezért csak korlátozott
számban, január közepétől kaphatók. Megér-

téseteket köszönjük.
Reményeink szerint 2015-ben a 20 éves jubileu-

mi Jótékonysági Banyabálunkat újból nagy létszámmal, a már
megszokott helyen, a Sportcsarnokban rendezhetjük meg.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk
1%-át a Lányok Asszonyok Klubjának ajánlották fel. A befolyt
összeget szociálisan rászorult családok megsegítésére fordítot-
tuk. Támogatásotokra a jövőben is számítunk.

Tisztelettel:
Ullmann Józsefné 

elnök

Elérhetőségeink: 
Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.

www.banyaklub.hu  •  facebook.com/Banyaklub
telefonszám: 06/20 522-7813  •  adószám: 18705494-1-13

ŐSZI HÓNAPOK AZ ÓVODÁBAN
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KÖSZÖNJÜK!
Nagy örömmel vettük hírét a Papírkuckó által kiírt karácsonyi rajz-

pályázatnak. Mindnyájan szerettünk volna részt venni ezen, s ki
ne szeretne a nyertesek között lenni! De sajnos ilyen sokan nem nyer-
hetünk, ezért a tanító néni kitalálta, hogy készítsünk közösen egy nagy
fenyőfát, és azon a díszek mind más és más rajzai legyenek. 

Ezzel a közös munkával is szeretnénk megköszönni Kövér Zoli bá-
csinak a 100.000 Ft értékű ajándékot, amivel a délutános kézműves
foglalkozásokat támogatta. Köszönjük a sok-sok színes papírt, ragasz-
tót, üvegfestéket és minden egyebet.

Kívánunk jó egészséget és nagyon boldog, békés karácsonyt!
3.a osztály és az osztályfőnök, 

Tóthné Bíró Katalin
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Fantasztikus énekesek fan-
tasztikus produkciója. Talán
így lehetne röviden összefog-
lalni ezt a kétszer egy órás
produkciót. Aki ott volt, tanú-
síthatja, aki pedig lemaradt
róla, igazán sajnálhatja.

A koncert szervezõi köszö-
netet mondanak az alábbi
cégeknek és magánszemé-
lyeknek, hogy munkájukkal
hozzájárultak a koncert sikeréhez:

Gamma Vox Kft., V.B. Fox Kft.
Tilla Virág Bt., Gyros Ház
Lovász Zoltán, Misek János

Zenei csemege Dunavarsányban

November 22-én a Petõfi Művelődési Ház és Könyvtár-
ban „Duplicapella Nr.4.” címmel jazz a capella koncer-
tet adott két énekegyüttes, az Octovoice és a Jazzation.
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Vásárok a mûvelődési házban:
Január 9. 14.30 – 15.30-ig Szemvizsgálat

Január 10. 14.00 – 16.00-ig Vegyes vásár

Január 23. 9.00 – 12.00-ig Vegyes vásár

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Dunavarsány Önkormányzata valamint a 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2014. január 22-én, szerdán 18 órai kezdettel
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár színháztermébe

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségre.

Az év versekben
című műsorban közreműködnek:

a MultiTalent Musical Iskola növendékei és tanárai
Előadásukban magyar költők művei és megzenésített versei hallhatóak

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

2013. december 23. és 2014. január 3. között
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

ZÁRVA tart.

Nyitás: 2014. január 6-án.

¨ A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Ôszintén szeretni, és bízni a jóban.¨

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk:
a művelődési ház dolgozói
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Ezzel a mottóval ünnepelte a Magyar
Kolping Szövetség október 26-án Kol-
ping Adolf születésének 200. évfordulóját
a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplé-
bánia Templomban. Az ünnepség kezdete
a 10 órakor bemutatott hálaadó szentmise
volt, melyet Msgr. Alberto Bottari de
Castello apostoli nuncius úr mutatott be a
meghívott püspök atyák és prézesek kon-
celebrálásával. A nuncius úr méltatta
Kolping életművét, kiemelte szociális ér-
zékenységét és felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét arra, hogy a megkezdett munkát
mindenképpen folytatni kell. Ehhez kí-
vánt további kitartást, erőt és a Jóisten ál-
dását.

Az áldozat bemutatása után koszorút
helyezett el Kolping emléktáblájánál,
majd a több mint 30 zászló sorfala között
a résztvevők átvonultak a Piarista Gimná-
ziumba, ahol állófogadás várt mindenkit.
A patinás épület modernizált szárnyában
található a Kápolna, ahol Laczhegyi Lász-
ló, a Magyar Kolping Szövetség világi el-
nöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezután
Dr. Bánhidi Vajk előadását hallgattuk
Kolping életéről és munkásságáról. Dr.
Seregély István nyugalmazott egri érsek

személyes emlékeket mesélt a hallgató-
ságnak a mozgalommal való ismerkedé-
séről. Mindenkit biztosított további mély
szimpátiájáról és támogatásáról.

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkár szavaival kiemelte a Kolping
mozgalom fontosságát az ország, a nem-
zet számára. Rámutatott a legkisebb tár-
sadalmi egység – a család – szerepére és
annak védelmének fontosságára.

Bernhard Burger úr, a Nemzetközi Kol-
ping Szövetség ügyvezető igazgatója fon-
tosnak tartotta a másnak szánt és odaadott
időt, amiért az ember nem kap ellenszol-
gáltatást. Elmondta, hogy ezzel találko-
zik ma már egyre ritkábban. Valamint azt
is hangoztatta, hogy nehogy azt gondol-
juk, hogy az tesz boldoggá minket, ha
magunkban ülünk a szobánkban, vagy
magányosan szabadon rendelkezhetünk
szabadnak gondolt időnkről. (Valószínű-
leg beszéde nemcsak tanítási célt szol-
gált, hanem példát is mutatott, hiszen ő a
Nemzetközi Kolping Szövetség pénz-
ügyeit honorárium nélkül intézi.)

Az egész ünnepség állandó szereplői
voltak a Kaposvári Katolikus Gimnázium

fúvósai (közel 40 diák), akik a templom
előtti téren, a szentmisén és a Kápolná-
ban is megörvendeztettek minket hangu-
latos, felemelő muzsikájukkal.

Kolping születésének 200. évfordulója
alkalmából méltó ünnepségen vettünk
részt. 1991. októberében, a boldoggá ava-
tási szertartásán így beszélt róla Boldog
II. János Pál pápa: „Az egyház azért
emelte őt az oltár tiszteletére, hogy vilá-
gosabban lássuk, milyen lehetőségeink
vannak Isten kegyelmével való együttmű-
ködésre a hétköznapi életünkben.”

A nagyvarsányi Szent Vendel Kolping
Család Egyesület 1995 óta része ennek a
nemzetközi mozgalomnak. Lassan, lé-
pésről-lépésre haladunk kitűzött céljaink
felé, minden munkánkban keresve Isten
kegyelmét. Ezen a felemelő napon meg-
erősítést kaptunk arra, hogy nem volt hi-
ábavaló az eddigi fáradozásunk. Megkö-
szönve a Jóisten kegyelmét, az emberek
szeretetét, bíztatunk továbbra is minden-
kit a programjainkon való részvételre, az
azokba való bekapcsolódásra.

Kolpingos köszönéssel: „Isten áldja a
tisztes ipart!” – „Isten áldja kezünk mun-
káját!”

Schuszter Bernadett
A Dunavarsányi Szent vendel Kolping

Család elnöke

A Majosházán épülő Hospice Ház
támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Füzesi Tímea
(tel.: 06/70 773-1220), dr. Csobolyó Eszter (tel.: 06/30 287-0283) és
Véghné Komáromi Márta (tel.: 06/30 994-8510) hospice munkatárs-
aknál.
Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett
11742180-20066150 sz. bankszámlára - „Hospice Ház” megjelöléssel.
Cégeknek adóigazolást adunk.

A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus - elnök, tel.: 06/20 584-4653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. – Adószámunk: 18673539-1-13
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu – E-mail: diakonia@xnet.hu

KÖSZÖNeTNyIlvÁNíTÁS. Hálás
szívvel mondunk köszönetet a roko-
noknak, barátoknak, akik felejthe-
tetlen halottunkat, Nagy Tibort utolsó
útján elkísérték, sírjára a szeretet vi-
rágait elhelyezték, fájdalmunkban
őszintén osztoztak. Külön köszönet
mindazoknak, akik gyászunkat bár-
mi módon enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Múltunkkal a jövőnkért”

2013. október-november
hónapban születettek

Tóth Emánuel Péter október 10.
Holló Marcell október 22.
Kereszturi Viki október 22.
Apostagi Viola október 25.
Szabó Szantina október 26.
Prágai Lili Petra november 11.

2013. november
hónapban házasságot

kötött

Az előző újságban 
tévesen jelent meg:

Dr. Békássy Szabolcs és Béki Edina

Krizsán István és Domonyik Csilla
Vajkai Zoltán és Liptai Anett Andrea

Szalay László és Heller Szabina Katalin

2013. október hónapban
hónapban elhunytak

névsora

Kollár József élt 82 évet
Hidegföldi József élt 68 évet

2013. szeptember hónapban
házasságot kötött
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Már hetek óta halljuk,
hogy mennyi újdonság
jelenik meg könyvek-
ben, technikában, étel-
ben, italban, ruházatban Karácsony-
ra, és mennyi minden szerez majd
számunkra és szeretteink számára
örömöt, békességet és a hétköznapok
bajából való szabadulást, vagyis igaz
és valós karácsonyt nekünk. Hosszú
a sor és gátlástalanul fantáziadús a
módszer, amivel meg kívánják ragad-
ni figyelmünket, meg akarják tölteni
szívünket és ki akarják üríteni zse-
bünket. Korunk hírnökei, reklám-
szakemberei jól látják az ember álla-
potát. Hogy az ember örömre, békes-
ségre és szabadságra vágyik, és
ezekért képes illúziókat kergetni és
illúziók rabságába esni. Az emberek
többsége, olykor a magukat kereszt-
yénnek érzôk többsége is hallgat
ezekre a hírnökökre és belehajtja lel-
két valamelyik igába, ami egy kis
megkönnyebbülést ígér. Ez az a zajo-
san félrevezetô világ, amelyben szól-
nak a harangjaink, igehirdetéseink
és adventi/karácsonyi beszélgetése-
ink. Ebben a miliôben kell megérte-
nünk, hogy nem csak illuzórikus, mu-
landó öröm, békesség és szabadulás
van, hanem van végsô öröm, békes-
ség és szabadság, amelynek forrása
és teljessége túl van idôn és téren, és
fôleg túl van minden emberi teljesít-
ményen. 
Örömöt, békességet és szabadságot

hirdetett a próféta a babiloni fogság-
ban sínylôdô népnek. Az a nép is fél-
revezethetô, becsapható és illúziókra

fogékony nép volt. Azonban a sok év-
tizedes fogság, az idegen népek tehe-
tetlen bálványaiba vetett hiábavaló
bizalom bizonyára elég illúziórombo-
ló, kijózanító volt ahhoz, hogy immá-
ron meghallják az igaz Isten igaz hír-
nökeinek ujjongó szavát „… mert sa-
ját szemükkel látják, hogy visszatér
az Úr a Sionra”. Visszatér, hogy meg-
vigasztalja és megváltsa azt a népét,
amelyik elhagyta Ôt, amelyik
hûtlenül undorító bálványimádásra
adta a fejét, s amelyik testvérháború-
ba és szakadásba züllött. „Kinyújtot-
ta szent karját az Úr…” azok felé,
akik szentségtörésben fordultak ki e
kezek gondviselô ölelésébôl. Ezt az
igazi, valóságos örömöt, békét és sza-
badulást hirdették és fogadták a bûn
és bûnhôdés keserves igájában síny-
lôdô zsidók. Akkor, abban az idôben
megértették és elfogadták ezt a jó
hírt és új életet kezdhettek, „… mert
letelt fogságuk.”
És mi mit értünk meg Karácsony-

kor? Velünk mi történik? Velünk, akik
közel 2000 esztendeje ünnepeljük a
Karácsonyt. Mi van a mi illuzórikus
bálványimádásainkkal, a virtuális
vagy egyenesen kárhozatos örömeink-
kel és önámító békességünkkel. Mi-
lyen hírekre és hírnökökre vagyunk
érzékenyek. Tanultunk-e a saját és
eleink bálványimádásaiból, bûneibôl
és bûnhôdéseibôl. Mennyire érintett
meg bennünket, a karácsonyi evan-

géliumot már sokszor
hallgatókat az, hogy az Úr
hozzánk is kegyelmesen
visszatér Fiában, Jézus

Krisztusban és velünk marad a
Szentlélek által. Mert az elsô Kará-
csonyon nem kevesebb történt, mint,
hogy az Isten szeretettel és áldozatra
készen visszatért többszörösen
visszaesô bûnös népéhez. Az Evangé-
lium bizonyságtétele alapján hisszük
és valljuk, hogy immáron mi is e nép-
be tartozunk. Halljuk-e, szívünkre
vesszük-e, megráz-e, hogy a karácso-
nyi angyal nekünk is hirdeti: „Ne fél-
jetek, mert íme, hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröme
lesz”? Érezzük-e igazán, hogy Krisz-
tus Ura a mi városunknak is, és Ô az
egyedüli öröme, békéje és szabadítója
a mi életünknek? Vagy még mindig
fogva tartanak illúzióink, elbûvölnek
percnyi örömeink és felszínes békes-
ségeink? 
Újra Karácsonyunk van azért,

hogy ha Krisztus bûnbocsátó szerete-
tében élünk, akkor tovább erôsöd-
jünk abban, ha pedig még mindig
egyéb hírnökök szavára hallgatnánk,
akkor abból kigyógyulva örvende-
zünk az Isten Krisztusban kijelen-
tett kegyelmében. A babiloni fogság-
ban a nép ôrállói saját szemükkel
látták s ezért hirdették, „… hogy
visszatér az Úr.”
Bárcsak mi is meglátnánk, hogy

hozzánk tért az Úr jósága, s ezért mi
hálával Hozzá, és türelmes szeretet-
tel egymáshoz térhetünk...

a Presbitérium

Ú T R A V A L Ó
A Karácsony szabadulást hirdet!

Olvasandó: Ézsaiás 52,7-10. és Lukács 2,1-20.

A REFORMÁTUS EGYHÁZ
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEI ÉS PROGRAMJAI 

Dec. 1. 10:00 Adventi úrvacsorás istentisztelet, ebéd – Református Templom 
Dec. 8. 10:00 Adventi zenés istentisztelet – Református templom
Dec. 15. 10:00 Adventi istentisztelet – Református templom
Dec. 22. 10:00 Adventi istentisztelet – Református templom
Dec. 23. 18:00 Adventi bûnbánati istentisztelet – Református templom
Dec. 24. 17:00 Karácsonyi gyerekmûsoros istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Dec. 25. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom 
Dec. 26. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom
Dec. 29. 10:00 Vasárnapi/aprószentek istentisztelet – Református templom 
Dec. 31. 18:00 Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom
Jan. 1. 10:00 Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom
Jan. 5. 10:00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Jan. 5. 11:00 Nyilvános Egyházközségi Közgyûlés – SDG Közösségi Ház
Jan. 5. 13:00 Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház
Jan. 5. 17:00 Újévi koncert a Légierô Zenekarával – SDG Közösségi Ház
Jan. 23. 18:00 Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közösségi Ház

Minden érdeklôdôt szeretettel vár és áldást, békességet kíván a Presbitérium

A hét gondolata
a térség

lelkészeitől.

Minden vasárnap
12 óra után

a Lakihegy Rádióban.

FM
107 MHz
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Karácsonyi ékszervásár!
Új áru érkezett! 

Arany, ezüst ékszerek 30-70% kedvezménnyel! 
Hozza be régi arany vagy ezüst ékszereit és kicseréljük

kedvezményes áron! 

Javítás, készítés, beszámítás! Tisztítás, kôpótlás, vésés! 

Ünnepi nyitva tartás:
H: ZÁRVA, K-P: 13-18, SZ: 9-1330. 

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL! 

Tel.: 06/70 319-9461

DUNAVARSÁNYBAN ÜZEM
ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ!

Bérleti díj: 500 Ft+áfa/m2 + rezsi költség!
Tel.: 06/70 380-0701
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Kö z é r d e k û  t e l e f o n s z ám o k
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.
06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
folyamatosan.

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
Kovácsné Zelenka Ágnes
védônô I. körzet
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
védônô II. körzet
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 védôn
Petôfi ltp. 4.
06/24 534-575, 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: Cs: 9-10
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11

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

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
Árpád u. 9.
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: 8-18; K: 8-14;
Sz-P: 8-16;

DTV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
06/24 483-116

SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE,
Árpád utca 7.
06/24 472-114

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
06/40 980-030

Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116

REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
06/24 484-452

RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA
06/24 472-017

RÁCKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

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. 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.

06/24 521-066

• Karácsonyi élôhal árusítás a Farmer tavon!
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütô javítása
garanciával.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)

• Hûtôgépjavítás garanciával hétvégén is.
Tel.: 06/20 467-7693

• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796

• Villanyszerelést vállalok!
Tel.: 06/20 201-8041

• GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészü-
lékek javítása! Biró Gyula gázkészülék
szerelô mester.
Tel.: 06/20 922-0552

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

• TV, monitor, mikro javítás.
Tel.: 06/30 948-0412 (Gál Károly)
Kellemes Ünnepeket Ügyfeleimnek!

• BÖLCSÔDE?!
Tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Pedikûr, manikûr, mûköröm, talpmasszázs
otthonában! Tyúkszem, gombás köröm,
sarokrepedés, körömbenövés?
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075 (Kovács Zsuzsanna)

• Magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások
részére könyvelést, bérszámfejtést, adóbeval-
lások elkészítését megegyezés szerinti áron
vállaljuk. Adózással, társadalombiztosítással
kapcsolatosan telefonon információt adunk,
a hatóságoknál ügyet intézünk.
Tel.: 06/30 821-3273
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