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Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014. évi rendezvényprogramját az alábbiak szerint állapította meg:
2014. 01. 22.
Magyar Kultúra Napja
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. 03. 15.
Nemzeti ünnep
(közösségi ünnepségek, koszorúzások)
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár,

Árpád Fejedelem Általános
Iskola

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. 04. 11.
Költészet napja
Felelős:

Árpád Fejedelem Általános
Iskola,

Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. 05. 25.
Magyar Hősök Napja
Felelős:

Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Dunavarsány, Hősök tere

2014. 06. 01.
Országos futóverseny
Felelős:

Herendi Péter

Helyszín: Dunavarsány

2014. 06. 04-07.
Dunavarsányi Napok
ennek keretében:
- Trianoni megemlékezés
- Zeneiskola tanévzáró koncertje
- Közalkalmazottak napja
- Amatőröké a színpad
- Majorette felvonulás
- Kispályás labdarugó vándorkupa
- Helyi szervezetek és meghívott
vendégek fellépései
- Újszülöttek polgárrá fogadása
Felelős:

Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Dunavarsány

2014. 08. 19-20.
Summerfest – Szent István Napja
Felelős:

Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. 09. 27.
Várossá avatásunk 10. évfordulója –
Szüreti Felvonulás és Mulatság
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk!

A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közösségnek is – első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe!

A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára teszi lehetővé a német nemzetiségi lista állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi
német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez – a választást megelőző 15.
napig – kérnünk kell a német nemzetiségi
névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyeden választásra
szól. Aki tehát már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkor-

mányzati választásokra már nem kell külön
kérnie a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad,
amíg törlését nem kéri abból. A kérelem
nyomtatványt, amely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető, a választási
szervek 2014. január 1-jétől minden háztartásba eljuttatják egy példányban. (A nyomtatványt tájékoztatásul mellékeljük.)

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a jegyző, vagy
helyettese vezeti) személyesen vagy postai
úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda
www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun www.magyarorszag.hu – keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár
értesítést kap.

2014. 10. 06.
Aradi Vértanúk Napja
Felelős: Árpád Fejedelem Általános
Iskola
Helyszín: Árpád Fejedelem Általános
Iskola
2014. 10. 23.
Nemzeti ünnep
Felelős: Árpád Fejedelem Általános
Iskola; Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár
2014. 12. 14.
Városi Koncert
Felelős:

Mollissima Női Kar

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. 12. 20.
Mindenki Karácsonya,
Városi Karácsony
Felelős:

Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

2014. december
Évzáró sportesemények

Helyszín: Tornacsarnok

Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérte a német
névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát
a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni
választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy
meghaladja a választási eredmények alapján
megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez. Ez – legegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti képviselőjük
2014-től, ha a német lista megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét.

Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német
nemzetiségi választói névjegyzékre és 2014
tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy
a magyarországi németeknek végre képviselőjük legyen a Parlamentben!
Budapest, 2013. november 19.
Heinek Ottó ehlök

Jelentés a jövőnek
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vagy: Üzenet az utódnak – beszélgetés Bóna Zoltán polgármesterrel

Január még javában a számvetés hónapja – az intézmények és gazdálkodó szervezetek ilyenkor összegzik az előző év tapasztalatait, eredményeit és készülnek
fel a következő esztendő teendőire. Városunk polgármestere, Bóna Zoltán szerint
2013. nagyon mozgalmas volt a városi rangot 10 évvel ezelőtt megszerzett Dunavarsány életében, és a fejlődés idén is folytatódik, sőt néhány ügyben már a
2015-ben végrehajtandó intézkedéseket készíti elő az önkormányzat.

– Az államigazgatásban, az oktatási intézmények életében egyaránt sok volt a változás –
kezdte a visszatekintést Bóna Zoltán -, hiszen
megkezdték működésüket az újra megteremtett járások, továbbá az állam átvette az iskolákat. Akadtak, akik aggodalommal szemlélték a
változásokat, de mára bebizonyosodott, hogy a
kritikus hangok ellenére a rendszer működőképes. A pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó fizetésemelést például az önkormányzatok többsége a saját erejéből nem
tudta volna biztosítani. Jelentős gazdálkodási
könnyebbséget hozott az adósságállomány állami átvétele – évi nyolcvan millió forint körüli összeget tudunk így más célokra fordítani
Dunavarsányban.
– Akadnak ellenzéki politikusok, akik szerint
az önkormányzatok a rossz döntések, a felelőtlenül elindított beruházások miatt adósodtak
el, nem pedig az előző kormány megszorításai
miatt. Polgármesterként hibásnak érzi magát?
– Egyáltalán nem, mert 2010-ben a kormányváltással egy hosszú ideje tartó folyamat
fejeződött végre be. Az elődöktől tudom, hogy
már 1994-ben, az akkor kétharmados többséget szerzett Horn-Kuncze kormány megkezdte
a forrásmegvonást. Csak az őket megelőző
MDF kormány idején volt szinte 100%-os az
önkormányzatok finanszírozása, utána viszont
egyre több feladatot róttak a helyhatóságokra
csökkenő normatívák mellett. A 2002 utáni
nyolc esztendőben is folyamatosan kaptuk az
új és új feladatokat, de pénzt nem rendeltek
egyikhez sem, ráadásul elvárta az akkori kormány, hogy az önkormányzatok fejlesszenek.
Az uniós projektekhez sem biztosították az önrészt, amit a helyhatóságok hitelfelvétellel
vagy kötvénykibocsátással tudtak csak megoldani. Dunavarsányban a gyermeklétszám örvendetes gyarapodása miatt szükségessé vált a
bölcsőde és óvodabővítés, utakat, járdákat kellett építeni – nem sorolom tovább. A kormány
a mostani adósság-átvállalással az előző kabinet hibáit tette jóvá. Városunk annyiból volt
egy kicsit könnyebb helyzetben, hogy az ipari
A képviselő-testület a „Dunavarsány Város közigazgatási
területéről a települési hulladék
gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét megállapította. Az eljárás

parkunkból azért érkezett a válság éveiben is
bevétel, ezért nem működésre kellett költenünk, hanem a több, mint 40 hektáros úgynevezett V8-as telek visszavásárlására és az általános iskola felújítására vettünk fel hitelt.
Mindkettő olyan beruházás volt, amely hosszú
évekre, ha nem évtizedekre befolyásolja az
életünket pozitívan. És ha már a tavalyi fejlesztésekről van szó: műfüves futballpályát
építettünk, játszóterek létesültek a kicsiknek,
több, mint 50 millió forintért megvettünk, átépítettük és teljesen berendeztünk egy épületet
a létszámában megnövekedett varsányi rendőrőrsnek.
– Ha már a rendőrséget említi, milyen a térségben a közbiztonság a megítélése szerint?
– Tökéletesen jónak soha nem lehet mondani, hiszen a kárvallottak számára mindig rossz.
Ezzel együtt országosan 3500 rendőrrel bővült
az állomány, a korábbinál jóval többen vannak
a térségben is: Szigetszentmiklóson és a Csepel-szigeten, Százhalombattán illetve Dunavarsány és Majosháza környékén. Nálunk néhány évvel ezelőtt még csak 2-3 rendőr teljesített szolgálatot, ma pedig már 11-en vannak.
Tervezzük a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a városunk főbb csomópontjain - mindez
érezhetően tovább erősíti majd a polgárok biztonságérzetét.
– A beruházásokról beszélve, az önkormányzat épülete felett is eljárt az idő...
– Sok éve tervezzük a megújítását, de mindig megelőzte valami, amit fontosabbnak ítéltünk. Mára viszont oda jutottunk, hogy le kell
bontani. A tervek elkészültek, jelenleg a különféle engedélyek beszerzésének a végén járunk.
Idén őszig három választást kell lebonyolítani,
ezért most nem kezdhetjük meg az áttelepülést, de legkésőbb jövő tavasszal mindenképpen elkezdjük a környezetbe illően otthonos,
ám mégis korszerű, új városháza építését, amihez reméljük, sikerül majd valamilyen pályázati forrást találnunk. Addig is lesz, ami fontosságát tekintve megelőzi ezt, az 51-es út és a
varsányi bekötőút balesetveszélyes kereszte-

Testületi határozatok

nyertese a MULTI-DH Hulladékkezelő Nonprofit Kft. és
MULTISZINT Kft. közös ajánlattevők (2330 Dunaharaszti,
Fő út 152.).

ződésénél kiépítjük a körforgalmi csomópontot – a költségek 49 százalékát az állam, a többit mi álljuk. Fontos még a Nagyvarsány-Kisvarsány közötti út rendbetétele, reményeink
szerint elkészül az idén a vasútállomás melletti P+R parkoló, és szeretnénk biztonságosabbá
tenni az úgynevezett kis vasúti átjárót. Lesz
mire költeni a forrásokat, és akkor még nem is
beszéltem az általános iskola férőhelyeinek
szükséges növeléséről, a sport- és kulturális
élet támogatásáról, a nyári Summerfesthez való csatlakozásunkról. Örömteli fejlemény,
hogy rövidesen új nagyvállalat költözik hozzánk (FÉMALK - szerk.), ami nemcsak munkahelyeket, hanem többlet-bevételt is jelent
Dunavarsánynak.
– Összességében rendezett állapotokat, biztató terveket vesz majd át az utódja?
– Értem a kérdést – időnként adódnak olyan
élethelyzetek, amikor nagyon komoly döntést
kell meghozni. A Fidesz helyi szervezeteinek
felkérését elfogadva az országos választmány
jóváhagyását követően indulok az országgyűlési képviselőválasztáson. Eddig főként Varsány érdekében dolgoztam, és amennyiben a
szavazók is úgy döntenek, a továbbiakban az
egész térség fejlődését segítem majd minden
erőmmel. Nem új a feladat, mert korábban a
CSÖT alelnökeként, utóbb pedig Pest megyei
képviselőként és a Fidesz választókerületi elnökeként sokféle üggyel foglalkoztam, jól ismerem a települések életét és gondjait. Ezzel
együtt természetesen új kihívásokat is jelent –
reményeim szerint országgyűlési képviselőként Dunavarsány és a térség lakóinak szolgálatában még többet tehetek a közös jövőnk jobbításáért.
Készült a Duna Média Televízióban elhangzott beszélgetés alapján.
A teljes felvétel megtekinthető az interneten a duna-media.hu oldalon a Magazinok rovatban.

A fenti döntés értelmében a
hulladékszállítási szolgáltatás színvonalában, minőségében és rendszerében nem lesz
változás.

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalását igénybe kívánja
venni.
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

2014. január 1. napjától az Ön lakóhelyének területén a Dél-Pest Megyei Víziközműszolgáltató Z R t . rövidebb nevén a DPMV ZRt. biztosítja a vezetékes
ivóvízellátást, illetve a szennyvíz elvezetését és tisztítását.
2011. december 30-án a magyar parlament elfogadta a 2011. évi CCIX. számú,
víziközműről szóló törvényt. A jogszabály szerint, a jövőben csak olyan szolgáltatók végezhetnek víziközműszolgáltatást, melyek megfelelnek az abban rögzített feltételeknek, azaz megfelelő
számú fogyasztóval rendelkeznek. Ezen
feltételnek a korábbi szolgáltató nem tudott eleget tenni, ezért döntött úgy a helyi önkormányzat, hogy más önkormányzatokkal közösen olyan társaságot
hoz létre, mely képes eleget tenni a törvényi előírásnak.
A DPMV ZRt. kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, a törvényi
előírásoknak megfelelően működő szolgáltató.
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Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint a korábbi vízszolgáltató társaság alkalmazottait társaságunk átvette,
így az ön településén is ugyanazon kollégákkal tartja majd a kapcsolatot, akikkel
korábban is találkozott.
Az átvételt követően nem változnak a
víz- és szennyvízdíjak és igyekszünk
elérni, hogy a számlákat is a megszokott időben kapja majd. Kivételt képezett ez alól az első számla, melyen egyszerre két hónap fogyasztását találhatja. Ennek az oka az, hogy a számla
kibocsátásával meg kellett várni, hogy
a cégbíróság a részvénytársasággá alakulást bejegyezze.
Ezt követően a szokásos módon, havonta történik a számlázás. Szintén változatlan lesz a leolvasás rendje is, azaz a
havi részszámlázáson kívül, választható
a havi leolvasás vagy a bediktálás is. A
fizetési módok is ugyanazok maradnak,
a postai csekk, az átutalás vagy a készpénzes fizetési mód is elérhető. Az új
ügyviteli rendszer alkalmazásából eredően ön új ügyfélkódot fog kapni, amelyet
a számlákon feltüntetünk
Tervezzük, hogy fejlesztéseket hajtunk
végre, melyek tovább könnyítik a vízórák leolvasását, a vízdíj és szennyvízdíj
megfizetését. A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk majd önt.

Felhívom figyelmét, hogy a vízdíj átutalásánál figyeljen arra, hogy a DPMV
ZRt. számlaszáma eltér a korábbi szolgáltatóétól, illetve ha ön a bankjával a
szolgáltató javára beszedési megbízásra
kötött szerződést, akkor a szolgáltató
megváltozása miatt új szerződést kell
kötnie. Új szerződés hiányában a pénzt a
DPMV ZRt. nem tudja beszedni, ön akaratán és tudtán kívül tartozást fog felhalmozni.
Bízom benne, hogy az átállás zökkenőmentes lebonyolításával és további szolgáltatásunkkal meg lesznek elégedve és
„a víz egy tiszta ügy”
lesz!

Kérem, hogy bármilyen problémával
és kérdéssel forduljon bizalommal
ügyfélszolgálati munkatársainkhoz, akik
készséggel állnak rendelkezésére!
Kérem, olvassa megújult weboldalunkat is. a www.dpmv.hu-t!
A zökkenőmentes együttműködés reményében, üdvözlettel:

10 éves a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület

E

gy évtizede, hogy megalakult a
Nagyvarsányi Polgárőr Egyesület. 30 lelkes falubeli, akik úgy
gondolták, rajtuk is múlhat, hogy a
településük élhetőbb legyen, megalakították a szervezetet. Poór Laci,
Farkas Laci, Farkas Attila, a Szűcs
család, hogy csak a fő alapítókat említsem a teljesség igénye nélkül.

Esténként, délutánonként saját autókkal,
majd támogatók segítségével már saját Ladával jártuk az utcákat. Segítettük az önkormányzati ünnepségek, rendezvények lebonyolítását.
Baleseteknél nyújtottunk segítséget. 8 évvel
ezelőtt az idősek részére segélyhívó készülékeket adományoztunk, melyekkel sokszor sikerült
megakadályozni a még nagyobb bajt. 2005-től
az önkormányzat támogatásával már terepjáróval járjuk az utakat. Beléptünk a Mátrix rendszámfelismerő rendszerbe és számos akcióban
vettünk részt, ezzel is segítve a körözött autók
mielőbbi megtalálását. A Magyar Postával megkötött szerződésünk keretében a nyugdíjat kihordó postást kísértük éveken keresztül. Lakossági „szolgáltatásunk”: számos esküvőn, rendezvényen őriztük a közbiztonságot. 2013-tól a

helyi kézilabda és foci mérkőzéséken biztosítjuk
a rendet. Munkánkat segítette a lakosság is. Éjjel nappal működő telefonunkat sokszor hívták
éjszaka: gyanús személyeket láttak, vagy hangoskodással zavarókra hívták fel a figyelmet.
Ilyenkor a rendőrséggel együttműködve vonultunk ki. Több alkalommal megkaptuk a ráckevei rendőrkapitány elismerő oklevelét, a Pest
Megyei Polgárőrség elismerő oklevelét.
Munkánkat anyagilag az önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek, a Pest megyei Polgárőrség, valamint az NCA, NEA pályázati lehetőségein elnyert összegek segítették. 2013-ban
a novemberi közgyűlésünkön Nagy Mihály elnökünk egyéb munkája miatt lemondott. Nagyon köszönjük eddigi hatékony, szakmailag,
emberileg fantasztikus munkáját. Természetesen mint tag továbbra is dolgozik az egyesületben. Új elnökünk Szűcs Attila, alelnök pedig Kövér Zoltán lett. Szeretnénk tagságunkat megerősíteni, ezért várjuk a dunavarsányi lakosok,
különösképpen a fiatalok jelentkezését az
Egyesület soraiba.
Telefonszámunk: 06/24 483-279
E-mail: kozbizt@invitel.hu

Herendi Péter

Sárosi István
vezérigazgató

A Magányos
Időseket és
Családokat Segítő
Alapítvány
által szervezett Szenior
Foglalkoztatási
Klub
2014-ben is folytatja a
négy évvel ezelőtt megkezdett, a munkanélküliek álláskeresését segítő
munkáját.
A következő összejövetelt január 28-án 14 órai
kezdettel tartjuk Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Ismét lesznek friss álláslisták, és munkaadókat is
hívtunk. (Nemcsak az idősebbek jöhetnek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János
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Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében

A

z azonos című könyv ajánlott olvasmány mindenkinek, aki
Dunavarsányon él, bármilyen kötődése van a városhoz,
vagy egyszerűen csak érdeklik a helytörténeti írások.

F

Faragó Károly a díszpolgári cím
átadásakor a mûvelôdési házban

ontos ebben a műfajban, hogy az
írás amellett, hogy hiteles, olvasmányos is legyen, és még csak véletlenül se száraz. Faragó Károly évtizedek alatt gyűjtött információit, kutatásait
precízen, izgalmasan tálalja a fent említett könyvben, és még annak is érdekes
lehet, aki sosem lakott a városban.

A

- Nagyjából 1962-ben keltette fel az érdeklődésemet Dunavarsány története, ekkor tudtam meg, hogy Ady Endre: A fekete zongora c. versét itt írta 1907 nyarán,
mégpedig a Vészi család birtokán. Bevallom, akkor a Vészi családról semmit sem
tudtam azon kívül, hogy volt egy nagyszerű irodalmár, Vészi József. Ez volt az
egyik katalizátor, amely elindította bennem a Dunavarsány iránti érdeklődést. A
másik László Gyula hatvanas évek elején
megjelent Kettős honfoglalás c. könyve,
amely szerint 896-ban nem hét, hanem tíz
honfoglaló törzs jött a Kárpát-medencébe. A hiányzó három törzs: Tárkány, Székely és Varsány. Ez egy elképesztő adat
volt számomra, és ettől kezdve fokozatosan gyűjtöttem azokat az adatokat, melyek
a könyvben olvashatók.
A szerző előszavából kiderül, hogy volt
még egy harmadik indíttatás is: elmeséli,
hogy nyolc éves korában, amikor édesanyja szünidőre hozta haza, a vonaton a
kalauz megkérdezte tőle, hogy hová utazik. „Dunakisvarsányba.” – hangzott a válasz büszkén. Mire a kalauz vigyorogva

A helytörténeti könyv margójára

Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében című helytörténeti könyv 162.
oldalán említésre kerülnek az egykori MSZMP helyi párttitkárjai, köztük Komáromi István is. Vele kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy csupán névrokona városunk díszpolgárának. A párttitkár Komáromi soha nem lakott Dunavarsányban,
szemben városunk megbecsült polgárával, Komáromi Istvánnal.
A fenti név gyakorisága – a kötet megjelenése óta – egyeseknek tévedésből okot
szolgáltatott az ízléstelen megjegyzésekre, és ahelyett, hogy tájékozódtak volna a
párttitkár valós személyéről, kritikával illették Komáromi István díszpolgárunkat.
Reméljük, hogy Dunavarsányban nem lesz tendencia megsérteni valakit pusztán
azért, mert a neve megegyezik egy sötét történelmi korszak tisztségviselőjével.
Dr. Szilvay Balázs főszerkesztő,
a Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében c. könyv
lektori bizottságának tagja

kérdezte: „Az meg hol van? Tán CsajágaRöcsöge mellett?” A dühös Faragó Károly
visszavágott: „Mindenki tudja, hogy hol
van Dunakisvarsány, csak maga nem. Kalauz létére!” Elmondása szerint ekkor
született az elhatározás: elmondja a világnak, hogy merre van Dunakisvarsány. A
könyvből kiderül, hogy a Pest Megyei Levéltárban is alapos kutatómunkát folytatott. Felmerül a kérdés, hogy mely korosztályt célozza meg a könyv:
- Rengeteg olyan idős varsányival találkoztam, akik olvasták a könyvet és azt
mondták, hogy addig le sem tették, míg ki
nem olvasták. Visszaidézte az ifjúságukat,
visszaidézte azt a kort, azt az életmódot,
ami hosszú évtizedekkel ezelőtt zajlott itt.
Ha nem gyűjtöm össze ezeket az adatokat,
történeteket, életképeket, amelyek erre a
falura jellemzőek voltak, senki sem tudná,
hogy milyen is volt pontosan. Alapvetően
egy kort is igyekeztem ábrázolni.
A dolog azonban nem olyan egyszerű,
hogy besétálunk a levéltárba, összegyűjtünk egy-két érdekességet és kiadunk
ezekből egy könyvet:
- Három évet vett igénybe az írás. Ezt
azonban megelőzte nagyjából ötven év,
amikor az öregeket kérdeztem pl. a vasút
történetéről, a moziról, a szüreti bálokról.
A könyvben is megtekinthető kutatási engedélyt 1996-ban kaptam meg, ez előtt,
1994-ben pedig volt egy Pest Megyei Helytörténeti Pályázat is.
A könyv megírása tehát három évbe telt,
az azt megelőző történetek gyűjtését, a tájékozódást is figyelembe véve azonban
nem túlzás kijelenteni, hogy a Barangolás
Dunavarsány múltjában és jelenében c.
helytörténeti kötet egy élet munkája.
Majdnem háromszáz oldalnyi történelem
könnyen emészthető fogalmazásban, képekkel, történetekkel. Ezúton is gratulálunk Faragó Károly munkájához!
Készült a Lakihegy Rádióban elhangzott
beszélgetés alapján

Dunavarsányiak kopjafája a Nyerges-tetőn

A

Dunavarsányi Nemzeti Fórum két tagja 2013. augusztusában kopjafát állított az erdélyi (háromszéki) Nyerges-tetőn. A kopjafát a szintén háromszéki Gelencén faragta két székely fiatalember: Lukács Mihály és testvére, Attila. Egyikük a felállításban is
segédkezett.
Mint ismert, az 1848-as szabadságharc egyik leghíresebb ütközete zajlott le ‘49 augusztusában a Nyerges-tetőt körbeölelő völgyben. Sajnos a csata a többszörös túlerőben lévő
osztrákok és az őket segítő oláh hordák győzelmével zárult. Több száz magyar honvéd esett
el a hősi küzdelemben. (A kopjafát állítók egyikének oldalági őse is itt harcolt.) Ma már valóságos kopjafa erdő őrzi az elesett hősök emlékét. Köztük most már a dunavarsányiaké is!
Faragó Károly
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M

egható és szép ünnepséget tarthattunk a Mindenki karácsonya városi
rendezvényen. Köszönjük Bóna Zoltán polgármester úrnak, hogy a rászoruló
családoknak felajánlotta a fenyôfákat, és mindazon civil szervezeteknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek, akik feldíszítették a fákat és ajándékkal kedveskedtek a családoknak.
Bízunk benne, hogy közös összefogással jövôre is megvalósíthatjuk rendezvényünket.
Petôfi Mûvelôdési Ház és Könyvtár

M

eghatódva írom e néhány
mondatot, mert olyan élményben volt részem, amit Polgármester úr jóindulatának köszönhetek. Egy szépen feldíszített karácsonyfát juttatott otthonomba.
Hála mindazoknak, akik hozzásegítettek az adományokhoz.
Külön köszönet a gyermekjóléti
és családsegítô intézmény dolgozóinak, mert segítségükkel vált valóra
az ajándékozás.
Mindezen kívül ezúton köszönöm Agárdi Erzsike és családja
gyönyörû ajándékát, amit küldtek,
és a fenyôfa gyönyörû feldíszítését.
Kívánok nekik és minden jótevônek boldog, békés újesztendôt.

Bányai Mihályné

Decemberben ismét ellátogatott
a Mikulás Dunavarsányra
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Dunavarsányi Fiatalok Baráti Köre szervezésében
lovas hintón érkezett a Szent István térre, ahol
kiosztotta a számos felajánló ajándékaiból
összeállított csomagokat.

A várakozás hosszú perceit a Bakterház Pizzéria
által készített és kínált tea, sült gesztenye és
forralt bor tette még kellemesebbé.
Az alábbiakban tolmácsoljuk Télapó szavait, melyeket a dunavarsányi gyerekeknek üzen:

2013. december 6-án látogattalak meg Benneteket egy hangulatos délutánon.
Fázni nem fáztam, mert szívemet, lelkemet melengette az a sok kedves vers,
ének és ajándék, amit Tőletek kaptam.
Ugye nem felejtetek el, és találkozunk ebben az évben is?
Addig is legyetek jók, ha tudtok!!
HO-ho-hó-hóóóóóóóóó

Vásárok a mûvelődési házban:
Január 23. 9.00-12.00-ig

Vegyes vásár

Január 29. 16.00-18.00-ig

Látásvizsgálat

Február 14. 8.00-15.00-ig

Vegyes vásár

Február 19. 8.00-16.00-ig

Vegyes vásár

Február 25. 9.00-12.00-ig

Vegyes vásár

A Kalamajka Néptánccsoport
szeretettel várja a néptánctanulás
iránt kedvet érző lelkes férfiakat
és nőket.
A próbákat minden pénteken
19 és 21 óra között tartják
a mű velődési házban.
A hangulat mindig mosolygós,
a zene és a tánc pedig
jó kikapcsolódást ígér
minden táncosnak.
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Főzőverseny Nagyvarsányban
A Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub hagyományteremtő
programot szervezett november 16-án: „Kárpátmedencei bogrács parti” címmel főzőverseny rendezett, majd ezt követően Nemzetiségi Nyugdíjas
találkozót tartott a Petőfi Klubban.

K

ellemes napsütésre ébredtek a szalóci vendégeink, akik
Borzi Bálint vezetésével előző este tíz fővel érkeztek a
főzőversenyre. Már állt a sátor, melyet a Dunavarsányi
Polgárőr Egyesület jeles tagjai állítottak fel a Klub udvarán. Érkeztek a csapatok: Kisvarsányból a Lányok Asszonyok Klubja,
Apajról a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület tagjai, Dunaharasztiból a Sváb Dalkör, és a vendéglátók, a Nagyvarsányi Nyugdíjas
Klub Egyesület tagjai. A rövid köszöntőt követően előkerültek
az edények, a fakanalak, a fűszerek és
a hozzávalók. A csapatok az alábbi menüvel indultak a versenyen:
Szalóc: juhtúrós
sztrapacska; Dunaharaszti:
tejfölös
csirkeleves kuglóffal; Apaj: tepsis tarja;
Kisvarsány: székelykáposzta; Nagyvarsány: disznópörkölt.
A bográcsokban
már rotyogtak az ételek, a sütőben már sült a tepsis tarja, csak
egy üstben volt víz, és körülötte senki emberfia! Lehet, hogy
sok volt a reggeli frissítő? Nem, dehogy! A szalóciak bent nagy
edényekben keverték a juhtúrót, a sztrapacskát, amíg a víz felforrt. Aztán a „nokedlit” bele a forró vízbe, hogy végül frissen
kerüljön a tányérokba. Elkészültek az étkek; csodaszép látvány
mellett remek ízek harmóniája találkozott ezen a napon. Délben

elérkezett az értékelés
ideje. A zsűri tagjai:
Nagy Lajosné, a Farmer horgásztó tulajdonosa; Pillmayer Jakabné, az egyesületünk elnöke; Herendi
Péter, a Kis-Duna Natúrpark Közhasznú
Egyesület elnöke. A
zsűri tagjai kellően
felszerelkeztek: tányér, kanál, szalvéta,
friss ízlelőbimbók…
Végig kóstolták az elkészült ételeket – többször elismerő szájnyalogatás, és „ilyen finomat még nem ettem” sóhajok szálltak az edények felett.
Hosszas értekezést követően megszületett a sorrend, amely csak
jelképes, hiszen mindenki fantasztikus teljesítménnyel rukkolt
elő!
Az első az Apajiak a
tepsis tarjával, másodikak a Szalóciak a
sztrapacskával, harmadikak a Nagyvarsányiak a disznópörkölttel, negyedikek a Dunaharasztiak a tejfölös
csirkével, és ötödikek
a Kisvarsányiak a székelykáposztával. Az
eredményhirdetés után terülj-terülj asztalkám következett, mindenki abból evett és annyit, amennyit csak akart vagy bírt. Délutánra megérkeztek a nyugdíjas találkozóra a településekről a
vendégek. 120 fő vett részt a találkozón. Műsor is volt: az apajiak énekes-verses műsort készítettek, a Sváb Dalkör tagjai cso-

dálatos mini koncertet adtak, a Nagyvarsányi Nyugdíjas Egyesület 10 éves életéről pedig fotókat vetített Herendi Péter. A műsor után zene, tánc és sok-sok sütemény várta a részvevőket.
Fő támogatóink: Nemzeti Együttműködési Alap a NEA-MA13-SZ-0854 sz. pályázat alapján, Dunavarsányi Önkormányzat,
Farmer horgásztó, Hunnia Fruct Kft, Lányok Asszonyok Klubja.
2014-ben folytatjuk…
Pillmayer Jakabné
elnök
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kérdésre bizonyára lenne, aki
szélsőséges választ adna. Például azt mondaná,
semmire,
mert öreg vagyok,
beteg vagyok, szegény vagyok, kiábrándult vagyok, csalódott vagyok, elhagyatott vagyok, lemondó vagyok stb.
Vagy azt, amire akarom, hiszen erős
vagyok, egészséges vagyok, öntudatos
vagyok, tájékozott vagyok, kapcsolataim vannak stb.
Mindkét válasz nélkülözi mind a hitet, mind pedig a bölcsességet. Az
egyik lebecsüli önmagát, a másik túlbecsüli azt. Az előző talán keveset csalódik, hiszen nincs elvárása, de így
öröme, sikere, jóérzése sem nagyon
van. Az utóbbi viszont bizonyára nagynagy csalódásokat, kudarcokat, kijózanodásokat produkál a maga számára, mert az élet nyilvánvalóvá teszi,
hogy amink van – sőt, amik vagyunk –
az már itt, a földi világ léptéke szerint
is sokszor elégtelen, és amikor megmérettetünk, akkor nem csak Isten,
hanem a saját feladataink, saját harcaink mérlegén is kevésnek találtatunk. De a legtöbb ember nem is szélsőséges választ ad, hanem kezdi mondani, hogy ha a külső körülmények
ilyenek lesznek, hogyha ezek vagy
azok a feltételek így vagy úgy teljesülnek, akkor lesz erőm erre is, arra is.

ÚTRAVALÓ

9
napjainkat a feladatok végrehajtásával. De erőre mindig szükségünk van,
és az erőnk mindig
„fogyóeszköz”. A testi
is és a lelki is. Bizonyára nem lesz erőnk
mindenre „csak úgy”.
Pál apostolnak sem volt. Nem vitt véghez hőstetteket, mert azok nem feltétlenül részei a Krisztushoz tartozásnak.
De a küldetését betöltötte, ahogy ő
mondja, a futását elvégezte, a hitet megtartotta. S mindezt azért tette, mert a
hite tartotta meg őt. Mert Krisztusra
tekintettel vállalt feladatot, és Krisztusra tekintettel hordozott terheket.
S mindkettőhöz volt ereje a Krisztusban.
Ez a hívő élet számunkra is lehetséges. Amikor tervezünk, tervezhetünk
úgy, hogy Krisztusra és az Ő értékeire
tekintünk, s ahhoz igazítjuk terveinket. S ha így teszünk, bizonyára lesz
erőnk Krisztus segítségével a krisztusi
terv megvalósításához. Amikor pedig
megpróbáltatás szakad ránk, ha a
Krisztus kezéből vesszük el azt, akkor
Krisztus erejével tudjuk elhordozni.
Bárcsak sokan tudnánk mondani az
újesztendő első havában, hogy semmi
jóra nincs erőnk Krisztus nélkül, de
Mindenre van erőnk a Krisztusban,
aki megerősíti az Övéit 2014-ben is.
BUÉK: Bízzad Újra Életed Krisztusra!
A Presbitérium

Mire lesz erônk a 2014-es esztendôben?
Olvasandó: Filippi 4,1-20.

Ha pedig nem, akkor nem lesz erőm
erre sem, arra sem.
A hit azonban ebben a dilemmában
is segítségünkre siet. Pál apostol az őt
segítő gyülekezetnek írja, hogy Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Filippi 4,13.) És ebben a
mondatban nyilvánvaló, hogy a krisztusi hitvallás a lényeg. Minden más
feltétel viszonylagossá lesz. Pál apostol
nem beszél jó szerencséről, még csak
a terveiről sem, különösen nem szorongásairól. Egyszerűen azt mondja,
hogy Krisztus szeretete és ereje a körülményektől függetlenül az övé. És
ebből veszi az erőt. Nem a genetikai és
nem is a szerzett adottságaiból, képességeiből, hanem abból, hogy arra hagyatkozik, Akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, és Akit ő személyes Megváltójaként, erőforrásaként
ismer el. Ha kell, Vele fog szűkölködni,
ha kell, Vele fog bővelkedni, de az ereje
elég lesz mindkettőben.
Nem tudjuk, hogy mi mindent hoz a
2014-es esztendő számunkra. Szorongunk, rettegünk vagy remélünk, bizakodunk, vagy egyszerűen csak éljük

Jótékonysági cserkész farsangi bál
várja Dunavarsány népét
február 22-én 18:30-as kezdettel
az SDG Közösségi Házba.

A műsorban a cserkészek énekes seregszemléje, valamint a mohácsi
busó, sokác és tambura csoport biztosítja a kulturális élményt.
A vacsora alapanyagát egy erre odaszánt mangalica adja,
minőségét pedig szakavatott kezek garantálják.
Az értő fülek és a fürge lábak
sem fognak csalódni
a minőségi talpalávalóban.
A műsor megtekintése 1.000 forint.
Asztalfoglalás vacsorával 3.500 forint.
Jegyek a cserkészparancsnoknál (06/30 287-0283),
a cserkészvezetőknél valamint az SDG Közösségi Házban
működő boltban igényelhetők.
A bál bevételét a csapat vízitelepének építésére fordítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tombolaajándékot szívesen fogadunk.

A helyi Karitasz decemberben karácsonyi
akciót szervezett, melynek során 50 nehéz
helyzetben lévő dunavarsányi családnak
vittek tartós élelmiszercsomagokat.
Köszönet érte a segítő családoknak és a
képen látható lelkes Karitasz csapatnak.
Szász László
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2013-es évet elkönyvelhetjük a
változások évének az Egyesület
háza táján. A 2012-ben megválasztott új vezetőség legnagyobb feladata a két
szakosztályban (kézilabda, labdarúgás) mind
emberileg, mind pedig a sportok terén változásokat elérni. Voltak dolgok, amelyek maguktól
alakultak, de a Szövetségek is újítottak a versenyfeltételeken. Mint köztudott, a foci szakosztályunk felnőtt csapat nélkül játszotta végig
a tavalyi idényt, az U19-es utánpótlás csapat a
12. helyen fejezte be a bajnokságot. Az őszi szezonra megtörténtek az igazolások és már indítani tudtuk Pest megye III. osztályában a felnőtt, a
MLSZ-nél történt változások okán pedig az U21es csapatot. A kezdeti bizonytalan játék után
mindkét társaság magára talált a pályán, és meg
lett az edző-játékos munka eredménye. Egyre
kiegyensúlyozottabb, technikásabb játékkal
győzték le zsinórban, néha 7 gólos különbséggel
az ellenfelet. A felnőtt csapat az őszi idényt a
nyolcadik, míg az U21-es korosztály a nagyon
előkelő második helyen fejezte be. Gratulálunk
az edzőknek (Pirisi Sándor, Pirisi Dániel) és a játékosoknak egyaránt. Az U14-es serdülők Farkas Tamás irányításával versenyeznek, feléjük az
elvárás a minél nagyobb technikai, taktikai képességek fejlesztése, a tisztességes helytállás a
bajnokságban. Reméljük, tavasszal növelik az
egyelőre egy győzelmük számát! A Bozsik tornán az U7, az U9 és az U11-es korosztályok vesz-
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és már heti két alkalommal
Évzáró a Dunavarsányi TE pályáin szervezni,
edzenek is a fiú kézisek. Reméljük,
nek részt – az őszi tornákon nagyon szépen szerepeltek.
Mind a nyugodtabb edzési és versenyzési körülményeknek, mind a megújult pályának és
környezetének köszönhető talán az a tény, hogy
több játékos is visszaigazolt Dunavarsányba.
Sok fiatal érdeklődik a futball iránt és bízunk
benne, hogy minél több igazolt sportolója lesz
az Egyesületnek a jövőben, és minél több nézőt
láthatunk majd a pálya szélén szurkolni. Az elmúlt évben került átadásra a műfüves pálya is,
amelyet bárki igénybe vehet.
A DTE kézilabdásai is elkezdték az őszi szezont, amelyre egy nagyon jól sikerült, eredményes edzőtáborral készítette fel a játékosokat a
szakosztály. Továbbra is az NB II. Déli csoportjában szerepelnek. A felnőtt csapatnak jól indult a
kezdés, majd némi megtorpanás után a 10. helyen állnak az őszi szezon befejezése után.
A junior korcsoport a 6. helyet foglalja el a tabellán. Egyéni teljesítményekről büszkén számolhatunk be, hiszen 3 játékosunk is előkelő
helyen áll a góllövő listán. A bajnokságban 212
sportoló vesz részt, akik közül Szabó Alexandra a
4., Szloboda Gina a 6. és Grebnár Andrea Anikó a
9. az érvényesített gólok száma alapján.
A serdülő bajnokság folyamatosan zajlik, csapatunk tisztességesen helytáll a mérkőzéseken.

hogy egyszer majd egy jó férfi kézilabda csapata is lesz Dunavarsánynak.
Feltétlenül meg kell említeni azt a nagyszerű
kezdeményezést, amelyet Herczeg Mariann
szakosztályvezető és segítői valósítottak meg az
ünnepek közeledtével. A szivacs korcsport gyerekeinek Mikulás kupát szerveztek december 8án 5 csapat részt vételével, amely a sportág
megismertetése, megszerettetése mellett egy
kiváló alkalom volt arra, hogy egy felhőtlen, vidám sportos napot töltsenek el a szülők, a gyerekek, a sportolók és a sportvezetők egymással.
Kedves figyelmesség volt a bíróktól, hogy Mikulás sapkában vezették le a meccseket. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett rajta, és sok ilyen
valamint ehhez hasonló rendezvény megszervezését kívánjuk a jövőben.
A 2013. év utolsó egyesületi eseménye a közgyűlés volt december 14-én, amelyen a két
szakosztály sportolói és a vezetőség 71 fővel
képviseltette magát. A DTE vezetősége beszámolt az elmúlt évről pénzügyileg és szakmailag
egyaránt. A közgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. A hivatalos napirend után a
tagság egy kellemes hangulatú vacsorával zárta
az évet.
Gergőné Varga Tünde
DTE elnök

Óévbúcsúztató teremlabdarúgó torna

Karácsony kupa

ecember 28-án zajlott a hagyományos óévbúcsúztató kispályás focitorna az iskola tornacsarnokában. A szokásokhoz híven ismét csak
10 csapat nevezését tudtam elfogadni, de a sok nevezni szándékozó
együttes miatt idén már két napos lehet az esemény.
A torna reggel 9-kor kezdődött, a csapatok két csoportban mérkőztek a
két-két továbbjutó helyért. Az „A” csoportból a 100%-os Délegyháza és a
Jahn Ferenc Kórház csapata jutott tovább, míg a „B” csoportból a szintén
100%-os Royal FC és a Jorkyball FC csapatai kerültek az elődöntőbe. Az első elődöntőben a Délegyháza csapata 3:2 arányban legyőzte a Jorkyball FC
együttesét, a másik elődöntőben pedig a Royal FC és a Jahn Ferenc Kórház
csapatai 3:3-as döntetlent játszottak, így büntetők következtek, ahol a
Jahn Ferenc Kórház játékosai teljesítettek jobban és kerültek a döntőbe. A
harmadik helyért folytatott küzdelemben a Royal FC 3:0 arányban diadalmaskodott a Jorkyball FC felett, megszerezve ezzel a torna harmadik helyét.
Ezután már csak a döntő mérkőzés volt hátra a Délegyháza és a Jahn Ferenc
Kórház csapatai között, és 5:2-es arányban a Délegyháza bizonyult jobbnak, így teljesen megérdemelten nyerték meg az óévbúcsúztató focitornát.
A tornának voltak egyéni díjai is: a legjobb kapus Berta Béla lett a Jorkyball FC csapatából, a gólkirályi címnél holtversen alakult ki, Kovács Norbert
(Royal FC) és Bakó Richárd (Délegyháza) 7-7 gólt rúgtak a tornán. Mivel a
döntőben Bakó Richárd 2 gólt is szerzett, így neki ítéltem oda a gólkirályi
címet. Kovács Norberttől ezúton is elnézést kérek!
Végül köszönetet szeretnék mondani minden résztvevő csapatnak a
sportszerű viselkedésért, a játékvezető Kömpf Gyula közreműködéséért, a
fiamnak, Krasznai Istvánnak és a páromnak, Krasznai Andreának a torna lebonyolításában nyújtott segítségért! Köszönettel tartozom még a Dunavarsányi Polgármesteri Hivatalnak is!
Krasznai István
szervező

A sok betegség ellenére tavaly is nagy létszámú nevezés érkezett a 7.
asztalitenisz karácsony kupára. Fele-fele arányban voltak igazolt és
hobbi játékosok, ahol a csoportmérkőzéseken mindenki mindenkivel
összemérhette tudását. A főtáblán és a vigaszágon már kieséses rendszer volt, és az első öt helyezett részesült díjban.

D

Az első öt helyezett
A kupát a Dunaharaszti Asztalitenisz Szakosztály versenyzője vitte el,
legyőzve a tavaly is másodikként végző volt NB III-as versenyzőt. Négy
asztalon a mérkőzések öt órán át tartottak, a végére már mindenki nagyon elfáradt, de legalább lemozogtuk a ünnepi bejglit.
A terem biztosításáért köszönet a DTE vezetőségének, továbbá a dunaharaszti szakosztálynak, a népes nézőseregnek és persze a lelkes sporttársaknak.
Perényi Péter
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Közérdekû telefonszámok

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
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K: 14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11

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
OKMÁNYIRODADUNAHARASZTI
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

DUNAVARSÁNY
APRÓBAN
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• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégén is.
Tel.: 06/30 376-1796
• GÁZSZEVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása! Biró Gyula gázkészülék
szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

AuTóSzerelő
MűHely
Dunavarsány, Hősök útja 11.
Fenyvesi Zoltán és Takács Mihály

Tel.: 06 70 945 44 46

Nyitva tartás: hétfő - péntek 8:00 - 17:00

Szolgáltatások:
• időszakos szervizek
• vizsgáztatás
• olajcsere
• fékjavítás
• futómű javítás
• diagnosztika
• hibakód kiolvasás
Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja.
Kiadja: Dunavarsány Önkormányzata.
Felelõs kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.
Fõszerkesztõ: Dr. Szilvay Balázs. 06/70 453-4528, 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: 2014. február 10.
Cikkeket várunk a szilvay.balazs@freemail.hu e-mail címen.
Csak névvel ellátott, közérdekû írást teszünk közzé.
Hirdetésfeladás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
06/24 521-066
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Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2. • Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

VARSÁNYI VILÁGJÁRÓK

Új ismeretterjesztő előadássorozatunk
bemutatja azokat a távoli tájakat, országokat,
ahova csak keveseknek adatik meg eljutni.
Az előadók helyben élő nagyutazók, ezért várjuk mindazokat, akik élményeiket,
fényképeiket szívesen megosztanák másokkal és mesélnének az adott ország kultúrájáról.
Elsőként egy bátor hölgy, Sunyik Mária mesél és mutatja be saját fényképein keresztüla

a VARÁZSLATOS MEXICÓ-t.
2014. február 21. 18.00
A belépés díjtalan!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Előadónak jelentkezni a művelődési házban lehet az alábbi elérhetőségeken:
06/24 534-250 vagy muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

