
XXV. évfolyam 10. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. október

Október a megemlékezések hónapja



Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 10. szám2

2014. október 21-ei Alakuló ülés határozatai
A Képviselő-testület megállapította Gergő-
né Varga Tünde polgármester illetményét,
továbbá költségtérítése mértékét a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendel-
kezései alapján. 

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Jogi és
Ügyrendi Bizottság elnökévé 2014. október
21. napjával kezdődő hatállyal dr. Bóna Ba-
lázs önkormányzati képviselőt, tagjaivá pe-
dig Herczeg Mariann és dr. Csobolyó Eszter
önkormányzat i képviselőket választotta
meg. 

A Képviselő-testület a Fejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnökévé 2014.
október 21. napjával kezdődő hatállyal Su-
rányi Tibor önkormányzat i képviselőt, tag-
jaivá pedig Száger Gyula önkormányzat i
képviselőt és Fenyvesi Zoltánt választotta
meg. 

A Képviselő-testülete a Humánpolit ikai Bi-
zottság elnökévé 2014. október 21. napjával
kezdődő hatállyal Kun László Károly önkor-
mányzati képviselőt, tagjaivá pedig Mekler
Andrea önkormányzati képviselőt és Gyura-
sics Gábornét választotta meg. 

A Képviselő-testület az alpolgármesterek
választásához szavazatszámláló bizottsá-
got hozott létre, melynek elnökévé dr. Cso-
bolyó Eszter képviselőt, tagjaivá pedig
Mekler Andrea és Kun László Károly képvi-
selőket választotta meg. 

A Képviselő-testület az Mötv. 74.§-a alapján
– Gergőné Varga Tünde polgármester asz-
szony javaslatára - megválasztotta főállású
alpolgármesternek, nem a képviselő-testü-
let tagjai közül, a 2014-2019-es önkormány-
zati ciklusra, 2014. október 22-ei hatállyal
Keresztesi Balázst, aki megbízatását foglal-
koztatási jogviszonyban látja el, és megálla-

pította illetményét, illetve költségtérítését
az Mötv. 80.§ (1) és (3) bekezdésében foglal-
tak alapján.
A Képviselő-testület az Mötv. 74.§-a alapján
– Gergőné Varga Tünde polgármester asz-
szony javaslatára – megválasztotta társa-
dalmi megbízatású alpolgármesternek, a
képviselő-testület tagjai közül, a 2014-2019-
es önkormányzati ciklusra, 2014. október
22-ei hatállyal dr. Békássy Szabolcs képvise-
lőt, és megállapította illetményét, illetve
költségtérítését az Mötv. 80.§ (2) és (3) be-
kezdésében foglaltak alapján.

Rendelet:
A Képviselő-testület megalkotta a Dunavar-
sány Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.
21.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet megtekinthető Dunavarsány Vá-
ros honlapján (www.dunavarsany.hu).

Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony, nyitó beszéde az Alakuló ülésen
Tisztelettel köszön-
töm, Bóna Zoltán
Országgyűlési Kép-
viselő Urat, dr. Bekk
Máriát a Sziget-
szentmiklósi Járási
Hivatal Vezető Asz-
szonyát, valamint
kedves vendégein-
ket, akik jelenlétük-
kel megtiszteltek
minket!

Szívből gratulálok a megválasztott testület-
nek, s az előttünk álló feladatokhoz sok erőt,
jó egészséget kívánok! 

Sokszor, sokféle minőségemben vettem már
részt e Nagyterem falai között, hetedszer
dolgoztam végig kampányidőszakot, ebből
hat alkalommal választottak meg a választó-
polgárok képviselőnek. Hatodik alkalommal
tettem esküt alakuló ülésen, a mai napon pe-
dig egy teljesen új megbízatásra esküdtem
fel Önök előtt. Az előző ciklusban főállású al-
polgármesterként segítettem a város veze-
tőjének munkáját, most pedig én állok itt eb-
ben a megtisztelő pozícióban. Szeretnék kö-
szönetet mondani mindazon dunavarsányi
választópolgároknak, akik bizalmat szavaz-
tak nekem, igyekszem e bizalmat a legjobb
tudásom szerint megszolgálni.

Szeretnék beszámolni az elmúlt egy hét tör-
ténéseiről: múlt hét szerdán a Kormányhiva-
tal által kirendelt munkatársak előtt, hivata-
losan átvettem Bóna Zoltán polgármester
úrtól, leltár szerint az önkormányzattal ösz-
szefüggő mindennemű okiratot, jegyzéket,
szerződéseket, függő tételeket, vagyont,

tárgyat. Az átadott iratok tartalma szerint az
előző vezetés adósságot, peres ügyeket és
üres kasszát nem hagyott az új önkormány-
zatra. Csütörtökön a Választási Bizottság el-
nöke a polgármesternek, az önkormányzati
és nemzetiségi képviselőknek is átadta a
megbízólevelet. 

E Nagyterem falait nem véletlenül említet-
tem az előzőekben, hiszen az előzetes
egyeztetések és tervek alapján ebben a he-
lyiségben az utolsó alakuló ülését tartja a
képviselő-testület, még az előző polgár-
mester és képviselő-testülete fogadta el az
új Polgármesteri Hivatal építési terveit,
munkafázisait. Ennek értelmében a követ-
kező hónapban kiköltözik a hivatal minden
dolgozója, a Posta fölötti irodaépületbe,
ezért t iszteljük meg utoljára ezzel a rangos
eseménnyel ezt a helyiséget. Reménység
szerint egy év múlva egy korszerű, energia-
takarékos, gyönyörű, Dunavarsány városá-
hoz méltó Polgármesteri Hivatalt adhatunk
át dolgozóinknak és minden kedves lako-
sunknak. Így a következő év legnagyobb
munkája és költségvetési tétele ez az épít-
kezés lesz. Ígérem, hogy intézményeink
fenntartása, a szolgáltatások biztosítása, a
különféle támogatások adása és még talán
hagyományos rendezvényeink megtartása
is az előző évekhez hasonlóan fog megvaló-
sulni. Kérem lakosaink türelmét és megér-
tését az elkövetkezendő időszakban, igyek-
szünk változatlan minőségben végezni a
munkánkat, hogy a lehető legkevésbé érez-
zék az átköltözés hátrányait. 

Körbenézve a képviselőkön, meg kell állapí-
tanom, hogy kivétel nélkül már mindenki
tett le valamit a város asztalára! Senki, nem

csak úgy beesett ebbe a néha nagyon is ke-
mény székbe, hanem dolgoztak, tettek már
valamit Dunavarsányért. A f iatalok tenni
akarása, lendülete párosulhat az idősebbek
tapasztalatával, higgadtságával. Biztosan
lesznek viták és véleményeltérések nemcsak
a korkülönbségekből adódóan, de azok mind
a városért és a benne élőkért legyenek! Én
maximálisan kiállok a fiatalok mellet, és
megbízom bennük. 

A választások előtt mindenki megfogalmaz-
ta, hogy mit is képviselne, ha őt választanák
meg képviselőnek. Ezeket a célokat is mérle-
gelve és figyelembe véve fogjuk, a követke-
ző öt éves ciklusprogramunkat hat hónapon
belül megalkotni és elfogadni.

Tisztelt Képviselők! Kívánom, hogy egymás-
sal a legkevesebb konfliktust érjük meg,
hallgassuk meg és tiszteljük meg egymás
véleményét. Igyekezzünk felelős, jó dönté-
seket hozni, de az esetleges többeknek ked-
vezőtlenebb döntésekért is tudjunk kiállni.
Ezért a szolgálatért ritkán jár dicséret, de
annál több a kritika és a méltatlanság. Ezt a
munkát akkor is teljes odaadással, alázattal
és szerénységgel kell végeznünk. Ezeket a
gondolatokat adom útravalónak a most elő-
ször megválasztott képviselőknek, illetve a
több éve már ebben a tisztségben tevékeny-
kedőknek.

Én pedig csak ismételni tudom az eskü szö-
vegét, miszerint: 

„Polgármesteri tisztségemből eredő felada-
taimat, Dunavarsány fejlődésének előmozdí-
tása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
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Tájékoztató az Önkormányzati választások eredményéről
Magyarországon 2014. október 12-én két választás került megtartásra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
Ez volt az első olyan önkormányzati választás, melyet az új Alaptörvény szerint tartottak. A képviselőket és polgármestereket
– a rendszerváltás óta először – 5 évre választották.
A helyi (települési) önkormányzati választáson azok választhattak, akiknek az adott településen volt az állandó lakcímük. Ennek
alapján városunkban 6057 főt vettek fel a választópolgárok névjegyzékébe. A választáson 2269 fő jelent meg, ez a választásra jo-
gosultak 37,4 %-a.
A nemzetiségi önkormányzati választáson az szavazhatott, aki megadott határidőig az adott nemzetiséghez tartozónak vallot-
ta magát. Eszerint Dunavarsányban 128 német és 114 roma választópolgárt vettek fel a névjegyzékbe, a választáson pedig 90, il-
letve 43 fő jelent meg.
A polgármester minden településen a választáson a legtöbb szavazatot kapó jelölt lett.
A dunavarsányi választás eredményét az alábbiakban ismertetjük (a megjelentek számának és a szavazatok számának a kü-
lönbsége az érvénytelen szavazatokból adódik). 

A Helyi Választási Bizottság
nevében megköszönöm a vá-
lasztások előkészítésében,
lebonyolításában közremű-
ködő önkormányzati dolgo-
zóknak, a Helyi Választási Iro-
da munkatársainak s minden
önkéntes segítőnek a munká-
ját. Ugyancsak köszönetet
mondok városunk azon pol-
gárainak, akik éltek választó-
jogukkal és szavazatukkal
hozzájárultak városunk veze-
tőinek megválasztásához.
Polgármester Asszonynak, az
önkormányzati képviselők-
nek, a nemzetiségi képvise-
lőknek gratulálunk, felelős-
ségteljes munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget kívá-
nunk.

Dr. Csizmadia Zoltán
Helyi Választási Bizottság

elnöke

T Á J É K O Z TAT Á S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

a Dunavarsány, Kossuth L. u. 38. szám alatt található Szolgáltatóházba költözik,
és 2014. november 10. hétfőtől az új Városháza felépítéséig változatlan ügyfélfogadási rendben ott

várja a kedves ügyfeleket.

Az átköltözés miatt a Hivatal (a Kossuth L. 18. szám alatt)
2014. november 5-én, szerdán 8-12 óráig tart nyitva, míg

2014. november 7-én, pénteken zárva tart.

Köszönjük szíves megértésüket.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester választás eredménye



Dunavarsányi Napló XXV. évfolyam 10. szám4

       

       
s   

     
  

                                                                        
Ünnepélyes megemlékezés az 1956-os forradalom

és szabadságharc  alkalmából
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Az I. Világháború 100 éves évfordulójának megemlékezése
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban

A megemlékezésen Imádság háború után címmel az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai adtak
műsort, valamint Világháború a paraszt költői naplók és levelek tükrében címmel Veres Emese tartott
előadást.

OKTÓBER 6.

Gergőné Varga Tünde 
polgármester és Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő 
koszorúztak az aradi vértanúk
emléknapján.
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„10 éves a városunk” rendezvény
A Szüreti mulatsághoz kap-
csolódott az a néhány napos
rendezvény, amelyet a Soli
Deo Gloria Közösségi Ház
szervezett azzal a céllal, hogy
Nemzetünk és városunk sajá-
tos hagyományait, szokásait,
(nép)művészetének különle-
ges motívumait, jószágait,
növényeit, egyes jel lemző
termékeit, ételeit, italait,  spi-
rituális és szellemi termékeit
bemutatva jobban megismer-
jük azokat.

A gazdag és változatos ese-
ménysorozat ma délután kap-
csolódik össze városunk tíz
éves évfordulójával, születés-
napi rendezvényével, ahol a
Hungarikumok és helyi kéz-
művesek, termelők vására
mellett kulturális és kulináris
élvezeteket nyújtó programot
kínálunk Önöknek. 

10 éve lettünk város ebben a
sokszínű, az őslakosok által
„gyütt-mentnek” nevezett
közösségben, mely közösség
életében fontos esemény a
mai. Sokféle emberi közösség
van: nép, család, közös vállal-
kozás, sereg, párt, vallás, vá-
ros, testvértelepülés, barát,
sport és számtalan más kö-
zösségi csoport. 

De bármiféle „egység” jött
létre a „sokféleségben”, az
mára szoros egységet jelent
városunkban. Az itt élő embe-
rek közösségét összetartja

egy közös igazodási pont, át-
hatja valami szellemi össz-
hang.  

A harmónia megteremtésé-
nek első t itka: rá kell érezni,
fel kell ismerni, mi az, ami kö-
zös. Mi az, ami hasonló vagy
ugyanolyan, lelkileg vagy esz-
meileg rokon. 

Mi, az itt élők sokszínű közös-
ségében felismertük, hogy
minden emberben van vala-
mi, ami szerethető, s ha eh-
hez visszatalálunk; mint a
mágnes, összeránt bennünket
a széthúzásból, s az egység
újra megteremthető. Lénye-
gében minden igazi közösség-
nek szeretet és t isztelet alap-
ja van. Ez a szeretet és kölcsö-
nös t isztelet hatotta át a
város vezetését az utóbbi
években, amikor döntéseit
meghozta sokszínű közössé-
günk érdekében.

Ha nincs közös szellemiség,
nem jön létre igazi közösség. 

Az Egység másik t itka: a Sok-
féleség.

Nem begyúrni mindenkit egy
közös masszába (ahogy azt a
kommunizmus képzelte), ha-
nem megőrizni mindenkinek
a saját arcát, méltóságát, jel-
legét, képességét, szépségét,
egyedi, különleges talentu-
mát.

Egy fán sincs két egyforma le-
vél, mégis – s éppen ezért! –
nagyra nő. Ahol egyformák
vagyunk, ott erősek leszünk;
ahol sokfélék, ott gazdagok. 

Ez a Képviselő-testület most
ebben a felállásban búcsúzik,
de lesznek, akik közülünk to-
vább folytatják majd a meg-
kezdett munkát, illetve új tár-
sak is csatlakoznak a város ve-
zetéséhez, ahol a feladat
továbbra is adott: Együttmű-
ködni másokkal! Az új testü-
letnek, új városvezetésnek is
föl kell ismernie, hogy itt kö-
zös dologról van szó. Egymás
sorsával is el kell most szá-
molnunk, ahogy legrégebbi
testvértelepülésünk polgárai
is számolnak velünk, gondol-
nak ránk és mellettünk állnak,
Timo Wolf személyével most
is képviseltetik magukat. 

De ugyanígy velünk ünnepel-
nek és gondolnak ránk a kár-
pátaljai Csetfalván éppúgy,
mint a felvidéki Szalócon.

Bóna Zoltán Polgármester úr
ebbéli tisztségében talán ma
áll Önök előtt utoljára. Politi-
kai szolgálata május óta az or-
szágos ügyek mellé rendelte
Őt.

Boldog Születésnapot! Hajrá
Dunavarsány!

Dr. Kun Lászlóné
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További képek a rendezvényről Dunavarsány Város Önkormányzatának közösségi oldalán.

facebook/dunavarsanyhivatalos
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Hungarikum fesztivál
vezette föl és vette körül Duna-
varsány várossá válásának 10
éves évfordulós ünnepségeit. A
Soli Deo Gloria Közösség azért
tudott ebben aktívan részt venni
szinte gondviselésszerűen, mert
évekkel ezelőtt nem kis áldoza-
tot hozva életre hívta jószágpor-
táját. 

A porta azóta is otthont ad
azoknak az őshonos sertések-
nek, kecskéknek, juhoknak,
szarvasmarháknak, és lovaknak,
amelyek a hungarikum kategóri-
ájába tartoznak. Számunkra ez a
fajta értékőrzés, értékápolás és
értéknépszerűsítés mindenna-
pos, hétköznapos tevékenység.
Mégis úgy éreztük, hogy jó há-
rom év elteltével és tapasztala-
tával megrendezzük azokat a
programokat, amelyekben fel-
hívjuk még szélesebb körben,
szervezetten, a tudományosság,
a művészet és a kulináris örö-
mök csatasorba állításával azo-
kat az estéket, amelyek gazdag
élményt nyújtottak azoknak,
akik estéről estére a Közösségi
Házban töltötték október első
napjait. 

A program a tervek szerint zaj-
lott dr. Teleki József előadásai-
val, az Általános Iskola, a Kantá-
tika, a Népdalkör, a Kalamajka
Táncegyüttes, a Molissima
énekkar valamint Teleki Miklós
orgonaművész produkcióival.

Estéről estére megtelt a Közös-
ségi Ház mosolygós emberek-
kel, ínycsiklandozó ételek ízével,
és a művészi előadások gazdag
élményével. 

A legnagyobb örömünk talán
mindezeken túl abban állt, hogy
sokan meghallották hívó, bátorí-
tó szavunkat, hogy mutassák be
azokat a portékáikat, amelyek
akár rajta vannak a hungariku-
mok listáján, akár nincsenek, ne-
künk dunavarsányiaknak kedves
értékeink. Így ettünk varsányi
mézet, Gundel palacsintát, juh-
túrót és kecskesajtot, sütemé-
nyeket. Kóstolhattunk és ismer-
hettünk meg gyógynövényeket,
teákat, valamint kortyolgathat-
tuk az igazán hungarikum
számba menő szódavizet t isz-
tán vagy fröccsként, no meg a
törkölypálinkát. Az értékekre
legérzékenyebbek még arra is
vették a fáradságot, hogy kár-
tyajátékukkal igazolják, hogy a
rablóult i ott van a hungariku-
mok sorában. 

Az ötnapos programunknak
fénypontja volt az istentiszte-
let, a testvéri közösség, az ige-
hirdetés, az orgona és kórus
muzsika. Egy teljes birkából fő-
zött pörkölt pedig csak ráadás
volt, amely után a kondért alig
kellett kimosni, mert az utolsó
vendégek erről kenyérrel gon-
doskodtak. 

A Soli Deo Gloria Közösség az
előzetes terveknek megfelelően
megvalósította a programot. De
mit ért volna ez nemcsak értő
közösség, hanem aktív és gesz-
tusértékű hozzájárulások nélkül.
Bizonyára nem sokat! 

Közös akcióvá vált a kezdemé-
nyezésünk, melynek sikere még
arra az ambiciózus gondolatra is
bátorít, hogy talán egyszer az
önzetlen, nagyvonalú és áldoza-
tot igénylő összefogás is a hun-
garikumok között fog szerepelni. 

E helyen is köszönetet mon-
dunk a lenyűgöző kiállítást biz-
tosító Kézimunka Szakkörnek és
dr. Józsefné Babó Gabriellának,
a palacsintáztató Lányok Asszo-
nyok Klubjának, a süteményeket
kínáló Robi Pékségnek, a kecs-
kesajtért Rédai Róbertéknek, a
fröccsel vidámító Juhász Boro-
zónak, a mézzel édesítő Hege-
dűs és Zári családnak, a gyógyí-
tó Zimmermanéknak, a sava-
nyúsággal és süteményekkel
előrukkoló Agárdi Erzsikének,
Nagy Lajosnénak, Herceg De-
zsőnénak, Balázs Gyuláéknak,
Tuboly Juliskának, Kobzik Ani-
kónak, Kleineisel Mariskának és
nem utolsó sorban a progra-
munkat pályázati úton támoga-
tó Hungarikum Bizottságnak és
a Földművelésügyi Minisztéri-
umnak. 

Dr. Csobolyó Eszter
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SZÜRETI MULATSÁG KÉPEKBEN
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Útravaló

Mindenkivel előfordul, hogy azon
kapja magát, hogy valami kiszaladt a
száján, amit nem akart mondani.
Hogy nem tudja magában tartani a
legfontosabb érzését és gondolatát.
Szeretne viselkedni, de kibuggyan be-
lőle a harag, a fájdalom, a szomorú-
ság, a panasz, vagy a dicsekvés, jobb
esetben az öröm szava. Mert amivel
telve a szívünk, az előbb utóbb sza-
vakban tör a felszínre.  

Ismerjük a három beszédhibás lány-
nak a történetét, akiknek a kérő előtt
nem kellett volna megszólalni a bölcs
anyai tanácsa szerint. De az izgalom
miatt kikívánkozott belőlük a szó. Ez
nem csak a mesében van
így, hanem nagyon is így
van az életünkben. Kapunk
egy rossz hírt a betegsé-
günkről, és elhatározzuk,
hogy ezzel nem terheljük
szeretteinket. De egyszer
csak nem bírjuk tovább.
Mert úgy tele van a szívünk
félelemmel, fájdalommal,
csalódottsággal, hogy ki-
csordul. És az is megtörté-
nik, hogy valami nagy öröm
van bennünk, és elhatároz-
zuk, hogy nem mondjuk,
mert talán dicsekvésnek tű-
nik, vagy irigyeket szerzünk
vele. És egyszer csak mégis
elmondjuk, mert amivel csordultig van
a szív, azt szólja a száj. 

Így van ez nem csak az egyén életé-
ben, hanem történelmi léptékben is,
és az egyház történetében is. Az egy-
házban születésétől kezdődően újra
és újra tévhitek, tévtanok és hibás
egyházgyakorlatok alakultak ki. A zsi-
natok, a szerzetesrendek, a különle-
ges érzékenységgel megáldott hívő
gondolkodók toldozgatták, foltozgat-
ták az egyház hitét, tanát és gyakorla-
tát. Az ezekkel ellenérdekelt hierar-
chia, egyházi hatalom mindezeket év-
századokon keresztül üldözte, és

igyekezett elnyomni. S eljött a 16.
század, és Európa szerte, szinte egy-
mástól függetlenül robbanásszerűen
szólalt meg az evangélium tiszta hir-
detése, a szentségek helyes kiszolgá-
lása, az egyházfegyelem Szentlélektől
vezetett gyakorlása iránti vágy, és
készség. 

Az őt számon kérő Worms-i Birodal-
mi Gyűlésen Luther Márton nem tu-
dott és nem akart mentegetőzni. Nem
akarta és nem is tudta szívében tarta-
ni a Szentlélektől kapott felismerése-
it. Csak ennyit mondott, „Itt állok,
másként nem tehetek.”. Nem tehetett
másként és nem szólhatott mást,

mint amit az Evangéliummal, a hit fel-
ismerésével megtelt szíve diktált. Ki-
csordult belőle az apostolok által hir-
detett, az egyház által elferdített, és a
reformátorok által – a Szentlélek ve-
zetésével – újra felismert igazságok
sora: Egyedül Krisztus miatt lehet re-
ménységünk. Egyedül a kegyelem mi-
att lehet üdvösségünk. Egyedül a hit
ajándékával lehet erről fogalmunk.
Egyedül a Szentírás lapjairól lehet erről
tanításunk. S aztán Kálvin mindezt ösz-
szefoglalta: minden, ami igazán szá-
mít, egyedül Istenen múlik, tehát Egye-
dül Istené a Dicsőség, Sol i Deo Gloria.

És a mi szívünkből mi csordul ki tet-
tekben és szavakban? Egyáltalán mi
tölti meg a szívünket? A mulandóság,
a halál, és a gyarlóság bizonyára sok
rosszal, akár gonoszsággal tölti meg
azt. Az emberi tapasztalatok sora is és
a genetikai örökségünk hasonlóan.
Tud-e valami jó kicsordulni a szívünk-
ből, ha az összes „beszállítónk” a mu-
landó világ hiábavalóságát hordja be-
le. Bizonyára nem. „Mert csak a jó fa
terem jó gyümölcsöt.” 

De tudjuk azt is, hogy nem csak a
mulandóság hiábavaló hangjai csábí-
tanak vagy fájdítanak, hanem maga
az élő Isten szól hozzánk írott (Szent-

írás), hirdetett (igehirdetés)
és látható (szentségek) igé-
jével. Az Isten szeretetét, jó
hírét, Evangéliumát, értünk
hozott áldozatát érttette
meg a Szentlélek a refor-
mátorokkal, és rajtuk ke-
resztül egész Európával. Ez-
zel teltek meg a szívek, ezt
szólták az ajkak és ennek
áldásait munkálták a kezek.
Aztán persze újra jöttek a
sátáni „beszállítók”, akik
máig sem engedik, hogy a
hit, remény és szeretet szel-
lemében, erejében és áldá-
sában éljenek az emberek. 

A hitünk lényege azonban
még mindig az, hogy az élet irgalmas
Ura nem hagy bennünket magunkra
és megtölt i szívünket szeretettel,
jósággal, áldozatkészséggel. Aki ezt
engedi, az egyszer csak azt veszi
észre, hogy ő maga is reformálódott,
mert tud szeretni, megbocsátani és
segíteni. 

Nagy áldás az, ha azon kapjuk rajta
magunkat, hogy csordult ig van a
szívünk szeretettel és ennek kicsor-
dulását nem sajnáljuk a körülöttünk
lévő világtól sem.

Presbitérium

REfORMÁCIó A SZíVEKBEN! 
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” Lk. 6,45.b

Genf városának egyik nevezetessége a „Reformátorok fala” elnevezésû
emlékműegyüttes. Az emlékfal közepén balról jobbra haladva 
Farel Vilmos, Kálvin János, Béza Tódor és Knox János láthatók
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Országszerte 20 db hordozható cserép-
kályhát osztott ki a Magyar Vöröskereszt.
Az adományban olyan rászoruló családok
részesültek, akik több gyermeket nevel-
nek, vagy egyedülállóként nevelik gyer-
meküket és rossz anyagi körülményeik
miatt különösen nagy kihívást jelent nekik
a téli fűtésszezon átvészelése. 

Megyénként egy kályhát osztottak ki
plusz egyet a fővárosban. Az első kályha
egy olyan csepeli családhoz került, akik
nehéz körülményeik miatt egy ideig a Ma-
gyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Ott-
honában éltek, majd a szervezet támoga-
tásával tudtak új életet kezdeni.

Pest megyén belül a kályha a dunavarsá-
nyi Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)
Művelődési Társaság irodájába került, ahol
az Írószövetség rendszeresen szervez
gyermekek számára – a cigány identitás
megőrzésére irányuló – képzéseket.

Még mielőtt azonban az átadóról esne
szó, ugorjunk a történet legelejére: idén
t izenharmadik alkalommal tartották
meg július 12-én és 13-án a Magyarszom-
batfai Nemzetközi Fazekas Napokat. A
népszerű program ezúttal  egy jótékony-
sági kályhaépítő versennyel is kiegészült.
A MAT Kerámia Kft. szervezésében meg-
valósult versenyen 20 mobilkályhát készí-
tettek el a mesteremberek, melyek min-
den megyében egy-egy rászoruló család-
hoz kerülnek a Magyar Vöröskereszt
segítségével. 

A mobil cserépkályhákat és azok üzem-
be helyezését az említett cég biztosította,
több mint három millió forint értékben.
Az adományozási akciót olyan települése-
ken indították, ahol az önkormányzat tű-
zifa programot indított.

Apogyi Zsolt, a MAT Kerámia Kft.
ügyvezetője úgy nyilatkozott: a verseny
és az abból következő jótékonykodás régi
álma volt. A kályhák méretben egyfor-
mák, annyi köztük a különbség, hogy a ki-
vezető nyílás és az ajtó más helyen van,
hiszen nem tudták előre, hogy milyen he-
lyiségben használják majd őket. 

Az ügyvezető elárulta, hogy a követke-
ző három évben is megrendezik a jóté-
konysági versenyt, erről már alá is írták a
szerződést a Magyar Vöröskereszttel.

Az átadón, amely az írószövetség De-
ák Ferenc utcai épületében zajlott, jelen
volt Gerzsenyi István is, a Magyar Vörös-
kereszt Pest megyei szervezetének
igazgatója. A kérdésre, miszerint miért
a Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz)
Művelődési Társaságra esett a válasz-
tás, azt válaszolta, hogy a szervezet már
jó ideje f igyelemmel kíséri az írószövet-
ség ténykedését, ami nem lokális, ha-
nem országos szintű. Nagyra értékelik
azokat az erőfeszítéseket, amit a f iatal-

ság körében a kultúra megteremtése,
elmélyítése terén tesznek. Éves szinten
két-három olyan rendezvényük van, ami
cigány f iatalok tömegeit mozgatja meg
és viszi kirándulásra őket olyan terüle-
tekre, ami talán ebben a korosztályban
sem olyan jellemző: a vers, az irodalom,
a kultúra irányába. Nemcsak népszerű-
sít i, hanem egységes közösséggé is for-
málja őket, például a József Att ila sza-
valóversenyen, akár a felolvasóesteken,
amikor híres és kevésbé ismert cigány
költőktől, művészektől idéznek kiemelt
gondolatokat és verseket. Ezt a Magyar
Vöröskereszt, mint a közösségformálás
és erősítés célkitűzéseinek keretében f i-
gyelemmel kíséri, és ezt kívánták kife-
jezni ezzel a támogatással, illetve meg-
teremteni ennek a kis közösségnek azt a
bensőséges hangulatot a téli időszak-
ban, amit egy cserépkályha melege
nyújthat számukra.

Ruva Pál, az írószövetség elnöke először
el sem akarta hinni a hírt, miszerint ily mó-
don támogatják tevékenységüket. Elárul-
ta, hogy a szövetségnek olyan segítői van-
nak, mint Prof. Dr. Kásler Miklós az Orszá-
gos Onkológiai Intézet főigazgató
főorvosa, Szakonyi Károly Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas író, Réz András filmeszté-
ta, Székhelyi József Jászai Mari-díjas szín-
művész, rendező, Hegedűs D. Géza Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező
és életükben szintén segítette őket Kézdy
György és Bajor Imre is.

A kályha beüzemelését Dunavarsány-
ban Rotter Géza várpalotai kályhaépítő
mester térítésmentesen vállalta. Ő
egyébként egyike volt azon 20 kályhaépí-
tő mesternek, akik a jótékonysági kályha-
építő verseny keretében megépítették a
különleges mobil cserépkályhákat.

Petró Károly

Szeptember 30-án tartotta meg össze-
jövetelét a "MISA" Alapítvány által mű-
ködtetett Álláskereső Klub Dunavarsány-
ban. Sok álláskereső érkezett nemcsak
Varsányból, hanem Délegyházáról, Ma-
josházáról, sőt voltak taksonyiak is.

A várt munkaadó vendégek megérkez-
tek. Először Szűcs Melinda, a Szigetszent-
miklóson működő Szociális Foglalkozta-
tási Szövetkezet divízió vezetője tartott
ismertetőt a lehetőségekről, majd ehhez
csatlakozott a vele érkező másik munkaa-
dó is. A szervezet különlegessége, hogy a
rajtuk keresztül történő munkába lépés

esetén például a nyugdíjasok, a csökkent
munkaképességűek foglalkoztatása is le-
hetséges. Többen helyben jelentkeztek, il-
letve átadták az önéletrajzukat. A prog-
ram második részében a Ráckevei  Kiren-
deltségtől kapott lista mellett a
legfrissebb budapesti hírlevélben közölt
állásokból válogattak a jelenlévők. A kö-
vetkező foglalkozásra október 28-án 14
órától kerül sor Dunavarsányban a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtárban. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk. 

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gl igor János

Hordozható cserépkályhát kapott az írószövetség

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HíREI
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Az Idősek Világnapja alkalmából a "MISA"
Alapítvány jótékonysági estet szervezett ok-
tóber 3-án Dunavarsányban. A varsányi lako-
sokon kívül Délegyházáról, Majosházáról ér-
keztek vendégek, akiket Szilveszter Lajos
támogatásával az autóbusz ingyen szállítot-
ta. A taksonyiak személykocsival érkeztek.

Köszönetet mondunk Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselő úrnak, valamint Dr.
Riebl Antalnak, Délegyháza polgármesteré-
nek, akik személyesen vettek részt a ren-
dezvényen.

A kulturális program az óvodások Mé-
hecske csoportjának nagy tetszést arató fel-
lépésével kezdődött, majd egy vers után a
dömsödi JU és ZSU társulat fiatal művészei
egy fergeteges hangulatú műsorral szóra-

koztatták a meg-
jelenteket. Ez-
után adomány-
osztásra került
sor.  Örömünkre
sok csomag meg-
telt adománnyal,
melyek közül az
erőspusztai Idő-
sek Otthonából
érkezők egy része
is válogatott. Akik
a buszra várakoztak ez idő alatt ingyen hasz-
nálhatták a büfét.

Köszönjük mindenkinek, a Művelődési
Ház dolgozóinak, a nyugdíjas klubok vezető-
inek, valamint az aktivistáknak, kiemelten
Géczyné Jutkának az áldozatkész segítsé-
get. A résztvevők azt kérték, hogy legyen
folytatás.

Dr. Gligor János

DUNAVARSÁNY ELSŐ VASÚTI MEGÁLLóHELYE

JÓTÉKONYSÁGI EST

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBóL

Közvetett bizonyítékokból már rég-
óta tudom, hogy Dunavarsány   e r e d e
t i   állomásépülete közvetlenül a Halász
Lajosné utcai vasúti átjáró mellett áll-
hatott, mivelhogy a vasútvonal 1882-es
üzembe helyezése idején a sorompókat
nem függőlegesen, hanem oldalirány-
ban működtették, így a könnyebb ke-
zelhetőség érdekében célszerű volt az
állomást oda építeni, ahol a település
főutcája keresztezte a vágányt. (Ha volt
még több átjáró is, akkor azok mellé kü-
lön őrházakat emeltek.)

A tavaly megjelent Barangolás Duna-
varsány múltjában és jelenében című
helytörténeti munka 195. oldalán ezt ol-
vashatjuk: ,,Az állomás ott állt, ahol ma a
Bakterház pizzéria található, a megálló
először   e g y   k ö z ö n s é g e s   b ó d é
volt, ami egyúttal postaként is szolgált."

Lektorként hiába tiltakoztam a ,,bó-
dé" szóhasználat ellen mondván  –  ha
egy 1886-ban kiadott menetrend tanú-
sága szerint valamennyi személyvonat
megállt Dunavarsányon, akkor itt ren-
des, utasváróval is rendelkező épület-
nek kellett lennie  –  a szöveg megfogal-
mazása nem változott...

Ez év szeptemberében a MÁV Szol-
gáltató Központ Zrt. MTÜ Archívumá-
hoz fordultam azzal a kéréssel, hogy
irattárukban keressenek dokumentu-
mokat Dunavarsány eredeti állomás-
épületéről. Az általuk küldött helyszín-
rajzokból, alaprajzokból a következő
történet körvonalazódott számomra:

I.  Már 1883-ban szerepel egy hossz-
szelvényrajzon a sorompó mellett  ,,Du-

na-Varsány megállóhely
és 18-as őrház"  néven
egy épület szimbolikus
ábrázolásban. (A  18-as
őrház funkciót a később
a vágány túloldalán lé-
tesült mai Falumúzeum
épülete vette át.)

II.  1913. április 28.
Megépül a 2. vágány és
egy kirakodóvágány
rámpával és raktárral.
Neve: ,,Dunakisvarsány
megálló rakodóhely".
Az alaprajzon látszik,
hogy az  L alakú főépü-
lethez egy favázas nyári
váróterem is csatlako-
zik, mely később majd átkerül a mai ál-
lomásépület mellé! A rajz bal oldalán
egy ,,telefonbódé" feliratú építmény is
található. Emiatt lehetett, hogy a régiek
úgy emlékeztek: a sorompó mellett egy
bódé állt! (És vélhető, hogy ez a bódé
van a Dunavarsány történetét taglaló
könyv 195. oldalán az alsó fényképen.)

III.  1914. május 16. Lebontásra ítélik a
régi állomásépület kétharmad részét,
csak a sorompóhoz közelebbi épület-
szárny keleti fele marad.  (A mai Bakter-
ház pizzéria sínre merőleges  7,4 x 6,1
m-es sorompó felőli szárnya!)  

Az ekkor tervezett mai állomásépület
neve: ,,Dunakisvarsány korlátolt forgal-
mú állomás".

IV. 1918-ban a régi állomásépület
megmaradt részéhez hozzáépítenek a
vágánnyal párhuzamosan, s  ,,pályafel-

vigyázó épület"  néven elnyeri ma is is-
mert végső formáját.

V.  1920-ban  ,,pályafenntartási raktár
irodával és pályafelvigyázói lakással"  cí-
men maradt fenn egy alaprajz a mai piz-
zériáról. Érdekessége, hogy az 1883-ból
való eredeti rész alapozása 33 cm-es
szélességű, a későbbi hozzáépítésé vi-
szont 45 cm-es!

A rajzokból végül is az olvasható ki,
hogy eredeti állomásunk  egyharmad
része ma is áll: a Bakterház pizzéria ré-
szeként!  Nem műemlék, de városunk
talán egyik legrégebbi építménye.

Az épületben évtizedekig egy kiadóőr
teljesített szolgálatot. Állomásfőnököt
az 1914. évi MÁV almanach említi elő-
ször, őt Fuchs Alajosnak hívták. Innen új
történet kezdődik...

Kohán József 
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Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2015. évre a

Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

• „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első
félévére vonatkozóan, valamint 

• „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A" típusú pályázatra Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felső-
oktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a
2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőok-
tatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2014/2015. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű f iatalok jelentkezhetnek, akik: a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pá-
lyázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2015/2016. tanévben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu
honlapon a pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
és a 11. sz. irodában tekinthető meg. 

figyelem!

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 
2014. november 7.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
24/521-052 telefonszámán kérhető.
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Szeretettel várom régi és új tornásztársaimat 
a Csini fitt Stúdióban, Nagyvarsányon!

Kiscsoportos (2-3 fő) vagy egyéni edzéslehetőség:
- Cardio (kerékpár, ellipszis trénerek)
- Súlyzós edzés, alakformáló és erősítő edzés
- Vibráció tréneres edzés.  Ajánlott: irodai 
munkát végzőknek, túlsúlyosoknak, időseknek 
pl. csontritkulás esetén, időhiányosoknak, sporto-
lóknak. Hetente 3x20 perccel már nagyszerű ered-
mények 
érhetők el.
- életmódváltási tanácsadás
Egészségügyi szűrés, amelyet dietetikus végez el.
Sav-bázis egyensúlyt helyreállító étrend. 

Bejelentkezés:
Erben Zsuzsanna +36-30-648-6186

facebook.com/CsinifittStudio

DUNAVARSÁNYI APRó
• Redőny javítás rövid határidőre garanciával. (Egyhez is

kimegyek.) Tel.: 0620/364-23-83

• GÁZSZERVíZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása! 
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-9220552 

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

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

• Hűtőgép javítás garanciával hétvégén is! Tel.: 06-20/467-7693

• BÖLCSÖDE?! Már egy éves kortól nagszertettel várjuk a kicsi
gyermekeket. Tel. :06-30/92-48-087. 
www.dunavarsányigyerkőcde.hu

• TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412 Gál Károly

• Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok főleg
felnőttek, estisek, levelezősök részére, hétfőtől-péntekig 8-15-ig.
Dunavarsányon és környékén igény szerint házhoz megyek.
Tel:06/30-482-9081

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

• Vállalkozások KÖNYVELÉSE, bevallások készítése. 
Tel.: 06 30/380-8705 (Kevei Lajosné)

VARRóNŐT fELVESZEK! 
Dunaharasztin MÁV állomás közeli varrodába gyakorlattal
rendelkező bejáró varrónőt felveszek! Egész éves munka,

teljesítményarányos bérezés, túlóra lehetőség! 
Tel.: 06/20-8031917

Tisztelt Partnereink!

Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés 
Dunavarsány, 2014. ősz

reggel 5:00 órától

november 15., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé halad-
va) vasúttól balra eső terület (Vasút sor - Nagyvar-
sányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ ut-
ca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Ha-
lász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Sza-
badkai utca – Hun utca által határolt terület)

november 16., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa la-
kópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület,
Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné
utca - Akácfa utca -  Vasút sor  által határolt terület)

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bér-
lőt, hogy a levelet, valamint a füvet a gyűjtést
megelőző nap zsákokban tegyék az ingatlanok
elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják
és kötözzék össze. 

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vas-
tagabb ágakat nem szállítjuk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kez-
dődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a
zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után,
elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk
figyelembe venni. 

Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási közszolgáltató
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Közérdekû te le fonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

FOGORVOSI RENDELÔK
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petôfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
KINCSEM GYÓGYSZERTÁR
06/24 534-350
SZAKORVOSI
RENDELÔ INTÉZET, GYÁRTELEP
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
WEÖRES SÁNDOR
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVO DA
06/24 472-464
ÁRPÁD FEJEDELEM
ÁLTALÁNOS ISKOLA
06/24 511-150
ERKEL FERENC MÛVÉSZETI ISKOLA
06/24 534-505
GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT
06/24 483-352
MAGÁNYOS IDÔSEKET SEGÍTÔ
ALAPÍTVÁNY
06/24 486-023
OKMÁNYIRODA-DUNAHARASZTI
06/24 531-480, 06/24 531-481
ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
06/30 987-2850
PETÔFI MÛVELÔDÉSI HÁZ
06/24 534-250
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06/24 521-040
POLGÁRÔRSÉG
Közbiztonsági iroda
06/24 483-279
RENDÔRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT
06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDÔRÔRS
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ
Doktor János
06/70 938-2905
MEZÔÔR – Schipek Sándor
06/70 382-3660
GYEPMESTER
06/20 964-3025
POSTA 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV ZRT.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
06/24 483-128
MULTI-DH HULLADÉKKEZELÔ
NONPROFIT KFT.
Dunaharaszti, Fô út 152.
06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
Árpád utca 7.
06/24 472-114
KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
06/30 378-5116
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
06/24 484-452
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
06/24 472-017
RÁCKVEI FÖLDHIVATAL
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

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. Fábián Dóra
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: H:12.30-13 (csecsemô
tanácsadás); H: 13-15; Cs: 13-14
Dr. Rácz Ildikó
Vörösmarty u. 45.
rendelési idôben 06/24 473-327
Rendelés: K:11.30-12 (csecsemô
tanácsadás); K: 12-13; Sz: 9-11;
P: 12-13
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Ispánné Szatmári Ibolya
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védônô
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védônô
Petôfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére:Sz:10-11
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:K:14-15
Csecsemô, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi 
és iskolavédônô
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelô
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Csecsemô, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás:Sz: 9-11

DUNAVARSÁNYI NAPLó
Kiadja: Dunavarsány Város Önkormányzata.

Felelős kiadó: Dr. Szilágyi Ákos Andor.
mb. felelős szerkesztő: Domán Gergő. 06/20 499-9506

Ké szült: az Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Megjelenik havonta. Ára: ingyenesen kapják a város lakói.
Következő lapzárta: 2014. NOVEMBER 17.

Cikkeket várunk a  NAPLO@DUNAVARSANY.HU e-mail címen.
Csak névvel ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem
jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a
jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója
ne változzon.

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

www.dunavarsany.hu  •  facebook/dunavarsanyhivatalos

2014. július-augusztus hónapban születtek
névsora

Lehota-Almási Leon július 28.
Rupa Károly Adrián augusztus 1.
Gazdag Géza augusztus 4.
Fenyvesi Teréz Eszter augusztus 7.
Bene Lóránt Barnabás augusztus 19.
Bán Viktória Ildikó augusztus 23.
Kabódi Zétény augusztus 24.

2014. július-augusztus hónapban elhunytak
névsora

Huszák Józsefné élt 93 évet
Tölgyesi János élt 92 évet
Tábori Istvánné élt 82 évet
Ujvári Imréné élt 81 évet
Mezei Lajos élt 77 évet
Jenovai Márton élt 72 évet
Németh Ignác élt 69 évet
Ábrahám Jánosné élt 67 évet

2014. augusztus-szeptember hónapban
házasságot kötöttek

Szabó Zoltán Fajta Szabina
Robb Dénes Füleki Helga
Puzsár Károly Orosz Judit
Decsi László Beke Katalin
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Vásárok a művelődési házban
november 14.   Vegyes vásár

november 19.   Vegyes vásár

november 25.  Vegyes vásár

december 19.   Vegyes vásár

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06/24 534-250, e-mail: muvhaz.rendezvenyek@gmail.com


