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Minden dunavarsányi polgárnak ezúton kívánok áldott, békés karácsonyt
és boldog újesztendőt a képviselőtestület, a polgármesteri hivatal és a magam nevében!

Gergőné Varga Tünde polgármester
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Kedves Dunavarsányi Lakosok!
Év vége közeledtével egyre többször

gondolunk vissza a mögöttünk lévő hóna-
pok történéseire, számot vetünk az elvég-
zett dolgainkról. Én is ezt teszem most
magán emberként, és városvezetőként is.
Bizonyos szintig a magánéletemben ez
évben történt események is Önökre tar-
toznak, illetve ezeket Önök befolyásol-
ták. A legnagyobb esemény ami velem
történt 2014-ben az, hogy polgármesterré
választottak, és ezen újság hasábjain én
értékelhetem az eltelt évet városunk vo-
natkozásában. Mindezt örömmel, és a
magam sikerének is betudva teszem, hi-
szen egész évben Dunavarsányért és an-
nak polgáraiért dolgoztam. A siker pedig
látható és érezhető: utakat újítottunk fel,
körforgalmat valósítottunk meg, iskolát
bővítettünk, Kft. telephelyet adtunk át,

intézményeinkben végeztünk el korsze-
rűsítéseket hogy csak a legfontosabbakat
említsem. Ezeken kívül támogattuk civil
szervezeteinket, egyházainkat, sport
egyesületeinket, alapítványokat. Több
színvonalas rendezvényt szerveztünk te-
lepülésünkön, amelyek felhőtlen szóra-
kozást biztosítottak lakosainknak. Szoci-
álisan támogattuk a rászoruló családokat,
kisgyermekek szüleit, a 70 éven felülieket
és mindazokat, akik esetenként kerültek
nehéz helyzetbe. Fenntartottunk, működ-
tettünk, szolgáltattunk zökkenőmentesen.
Ezeket tudom a város karácsonyfája alá
helyezni! A leltár bőséges, nem kell szé-
gyenkeznünk választóink előtt. Az évvége
nem csak a számvetés ideje, hanem a kö-
szönetnyilvánításé is. Köszönet az egész

éves munkájáért minden közalkalmazott-
nak, köztisztviselőnek, képviselőnek, bi-
zottsági tagnak és minden lakosunknak
aki tetteivel vagy ötleteivel segített meg-
valósítani elképzeléseinket. Köszönet a
város területén üzemelő nagyüzemeknek,
vállalkozásoknak amelyek átgondolt, fe-
lelősségteljes munkával, bővülő terme-
léssel munkahelyeket teremtenek és be-
vételhez juttatják Önkormányzatunkat.
Ennek a bevételnek a tudatában van mit
tervezni, hiszen az év vége után kezdődik
egy új év sok tervvel, kihívással és sok-
sok munkával amelyeket el kell végez-
nünk. A kormány által elfogadásra kerülő
költségvetés előzetes ismeretében mond-
hatom, hogy továbbra is városunk fej-
lesztését, fenntartását, működését saját
bevételeinkből kell fedezni. Minden év-

ben bővül valami olyan kiadási tétellel a
költségvetés, amit eddig állami finanszí-
rozásban megkaptunk, de a jövőben saját
erőből kell rá fedezetet biztosítani. Ez az
év sem múlik el szigorítások nélkül, mert
előzetes információk szerint a szociális
törvény változásával a települések hatás-
körébe kerülnek át egyes segélyezési for-
mák, melyek elbírálása és kifizetése a mi
feladatunk lesz. Érthető a kormány lépése
az egyre nagyobb önállósodás felé, hiszen
mára már minden adósságunk konszolidá-
lásra került. De ez nem menne adóbevéte-
lek nélkül! Már néhány önkormányzat ah-
hoz hogy „élni” tudjon új adókat vezet be
a településén. Dunavarsány ezt sem ebben
az évben, de a következő években sem
tervezi. Bízom benne, hogy jövő ilyenkor

a karácsonyi égőkkel feldíszített új Polgár-
mesteri Hivatal épületét adhatom át aján-
dékba Dunavarsány minden kedves polgá-
rának. Mivel ez a teljesen önerős beruhá-
zás a költségvetésünk bevételeinek nagy
részét érinti, felelőtlenség volna 2015-re
nagyon nagy dolgokat tervezni. Talán gon-
dolkodhatunk némi út és játszótéri felújí-
táson, további járdaépítésen, de ezekről a
képviselő testület a következő év elején
fog dönteni. Amit eddig biztosítottunk a
városnak, és azok az elkezdett projektek
(szennyvíz telepi rekonstrukció) amelyek
már eddig is finanszírozva voltak tovább-
ra is tervezésre kerülnek.

A vissza- és némi előretekintés után gon-
doljunk a közelgő ünnepekre. Drága aján-
dékok helyett adjunk minél több szeretetet,
figyelmet, gondoskodást szeretteinknek,

barátainknak embertársainknak. Figyel-
jünk oda gyermekeinkre, szüleinkre
(ameddig megtehetjük), töltsünk el Velük
minél több időt és beszélgessünk Velük
sokat mert az év nagy részében csak elro-
hanunk egymás mellett. Vegyünk részt a
városi programokon, gyújtsunk gyertyát,
hallgassunk és énekeljünk karácsonyi da-
lokat, egyszóval töltődjünk fel, gyűjtsünk
be minél több szép élményt a lelkünkbe
hogy legyen miből építkezni a következő
év rohanó hétköznapjaiban.

Ehhez kívánok minden dunavarsányi
lakosnak és családnak meghitt, áldásos
Karácsonyi Ünnepeket és eredmények-
ben bővelkedő Új Esztendőt!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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2014. december 9-ei rendes képviselő-testületi
ülés határozatai

A Képviselő-testület elfogadta a
2015. évi kockázatelemzéssel alátá-
masztott belső ellenőrzési tervét.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015.
évi Munkatervét.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015.
évi rendezvényprogramját.

A Képviselő-testület elfogadta a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2015.
évre vonatkozó Munkatervét.

A Képviselő-testület elfogadta a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2015.
évre vonatkozó, Rendezvénytervét.

A Képviselő-testület 50.000.000 Ft
összegben az OTP Bank Nyrt-től felvett
folyószámlahitel 2015. január 5-től
történő meghosszabbításáról döntött.
A hitel futamidejét 2015. január 5-től
2015. december 21-ig határozta meg.
Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb fel-
tételeiben megállapodjon, és a hitel-
szerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.

A Képviselő–testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy amennyiben az
Önkormányzat likviditási helyzete a
törvényes feladatellátást és a műkö-
dést nem veszélyezteti, úgy maximum
340 millió forint értékben kincstárje-
gyek vásárlását kezdeményezze, és az
erre irányuló a szükséges intézkedése-
ket megtegye.

A Képviselő-testület elfogadta az
elektronikus médiaszolgáltatási szer-
ződést, amely a Lakihegy Rádió Műsor-
szolgáltató Bt-vel kerül megkötésre
2015. január 1-jétől 1 éves határozott
időtartamra, havi 150.000 Ft + Áfa ösz-
szegért, és felhatalmazta a Polgármes-
tert a szerződés aláírására.

A Képviselő-testület megbízta a „Du-
navarsányi Napló” című önkormányza-
ti lap felelős szerkesztői feladatainak
ellátásával Haeffler Andrást 2015. ja-
nuár 1-jétől határozatlan időtartamra,
bruttó 80.000 Ft/hó megbízási díjért,
és felhatalmazta a Polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület elfogadta Duna-
varsány Város Önkormányzata 2014-
2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programját.

A Képviselő-testület saját részéről
elfogadta az együttműködési megálla-
podásokat, amelyek Dunavarsány Vá-
ros Német Nemzetiségi Önkormányza-
tával, illetve Dunavarsány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kerül-
nek megkötésre, és felhatalmazta a
Polgármestert a megállapodások alá-
írására.

A Képviselő-testület a Települési
Értéktár Bizottságot 1 fő új taggal,
dr. Csobolyó Eszterrel egészítette ki.

A Képviselő-testület Testvér-telepü-
lési Bizottságot állított fel, melybe el-
nöknek dr. Békássy Szabolcsot, tagok-
nak Hegedűs Lajosnét, Ullmann József-
nét, Verebély Andreát, Véghné
Komáromi Mártát és Dr. Kun Lászlónét
delegálta.

A Képviselő-testület elfogadta a Du-
navarsányi Városgazdálkodási Kft.
2015. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület elfogadta a tele-
pülésrendezési tervek módosításáról
szóló tájékoztató tartalmát, és felha-
talmazta a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület elfogadta a te-
lepülésrendezési tervezési szerződés-
ben foglaltakat, és háromoldalú tele-

pülésrendezési tervezési szerződést
kötött a hatályos Szabályozási Terv
módosítására „A Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. P+R és B+R beruhá-
zásához kapcsolódó, a vasútállomás
közelében található autóbusz megál-
lókkal és közútcsatlakozással érintett
ingatlanrészek terület felhasználásá-
nak módosítása, valós használathoz
igazítása” tárggyal, a Pannonway Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Batsányi János u.
9.) költségviselővel és a Zala Urbanis-
tica Kft. (8945 Bak, Rákóczi F. u. 4.)
tervezővel.

A Képviselő-testület elfogadta a
Kertgondozó Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft-vel (2049 Diósd, Petőfi S. u.
52.) kötendő településrendezési szer-
ződést, és felhatalmazta a Polgármes-
tert a szerződés aláírására.

Rendeletek:

A Képviselő-testület megalkotta az
Önkormányzat 2014. évi költségveté-
séről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló
10/2014. (XII. 10.) önkormányzati ren-
deletet.

a Dunavarsányi Közös Önkormányza-
ti Hivatalban foglalkoztatott köztisztvi-
selők 2015. évi illetménykiegészítésé-
ről szóló 11/2014. (XII. 10.) önkor-
mányzati rendeletet és

a közterületek elnevezésének, elne-
vezésük megváltoztatásának, valamint
a házszám megállapításának rendjéről
szóló 12/2014. (XII. 10.) önkormányza-
ti rendeletet.

A rendeletek megtekinthetők Duna-
varsány Város honlapján:

(www.dunavarsany.hu)

A DunAvArsányi Közös önKormányzAti HivAtAl
ünnepeK Körüli ügyfélfogADási renDje
2014. december 29-31-e között (hétfő, kedd, szerda) a Hivatal ZÁRVA tart.

Legközelebbi ügyfélfogadási idő: 2015. január 5. hétfő 13.00-17.00
Köszönjük szíves megértésüket.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
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2015. 01. 22.
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár

2015. 03. 15.
Nemzeti ünnep
(közösségi ünnepségek, koszorúzások)

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár

2015. 04. 11.
Költészet napja

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár

2015. 05. 03.
Országos futóverseny

Helyszín: Dunavarsány

2015. 05. 25.
Magyar Hősök Napja

Helyszín: Dunavarsány, 
Hősök tere

2015. 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

Helyszín: Dunavarsány

2015. 08. 19-20.
Summerfest - Szent István Napja

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár
Dunavarsány, 
Hősök Tere

2015. 09. 19.
Szüreti Felvonulás és Mulatság

Helyszín: Dunavarsány

2015. 10. 06.
Aradi Vértanúk Napja

Helyszín: Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

2015. 10. 23.
Nemzeti ünnep

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár 

2015. 12. 13.
Városi Koncert

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár

2015. 12. 19.
Mindenki Karácsonya, Városi Kará-
csony

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár

2015. december
Évzáró sportesemények

Helyszín: Tornacsarnok

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. évi   rendezvényprogramját az alábbiak szerint állapítja meg

November 30-án családi kézműves
foglalkozással vártuk az ünnepre készü-
lőket, ahol szülők és gyermekek közösen
készítették el karácsonyi ajtó és asztaldí-
szeiket. Azt követően a – sűrű eső ellené-
re –, Halász Sándor és Rozbora Péter
trombita szólójára meggyújtottuk a város
Adventi Koszorúján az első gyertyát. 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola di-
ákjai Csehné Kiss Éva és Tóthné Bíró Ka-
talin tanárnők felkészítésével irodalmi ösz-
szeállítás keretében emlékeztek meg az
Adventi időszak tartalmáról, jelentéséről.
Gergőné Varga Tünde Polgármester Asz-
szony verssel köszöntötte az érdeklődő kö-
zönséget, majd táncház keretében ismer-
kedtünk népi mondókákkal, játékokkal.

Autóbuszos kirándulásunk alkalmával
Győrben és Pannonhalmán szakavatott
idegenvezetővel sétáltunk a történelmi
falak között és a karácsonyi vásár csodás
díszkivilágításában. Az eső sem szegte
kedvünket, bár az időjárás nem kedvezett

ennek a programnak. A képek tanúsága
szerint azért jól éreztük magunkat.

December 6-án lovaskocsival érkezett
a Mikulás, aki elkísérte a „Mikulásfutás”
résztvevőit egy szakaszon, majd szalon-
cukrot osztogatva várta a második gyer-
tya meggyújtását az Adventi Koszorún.
Kun László a Képviselő-testület Humán-
politikai bizottságának elnöke kedves,
szép szavakkal nyitotta meg a gyermekek

rajzpályázatára érkezett alkotásaiból ren-
dezett kiállítást az intézmény folyosóján,
majd a második gyertyát Dr. Békássy
Szabolcs alpolgármester úr gyújtotta
meg. 

Azt követően „tinidiszkó”-val kedves-
kedtünk a gyerekeknek. (Sajnáljuk, hogy
kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.) 

A Petőfi Művelődési Ház Adventi eseményeiről
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Tisztelt dunavarsányi Lakosok!
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása következtében, Dunavarsány közigazgatási
területén tapasztalható a talajvízszint emelkedése, amely belvíz veszélyes állapotot
eredményezhet. 
Az időjárási előrejelzések alapján, december hónap második felében, csapadékos
időjárás várható.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a belvíz a kritikus szintre
emelkedik, Dunavarsány Város Polgármestere elrendeli a belvízvédelmi készültséget.

Dunavarsány Város Önkormányzata

„Tartson meg Isten bennünket szeretetben
most és az eljövendő karácsonyokban”

SonitusMedia Kft.

„Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 

törékeny játékunkat, a reményt.” 

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársi közössége nevében Babits
Mihály gyönyörű, reményekkel teli so-
raival köszöntöm Dunavarsány város
Polgárait és kívánok Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket, Boldog, programok-
ban gazdag új évet!

Sokszor nincs idő és nincs remény. Fu-
tunk, egyre rohanunk. Versenyt futunk
az idővel és hajszoljuk az elérhetetlent.
Igyekszünk a nap 24 órájába sokszor
36-ot sűríteni és nincs idő megkérdezni,
hová rohanunk? Milyen életet é lünk,
miért vagyunk, hová tartozunk és hová
tartunk? Tudunk-e a nagy rohanásban
különbséget tenni a hétköznapok és ün-
nepnapok között? Szánunk-e időt nem-
csak magunkra, hanem társunkra, gyer-
mekünkre, egymásra? Tudunk-e minő-
ségi életet élni? Égnek-e lelkünkben
azok a „piciny gyertyák?” Van-e időnk
az ünnepnapokra és a hétköznapok
egyhangúságába tudunk-e egy-egy ün-
nepet varázsolni?

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársi kollektívája reményekkel
és hittel tekint a 2015-ös esztendő elé,
amelyhez tartalmas, gazdag programot
kínál Önöknek! 

Kérjük figyeljék az intézmény
megújuló honlapját: www.varsany-
muvhaz.hu, valamint a facebook
oldalát: 
www.facebook.com/varsanymuvhaz

B.Ú.É.K!

Dr. Kun Lászlóné igazgató

vásárok a művelődési házban
2015

Jan. 09.  Vegyes vásár   7h-13h
Jan. 14.   Vegyes vásár   9h-13h
Jan. 19.   Vegyes vásár   8h-13h
Jan. 23.    Vegyes vásár   9h-12h
Jan. 28.   Filléres vásár   9h-11h
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Ezúton, örömmel tájékoztatjuk Dunavarsány Város Tisztelt lakosait,
hogy városunk vagyona egy új közületi épülettel gyarapodott. 

A Vörösmarty u. 147 szám alatti ingatlanon lévő, korszerűtlen fa szer-
kezetű építmény, bontása a nyár folyamán megtörtént, helyében egy új
korszerű, könnyű szerkezetű iroda és raktár rendeltetésű épület került
megépítésre. A 175, 05 m2-es hasznos alapterületű épület a Dunavarsá-
nyi Városgazdálkodási Kft. új székhelyének ad helyet.

Beruházási és Műszaki Iroda

Tisztelt Dunavarsányi lakosok!

Advent örömvasárnapja estéjén, a
készülődés, a várakozás felfokozott, re-
ménytelien boldogságos perceiben kö-
szöntöm Önöket!

A Karácsony a legszebb, a legbenső-
ségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt
arra, hogy a szeretet és az összetartozás
jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor

van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó
világunkban egy kis szünetet tartsunk
és szeretteink körében békésen, meghit-
ten ünnepeljünk.

Közeleg az év legboldogabb napja a
születés ünnepe. A születéshez vezető
út, az advent, a várakozás időszaka,
amely Jézus születésében éri el jutalmát. 

Az Adventi koszorú fényei a négy
gyertya évszázadok óta a biztosan be-
következő, mindannyiunkra váró öröm-
hírre figyelmeztetnek, arra, hogy nem
vagyunk reménytelenül magunkra
hagyva. A világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten, Jézusban ad a vá-
rakozónak Karácsonykor.

Már két gyertya ég Dunavarsány
Adventi koszorúján, a hit és remény

üzenetét hordozza e két láng. A mai
harmadik Adventi vasárnapon meg-
gyújtott gyertya lángjával, arra a vilá-
gosságra gondolhatunk, ami egykoron
a pásztorokat is megvilágította.

Boldogsággal tölt el, hogy ezt a har-
madik gyertyát én lobbanthatom fel,
amely az Öröm fényét hordozza, e gyer-
tya lángja is érintsen meg minket, ha-
toljon üzenete szívűnk legmélyebb zu-
gaiba, s fénye kísérje mindannyiunkat
Advent hátralévő napjaiban.

Kívánok Önöknek szeretteik köré-
ben eltöltendő Áldott Karácsonyt és
valamennyi álmukat beteljesítő,
egészséget hozó, békés, Boldog
Újesztendőt, amelynek legyen vezér-
fonala a most lángra lobbantott öröm
gyertya fénye!

Keresztesi Balázs alpolgármester ünnepi köszöntője Advent harmadik vasárnapján
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A Római Katolikus Egyházban az Advent 2014-ben novemberben kez-
dődött. December 25-től négy vasárnapot számolunk vissza, ez lesz Advent
első vasárnapja. Az egyházi év adventtel kezdődik és Krisztus Király ün-
napével fejeződik be. Ez nem egyezik a naptári év kezdetével és végével.
(Január 1. – dcember 1. Szilveszterrel.)

Az Advent a nyugati egyházban a várandós várakozás és felkészülés, ün-
neplést – Jézus születését a karácsonyt jelenti. Jelenti még JÖN!

Ki jön? Nagy kérdés, a kisded, akit már születése előtt sem fogadtak be.
Gondoljunk csak a szálláskeresésre. „Minden hely foglalt.” Igen Isten aka-
rata, hogy Fiát így küldje a világba. ELGONDOLKODTATÓ!

Adven liturgikus szine a lila, a bünbánatot jelképezi a Római Katolikus
Egyházban. Az adventi koszorúba három lila és egy rózsaszín gyertyát
tesznek. A harmadik gyertya a harmadik vasárnap az öröm ünnepe.

A böjt hagyománya köthető még november 11-hez, Szent Márton nevé-
hez. Szent Márton napján “Fast”, a vidámság és ünneplés volt a jellemző,
hiszen utána 40 napos böjt kezdődött. A keleti Ortodox Egyházban még
most is tart a 40 napos böjt karácsony előtt. – Mi kész vagyunk úgy –
ahogy???

Az adventi koszorú: Templomokban és otthonokban készítenek adventi
koszorút. A négy gyertya közül az első a reményt fejezi ki. Az olvasmányok
kapcsolódnak az ószövetségi pátriárkák elbeszéléseihez, akik Krisztus ősei,
a gyertya a remény szimbóluma. A második vasárnap az aggodalom, Krisz-
tus születését a jászolban, szimbolizálja. A harmadik vasárnap Gaudete –
öröm vasárnapon a pásztorokra emlékezünk. A negyedik vasárnap „Az An-
gyali Üdvözlet”, Krisztus születésének jelképe, a Magnificat. A Magnifi-
catban az Istenanya Mária – aki oly fiatal – elfogadja az Atya akaratát, Fi-
ának anyja lesz. Mária a kiválasztott, Isten választottja.

A gyertyák fénye a a koszorún egyre több, így haladunk a fénnyel az Úr
eljöveteléhez, Szent Karácsony ünnepéhez. Ez öröm a világnak, öröm hír.

„Mert gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk;
az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke fejedelme.”

Izaiás 9,5.

Békés Karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak.

Józsa Sándorné
hitoktató

mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Lk.2,10-11.
A félelem ilyen vagy olyan formája egész életünket elkíséri. Ha tudjuk, mi-

től félünk, azt talán még valahogy kezelni is tudjuk. Tudunk tenni ellene va-
lamit. Olykor azonban egyszerűen csak egy megfoghatatlan szorongó aggó-
dás lesz úrrá rajtunk. Ennek oka általában megfogalmazhatatlan, ezért alig
tudunk tenni ellene, s rosszabb esetben depresszióhoz, pszichés megbetege-
dések egyik, másik formájához vezethet. Ezzel a belső szorongással korunk-
tól függetlenül olyanok vagyunk, mint egy kisgyermek, akire rászakad a sí-
rás, és amikor az édesanyja az okát kérdezi, nem tudja. Nem szomjas, nem
éhes, nem fáj semmije, nincs melege, nem fázik, de valami belül mégis csak
szorítja a kis szívét. És ez a fajta, egész életünkön át elkísérő aggodalom,
szorongás – ami ellen persze a legtöbben ilyen, vagy olyan pótcselekvéssel
küzdenek – teljességgel nem oldható meg és nem oldható fel emberi erővel.
Mert az oka éppen az Istentől való eltávolodásunkban van. 

Az embernek szüksége van a megfogható félelmekkel és a megfoghatat-
lan aggodalommal szemben egyaránt bátorításra és bátorítókra. A szülőre,
a nagy testvérre, a jó barátra, valakire, aki erősebbnek tűnik nálunk, és aki
megvéd bennünket. Mivel azonban mindenki védelemre szorul, a végső és
abszolút védelem, bátorítás, megoldás és megmentés csak emberfeletti le-
het, és ezt megváltásnak nevezzük. Ennek az isteni megváltásnak egyik
nagy eseménye, hogy maga az Isten közel jön, és azért lehet nem félnünk,
mert Ő Krisztusban osztozik sorsunkban, legyőzi a bűnt és a halált és Lé-
lekben már itt e földön velünk van. 

A karácsonyi örömnek ez az alapja. Azért múlhat el, vagy legalábbis
enyhülhet az élettől és a haláltól való félelmünk, mert az élet és a halál Ura
jön hozzánk, marad velünk, és tart meg bennünket. Ez az isteni szeretet nem
válogat, és az egész népet átöleli. Szoktuk mondani, hogy a halál a legde-
mokratikusabb hatalom, mert előbb, utóbb mindenkit magával ragad. De
azt is mondhatjuk, hogy a Karácsonykor megtestesült isteni szeretet a leg-
demokratikusabb, mert olyan békét és örömöt hoz, „amely az egész nép
öröme lesz”. Ebből nincs kizárva senki. Titok, hogy ezt a nagy gesztust mi-
ért kapja az ember az Istentől. És az is titok, hogy ezt a nagy gesztust, mi-
ért nem fogadja minden ember térde hulló, hallelujás örömmel. Titokzatos
a karácsony. De bepillanthatunk ebbe a titokba és magunkra vehetjük e tit-
kot, amely – egyéb titokzatosságoktól eltérően – nem félelmetes, hanem ör-
vendetes. Örvendjünk ennek mindnyájan. 

Az Advent és Karácsony megünneplésére, az Óév hívő számvetésére és
az Újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő programjainkra
szeretettel hívjuk mindannyiukat. Az Úrvacsorát bejelentés alapján a lelké-
szek a betegek otthonába elviszik.

Dec. 14. 10:00 Adventi istentisztelet, gyülekezeti ebéd – Református
templom

Dec. 21. 10:00 Adventi istentisztelet – Református templom
Dec. 22. 18:00 Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom
Dec. 23. 18:00 Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom
Dec. 24. 17:00 Karácsonyi gyerekműsoros istentisztelet – SDG Kö-

zösségi Ház
Dec. 25. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református

templom
Dec. 26. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református

templom
Dec. 28. 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. 4. 10:00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet – Református templom
Jan. 11. 10:00 Évkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Jan. 11. 11:00 Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közössé-

gi Ház
Jan. 11. 13:00 Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház
Jan. 22. 17:00 Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közös-

ségi Ház

A személyes találkozásig áldást, békességet kíván:

a Presbitérium

ÚTRAVALÓRómai Katolikus Egyház „Ne féljetek,

December 24-én Kisvarsányi tem-
plom
15-kor Betlehemes játék.

Éjféli Szentmisék kezdési ideje!
Délegyháza 20 óra Szentmise
Nagyvarsány 22 óra Szentmise
Kisvarsány 00-kor éjféli Szent-
mise

KARÁCSONY napján
Délegyháza 7,30-kor Szentmise
Kisvarsány 9-kor Szentmise
Nagyvarsány 11-kor Szentmise
Majosháza 15-kor Szentmise

KARÁCSONY másnapján
Kisvarsány 9-kor Szentmise
Nagyvarsány 11-kor Szentmise

December 28-án SZENT Család
vasárnapján
Délegyháza 7,30-kor Szentmise
Kisvarsányban 9-kor Szentmise
Nagyvarsány 11-kor Szentmise
Majosháza 15-kor Szentmise
Szentmisék után a Családok
megáldása!

December 31-én Szilveszter
napján
Ó-évi HÁLAADÁS!
Nagyvarsány 15-kor Szentmise
Kisvarsány 17-kor Szentmise

Január 1-én Újév napján
BÉKE VILÁGNAPJA!
Délegyháza reggel 7,30-kor
Szentmise
Kisvarsány 9-kor Szentmise
Nagyvarsány 11-kor Szentmise

SZeRTARTÁSOK KeZDeTe!

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Áldásos Új Évet kívánunk a Dunavarsányi Napló Olvasóinak!



Dunavarsányi Napló8 XXV. évfolyam 12. szám

Advent
A fenyőgallyat úgy köjük,
Hogy kis koszorú lesz végül,
és holnapután, adventkor
AZ első gyerya már világít.
És ha mind a négy gyertya ég
Jön Jézuska, a drága vendég,
Akit olyan nagyon várunk,
Esz ajándékunk, és áldás rajtunk.

Végre eljött a gyerekek kedves hónapja a december. Az adventi
időszakot kézműves délutánnal nyitottuk, melyen szép számmal
vettek részt a családok. A gyerekek büszkén vitték haza a kész mun-
kákat. Az ünnepi ráhangolódást segítette a Gézengúz együttes mű-
sora. Óvodai adventi koszorúnkon hétről-hétre meggyújtuk a gyer-
tyákat, ezzel is fokozva a várakozás örömét. A Mikulást már az ün-
nepi díszbe öltözött óvoda fogadta. A gyerekek nagy izgalommal

verseltek és énekeltek. Szerencsére mindenkiről jó véleménnyel
volt a Mikulás. Karácsonyi meglepetésként az óvó nénik énekkara
ünnepi dalokkal örvendeztette meg a gyerekeket, akik nagy öröm-
mel és kíváncsisággal fedezték fel az új játékokat a fenyőfa alatt.
Végezetül áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres új eszten-
dőt kíván a Weöres Sándor Óvoda kollektívája és gyermekei.

Szekeres Katalin

Egy család életében örvendetes esemény, ha valakit a 80. szü-
letésnapján köszönthetünk. Nagyobb „családunk”, Dunavarsány
város azon lakosai felé is megkülönböztetett figyelemmel tarto-
zunk, akik megérik ezt a szép magas kort. Külön öröm nekem és
Önkormányzatunknak az a tény, hogy mindkét díszpolgárunk –
Komáromi István és Faragó Károly – néhány nap különbség-
gel novemberben töltötte be a nyolcvanadik életévét. Elgondol-
tam hogy személyesen meglepem majd Őket a nagy esemény al-
kalmából, hogy ne kelljen fáradniuk ide az új épületünkbe és

megkíméljem Őket a lépcsőzéstől. Mindenki magából indul ki –
mondja a szólás – , mert Pista Bácsi és Károly Bácsi egyforma
fiatalos lendülettel érkeztek föl a polgármester irodába, ahol a
Hivatal vezetői gyülekeztek izgatottan köszönteni a „fiatalo-
kat”. A jelző nem túlzás, hiszen mindketten aktív tagjai a mai
napig városunknak. Fáradhatatlanul védik a környezetet, odafi-
gyelnek minden fára és növényre, véleményezik a beruházása-
inkat és mi sem bizonyítja jobban a szellemi frissességet, mint
az hogy tavaly megjelent Faragó Károly reprezentatív könyve
Dunavarsány múltjáról és jelenéről. Hála Istennek, mindegyi-
kük friss, tevékeny, a mai napig dolgoznak, és városunk megbe-
csült, köztiszteletben álló polgárai. A rögtönzött kis ünnepségen
felköszöntöttük Őket, koccintottunk az egészségükre és kíván-
tunk további jó egészséget, tevékeny, örömteli éveket és segítő,
odafigyelő munkát a város további fejlődése érdekében.

Egy polgármesteri megjegyzés: Gemmingeni testvérvárosunk
egyik, általunk is nagy tiszteletnek örvendő kedves barátunk
Kleineisel Gyuri Bácsi is szintén azon a napon ünnepelte 80.
születésnapját, mint a mi Pista Bácsink. Természetesen Őt is
szeretettel köszöntöttük táviratban.

Dunavarsány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hiva-
tal minden dolgozója nevében kívánok:

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Gergőné Varga Tünde 

polgármester

80 évesek köszöntése

Mikulás járt a Szent István téren
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Felvidéki séta a zene szárnyain
– Újra kulturális est otthona volt az SDG Közösségi Ház –

November 15-én, újból zsúfolásig megtelt a Soli Deo Gloria Közös-
ségi Ház nagyterme, a Rákóczi Szövetség Dunavarsányi Helyi Szerve-
zete, a Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete és az SDG Közösség által
szervezett kiemelkedő rendezvénynek adva otthont. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével városunk polgármester-asz-
szonya, alpolgármesterei és számos képviselőnk, de körünkben üdvö-
zölhettük országgyűlési képviselőnket, Bóna Zoltán urat is, aki az Or-
szággyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja, de más, kör-
nyező településekről is érkeztek érdeklődők a dunavarsányi
polgárokkal együtt.

E kulturális esten
a Felvidéket, tájegy-
ségeit és a felvidéki
magyarságot sike-
rült a szervezőknek
nem szokványos
módon bemutatni,
hiszen a meghívott
előadók, Dr. Agócs
Gergely néprajzku-
tató, népzenész és a
2012-es „Páva-dí-

jas” Parapács zenekar minden kis-tájegység földrajzi – néprajzi be-
mutatását a vidékre jellemző dalok előadásával fűszerezett. 

Így a résztvevők képzeletben végigjárták, dalolták az Ipolymentét, a
Csallóközt, a Szepességben vagy akár Gömörben a testvértelepülésün-
kön, Szalócon is barangoltak, de azt is megtudhatták, hogy valójában
kik és honnan szár-
mazhatnak a palócok. 

Különleges, érdekes
színfoltja volt az est-
nek az a dudajáték is,
melyet Dr. Agócs Ger-
gely bemutatott.

Az est résztvevői
számára a jó hangula-
tot fokozta a táncház,
mellyel a felvidéki és
palóc származású ze-
nészek - a Parapács zenekar tagjai Dr. Agócs Gergellyel együtt, össze-
kötötték a határon túli magyarságot és a dunavarsányi közönséget, hi-
szen erdélyi, közelebbről palatkai és vajdaszentiványi dallamokat húz-
tak talpalávalónak.

Látva a sok elége-
dett, jó kedvű embert,
úgy érezzük, hogy a
szervezéssel járó fá-
radság megérte. A jó
hangulatú közösség,
baráti társaság, a szó-
rakozás, táncolás min-
den résztvevőnek biz-
tosította a feltöltődést
az elkövetkező téli es-
tékre, és sokuk már a
következő, hasonló
esemény időpontját
kérdezte.

Így hát most üzenjük, hogy jövő év januárjában „visszatérünk” kele-
ti tájakra: január 17-én „ Moldvai csángómagyarok – zenés tudósítás
a külső magyarokról” jótékonysági bálunkra szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit!

Veres Enikő
elnök

Rákóczi Szövetség Dunavarsányi Helyi Szervezete
és a Dunavarsányi Erdélyiek  gyesülete

A mirovi 7832-es rab kopjafája
– új emlékoszlop a Trianon Emlékparkban –

December 7 -én a hideg, ködös, esős idő ellenére ünneplők lepték el a
Trianon Emlékparkot. A Rákóczi Szövetség dunavarsányi helyi szerve-
zete és a dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete ünnepélyes eseményre hív-
ta meg az arra fogékony dunavarsányi lakosokat: gróf esterházy János
nyitraújlaki magyar politikus, mártír emlékére állítottak kopjafát. 

De ki is volt gróf Esterházy János? 
Arisztokrata, felvidéki magyar politikus, aki 1932-ben az Országos

Keresztényszocialista Párt el-
nöke lett, s elsőként követelte
magyar egyetem felállítását.
1936-ban az Egyesült Magyar
Párt alelnöke lett, Szlovákiá-
ban maradt és védte 70 ezer
magyar érdekeit. 

Fábry Zoltán a fasizmus
egyetlen szlovákiai ellenfelé-
nek nevezte; a zsidók deportá-
lását előíró törvényt 1942-ben
a pozsonyi parlamentben
egyedül ő nem szavazta meg. 

Szót emelt Magyarország
hitleri megszállása ellen, a
szövetségesekhez a svájci kö-
vetségen át juttatta el memo-
randumát. A nyilas hatalomátvétel után Budapesten bebörtönözték, 1944
végén szabadult és bujkált a Gestapo elől. 1945 tavaszán az új csehszlo-
vák hatóságoktól a magyarság védelmét kérte, és tiltakozott a kassai kor-
mányprogram magyarellenes pontjai ellen. Amikor a memorandumot át-
adta Gustav Husak belügyi megbízottnak, elfogták és a Szovjetunióba
vitték, ahol tíz év munkatáborra ítélték. 1947 szeptemberében a
csehszlovák népbíróság mint hazaárulót, fasisztát és kollaboránst távol-
létében halálra ítélte. 

A súlyos tüdőbeteg Esterházyt 1949-ben küldték haza Szibériából, íté-
letét "kegyelemből" életfogytiglanra változtatták.

A mirovi börtönben halt meg 1957. március 8-án. A holttestet elham-
vasztották, s még a maradványokat sem adták ki a családnak, nevét
negyven évig le sem írhatták. Halála után 50 évvel, 2007-ben Schwar-
zenberg Károly herceg derítette fel, hogy egy prágai tömegsírba helyez-
ték el hamvait, melyek kiadatását és gróf Esterházy János emberhez mél-
tó eltemetését a mai napig nem engedélyezték.

1993-ban Göncz Árpád kérésére az orosz legfelsőbb bíróság Ester-
házy ítéletét semmisnek mondta s rehabilitálta – ez azonban mind Cseh-
országban, mind Szlovákiában máig késik.

A felvidéki származású gróf Esterházy János mártír tiszteletére állított
kopjafát két székelyföldi gyökerekkel rendelkező faragómester, Kele-
men Imre és Sebestyén Attila, az Erdélyiek Egyesülete tagjai faragták.

Az ünnepségen Papp-Váryné Sziklay Szeréna költőnő Hitvallás, azaz
a „Magyar Hiszekegy” versét meghatóan szavalta Darvas Luca, elhang-
zott Wass Albert „Üzenet haza” verse Portik Éva előadásában. 

A dunavarsányi Népdalkör gyönyörű dalokat énekelt a megjelentek-
nek, akik körében köszönthettük városunk önkormányzatának képvise-
lőit, dr. Csobolyó Esztert, Dr. Bóna Balázs, Kun László és Surányi Tibor
urakat valamint Keresztesi Balázs alpolgármester urat is.

A felállított kopjafát Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnk, mint a
Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja, Benedek Csabáné a Rákó czi
Szövetség helyi szervezete és Szántó Sándor az Erdélyiek Egyesülete
képviseletében nemzeti összetartozásunk jelképéül nemzeti színű sza-
laggal kötötte át és Dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű úr kért áldást rá, az
ünnepség résztvevői közösen elénekelték „második nemzeti himnuszun-
kat, a nemzet béke s hadi dalát” a Szózatot, Vörösmarty Mihály és Eg-
ressy Béni gyönyörű alkotását.

Az ünnepség csendes beszélgetéssel és szeretetvendégséggel záródott
a cserkészházban.

Veres Dániel
Rákóczi Szövetség Dunavarsányi Helyi Szervezete
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Dunavarsány Város Önkormányzata a Bel-
ügyminisztérium által térfigyelő rendszer ki-
építésére meghirdetett pályázatát sikeresen
megnyerte, ezáltal a településen 12 kamera
került kihelyezésre. Üzemeltetetője a Polgár-
mesteri Hivatal, a térfigyelő rendszer vég-
pontja a Dunavarsányi Rendőrőrs épületében
van kiépítve. A kamerák működése elősegíti a
közterületek, közparkok, közintézmények és a
kiemelt közlekedési csomópontok megfigye-
lését, amely nagy segítséget nyújt a bűncse-
lekmények megelőzésében, felderítésében. 

Az Önkormányzat tervei között szerepel a
térfigyelő rendszer bővítése további kamerák-
kal, növelve ezzel a település közbiztonságát.

Ezúton tájékoztat-
juk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Duna-
varsányi Rendőrőr-
sön hivatali időben
H-CS 7:30-16:00, P
7:30-13:30 Andrásik
Andrea fogadja az
ügy feleket, admi-
nisztratív munkájával
segítve a rendőrőrs működését.

Dunavarsányi Rendőrőrs

Térfigyelő kamerák a városban

Szigetszentmiklósi Járási hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége, Árpád u. 7.

Gyámhivatal: 0670/436-40-05
Hatósági: 0620/249-42-18

A „MISA”
ALAPÍTVÁNY HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat Segí-
tő Alapítvány szervezésében működő Állás-
keresők Klubja novemberben 25-én tartotta
az összejövetelét Dunavarsányban.

A foglalkozáson munkaadók is voltak. A
REWE GROUP Hungary képviseletében
Kerekes -Péntek Dóra HR koordinátor és
munkatársa tartott tájékoztatót a PENNY
Market Alsónémedi mellet lévő raktárában
lévő áru-összekészítői munkalehetőségek-
ről, a fizetésről, stb. A munkaadók, a jelen-
lévők közül két varsányi és három majoshá-
zi lakos jelentkezését elfogadták, a felvételi
eljárás megindult. Amennyiben lesz majos-
házi dolgozó, a már működő céges autó-
busz-járat Majosházára is bejön.

FONTOS INFORMÁCIÓ a jövőre vonat-
kozóan:

Decemberben az Álláskereső Klubnak
nem lesz foglalkozása, mivel a két ünnep
között a Művelődési Ház zárva lesz.A leg-
frissebb álláslisták azonban minden pénte-
ken délelőtt Dunavarsányban a Gyermekjó-
léti és Családsegítő épületében de. 8 és 10
óra között megtekinthetők.

2015 januártól a foglalkozások mindig a
MÁSODIK HÉT KEDDJÉN ! lesznek. Te-
hát januárban a foglalkozás 13-án lesz, 14
órai kezdettel a szokott helyen.

Az Alapítvány Kuratóriuma mindenkinek
Áldott Karácsonyt, és a lehetőségeknél az ed-
digieknél gazdagabb, Boldog Új Évet kíván!

Dr. Gligor János
alapító

Köszönetnyilvánítás
November 19-én Erzsébet napon emléke-

zést tartottunk a nagyvarsányi templomban, és
az iskolánál elhelyezett emléktáblánál Petőfi
Sándornéról (Liza tanító néni). 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni azok-
nak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendez-
vényt és lerótták kegyeletüket a Liza néni em-
léke előtt.

Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni
Polgármester asszonynak, hogy bár eljönni
nem tudott, de fontosnak tartotta, hogy egy ko-
szorúval kifejezze saját és a hivatal tiszteletét.

Köszönet Sándor atyának, aki betegsége
miatt nem tudott misézni, viszont megszervez-
te, hogy fiatal kollégája Nyáregyházáról eljöj-
jön helyettesíteni. 

Köszönet Antal András diakónus úrnak, aki
a mise után az emléktáblánál is imádkozott a
megjelentekkel. 

Találkozzunk jövőre is november 19-én Er-
zsébet napján!

Liza Tanító Néni
a Nagyvarsányi Gyerekekért Alapítvány

Tovább bővíti a Magyar Államkincstár ér-
tékpapír forgalmazási pontjait az ősz folyamán.
A héten is újabb helyszínnel gyarapodott a pa-
letta, mostantól Szigetszentmiklóson is lehet
állampapírt jegyezni. A megnyitón részt vett
Tarnai Richárd, kormánymegbízott Dr. Dancsó
József, a Magyar Államkincstár elnöke, vala-
mint Balatoni Ildikó, az állami cég pénzforgal-
mi elnökhelyettese.

A Magyar Államkincstár 24 új állampapír
forgalmazási ponttal bővíti hálózatát annak
érdekében, hogy ügyfelei részére egyre több
helyen legyen elérhető. Az értékesítési ponto-
kon többek között Start- értékpapírszámlát is
lehet majd nyitni, amelyre Babakötvényt „vá-
sárolva” alapozhatják meg a szülők gyerme-
keik jövőjét.

Az állampapírok a legbiztonságosabb befek-
tetési lehetőségnek számítanak Magyarorszá-
gon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke teljes
összegére, valamint az esedékes kamatokra –
értékhatártól függetlenül – teljes körű az állami
garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hi-
szen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100
százalékban állami tulajdonú szervezet.

A Magyar Államkincstár állampapír-forgal-
mazó ügyfélszolgálatain igen változatos állam-
papír kínálatból lehet választani. Mindenki
megtalálhatja a számára megfelelő befektetési
lehetőséget attól függően, hogy mennyi időre,
milyen kamatozás mellett szeretné lekötni a
pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek (Disz-
kont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és
12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú ál-
lampapírok. A Magyar Államkötvények futa-
mideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől 15 évig is

terjedhet, fix-, illetve változó kamatozás mel-
lett, tehát azok részére ideális, akik hosszabb
távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket.

A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlát-
ható termék, amely a piacon kiemelkedő hoza-
mot biztosít. A gyermekeik számára előtakaré-
koskodni szándékozók számára a lehető leg-
jobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a
gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott
egyszeri életkezdési támogatás összege – ami
jelenleg 42 500 Ft – a Magyar Államkincstár
által vezetett Start letéti-számlán kerül automa-
tikusan elhelyezésre a 2005. december 31. nap-
ja után született gyermekek esetében a szüle-
tést követően.

A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető,
vásárolható, ha a Kincstár állampapír-forgal-
mazó ügyfélszolgálatán egyszeri személyes
megjelenéssel értékpapír nyilvántartási-számla
szerződést köt az ügyfél. Célszerű azonnal ki-
egészítő szerződést kötni TeleKincstár, Web-
Kincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatások-
ra is, melyek révén az állampapír befektetése-
ket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve
okostelefonon keresztül), akár otthonról is le-
het intézni.

Az állampapír értékesítési pontok elérhető-
ségéről, illetve a rendezvényekről a Magyar
Államkincstár honlapja nyújt bővebb felvilá-
gosítást (www.allamkincstar.gov.hu).

Pest megyében Érden, Gödöllőn és Sziget-
szentmiklóson vannak értékesítési pontok.

Pest Megyei Kormányhivatal
forrás:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/

hirek/allampapir-forgalmazasi-pont-nyilt-
szigetszentmikloson

Állampapír forgalmazási pont nyílt Szigetszentmiklóson
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Hogy miért is alakult első állomásunk sorsa úgy, hogy kéthar-
mad részét lebontásra ítélték, holott az 1913-as tervrajz még a
bővítésről szólt? Igen ám, de akkor még a majdan megépülő má-
sodik vágányt a jobb oldalra tervezték, pont fordítva, mint ahogy
az előző részben írtam... (Elnézést a tévedésért!) Akkor még a
nyugati oldalon lévő sorompót és a most is álló 18-as őrházat
/Falumúzeum/ akarták kb. 5 méterrel arrébb telepíteni, hogy kel-
lő távolságra legyenek az új vágánytól.

Az 1914-es terv ezzel szemben a második vágány megépülé-
sét már a b a l oldalon jelöli, így a keleti sorompó és maga a régi
állomásépület lenne túl közel az új vágányhoz, ezért a sorompó
keletebbre telepítését, és a felvételi épület kétharmad részének le-
bontását határozzák el. A megmaradó épületrész őrbódéként sze-
repel a terven, melyben vélhetőleg a sorompókezelő személyzet
teljesít szolgálatot. (A telefonbódé is megmarad!) 

Az új, emeletes állomás és a kirakodóhely 300 méterrel a ré-
gitől délebbre létesül, az áttelepítendő fa nyári várótermet még
pont fordítva jelölik, mint ahogy később ténylegesen megvaló-
sult. (Érdekesség: az állomás mögötti út túloldalán láthatunk egy
műtrágyaraktárat is.) Az új állomás neve: ,,Dunakisvarsány kor-
látolt forgalmú állomás". /1. kép/

1918-ból való a következő rajz. Jobbra a ma is meglévő új ál-
lomásépület látható az áttelepített favázas nyári váróteremmel

úgy, ahogy a magamfajta idősebb generációhoz tartozó láthatta
gyerekkorában... A bal oldalon lévő épületről azt mondhatjuk el,
hogy a megmaradt 1/3 régi állomásépülethez hozzáépítettek a sí-
nekkel párhuzamosan egy toldalékot, mely gyakorlatilag Bak-
terház pizzéria néven ma is megtalálható. Akkori neve: ,,Pálya-
felvigyázó lakóépület irodával". A hajdani telefonbódé vette át
az őrbódé szerepét... /2. kép/

Utolsó bemutatásra kerülő dokumentumunk 1920-ból való,
címe: ,,Pályafenntartási raktár pályafelvigyázói lakással és iro-
dával". A következők olvashatók le róla.

Az első rész falazata 33 cm-es, a középső és déli részé (a hoz-
zátoldásé) viszont 48 cm! Ez bizonyítja, hogy a régi állomás-
épület megmaradt 1/3 részéhez toldották a többit. Ennek még a
belső térelosztása is megegyezik cm-nyi pontossággal az erede-
tivel, sőt a kémény is ugyanott van! (A régi állomásépületet tel-
jes egészében 33 cm-es falazattal építették.) A régi rész iroda és
raktár lett, a 48 cm-es falvastagságú hozzátoldott új rész pedig
lakás. (Ott kellettek a vastagabb falak...) /3. kép/ 

Ez hát a régi állomásépületünk rajzokból kikövetkeztethető
kalandos története. Most már csak arra leszek kíváncsi, hogy
vasútvonalunk tervezett újbóli ,,kétvágányúsítását” követően
láthatja-e jelenlegi formájában az utókor, vagy ismét útjában
lesz a jövendő vágányfektetéseknek...

DUNAVARSÁNY eLSŐ VASÚTI MeGÁLLÓHeLYe /Befejező rész/ 



A városházának hűlt helye, lebon-
tották és újat építenek helyette. Tör-
ténelmi idők következnek: Dunavar-
sánynak először lesz olyan hivatala,
amelyik kimondottan városházának
épült. „Jó, jó mondhatják joggal a jó
memóriával rendelkezők, a település
csak tíz esztendeje város, miért is lett
volna idáig városházája?” Ez így
igaz, csakhogy Dunakisvarsánynak,
Dunavarsánynak falusi, illetve köz-
ségi korában sem volt olyan hivatala,
amelyiket maga épített volna. Hol
bérelt egy épületrészt, hol ajándékba
kapott valamit.

Száz évvel ezelőtt amikor még
Dunakisvarsány Taksony külkerüle-
tének mondott, már létezett a falu-
nak egy kicsi községházája. Tulaj-
donképpen a lokálpatrióta népesség
nevezte annak, mivel az csak az elő-
járóság épülete volt. Anyakönyve-
zés, elhatározások, házasulandók
bejegyzése, ki és beköltözés, adó
ügyek, stb. a taksonyi községházá-
hoz taroztak.

Az emlegetett kisvarsányi előjáró-
sági épület /községháza!/ egy ala-
csony, kívül, belül fehérre meszelt
falusi házikó volt. Ott állt a katolikus
templommal szemben a korábbi
Okolicsányi, későbbi Kancsár-féle
kúria kertjének keleti szegletében.
Ránézésre családlakásnak nézte az
ember. A „hivatal” csupán két helyi-
ségből állt. Egy kisebb előszobából
és egy nagyobb belső helyiségből.
Ez sem volt azonban nagyobb 9-10
négyzetméternél. Mindkét helyiség
földszagú volt, mivel padozata dön-
gölt agyag volt. Kicsi gyerekként el-
csodálkoztam rajta, hogy ugyan-
olyan padlója van mint nagyapám
házának a falu szélén. Korábban he-
tenként kétszer tartottak fogadóórát
benne. később, a falu lakosságának
gyarapodásával már naponta fogad-
ták a delikvenseket. Hetenként két-
szer a csendőrök is megjelentek, leg-
nagyobb bánatára a „rossz fiúknak”.
Idősek mesélték: az arra járók időn-

ként jajgatásokat, furcsa puffanáso-
kat hallottak a házból. A kakastolla-
sok agyabugyálták éppen a rajtaka-
pott tyúktolvajokat.

A XX. század negyvenes éveinek
elejére Dunakisvarsány alaposan ki-
nőtte a Kancsár-féle községházát. a
falu vezetése gondját váratlanul
megoldotta egy adakozó kedvű falu-
béli ember. Halász Lajosnak ott állt a
háza az Árpád utca és a Kossuth La-
jos utca sarkán. Halász úr úgy gon-
dolta, hogy ezt a házat odaadja a fa-
lunak. Pénzt nem kért érte, csupán az
volt a kívánsága feleségéről nevez-
zenek el utcát Dunakisvarsányban.
Így lett Bugyi útból Halász Lajosné
utca. 1942-őt írtak ekkor. Nem nagy
ház volt a Halász-féle hát, de külsőre
már „igazi” községházának mutatko-
zott. És a bővítés lehetősége minden
irányban adva volt. Egy veranda/
keskeny, zárt előszoba és tőle észak-
ról hozzáépült két szoba tette ki az új
községháza épületét. a szobák egyi-
kében az adminisztráció került, a
másik a jegyző, később a tanácselnö-
ké volt. Hogy kedves olvasónknak is
fogalma legyen az egykori község-
háza felépítéséről: szemben állva az
épülettel/ mögöttünk a Kossuth La-
jos utca/ az előtér és bejárata volt a
községháza déli szárnya. Tőle délre
semmilyen épület nem létezett. Az
előszobától jobbra volt az említett
két szoba. Ez az állapot még 1956-
ban is létezett. Az ’56-os forradalom
idején a nemzetőrök „laktak” az első
szobába, Itt tartózkodtak a járőrözé-
sek szünetében, itt történtek meg az
őrségváltás ceremóniái, stb.

Az új községháza északi Árpád ut-
cai falához építették hozzá a tűzoltó-
szertárt. Ebben az épületrészben tá-
rolták a kézi működtetésű tűzoltóko-
csit. És a háború alatt itt tárolták a
kézi tekerésű szirénát is. Hátborzon-
gató hangja volt. A felejthetetlen em-
lékű önkéntes tűzoltóparancsnok
Szabó Péter megérdemelne külön
egy hosszú, méltató cikket.

A XX. század ötvenes éveinek
végére ezt a községházát is kinőtte
a rendkívül gyorsan növekvő Du-
navarsány. Annál is inkább mivel
1947 augusztusában megszűnt
Taksony vazulussa lenni, teljesen
önállóvá vált. Anyakönyvezés, es-
küvők, adóügyi kérdések, stb. a he-
lyi adminisztráció feladata lett. A
községháza irodáinak kevés volt
már az épület, mielőbb bővíteni
kellett. Nagy nehézségek árán sike-
rült a tömböt déli irányban kibőví-
teni. két iroda helyiséget és egy
szerény méretű üléstermet építet-
tek hozzá. ebben az utóbbiban tar-
tott a polgári esküvő ünnepségét is.
A korábbi előszoba beépült és szer-
ves belső része lett a községháza
épületének. Sőt! Hozzá csatlakoz-
tattak egy folyosót is, mely a ház
nyugati oldaláról ölelte át a kicsi
irodákat. /Még később amikor a
terjeszkedés lenyelte a tűzoltók
szertárát is, a folyosó is tovább
futott./

Dunavarsány központtal 1977-
ben közös nagyközségi tanács jött
létre. A másik két falu Délegyháza
és Majosháza volt. A hirtelen meg-
növekedett feladatok újabb hivatal
bővítést tettek szükségessé. Szeren-
csére volt hely merre terjeszkedni.
Déli és nyugati irányban újabb iro-
dahelyiségek létesülte és végre
épült egy megfelelő méretű tanács-
terem is, az épület északi része is
bővült. Az előbbiekben emlegetett
bővülő folyosó és megszűnő tűzol-
tószertár éppen ezt szolgálta.

A rendszerváltozás és a várossá
válás után az első számú hivatal
helyzetén nem sok változás történt.
Pedig 1990 óta a lakosság lélekszá-
ma szinte megduplázódott, vállal-
kozások százai létesültek vagy köl-
töztek Dunavarsányba. Ergo: az
önkormányzatnak alaposan meg-
nőttek a feladatai, éppen ideje volt
már egy saját városházát építeni.

Faragó Károly
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Városunk 10. születésnapja alkal-
mával vetődött fel Gemmingen és
Dunavarsány között az a kérdés, ho-
gyan is lehetne közelebb hozni egy-
máshoz a két település lakóit, hogyan
is kaphatnánk nagyobb betekintést
egymás életébe. Így született meg az
ötlet, hogy minden hónapban beszá-
molunk egymásnak városunk prog-
ramjairól a településen megrendezés-
re kerülő ünnepekről és minden olyan
dologról, ami számunkra fontos.

December hónapban a követke-
ző levelet kaptuk Gemmingenből:

1999 óta működik a testvérvárosi
kapcsolat Gemmingen és Dunavar-
sány között. Mostantól szeretnénk
kisebb beszámolókkal szolgálni
Önöknek, hogy jobban megismer-
hessék a településünk életét.

Decemberben nálunk is mindkét
városrész, Gemmingen és Stebbach
főterén felállítottuk a feldíszített fe-
nyőfákat, az egyházi közösségek
pedig különböző műsorokkal és
koncertekkel kedveskedtek ebben a
hónapban a település lakóinak.

A különböző ünnepi misék és is-
tentiszteletek mellett, melyek a 3
templomban kerültek megrendezés-
re, december 6-án Mikulás napon a
kórusok összefogtak és a közös
munka eredménye képpen egy gyer-
mek-musicalt adtak elő a fiatal csa-
pat a ,,Young Voices” irányításával.

Ugyan azon a napon Stebbachban
a Kézimunka-kör, az Ifjúsági zene-
kar segítségével, kis műsorral és ap-
ró meglepetéssel kedveskedtek a
gyerekeknek.

Advent 3. vasárnapján a gemmin-
geni Fúvós Zenekar és az Ifjúsági
Zenekar is koncertet adott az evan-
gélikus templomban, ahol gyönyörű
karácsonyi dallamok mellett mese-
beli melódiák és egy kis swing is
felcsendült.

Mára már hagyománnyá vált, hogy
az egyesületek összefogásával, Gem-
mingenben, Advent 2. Stebbach ban
pedig Advent 4. vasárnapján kará-
csonyi vásárt tartunk, ami megte-
remti az emberek számára az igazi,
varázslatos ünepi hangulatot.

Gemmingenben a műsort ezen a
vasárnapon a Wolf von Gemmin-
gen iskola tanulói adják sok szere-
tettel, Stebbachban pedig a Bel-
canto Kórus és a Posaunen Kórus
teszi meghittebbé az ünnepi vára-
kozást. Mindkét településen a pol-
gármester úr, Timo Wolf mond be-
szédet.

Karácsonytól természetesen füg-
getlenül, de érdemes megemlíteni
azt a régi hagyományt, miszerint
december 20. az év legrövidebb
napja és innentől csak hosszabbak
lesznek a nappalaink. Ezért hatal-
mas tüzet rakunk és így ünnepel-
jük meg a tél utolsó hosszú éjsza-
káját.

A szentestét a hívek mind három
templomban az ünnepi misével,
szeretetben és közösségben töltik.

Ez úton szeretnénk minden bará-
tunknak, ismerősünknek és Duna-
varsány lakosságának Boldog Ka-
rácsonyt és Sikerekben Gazdag Új
Évet kívánni!

Swen Christ

Testvérvárosi kapcsolat
Gemmingen-Dunavarsány

Köszönet a roma és
nem roma nemzetiségi

regisztrált szavazó 
polgároknak!

DVVRNÖ képviselők nevé-
ben Petrik Vendel (ELNÖK)
köszönetet mond mindazon
regisztrált szavazó polgárok-
nak akik szavazataikkal meg-
tiszteltek bennünket, és bi-
zalmat nyújtottak nekünk az
elkövetkező 5 évre.

Igérjük hogy fogadalmunk-
hoz híven mindent megte-
szünk hogy a Roma társada-
lom felemelkedése,hagyo-
mányőrzése,beil lezkedése,
sikeres és eredményekben
gazdag legyen.

Petrik Vendel
DVVRNÖ ELNÖK

20. JUBILEUMI BANYABÁL
Nemcsak a 20 éveseké a világ,

a nyitó tánccal bebizonyítják a Banyák.
20. jubileumi Banyabálunkat megtarthatjuk végre a Sportcsarnokban,

2014.január 31- én este 7 órakor.
Pajkos ördögök várnak máglyával, seprűvel és forralt borral.

Bálunk fővédnöke, banyatársunk és polgármesterünk
Gergőné Varga Tünde.

Védnökünk és barátunk a nőgyógyász Kun László doktor úr.

Csiga Big Ben húzza a talpalávalót.

Hozz magaddal enni,és innivalót.
A belépőjegy ára : 1800 Ft.

Ne sajnáld rá a pénzt, jótékonycél a tét !

Pintér Tibor, a Csippendélek, no meg a Banyák
biztosítják az est jó hangulatát.

Aranylánc, banya-medállal a tombola fődíja. 
Ölts jelmezt és szeretettel vár a

LÁNYOK ASSZONYOK KLUBJA
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eZeR GONDJA VAN? HÍVJON, JÖVÜNK!
Ha olyan munkája van, amelyet a tisztelt iparos kollégák nem tudnak elvállalni,
mert például „drágább a kiszállás, mint maga a munkavégzés”, akkor azt mi, a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársai, soron kívül elvégezzük.
Néhány példa, milyen ügyben fordulhat hozzánk, akár télen is.
• Tűzifa-vágás
• Kerti csapok, szivattyúk téliesítése, 
• Ingatlanok előtti járdák takarítása, csúszásmentesítése,
• Ingatlanok területén: hóeltakarítás, hóelszállítás
• Házkörüli vízszerelési- villanyszerelési munkák,
• Festés, tapétázás,
• Zárak javítása,
• Vízelvezető-árkok karbantartása esetenként vagy átalánydíjért
• Családi, baráti rendezvények szervezése, lebonyolítása (300 főig),
• Lakóházak, üzletek és irodák teljes vagy részleges takarítása,

eZeR GONDJA VAN? HÍVJON, JÖVÜNK!
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Kapcsolat: 
Gyurasics Gábor +36-20-241-2090, gyurasics@dvvg.hu

Vas Zoltán +36-20-337-6421, vas@dvvg.hu

2014. augusztus - szeptember
hónapban születettek névsora
Tóth Csenge Krisztina augusztus 28.
Szappanos Attila szeptember 2.
Rózsa Bence szeptember 3.
Schöffer Nádja szeptember 8.
Pallinger Zsadány Jutas szeptember 21.
Reszler Gábor szeptember 24.

2014. szeptember-október
hónapban házasságot kötöttek

Gáspár Péter
Gregus Gergely Gábor

Martin József
Tóth Balázs

Tóth Krisztina
Asbóth Nikolett
Rigó Mária Tünde
Orbán Rita Edit

-
-
-
-

2014. augusztus - szeptember 
hónapban elhunytak  névsora
Bakos Sándorné élt 89 évet
Szabó Gáspár élt 78 évet
Gyarmathy Éva élt 63 évet
Galambos Zsuzsanna élt 50 évet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 89. évében elhunyt drága szerettünk
Petróczi Lajos 2014. 11. 17-i búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak,
utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot helyeztek el. „Szíved pihen, a miénk vér-
zik, a fájdalmat csak az élők érzik.”                                             Gyászoló család
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Ugyancsak az ügyes kezűek figyelmét
kívánjuk felhívni! 

A Tűvel Művelt Társaság foltvarró,

PATCHWORK KLUBJA
várja az alkotni vágyókat. Szenvedélyed a

varrás vagy esetleg még most látsz élet-
edben először varrógépet? Szeretnél
egy saját patchwork alkotást készíteni?
Akkor itt a helyed! 
Szeretettel hívunk és várunk, a művelő-

dési házba, január 9-én, 14.00 órakor.
A belépés díjtalan.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel várja mindazok jelentkezését,  akik szeretnék a 

GYÖNGYFűZÉS
technikáját elsajátítani, akik szeretnének alkotni,
megismerni a gyöngyfűzés alapvető technikáit: 

a különféle fűzési módokat, a kezdést és a befejezést,
a kapcsok rögzítését stb.

Gyertek, alakítsuk ki a Gyöngyfűző Klubot,
Tabáni Mariann útmutatásai alapján.

2015. január 8-án, 16.00 órától
várjuk az érdeklődőket. A belépés díjtalan.

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

A Kulturális Koffein Est programjai folytatódnak
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a

Kulturális Koffein Est
keretében megrendezésre kerülő társasági beszélgetésre,

2015. január 17-én, 18.00 órakor
Vendégünk: Molnár Andrea,

városunk szülötte, táncos, tánctanár, műsorvezető.
A szombat esti láz és Celeb vagyok ments ki innen

c. versenyek kiváló versenyzője.
Belépő: egy forró kávé ára

A Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes
január 10-én rendezi meg a

Pótszilveszteri Buliját.
Szeretettel hívjuk és várjuk klubtagjainkat! 

Érdeklődni:
Szikora Ferencné Marikánál lehet 06-20-96753-16
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Közérdekű 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 MűVÉSZETI 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 TűZOLTÓ EGYESÜLET
06/30 987-2850

PETÔFI MűVELÔDÉSI 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 Apró
• gázszervÍz! Bármilyen típusú gázkészülékek

javítása! Bíró gyula gázkészülék szerelő mester.
tel.: 06/20-922-0552

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

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

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

• TV, monitor, mikro javítás! Meglévő és leendő
ügyfeleimnek Kellemes Ünnepeket Kívánok!
Tel.: 06/30-948-0412 Gál Károly

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

• vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is.
tel.: 0630/376-1796

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: 2015. január 10.

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 mondanivaló-
ja ne változzon.

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

www.dunavarsany.hu  •  facebook/dunavarsanyhivatalos
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Szeretettel várunk minden kedves vendéget 
a Petőfi Művelődési Házba, hogy zenés – táncos mulat-

ság keretében töltsük együtt az év utolsó estéjét!

Asztalfoglalás 
csak jegyvásárlással lehetséges!

Érdeklődni lehet személyesen
a helyszínen,

vagy a 24/534-250-es
telefonszámon!

A jó hangulatról a Csiga Big Band zenekar
gondoskodik.

Belépőjegy elővételben
december 15-ig 2.500,- Ft/fő

december 15. után 3.000,- Ft/fő
áron kapható a művelődési ház irodájában!

2014. december 31-én 20 órai kezdettel

SZILVESZTERI
BATYUS BÁL

Büfé

Tombola


