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DsiDa Jenő:
itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

1929

2012. december

Minden dunavarsányi polgárnak
ezúton kívánok áldott, békés karácsonyt
és boldog újesztendőt a képviselőtestület,

a polgármesteri hivatal és a magam nevében!
Bóna Zoltán polgármester
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§
TESTÜLETI HATÁROZATOK

– 2012. december 11-ei rendes ülés –
A képviselőtestület elfogadta és tudomá-

sul vette Kurkó Ildikó, a Humánpolitikai
Bizottság kültagjának, és dr. Bóna Balázs, a
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kül-
tagjának lemondását. 

A testület a Humánpolitikai Bizottság
kültagjává 2013. január 1. napjával kezdő-
dő hatállyal megválasztotta Végh Orsolyát.

A képviselőtestület a Pénzügyi, Jogi és
Ügyrendi Bizottság kültagjává 2013. január
1. napjával kezdődő hatállyal megválasztot-
ta Keresztesi Balázst.

A képviselőtestület elfogadta a 2013. évi
Munkatervét.

A testület elfogadta a 2013. évi rendez-
vényprogramját.

A képviselőtestület elfogadta a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évre
vonatkozó Munkatervét.

A testület elfogadta a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár 2013. évre vonatkozó
Rendezvénytervét. (Olvasható a 4. olda-
lon!)

A képviselőtestület a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetői pályá-
zatát eredménytelenné nyilvánította, és új
pályázatot írt ki.

A testület elfogadta az önkormányzat
2013-2018. évekre vonatkozó Esélyegyen-
lőségi Programját.

A képviselőtestület lektori bizottságot állí-
tott fel a Faragó Károly által írt „Barangolás
Dunavarsány múltjában és jelenében” című
könyv lektorálására. A bizottságba Dr. Bóna
Zoltánt, Dr. Kun Lászlónét, Dr. Szilvay Ba-
lázst, Vas Zoltánnét és Kohán Józsefet dele-
gálta. A könyv lektorálásának határidejeként
2013. február 15-ét állapította meg.

A testület a 2013. évi költségvetésében a
Dunavarsány településre eső szúnyoggyérí-
tés teljes költségére vonatkozóan bruttó
1.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget
vállalt. Felkérte a Csepel-sziget és Környé-
ke Többcélú Kistérségi Társulást, hogy a
szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési
eljárást haladéktalanul indítsa el. Felkérte a
Társulás elnökét, hogy a költségek csökken-
tése érdekében keressen támogatási (pályá-
zati) lehetőségeket. Felhatalmazta a polgár-
mestert a pénzügyi kötelezettségvállalására
vonatkozó nyilatkozat kiadására, illetve a
földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok
közlésére. Az irtandó terület nagysága: légi
irtásnál 160 ha, földi irtásnál 250 ha.

A képviselőtestület a DTV Zrt. által ké-
szített, 2012. december 5-én kelt Felkészü-
lési Terv Javaslatot jóváhagyta. A Felkészü-
lési tervben foglalt műszaki tartalom meg-
valósítására megbízta a DTV Zrt.-t a 2336
Dunavarsány, 3624 helyrajzi számú, közte-

rületen vízmérővel ellátott ejektoros közkút
telepítésével nettó 300.000 Ft összegben a
2012. évi költségvetés felhalmozási célú
pénzeszköz átadás költséghelyének terhére.
Az elfogyasztott ivóvízmennyiség költségét
2013. december 1-jéig, illetve legkésőbb a
KEOP arzénmentesítési beruházás befeje-
zését követően egyszeri leolvasás alapján
kiegyenlíti. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a Dunavarsányi Ipari Park Kft.-
vel a szükséges megállapodás aláírására, és
az egyéb, szükséges intézkedések megtéte-
lére.

A testület elfogadta a szindikátusi szerző-
dést, amely a Városgazdálkodási Kft.-vel
kerül megkötésre, és felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

A képviselőtestület a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. 2012. évi elszámolá-
sát elfogadta, egyben a kimutatott különbö-
zetet a 2013. évi költségvetésébe betervezi,
és azt megfizeti. Egyúttal felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

A testület utólagosan jóváhagyta a Duna-
varsány Város Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatalának Beruházási és Műszaki
Osztálya és Igazgatási Osztálya elhelyezé-
sére szolgáló hivatali épületrész felújítását,
és a szükséges iroda kialakítási munkálata-
inak elvégzését. Utólagosan jóváhagyta a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel a
fenti munkák elvégzéséről szóló 2012. no-
vember 23-án kötött vállalkozási szerző-
dést. Az informatikai hálózat bővítését és a
bútorzat beszerzését is magában foglaló át-
alakítás pénzügyi fedezetére bruttó
4.000.000 Ft keretösszeget biztosított a
2012. évi költségvetésében. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, lejárt
10.000 Ft névértékű diszkontkincstárjegyek
értékét ismételten az ÁKK által kibocsátott
diszkontkincstárjegyek vásárlására kívánja
fordítani. A kincstárjegyek futamidejét 3
hónapban határozta meg. Felhatalmazta to-
vábbá Bóna Zoltán polgármestert, hogy
bízza meg a CODEX Tőzsdeügynökség
Zrt.–t az ÁKK által kibocsátott diszkont-
kincstárjegyek megvásárlásával, és azok őr-
zésével, valamint azzal, hogy amennyiben
az önkormányzat likviditási helyzete a tör-
vényes feladatellátást és a működést veszé-
lyeztetné, a kincstárjegyek 50 %-át vissza-
váltsa a jegyző beváltásra vonatkozó indo-
kolt írásbeli javaslatára.

A testület 50.000.000 Ft összegben az
OTP Bank Nyrt.-től felvett folyószámlahi-

tel 2013. június 30-áig történő meghosszab-
bításáról döntött. A hitel futamidejét 2012.
december 21-étől 2013. június 30-áig hatá-
rozta meg. Felhatalmazta továbbá a polgár-
mestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, és a hitelszer-
ződést aláírja az önkormányzat képviseleté-
ben.

A képviselőtestület az önkormányzat
nemzeti vagyonának nyilvántartására, vala-
mint ügyiratainak iktatására új szoftvereket
vásárol. A beszerzéshez 500.000 Ft + ÁFA
keretösszeget biztosít a 2012. évi költség-
vetése felhalmozási célú pénzeszközök elő-
irányzat terhére. Felhatalmazta a polgár-
mestert a szoftverek beszerzésére, a szüksé-
ges szerződések aláírására, és egyéb
intézkedések megtételére, valamint az
1/2012. (II. 15.) számú, az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet megfelelő módosítására.

A testület a 158/2011. (IX. 13.) számú ha-
tározat b-d) pontját visszavonta, és úgy
döntött, hogy a 147/2012. (XI. 20.) számú
határozata alapján bekövetkező tulajdonos-
változás földhivatali bejegyzéséről szóló
határozat kézhezvételét követően a 015/2
hrsz.-ú kivett közút önkormányzatának tu-
lajdonában maradó részét a törzsvagyon
forgalomképtelen vagyonává minősíti. Fel-
hatalmazta egyúttal a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.

A képviselőtestület az önállóan működő
és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal gaz-
dasági szervezete, és az önállóan működő
intézmények között megkötendő munka-
megosztási megállapodást jóváhagyta. Fel-
hatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására, és az egyéb, szükséges intézke-
dések megtételére.

A testület elfogadta a „Megállapodás a
köznevelési intézmények állami fenntartás-
ba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásáról, valamint a feladatellá-
táshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról” című meg-
állapodást, a vonatkozó önkormányzati va-
gyonkataszteren és vagyonleltáron, illetve
az átadásra kerülő költségvetési szervek
munkaügyi nyilvántartásain alapuló
adattartalommal. Felhatalmazta továbbá
a polgármestert a megállapodás, illetve a
függelékében lévő teljességi nyilatkozat
aláírására, valamint az egyéb, szükséges
intézkedések megtételére.

A képviselőtestület a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.
évre beérkezett pályázatait elbírálta. (Rész-
letek a 4. oldalon!)
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A2012-es esztendő törvényalkotá-
sa és kormányzása jelentős válto-
zásokat hozott, illetve hoz majd a

közigazgatás és az oktatás terén egyaránt,
amelyeknek városunkra nézve is komoly
kihatásai vannak, lesznek. 

Rengeteg a kérdés, nagy a bizonytalan-
ság, s ez sokak számára már önmagában
is nehezen tolerálható. Viszont régi böl-
csesség az, hogy a „puding próbája az
evés”. Komolytalan ítélet az előítélet. Bi-
zalommal is tekinthetünk a változásokra,
remélhetjük az átalakítások sikerét, és
várhatjuk, hogy azok városunk, orszá-
gunk és nemzetünk javát fogják majd
szolgálni.

Az esztendő utolsó hónapja nemcsak a
mérlegelésnek, hanem a jósolgatásnak is
az ideje. Vajon januártól milyen áremelé-
sek várhatóak? Ami szűkebb pátriánkat
illeti, és a kiadásainkra hatással van, jó
hírekkel szolgálhatok. A vízdíj, a szenny-
vízdíj, az étkezési és bérleti díjak telepü-

lésünkön nem emelkednek. A hulladék-
szállítás költsége pedig minimálisan nő
2013. január 1-jétől.

Szintén jövő év januárjától új orvosi
ügyeleti szolgáltató áll munkába Dunavar-
sány, Délegyháza és Majosháza területén.
Jó hír, hogy önkormányzatunk régi terve,
miszerint a szolgáltatás mindennap 16 óra-
kor kezdődjön, és másnap reggel 8-ig tart-
son, megvalósul. Tehát pozitív minőségi
változásra számíthatunk. Az ügyelet el-
érhetősége és helyszíne nem változik.
Az előző szolgáltató évtizedes szolgá-
latát, szolgáltatását ezúton is illesse kö-
szönet.

Több személyi megtiszteltetés is érte
városunkat az elmúlt hetekben:

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Ci-
vil Információs Centrum Pest megyei iro-
dája Dunavarsányban. Az ünnepélyes
megnyitón előadás tartott Csehi Zoltán
egyetemi docens. A megjelenteket kö-
szöntötte Pánczél Károly országgyűlési

képviselő és Belánszky Zsolt, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának főosztály-
vezetője.

Városunkba látogatott Kovács Zoltán, a
KIM társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára, aki részletesen és közérthető-
en beszélt a kormánydöntések hátteréről,
a lehetséges alternatívákról, az előttünk
álló, meghatározó feladatokról.

Továbbá a Nemzeti Fórum Dunavar-
sányban tartotta évadzáró disznóvágását,
egész napos közösségépítő programját,
amelynek keretében Lezsák Sándor, a
Magyar Országgyűlés alelnöke is váro-
sunkba látogatott.

S mindeközben immáron Advent köze-
pén járunk. Jönnek Karácsony jeles nap-
jai, s velük a hit, remény és szeretet meg-
testesülései Krisztus személyében, és a
krisztusi cselekedetek felemelő megele-
venedésében. A szeretet, együttérzés és
összetartozás szép tettei ragyogják be az
esztendő ünnep- és hétköznapjait. Hajrá
Dunavarsány!

Bóna zoltán
polgármester 

Rendelet:

a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése 302 Ft + ÁFA
b) 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése 354 Ft + ÁFA
c) 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése 354 Ft + ÁFA
d) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése 708 Ft + ÁFA

a) 1 db 1,1 m3 űrtartalmú konténer egyszeri ürítése 3.542 Ft + ÁFA
b) 1 db 4 m3 űrtartalmú konténer egyszeri ürítése 33.344 Ft + ÁFA
c) 1 db 6 m3 űrtartalmú konténer egyszeri ürítése 34.386 Ft + ÁFA
d) 1 db 8 m3 űrtartalmú konténer egyszeri ürítése 35.428 Ft + ÁFA

a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele és heti egyszeri ürítése esetén legfeljebb 15 704 Ft + ÁFA
b) 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele és heti egyszeri ürítése esetén legfeljebb 18 408 Ft + ÁFA
c) 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele és heti egyszeri ürítése esetén legfeljebb 18 408 Ft + ÁFA
d) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele és heti egyszeri ürítése esetén legfeljebb 36 816 Ft + ÁFA

a) 60 literes műanyag zsák 292 Ft + ÁFA /db
b) 120 literes műanyag zsák 542 Ft + ÁFA /db

5. A szabványosított műanyag zsák díja:

A képviselőtestület megalkotta a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 20/2012.
(IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét, amellyel megállapította a tele-
pülési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének 2013. évi díjait az alábbiak szerint:
1. A fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét az igénybevevő által választott űrméretű gyűjtőedény számának, az adott
típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
2. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rend-
szeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai:

3. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladékhoz hasonló jel-
legű és összetételű hulladék gyűjtéséhez – az ingatlantulajdonos döntése alapján közszolgáltatótól - igénybe vehető konténerek egyszeri
ürítési díjai:

4. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazható közszolgáltatá-
si díj – egy gyűjtőedényre kivetített – legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék esetében:

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
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Dunavarsány város ön-
kormányzatához a Bursa
Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2013. évi fordulójára összesen
9 dunavarsányi lakos nyújtott be

pályázati kérelmet, melyeket a
képviselőtestület a 2012. decem-
ber 11-ei ülésén bírált el.
9 db „a” típusú pályázat érkezett.
A képviselőtestület – települési önkor-
mányzati támogatásként – valamennyi

pályázó részére havi 5.000 Ft-ot szava-
zott meg a 2012/2013. tanév második
(tavaszi) és a 2013/2014. tanév első
(őszi) félévében.

„B” típusú pályázatot senki sem nyúj-
tott be.

T Á J É K O Z T A T Ó
A BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

2013. évi rendezvényprogram
2013. 01. 22. MagyaR KulTúRa NaPja

Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. 03. 15. NeMzeTI üNNeP (KözösségI
üNNePségeK, KoszoRúzásoK)

Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. 04. 11. IRoDalMI jáTszóház
Felelős: Árpád Fejedelem Általános Iskola,

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola

2013. 05. 26. oRszágos FuTó-
veRseNy

Felelős: Herendi Péter
Helyszín: Dunavarsány

2013. 05. 26. MagyaR hősöK
NaPja

Felelős: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

Helyszín: Dunavarsány, Hősök tere

2013. 06. 04. TRIaNoNI MegeMléKezés
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín: Trianon Emlékpark

2013. 06. 06-09. DuNavaRsáNyI NaPoK
Ennek keretében:
zeneiskola évzáró koncertje
közalkalmazottak napja
Majorette felvonulás 
kispályás labdarugó vándorkupa
Helyi szervezetek és meghívott vendégek fellépései

Újszülöttek polgárrá fogadása
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Dunavarsány

2013. 07. 01. KözTIszTvIselőK NaPja
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

2013. 08. 20. szeNT IsTváN NaPja
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Dunavarsány, Hősök Tere

2013. 09. 21. szüReTI FelvoNulás és MulaTság
Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. 10. 06.    aRaDI véRTaNúK NaPja
Felelős: Polgármesteri Hivatal,

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Helyszín:  Árpád Fejedelem Általános Iskola

2013. 10. 23. NeMzeTI üNNeP
Felelős: Árpád Fejedelem Általános Iskola

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín:  Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. 12. 15. váRosI KoNceRT
Felelős:    Mollissima Női Kar
Helyszín:  Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. 12. 21. MINDeNKI KaRácsoNya,
váRosI KaRácsoNy
KaRácsoNyI haNgveRseNy

Felelős: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2013. december – évzáRó sPoRTeseMéNyeK
Helyszín: Tornacsarnok
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Közkút kell a szigorú uniós előírások miatt

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos
hullaDéKszállíTásI ReND

üNNeP IDeje üNNeP Neve helyeTTesíTő NaPoK

2012. december 24., hétfő Pihenőnap december 22., szombat

2012. december 25., kedd Karácsony december 23., vasárnap

2012. december 26., szerda Karácsony december 24., hétfő
2013. január 1., kedd újév december 30., vasárnap

Az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló 98/83/EK
(1998. november 3.) Európa Ta-

nácsi irányelv meghatározta azokat a ha-
tárértékeket, amelyeknek az emberi fo-
gyasztásra szánt víznek meg kell felelnie.
Az unió lakosságának többségében a ten-
gerből való táplálkozás okán magasabb
az arzén terhelése, ennek okán az ivóvíz
arzén szintjét roppant szigorú módon sza-
bályozzák. Az ivóvíz arzéntartalmát 10
µg/l mennyiségre szükséges mérsékelni,
a bór esetében 1 mg/l, míg a fluorid ese-
tében 1,5 mg/l. Ezek közül hazánkban az
arzén a legkritikusabb.

Magyarország az Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozást követően 2009 decem-
beréig, azt követően pedig 2012. decem-
ber 25-éig kapott derogációs (átmeneti el-
térésre) határidőt a szigorú határértékek
betartására. A magyar állam kérte ugyan
a határidő ismételt meghosszabbítását, de
Brüsszel a derogációs kérelmet a 2012.
május 30-án kelt határozatában elutasí-

totta. Az Európai Unió felé fennálló köte-
lezettség nem teljesítése esetén az Euró-
pai Bizottság kötelezettségszegési eljá-
rást indíthat Magyarország ellen, és az el-
járás alapján az Európai Bíróság általány
összeget és/vagy bírságot szabhat ki.
Mindezekre tekintettel a Kormány több
minisztérium bevonásával stratégiát ké-
szít elő az EU-s döntés által előidézett
helyzet kezelésére.

Magyarország településeinek döntő
többségében a szigorú uniós határértéke-
ket nem tudják biztosítani. azoknak az
önkormányzatoknak, amelyek 2012.
december 25-éig nem tudnak a megszi-
gorított európai uniós jogszabályok-
ban foglalt rendkívül alacsony határér-
tékeknek megfelelni, átmeneti ivóvízel-
látást kell biztosítaniuk. Jogszabályi
rendelkezés alapján a településen belül
elérhető távolságban kell biztosítani az
uniós határértéknek megfelelő vizet.

Dunavarsány ivóvíz készlete – melyet
mélyfúrású kutak segítségével hoznak a

felszínre – kizárólag és minimális mér-
tékben az arzén határértékben tér el a szi-
gorú uniós előírásoktól. A hálózaton ke-
resztül biztosított víz minősége az eddigi-
hez képest nem változik, viszont az
egyéb szemlélet miatti rendkívül szigorú
arzén határérték településünkön is ideig-
lenes intézkedések megtételét teszi szük-
ségessé az ivóvíz-minőségjavító beruhá-
zás befejezéséig, de legkésőbb 2013. de-
cember 1-jéig.

a lakosság számára átmenetileg a
vörösmarty utca 149. szám alatt lévő
vízmű telephely előtti közterületen ke-
rül elhelyezésre egy darab ejektoros
közkút, amelyen keresztül ingyenesen
tudjuk biztosítani a szigorú határér-
téknek megfelelő ivóvizet.

A háztartásokban lévő ivóvíz a KEOP
projekt befejezését követően az unió által
támasztott követelményeknek teljes mér-
tékben meg fog felelni.

vella zoltán
Beruházási Műszaki osztályvezető

Az átállás mindössze néhány percet
vesz majd igénybe az év utolsó napján,
ami remélhetőleg nem érinti a betegellá-
tás zavartalanságát. Azok a dolgozók,
akik december 31-én délután megkezdik
a munkát, ők folytatják majd a későbbi-
ekben is. A DELTA néhány munkatársát
is átveszi a Medical-Provisor Kft. – tájé-
koztat Fábián Lajos.

Az ügyeletnek sem a helye, sem a tele-
fonos elérhetősége nem változik: tovább-
ra is az Egészségházban, a fsz. 36-ban fo-

gadják a betegeket, telefonon pedig a
06/24 472-010-es számon érhető el az
ügyeletes orvos.

A cég épp a napokban szerez be egy te-
repjárót, amellyel a nehezebben elérhető
településrészekre tud majd eljutni a szol-
gáltatási területéhez tartozó Majosházán,
Délegyházán és Dunavarsányban.

A szolgáltatásban további változás lesz,
hogy az eddig heti egy alkalommal ügye-
lő Békássy doktor januártól hétfőn és
csütörtökön lesz munkában, az utóbbi

időben már nem igen ügyelő Kun doktor
a keddi napokat vállalta, míg szerdán Ko-
váts doktor lesz szolgálatban. Pénteken,
szombaton és vasárnap olyan orvosok lát-
ják el az ügyeletet, akik kórházban sür-
gősségi és intenzív ellátásban dolgoznak.

A Medical-Provisor Kft.-vel határozat-
lan időre szerződött a varsányi önkormány-
zat. A cégnek a Dél-pesti Kórházzal van
együttműködése, így sürgős esetben oda
szállíthatják az ügyeletre érkező betegeket.

szilvay Balázs

ÚJ CÉG SZERVEZI AZ ORVOSI ÜGYELETET DUNAVARSÁNYBAN
Január 1-jén új ügyeleti szolgáltató kezdi meg működését Dunavarsányban. az eddigi DeLta Mentőszolgálatot a Me dical-
provisor kft. váltja. az egyik legszembetűnőbb változás, hogy az ügyelet 16 órától másnap reggel 8 óráig lesz elérhető munka-
napokon, hétvégéken és ünnepnapokon pedig az eddig megszokott 0-24 órában végez sürgősségi betegellátást. a további részle-
teket Fábián Lajos, a cég ügyvezetője osztja meg a napló olvasóival.
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ANemzeti Fórum idén Dunavarsányban tartotta az éves disznóvágását. A december 8-án, a Soli Deo Gloria Közösségi Házban rendezett ese-
ményen az ország számos pontjáról érkeztek vendégek, akik a vacsorára meg is töltötték a Közösségi Ház legnagyobb termét. A programon
részt vett Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke is.

Államtitkár látogatott városunkba

Az önkormányzatokat manapság
leginkább izgató kérdés, az
adósságállomány átvállalása is

szóba került. Ismét megerősítést nyert Dr.
Kovács Zoltán részéről, hogy az 5.000
főnél alacsonyabb lélekszámú tele pü -
lések hiteleit 100%-ban átveszi az állam,
a nagyobbaknál pedig 40-70%-ban nyújt
segítséget. A mérték pontos meg ha tá ro zá -
sá nál szempont lesz az iparűzési adó -
bevétel mértéke (ahol nagyobb, ott ki -
sebb mértékben vállal át adósságot az
állam), valamit az, hogy működésre vagy
fejlesztésre fordította-e a város a hitelt.

Pozitív elbírálás alá eshet az a település,
amelyik olyan beruházáshoz vett fel
hitelt, amellyel állami feladatot vett át. 

Mint ismert, városunkban két évvel ezelőtt
általános iskola épült, amely miatt Duna -
varsány talán kedvezőbb elbírálás alá eshet a
százalékok pontos meg ha tá rozásánál.

Dr. Kovács Zoltán hozzátette, a kor -
mányzat azon munkálkodik, hogy az
önkormányzatok egyszerűbb és jobban
körülhatárolható feladatokat kapjanak. A
változások összességében kevesebb admi -
nisztrációt és hatékonyabb működést ered -
ményeznek majd a jövőben.

az államtitkárral a lakihegy Rádió
és a Duna Média Televízió készített
interjút a helyszínen. a riportokat a
következő címeken hallgathatják,
illetve nézhetik meg:

http://www.lakihegyradio.hu/hirek/99575/
A-valtozasokat-ismertettek-a-helyiekkel/

http://www.duna-media.hu/index.php/
studio/ dunavarsanyimagazinmenu/
item/2077-kormanyzatitajekoztatas

szilvay Balázs

Választói regisztráció, az
egészségügyi és ok ta tá si
rendszer át szer vezése, jár á -
sok kialakítása. Csak a leg -
fon tosabbak azon változá -
sok közül, amelyek az
ország lakosságát nap -
jainkban érintik. Dr. Kovács
Zoltán, társadalmi kap cso la -
to kért felelős államtitkár la -
kos sági fórumokon ismer teti
az átalakításokkal kapcsola -
tos tudnivalókat. Az ország -
járó körút állomása no -
vember 28-án Dunavar sány
volt, ahol a Soli Deo Gloria
Közösségi Házban mintegy
száz érdeklődő előtt beszélt
az államtitkár a strukturális
változásokról.
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Alegenda szerint Szent Márton
Savariaban, a mai Szombathely
területén 316-ban látta meg a

napvilágot. A római császár katonája-
ként szolgált Franciaországban, Amiens
városában. Egy hideg téli estén odaadta
meleg köpenyének felét egy nélkülöző
koldusnak. Aznap éjszaka álmában meg-
jelent Jézus, a koldus alakjában. Innen-
től kezdve nem a hadsereget, hanem Is-
tent szolgálta. Megkeresztelkedett, és
misszionáriusként sok jót tett. Jóságáról

még életében legendák keringtek, püs-
pökké akarták szentelni. A monda sze-
rint, mikor ennek hírét vette, az érte jö-
vő küldöttek elől a ludak óljában bújt el.
A szárnyasok azonban gágogásukkal
óriási zajt csaptak, így elárulták a rejtek-
helyét. Mártont 371-ben püspökké szen-
telték, és haláláig Tours-ban segített a
rászorulókon.

Szerte a világon szeretik, tisztelik és
ünneplik Mártont. Mi, magyarok, a né-
met ajkú országoktól vettük át a felvo-

nulás ötletét, ahol úgy tartják, hogy a
fény a jóság és a jó cselekedet jelképe.

November 9-én ismét felcsendültek az
ismerős dallamok az Árpád Fejedelem
Általános Iskola udvarán. Sok kisgyer-
mek lámpással a kezében várakozott,
hogy tiszteletét tehesse Szent Márton em-
léke előtt. A 3.a osztály kedves kis műso-
ra után útra keltünk, és dalokat énekelve
sétáltunk végig az utcán. Visszatérve az
iskolába, a tanító nénik már vártak ben-
nünket egy kis Márton-napi kaláccsal és
meleg kakaóval. 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki
velünk ünnepelt, és részt vett ezen a szép
délutánon. Külön köszönjük Bakos And-
rásnak a finom kalácsot, és Nagy Tamás-
nak a Márton-napi kellékeket.

német nemzetiségi munkaközösség

Adventi koszorú és betlehem a mûvelôdési házban
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VO LÁN ME NET REND-2013
Járat:  655 Budapest–Dunaharaszti–Taksony–Délegyháza
indul:  Budapest, Népliget aut. pu.
érkezik: Dunavarsány, vá.

indul érkezik
05:05 05:54 (munkanapokon)
05:40 06:29
06:40 07:29 (munkanapokon)
07:40 08:29
08:40 09:29
09:40 10:29
10:40 11:29 (munkanapokon)
11:40 12:29
12:40 13:29 (munkanapokon)
13:10 13:59 (munkanapokon)
13:40 14:29
14:10 15:03 (munkanapokon)
14:25 15:18 (tanítási napokon)
14:40 15:33
15:10 16:03 (munkanapokon)
15:40 16:33
16:10 17:03 (munkanapokon)
16:40 17:33
17:10 17:59 (munkanapokon)
17:40 18:29 (XII. 24. nem közlekedik)
18:10 18:59 (munkanapokon)
18:40 19:29 (munkanapokon)
19:10 19:59 (munkanapokon)
19:40 20:29 (XII. 24. nem közlekedik)
20:40 21:29 (munkanapokon)
22:40 23:29 (XII. 24. nem közlekedik)

Járat: 655 Délegyháza–Taksony–Dunaharaszti–Budapest
indul: Dunavarsány, vá.
érkezik: Budapest, Népliget aut. pu.

indul érkezik
04:06 05:00 (munkanapokon)
04:36 05:30
05:06 06:00 (munkanapokon)
05:36 06:30 (munkanapokon)
06:06 07:00 (szabad és munkaszüneti napokon)
06:08 07:10 (munkanapokon)
06:23 07:25 (tanítási napokon)
06:38 07:40 (munkanapokon)
07:06 08:00 (szabad és munkaszüneti napokon)
07:08 08:10 (munkanapokon)
08:06 09:00
09:06 10:00
10:06 11:00
11:06 12:00 (munkanapokon)
12:06 13:00
13:06 14:00 (munkanapokon)
14:06 15:00
14:36 15:30 (munkanapokon)
15:06 16:00
15:36 16:30 (munkanapokon)
16:06 17:00 (XII. 24. nem közlekedik)
16:36 17:30 (munkanapokon)
17:06 18:00 (munkanapokon)
17:36 18:30 (munkanapokon)
18:06 19:00 (XII. 24. nem közlekedik)
19:06 20:00 (munkanapokon)
20:36 21:30 (XII. 24. nem közlekedik)

Járat: 660 Budapest–Szigethalom–Dömsöd
indul: Budapest, Népliget aut. pu.
érkezik: Dunavarsány, bej. út

indul érkezik
05:40 07:11 (munkanapokon)
06:30 07:31 (szabadnapokon)
06:30 07:16 (munkaszüneti napokon)
06:50 07:33 (munkaszüneti nap kivételével naponta)
08:30 09:25 (munkanapokon)
08:30 09:16 (szabadnapokon)
09:30 10:16 (munkanapokon)
11:30 12:31 (munkanapokon)
13:15 14:01 (munkanapokon)
13:30 14:16 (tanítási napokon)
13:45 14:31 (munkaszüneti nap kivételével naponta)
14:15 14:57 (munkanapokon)
14:30 15:16 (tanítási napokon)
14:45 15:31 (munkanapokon)
15:00 15:43 (munkanapokon)
15:20 16:02 (tanítási napokon)
15:45 16:31 (munkaszüneti nap kivételével naponta)
16:15 17:01 (tanítási napokon)
16:15 17:01 (tanítási szünetben munkanapokon)
16:45 17:31 (munkanapokon)
17:45 18:27 (munkanapokon)
18:15 19:16 (munkaszüneti nap kivételével naponta)
19:00 20:01 (munkanapokon)
21:00 21:46 (munkanapokon)
21:00 22:01 (szabadnapokon)
21:00 21:46 (munkaszüneti napokon)
22:20 23:10 (munkanapokon)

Járat: 655 Délegyháza–Taksony–Dunaharaszti–Budapest
indul: Dunavarsány, vá.
érkezik: Budapest, Népliget aut. pu.

indul érkezik
04:06 05:00 (munkanapokon)
04:36 05:30
05:06 06:00 (munkanapokon)
05:36 06:30 (munkanapokon)
06:06 07:00 (szabad és munkaszüneti napokon)
06:08 07:10 (munkanapokon)
06:23 07:25 (tanítási napokon)
06:38 07:40 (munkanapokon)
07:06 08:00 (szabad és munkaszüneti napokon)
07:08 08:10 (munkanapokon)
08:06 09:00
09:06 10:00
10:06 11:00
11:06 12:00 (munkanapokon)
12:06 13:00
13:06 14:00 (munkanapokon)
14:06 15:00
14:36 15:30 (munkanapokon)
15:06 16:00
15:36 16:30 (munkanapokon)
16:06 17:00 (XII. 24. nem közlekedik)
16:36 17:30 (munkanapokon)
17:06 18:00 (munkanapokon)
17:36 18:30 (munkanapokon)
18:06 19:00 (XII. 24. nem közlekedik)
19:06 20:00 (munkanapokon)
20:36 21:30 (XII. 24. nem közlekedik)

forrás: http://www.volanbusz.hu/menetrend
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VO LÁN ME NET REND-2013

Kõbánya-Kispest – 

Dunavarsány

(hétközben)

indul         érkezik

Kõbánya-Kispest – 

Dunavarsány

(szombaton)

indul         érkezik

Kõbánya-Kispest –

Dunavarsány

(vasárnap)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(hétközben)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(szombaton)

indul         érkezik

Dunavarsány–

Kõbánya-Kispest

(vasárnap)

indul         érkezik

Vas úti me net rend - 2013
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18:10
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11:44
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13:44

14:44

15:44

16:44
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20:44

04:25
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06:28

07:25
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08:25

09:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

20:25

21:25

04:45

06:32

07:32

08:32

09:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

05:25

07:10

08:10

09:10

10:10

11:10

12:10

13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

22:10

23:10

00:10

03:47

04:45

05:16

05:51

06:14

06:44

07:21

07:44

08:44

09:44

10:44

11:44

12:44

13:44

14:44

15:44

16:44

17:44

18:44

19:44

20:44

forrás: http://elvira.mav-start.hu

Járat: 661 Budapest–Áporka–Ráckeve–Makád
indul: Budapest, Népliget aut. pu.
érkezik: Dunavarsány, bej. út

indul érkezik

08:30 09:25 (munkanapokon)
14:15 14:57 (munkanapokon)
15:20 16:02 (tanítási napokon)
17:45 18:27 (munkanapokon)

Járat: 661 Makád–Ráckeve–Áporka–Budapest
indul: Dunavarsány, vá.
érkezik: Budapest, Népliget aut. pu

indul érkezik
06:06 06:48 (tanítási napokon)
06:20 07:12 (tanítási napokon)
06:51 07:43 (munkanapokon)
13:15 14:10 (munkanapokon)
16:41 17:20 (munkanapokon)

forrás: http://www.volanbusz.hu/menetrend
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Mese a közös munka öröméről – igaz történet

Egyszer volt, hol nem
volt, született egy ÖT-
LET. Elég kis fajsúly-

lyal látta meg a napvilágot, bi-
zonytalan is volt életben ma-
radása. Néhányan rögtön
elutasították a létezését,
mondván: „Halva született!”
Mások kifogásokat keresve
tértek ki előle: „Nincs rá időm
se, pénzem se.” Néhány em-
ber azonban úgy gondolta:
„Adjunk neki esélyt, és majd
meglátjuk, mire jut.”

Egy ideig ők is pihentették
a Gondolatot, de ez nem volt
haszontalan, hiszen közben

nőtt-növeke-
dett az El-
k é p z e l é s .
Volt, aki el-
vett belőle,
más hozzá-
tett, de ezzel
együtt élet-
ben tartotta.
Mikor már
akkora lett,
hogy elin-

dulhatott szerencsét próbálni,
sokan szurkoltak neki, és
akadtak olyanok is, akik segí-
tették az útját. Sok megpró-
báltatáson ment keresztül, mi-
re célhoz ért.

Bemutatkozása december
2-án, advent 1. vasárnapján
volt. A neve: nagyvarsányi
adventi vásár.

Ezúton szeretnénk közhírré
és egyben közkinccsé tenni
azoknak a nevét, akik az ötlet-
ből tettet alkottak:

Tóth Ferenc: aki összefog-
ta, koordinálta az önkéntes
munkát.

lang Miklós: aki megál-
modta és megvalósította az
egyedi adventi koszorú alap-
ját.

Kronome jánosné: aki az
adventi koszorú alapját feldí-
szítette úgy, hogy az bármi-
lyen ízlésnek megfeleljen.

Tiefenbeck lászló és Du-
navarsány város Német
Nemzetiségi önkormányza-
ta: a fenyőfát felajánlotta, va-
lamint biztosította a helyet a
három hetes rendezvényhez
és a Falukarácsony műsorá-
hoz.

szuja Balázs: aki a betle-
hem faanyagát felajánlotta.

Dunavarsány város ön-
kormányzata: a Petőfi Klub
és a Béke utca díszvilágítását
oldotta meg.

szent vendel Kolping
család egyesület: a hiányzó
anyagok anyagi fedezetét biz-
tosította.

Weinhardt csaba és We-
inhardt csabáné: akik a bet-
lehemi szereplők beszerzésé-
ről, felállításáról gondoskod-
tak.

állandó se-
gítőink voltak:
Juhászné Hé-
ricz Katalin,
ifj. Somogyi
Sándor, Barsi
Szilvia, Wág-
ner Éva,
Schuszter Ist-
ván, Gellér Ist-
ván, Husztafá-
né Tóth Kata-

lin, ifj. Schuszter István,
Langné Winkler Anett, Takács
Csaba, Takácsné Pintér Szil-
via, Kronome Zsófia, Kreisz-
né Nagy Anna.

Köszönjük a vendéglátó
szervezeteknek a teát, forralt
bort és zsíros kenyeret:

- Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat

- Sváb Tánccsoport
- Magyarok Szövetsége
- Dunavarsányi Kölyökklub

Egyesület
- Dunavarsányi Polgárőr

Egyesület
- Weöres Sándor Óvoda

maci és mókus csoportjai
- Árpád Fejedelem Általá-

nos Iskola nagyvarsányi
csoportja.

Köszönjük azoknak, akik a
díszítéshez örökzöld ágakat
tudtak biztosítani.

„a jól eltöltött élet tudata és
a sok szép tettre való vissza-
emlékezés a legnagyobb öröm
forrása.” /Marcus tullius
cicero/

schuszter istvánné

December 24. Éjféli mise
December 25. Karácsony
December 26. Karácsony
December 30. Vasárnap Családáldás
December 31. Óévi hálaadás
Január 1. Újév Béke világnapja
Szűz Mária, Isten Anyja

Kisvarsány

24.00
9.00
9.00
9.00
17.00
9.00

Nagyvarsány

22.00
11.00
11.00
11.00
15.00
11.00

Délegyháza

20.00
7.30
7.30
7.30
---
7.30

Ü
nn

ep
i 

m
is

er
en

d

Majosházán: December 30., vasárnap 15.00 

Minden kedves dunavarsányi lakosnak kívánunk kegyelemben gazdag karácsonyt és sikeres Új esztendőt!
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Örömteljes dolog,
ha egy ország-
ban a civil szer-

vezetek olyan tevékenységet végeznek, amely-
lyel nem csak saját tagjai, hanem az egész tár-
sadalom testi, lelki és szellemi gyarapodást és
fejlődését tudják elősegíteni. Még nagyobb
örömre ad okot, ha az állam e közösségek jóté-
kony és nemzetépítő mivoltát nem csak elisme-
ri, hanem lehetőségei szerint igyekszik szá-
mukra támogatást is biztosítani. 

Az állam a civil szervezetek sikeres műkö-
déséhez és eredményeihez alapvetően három
módon tud segítséget nyújtani úgy,
hogy e közreműködés ne veszélyez-
tesse az ilyen közösségek autonómi-
áját és civil, azaz polgári jellegét. 

A civil szervezetek létének előfel-
tétele, hogy a közhatalom a polgárok
egyesüléséhez való jogát elismerje,
továbbá működésüknek jogi feltéte-
leit megfelelő jogszabályalkotással
megteremtse. Az egyesüléshez való jog dekla-
rálása a rendszerváltozással egy időben meg-
történt. A megfelelő részletszabályozás kialakí-
tása azonban komoly nehézségnek bizonyult.
Reményeink szerint ez a probléma került meg-
oldásra az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény megalkotásával. E törvény az elmúlt
két évtizedben a civil szervezetek alapításával,
működésével és megszüntetésével kapcso-
latban felmerülő problémák és ellentmondá -
sok szem előtt tartásával került megalkotásra.

E jogszabály meghozásával a jogalkotó azt kí-
vánta elérni, hogy az egyesüléshez való jog mi-
nél szélesebb körben megvalósuljon, továbbá,
hogy a civil szervezetek a társadalom épülését
és javát egyértelmű, igazságos és ésszerű jogi
keretek között, minél intenzívebben szolgál-
hassák. És mindezt úgy tegyék, hogy e szerve-
zetek ne lehessenek eszközei jogosulatlan
előnyszerzés, valamint önző és rosszindulatú
érdekek kiszolgálásának. 

Az állami elismerés és támogatás egyik leg-
kézzelfoghatóbb módja a szervezetek céljainak
anyagi támogatása. Ennek leggyakoribb formá-
ja az adó-, és illetékkedvezmény, valamint a
pályázatok útján történő forrásbiztosítás. Az
anyagi támogatás mértéke és minősége mérhe-
tő és értékelhető, ugyanakkor az, hogy ezek a
juttatások valóban arra a célra kerülnek-e fel-
használásra, amelyre azt biztosították, sajnos
nem minden esetben bizonyos. 

A megfelelő jogszabályi háttér és a szerveze-
tek tevékenységének részleges finanszírozása
mellett és ezek érdekében az állam megyei

hatáskörű civil informáci-
ós központok működteté-
sével is segíteni kívánja a

civil közösségek aktivitását. E központok
egyik célja, hogy a civil szervezetek a működé-
sük szempontjából legfontosabb témákban, ne-
vezetesen a jogi, pénzügyi, könyvviteli, adózá-
si, forrásteremtési területeken rendezvények,
képzések és tanácsadások által tájékoztatva le-
gyenek. Feladatuk másik része arra irányul,
hogy a civil, az állami és a gazdasági szféra kö-
zötti együttműködést és partnerséget elősegít-
sék. A civil szervezetek, a vállalkozások és a

közigazgatási szereplők megfelelő
koordinálás mellett képesek lehetnek
úgy együttdolgozni és egymás mun-
káját segíteni, hogy azzal egymásnak
és az egész nemzetnek a javát, sikerét
és felemelkedését szolgálják. A tör-
vényhozó úgy látta jónak, hogy e
centrumok működtetését civil szer-
vezetekre bízza, amelyek e címet és

szolgálatot nyilvános pályázat útján szerezhet-
ték meg. A címért és szolgálatért pályázó szer-
vezetnek természetesen részletesen be kellett
mutatnia, hogy milyen módon képzeli el a cent-
rum eredményes működését.

Bízunk abban, hogy szolgálatunkkal a civil
társadalom virágzását minél szélesebb körben
és minél nagyobb mértékben tudjuk segítni. En-
nek jegyében és az együttműködés reményében
mindenki számára rendelkezésre állunk.

Dr. Bóna Balázs
szakmai vezető

pest Megyei civil információs centrum

Karácsony éjszakáján fény ragyog. Fény ragyogott a betlehemi sö-
tétségben, de fény ragyog a kirakatokban, sok kertben, sok házon,
és természetesen a karácsonyfákon is. A Karácsonyhoz egyaránt

hozzátartozik a teremtett világ sötétsége és a teremtő Isten ragyogása. És
a kettő azért lehet együtt, mert az Isten nem csak teremtő, hanem irgalmas,
kegyelmes és megmentő is. Nem hagyja, hogy az embert elnyelje a hiá-
bavalóság és pusztulás sötétsége. Helyette mennyei fénnyel ragyogja be a
világot, ezzel övezve Fiának földre jöttét. Karácsony végső soron öröm-
ünnep, mert az Isten nem hagyja az embert tragédiájában. Karácsonykor
angyali karok énekére, vagy legalábbis gyönyörű, klasszikus karácsonyi
muzsikákra gondolunk, pedig a Karácsony lényegét legjobban a rohanó
mentőautó szirénája fejezi ki. Benne van a rossz hír, mert baleset történt,
mert valaki halálosan beteg, mert valakinek az élete végveszélybe került.
És benne van a jó hír, mert jön a segítség. A karácsonyi segítség olyan
mentés, amelyben nincs kétség. Aki a sötétségben Karácsony után vágyik,
az fényt kap, gyógyulást kap, üdvösséget kap.

Ennek a csodálatos, gyógyító, isteni alászállásnak az erejéből élünk
minden napon. Ez a kegyelmes erő tartja meg a világot, és adja neki a
szeretet és reménység fénysugarát. A hívő emberek pedig azok, aki nem
csak kérik ezt a gyógyító fényt, hanem tükrözik is mások felé. A fény-
nek a fogadását és továbbadását élhetjük át különös ünnepélyességgel
Karácsonykor, és ebből az erőből is élhetünk az év többi napján. E fo-
gadásnak helye az ünnepi istentisztelet, a gyülekezet, a továbbadásnak
pedig az a kis világ, ahol sok szép feladatunk van. 

Ennek jegyében buzdítjuk testvéreinket, hogy a Karácsonyt ünnepel-
jék templomi közösségben is. A cserkészek mindkét templomba elhe-
lyezik a Betlehemből érkezett lángot. Vigyük haza otthonainkba, hogy
igazi karácsonyi fényünk is legyen, amely elkísér a hétköznapokba az
Újesztendőben is.

az advent és Karácsony megünneplésére, az óév hívő számveté-
sére, és az újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő

programjainkra szeretettel hívjuk mindannyiukat. az úrvacsorát
bejelentés alapján a lelkészek a betegek otthonába elviszik.

December 22. 18:00 Adventi bűnbánati istentisztelet
December 23. 10.00 Adventi ünnepi istentisztelet
December 24. 17:00 Karácsonyi gyermekműsoros istentisz-

telet (SDG Közösségi Ház)
December 25. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
December 26. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
December 30. 10:00 Vasárnapi/aprószentek istentisztelet 
December 31. 18:00 Óévi hálaadó istentisztelet 
Január 1. 10:00 Újévi úrvacsorás könyörgés
Január 6. 10:00 Vízkereszt istentisztelet, Közgyűlés, Sze-

retetvendégség (SDG Közösségi Ház)
Január 24. 18:00 Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete

(SDG Közösségi Ház)

A személyes találkozásig boldog Adventot, Karácsonyt és
Újesztendőt kíván: 

a presbitérium

Civil Centrum Dunavarsányban

Komoly feladat, megtiszteltetés és örömteli dolog, hogy Pest
megyében a Civil Információs Centrum működtetésére az

Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány kapott pá-
lyázat útján megbízatást. A Centrum július 1-jén meg is kezdte
működését, amely során számos civil szervezetnek nyújtott fő-
ként jogi és pénzügy tanácsadást. November 17-én megrende-
zésre került az első Partnerség Információs Nap az SDG Közös-
ségi Házban, amelyben a Centrum irodája is helyet kapott.

„a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be…” Jn 1,5.

Újévi koncert a Légierõ Zenekarával
Mindenkit szeretettel várunk január 6-án, 16 óra kezdettel

a Soli Deo Gloria Közösségi Házba.
Cím: Dunavarsány, Habitat utca 10-12.

A belépés ingyenes!
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tájékoztatjuk
vendégeinket 

és a könyvtár olvasóit, hogy a
petőfi Művelődési Ház és könyvtár

2012. december 23-ától 2012. január 6-áig zárva tart.

„Lehalkul a város zaja karácsony estére.
Melengeti a lelkünket a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet lelkünkben e napon.

Hogy a fáradt embereknek hitet, reményt adjon.”

ezzel a gondolattal kívánunk minden kedves látogatónknak
a karácsony áldott hangulatában átélt sok meghitt pillanatot, 

az újévben számtalan örömteli napot és jó egészséget!

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

Idén is megtelt helyi vállalkozók portékáival a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Színházterme. December 8-án, szombaton igazi karácsonyi vásári forgatag fogad-
ta a betérőket, akik kedvükre válogathattak az ünnepre szánt ajándékok közül.

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

Szeretettel meghívjuk a
cIvIl aKaDéMIa

következő előadására
2013. január 18-án (pénteken) 18.00-kor

címmel.
Vendégünk: 

Dr. robert Lyons a KAQUN rendszer ügyvezetője és
Dr. szalkai iván bőrgyógyász szakorvos.

Tanácsokat kaphatunk, hogy hogyan előzhetjük meg és
kerülhetjük el a betegségeket, illetve a már kialakult 

betegségeknél milyen hatással bír a speciális oxigén tartalmú
KAQUN víz.

A KAQUN egy speciális klaszterszerkezetű víz, mely egye-
di, stabil és kötött formában tartalmaz és tárol oxigént.

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Dunavarsány Önkormányzata, valamint a 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
2013. január 22-én, kedden 18 órai kezdettel

a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár színháztermébe, 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségre.

a műsorban közreműködnek: Portik-Cseres Éva, Vajkai Zoltán, 
Széchény György, Mollissima Női Kar, Kantátika Férfi Kar, Weöres

Sándor Óvoda, Csujjogató Néptánc Együttes, Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Petőfi

Művelődési Ház és Könyvtár Népdalkör és Citera Együttese,
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Kalamajka Néptánc csoportja

vendégeink a műsor után a Kavalkád virágüzlet 
„virágköltemények” című virágkötészeti kiállítását tekinthetik meg.

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
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A „12 – EGY TUCAT” címû vetélkedõ decemberi kérdései

Továbbra is várjuk önöktől vetélkedő sorozatunk hatodik fordulójának kérdéseire a válaszokat. a megfejtése-
ket 2013. január 10-éig kérjük megküldeni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt boríték-

ban a művelődési ház irodájába.

1. „Menj el a térre / ahol fekszenek, / mondták / csak menj oda / ha nem hiszed.
Elindultunk / és néztük, hogy dörög / egy helikopter / a város fölött.
Kocsikon fegyver, / tankok, katonák / vonultak / a Szabadság hídon át.
A rádióban, / dobolt a gyászzene. / szél fújt, / a város vad lélegzete.
Esőben csillogtak / a háztetők / amikor megálltunk / a tér előtt.
Sötétedett már, / nem láttuk a vért, / csak gyertyák lobogtak /a holtakért.
S nem tudtuk, / hogy ki ölt és ki a holt? / Hullt az eső, /halottak napja volt

A „HALOTTAK NAPJA” CÍMŰ VERS AZ 1956-OS FORRADALOM ESEMÉNYEINEK
ÁLLÍT EMLÉKET. KÖLTŐJE 1923.01.01-ÉN SZÜLETETT NAGYKÓNYIBAN. ELHUNYT
1992.11.26-ÁN BUDAPESTEN. NEVE?

3. Költő. A soknyelvű Újvidéken született 1905-ben. Egyforma biztonsággal
beszélt a magyar nyelven kívül szerbül, németül, és az egyetemi évekig már
megtanult franciául is. 1930-ban Budapesten jogi doktorátust szerez –
ügyvédjelölt lesz. Első verseskötete, a „Papírember” 1928-ban jelent meg.
A himnikus szabad versek mellett mestere a csengő-bongó gyermekversek-
nek is. Talán a gyermeki emlékeket sosem felejtő felnőtteknek írta a leglí -
raibb vallomását magáról, a világcsavargóról, akit a régi játékos kiszámolóról
Ecki-Becki-Tengerecki Pálnak nevezett. NEVE?

5. Operett szerző. 1883-ban született Budapesten. 91 éve, december 10-én
hunyt el New York-ban. Műveivel jelentős sikereket ért el nemcsak itthon, de
külföldön is. Első színpadi művét, a Rátartós királykisasszonyt 1904. decem-
ber 17-én mutatták be Jakabfi néven. További – nem a legismertebb művei:
Tüskerózsa • Miami A tengerszem tündére • Van, de nincs

8. Az Eötvös Lo-
ránd Tudomány-
egyetem jogelőd-
je. 1635. május
12-én alapította
az esztergomi ér-
sek. Eredeti he-
lyén 1777-ig, Má-
ria Terézia költözést előíró rendele-
téig maradt. Eleinte két (bölcsészeti
és teológiai) fakultással működött;
1667-ben kezdődött meg az oktatás
a jogi, 1769-ben az orvosi karon.
AZ ALAPÍTÓ NEVE, A VÁROS NEVE?

6. A Nagyboldogasszonynak szentelt
templomot Szent László alapította.
Terveit 1750-ben a Franz Anton  Hil-
lebrandt, a híres osztrák tervező ké-
szítette. Ma Románia legnagyobb
barokk stílusú temploma, orgonáját
Mária Terézia adományozta.
A SZENT LÁSZLÓ BAZILIKA VÁROSÁ-
NAK NEVE?

10. Minden oka megvan a magyar
női kézilabda válogatottnak az opti-
mizmusra, hiszen a csoportkörből
továbbvihető maximális < ?? > pont-
tal várja a középdöntőt a szerbiai Eu-
rópa-bajnokságon. A vasárnapi el-
lenfél ?? hasonló pontszámot ért el,
de Szucsánszki Zita szerint a vírusos
megbetegedés miatt hiányzó Gör-
bicz Anita nélkül is legyőzhető az
olimpiai ezüstérmes. AZ ELÉRT
PONTSZÁM, AZ ELLENFÉL NEVE?

Talán már senkit sem lep meg, hogy
utolsó két kérdésünk ismét a régi
szavak szótárának segítségével ké-
szült. A mostani feladat azonban
annyiban más, hogy nem adunk
meg lehetséges válaszokat.
Tehát, mit jelent a
11. KÖSZKÖPÜKÖDIK, valamint a
12. BÁSZLI

9. Április 12-én töltötte be 23. élet-
évét. Tavaly és idén is őt választották
az év magyar kosárlabdázójának .
A SIKERES SPORTOLÓ NEVE ?

7. Az épületegyüttest az akkori püs-
pök, Forgách Pál elképzelései alap-
ján építették a papok számára. Tíz
lakás húzódik meg a 253 méter
hosszú, 56 pillér tartotta boltíves
folyosó mögött. Építése több mint
100 évig – 1753-1875 között – tar-
tott. Egyedi kinézetét az 56 oszlop
által fenntartott 253 m hosszú fo-
lyosó kölcsönzi. A HIRES ÉPÜLET
NEVE?
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amely 2013. január 9-én, szerdán 18 órakor kezdődik
a Dunavarsányi Petőfi Művelődési ház és Könyvtárban.

Minden érdeklődőt várunk!
A projekt támogatója:

2012. Zöld Forrás Pályázat, Nemzeti Környezetvédelmi Program,
Vidékfejlesztési Minisztérium.

Érdeklődés: kisdunanatur@gmail.com, 06/20 938-2774 (Herendi Péter)
www.rackeveikisdunanaturpark.shp.hu

Natúrparkkal
a környezettudatos jövőért előadására, 

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat meghívja Önt a

2013. január 21-én 16:00-kor
kezdődő klubjába.

helyszíN: Dunavarsány, árpád utca 13.
(a gyermekjóléti szolgálat épülete)

Részvételét kérjük,
jelezze a következő telefonszámon:

06/24 483-352 vagy 06/20 255-7164
örömmel várjuk jelentkezését!

családsegítő szolgálat

2013. január 26-án 19 órai
kezdettel rendezi meg ismét  a Lányok

Asszonyok Klubja a dunavarsányi Sport-
csarnokban a hagyományos, jótékonysági

A jókedvhez a zenét ismét
Stark Ferenc és Nagy László szolgáltatja.

Minden hölgyet szeretettel hív és vár a L.A.K.
Kövessék az eseményeket

a www.banyaklub.hu oldalon!
Érdeklődni lehet Ullmanné Király Edit

elnök asszonynál a 06/20 522-7813-as számon.

Meghívó
2013.01.12. Szombat este 7 órakor

a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban

az Erdélyiek Egyesülete és az SDG Közösség

„A zene szárnyain Dél-Erdélyig”
jótékonysági báljára

18.30 – 19.00 Vendégvárás
19.00 - 20.00 Fiú vagy lány? – Csiszár Antal kabaréjelenete

Motiva zenekar előadása          

20.00 - 21.00 Vacsora – büfé a szokásos módon
rendelkezésre áll

21.00 – Ropjuk a táncot hajnalig a SICULUS zenekarral,
közben  24.00 -  Tombola

Elvárt támogatói díj:
3.000 Ft/fő felnőtteknek,

6-18 év közötti gyerekeknek 1.500 Ft/fő.

Egyéb pénz- vagy természetbeni adományaikat is szívesen vesszük,
és a támogatói díjjal együtt a dévai Szt. Ferenc Alapítvány által

gondozott nehéz sorsú gyerekek megsegítésére ajánljuk föl. 

A jelentkezéseket 2013. január 6-áig várjuk,
Veres Albert 06/20 433-0109

vagy Veres Enikő 06/20 468-1908
telefonszámára.

Dunavarsányi
Erdélyiek Közhasznú Egyesülete
és a Soli Deo Gloria Közösség

M e g h í v ó
Szeretettel meghívjuk Önt 

a Kis-Duna Natúrpark
Közhasznú Egyesület

által szervezett

18 .
BANYA -
BÁLT .
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• Karácsonyi halárusítás a Farmer
tavon – benzinkút utcája, december
20-24-ig, reggel 8-18-ig.
Házhozszállítást is vállalok!
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné
Békés, Boldog Karácsonyt kíván
mindenkinek!)

• ABC volt – ABC lett. Újra megnyílt a
Kossuth L. u. 36.-ban a Mini Csemege!
Nyitva: H-P: 7-19, SZ-V: 7-17.
Megújult árukészlet, olcsó, bő
választék vár minden kedves vásárlót
a Brigi Mini ABC.

• Eladó Délegyházán, a Dózsa György
u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba,
előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba,
udvar, melléképületek, vezetékes víz,
saját kútvíz, villany, csatorna,
konvektoros gázfűtés (működőképes
állapotban, nincs kikapcsolva semmi!).
Posta, boltok kb. 5 percre. Iskola,
óvoda, vasútállomás, buszmegálló
gyalog max. 10 perc. 
Tel.: 06/70 392-4968

• 50 fős bulizó helyiség kiadó a Farmer
tavon szülinapra, névnapra, keresztelőre,
házassági évfordulóra, ballagásra,
és helyben kemencében sült ételeket
készítünk, bográcsozunk kívánság
szerint. Szálláslehetőség.
Tel.: 06/20 553-2113 (Nagy Lajosné)

• Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés,
javítás garanciával! (Gurtni csere
2.000 Ft.) Tel.: 06/20 364-2383

• Üveges képkeretező. Mindenféle
üvegező munka azonnal.
Tel.: 06/20 343-0968
Dunavarsány, Görgey u. 6/a.

• TV, monitor, DVD, CD, mikro sütő
javítása garanciával. Minden meglévő
és leendő ügyfelemnek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet Kívánok!
Tel: 06/30 948-0412
(Gál Károly)

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

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

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

• Gázszervíz! Bármilyen típusú
gázkészülékek javítása! Bíró Gyula
gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20 922-0552

• BölcsőDe?!
tel.: 06/30 924-8087
www.dunavarsanyigyerkocde.hu

• Pedikűr, manikűr, gél- lakk,
talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
gombás köröm, sarokrepedés,
körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30 567-1075
(Kovács Zsuzsanna)

D U N A V A R S Á N Y  A P R Ó B A N
ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNÕTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési idõben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;

Cs, P: 7.30-11
Erõspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos 06/70 382-3663
Egészségház I. em. 54.

Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési idõben 06/24 521-125 
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13; Sz: 13-17;

Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petõfi lakótelep 4.
rendelési idõben 06/24 534-575
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10; Sz: 13-15;

Cs, P: 13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó 
Egészségház fsz. 3.
rendelési idõben 06/24 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 11-13
Dr. Váczi János Vörösmarty u. 45.
rendelési idõben 06/24 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12; Sz, Cs: 15-18;

P: 14-17
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

vízhányó anita védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné zelenka ágnes védőnő
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth cecília védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/24 534-575, 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 9-10
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Cs: 10-11
Ráczné géczi Krisztina területi és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
FOGORVOSI RENDELőK
Vörösmarty u. 51. 06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József 
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Angyal Patika Gyógyszertár 06/24 534-450
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelõintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014
Weöres Sándor Napköziotthonos Óvo da

06/24 472-464
Árpád Fejedelem Ált. Iskola 06/24 511-150
Erkel Ferenc Mûvészeti Iskola 06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat

06/24 483-352
Magányos Idôseket Segítô Alapítvány

06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 06/30 987-2850
Petõfi Mûvelõdési Ház 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal 06/24 521-040
Polgárõrség Közbiztonsági iroda 06/24 483-279
Rendõrség Körzeti Megbízott

06/20 489-6753, 06/24 518-680
Közterület-felügyelõ
Doktor János: 06/70 938-2905
Mezõõr - Schipek Sándor: 06/70 382-3660
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTV Zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás) 06/24 483-116
Dunavarsányi Víziközmû Társulat 06/24 483-292
Közvilágítás hibabejelentés 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft. 06/30 378-5116
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal 06/24 519-300, 519-310

Fax: 06/24 519-301

Közérdekû telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 
E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

Dunavarsányi Napló
Dunavarsány Önkormányza tának
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Kellemes Ünnepeket, Zsuzsi Óvónéninek! 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a „Télapó” elvitte
Óvónéninket a kisvarsányi óvodába. Nagyon hiányzik

nekünk és a gyermekeinknek. Kívánjuk, hogy új helyén
ugyanannyi szeretetet adjon és kapjon, mint eddig.

Nagyon sok erőt kívánunk Tercsi Óvónéninek, Tündi
néninek is az újévben! Boldog Karácsonyt!

Sok szeretettel, a Bóna család

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Védőnői Szolgálat

Kábelen (PR Telekom – C10-es csatorna)
és interneten (www.duna-media.hu)
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Zsurló Szépségstúdió!
Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.

www.zsurlo.5mp.eu 

Elegáns környezetben, szolíd árakkal, nyitási
és állandó akciókkal várjuk a szépülni
vágyókat. Férfi, nõi és gyermek hajvágás,
mátrix hajfestés. Biotermékek, botox kezelés,
mikrodermabrázió, cukorpaszta.

Dr. csizmadia zoltánné
tóth zsuzsanna
kozmetikus
Tel.: 06/20 970-9976

Béki edina
fodrász

Tel.: 06/70 394-1791

Megnyílt a

ADunavarsányi Ipari Park kapaci-
táskihasználtságának növelése
érdekében a szükséges alapinfra -

strukturális feltételek kialakítására és a
nyújtott szolgáltatások minőségének ja-
vítására – 30 %-os támogatási intenzitás
mellett – 124.184.053 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert el a
„KMOP-2009-1.5.3/D-09 - Ipari parkok,
ipari területek telephely és szolgálta-
tásfejlesztése” című pályázati felhívás
keretében.

„A Dunavarsányi Ipari Park Fejlesztése
a kihasználtsági szint növelése érdeké-
ben” című projekt eredményeként a kö-
vetkező fő projektelemek valósultak meg:

• 2 db. új kút kiépítése
• Ivóvízkezelő berendezés beszerzése,

illetve a berendezésnek helyet adó
üzemi épület bővítése

• A szennyvízhálózat kapacitásunk bővítése

• Víz- és szennyvíz hálózat bővítés 1 kV-os
energia ellátása

• A szolgáltatásnyújtáshoz használt
eszközök tárolására alkalmas raktár-
épület építése

• A VII. jelű út kialakítása
A pályázati projekt eredményeként a

fejlesztésnek köszönhetően rövid időn be-
lül 10 új vállalkozással fog bővülni az Ipa-
ri Parkba betelepült társaságok száma.

K Ö Z M Û F E J L E S Z T É S
a Dunavarsányi Ipari Parkban

Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft.
Cím: 1071. Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Telefon: +36 1 413 7943
Honlap:www.dunavarsanypark.com 

Mindenki szeretne karcsú, izmos testet.
Mindenki vágyik a jó kondícióra.

Mindezt gyorsan szeretnénk elérni,
kevés idő-. és energiaráfordítással.

Lehetőleg könnyedén.

FLABéLOS
Ennél jobb ötletünk nincs.

CENTERSUN STÚDIÓ
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 1.

Nyitva ninden nap 9-20 óráig.
Bejelentkezés: +36 20 333-0397


