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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!Ráckevei (Soroksári)-Duna

 A november beköszönte sokunknak az el-
múlást juttatja az eszünkbe, hiszen az első 
napokban elhunyt szeretteinkre emlékez-
tünk. Azután a szép őszi idő is kezd zordabbá 
válni és az év is a vége felé közeledik. A tél 
már a kertek alatt jár, újabb gondokkal kell 
majd szembenéznünk: hideg, hó, csúszós 
utak, fűtés stb.! A Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság a közelmúltban egy 
nagyon hasznos és minden téli eseményre 
kiterjedő felkészítő értekezletet tartott a pol-
gármestereknek. Tájékoztattak bennünket a 
különböző hatóságok az év folyamán történt 
tűzesetekről, szén-monoxid-mérgezésekről, 
balesetekről, viharkárokról és a mindezek 
megelőzésére és elhárítására történt intéz-
kedésekről. Azt gondolom, néhány informá-
ciót meg kell osztani polgármesterként a 
lakossággal. Az első és legfontosabb figye-
lem az emberre irányuljon! Figyeljünk oda 
a környezetünkben egyedül élő idősekre, 
betegekre, akik egy esetleges hosszan tartó 
hideg és csapadékos idő esetén nehezeb-
ben közlekednek, vagy tudomásunkra jut, 
hogy fűtési gondjaik vannak. Bízom benne, 
hogy minden háznál a településünkön a ké-
mények és a fűtőberendezések ellenőrzése 

megtörtént, mindenki nyugodtan kezdi a 
fűtési szezont. Az elmúlt télen sajnos váro-
sunkban is történt olyan tűzeset és elromlott 
gázkészülék okozta szén-monoxid-mérge-
zés, amelynél csak a gondviselésen múlott, 
hogy nem követelt emberi életet.  Felhívták a 
szakemberek a figyelmet arra, hogy az 1818-
as ügyfélszolgálati számon tudnak a lako-
sok kéményellenőrzést kérni. Amennyiben 
tűzesetet észlelnek, az általános segélyhívó 
számon, a 112-esen kérjenek segítséget.  
A házunkban élünk, a járműveinkkel közle-
kedünk, tehát az autók téli felkészítése is na-
gyon fontos még az igazi hideg beállta előtt. 
A téli gumik felszerelésével, az ablakmosó és 
fagyálló folyadék feltöltésével, a fékek, a mo-
torolaj, az akkumulátor ellenőrzésével a saját 
és az autóstársak biztonságos közlekedését 
segítjük elő. Télen hosszú útra induláskor 
gondoskodjunk mindig az elegendő üzem-
anyagról a járműben, innivalóról, meleg ta-
karóról. A Városgazdálkodási Kft. is biztosítot-
ta az Önkormányzatot arról, hogy felkészült 
mind eszközzel, mind pedig útszóró sóval 
a téli síkosságmentesítés elvégzéséhez. Te-
hát vigyázzunk magunkra és egymásra az 
elkövetkezendő hónapokban, hogy minél

kevesebb rossz élménnyel hagyjuk majd 
magunk mögött a telet. A téli hónapok azon-
ban nemcsak veszélyt és gondot jelentenek, 
hanem a legszebb és legmeghittebb csa-
ládi ünnepnapokat is elhozzák számunkra. 
Lassan ünneplőbe öltöztetjük szívünket, 
lelkünket, házainkat és városunkat. Már pár 
éve arra törekszem, hogy Dunavarsány az ad-
venti hetekre egyre több ünnepi kivilágítást 
kapjon. Új karácsonyi fényeket a Vörösmarty 
utcára helyeztünk fel, így már minden váro-
sunkba bejövő utat feldíszítettünk. Idén az 
első adventi gyertya meggyújtása csak de-
cember 3-án lesz, de a kedves lakosok már 
november utolsó hetétől gyönyörködhetnek 
a díszkivilágításban. Az elkövetkező hetek-
ben befejeződnek, illetve abbamaradnak az 
eltervezett munkák. A várakozásé, az ünne-
pekre való felkészülésé lesz  ez az időszak. 

Kívánok mindannyiunknak szép és remény-
teljes várakozást, az erre az évre tervezett 
feladataink és elképzeléseink maradéktalan 
megvalósulását! 

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Lakossági felhívás az ingatlanok és közterületek téli tisztán tartására

A közelgő téli időjárásra való tekintettel felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok, bérlők, használók figyelmét a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésére, a kötelezettségek teljesítésére.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
- az ingatlannal határos járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztán tartásáról, hul-  
  ladékmentesítéséről, hó- és síkosság-mentesítéséről,
- az ingatlanhoz tartozó kapubejáró tisztán tartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről,
- az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról.

A járdákon a hó és síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb 
klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken 
és azok közvetlen környékén tilos. Az ingatlan tulajdonosának az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – naponta reg-
gel 7:00 óráig a hótól és a jégtől meg kell tisztítania. A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 
méter széles terület maradjon. Hórakást tilos elhelyezni a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közmű-létesítmények felszíni szerelvényei-
re és felszíni közérdekű létesítményeire, illetve ezek köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb.), útkereszteződésben, útburkolaton, járdasziget és jár-
da között, kapubejárat előtt, annak szélességében. A közterületek tisztán tartása a környezet zavarása nélkül nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül 
végezhető. Dunavarsány Város Képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX.09.) számú rendelete alapján a lakos-
ság kötelezettsége is, a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása, védelme és megóvása. 

Dunavarsány Város Önkormányzata
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A 2017. november 14-ei  
rendes képviselő-testületi ülés határozatai

ÖNKORMÁNYZAT ——  ÖNKORMÁNYZAT

2 0 1 7  o k t ó b e r é b e n 
e l h u n y t a k : 

Ágoston Istvánné élt 74 évet
Solt Jenő élt 87 évet
Jeney Ferencné élt 91 évet
Gyimesi Miklós Gyula élt 64 évet
Ocsóvszki Ferencné élt 68 évet
Németh István  élt 88 évet 
Kecskés Miklósné  élt 88 évet 
Szilveszter Géza István  élt 45 évet
Illés Ferencné  élt 65 évet
Binder Katalin Erika  élt 45 évet 
Luczi Jánosné  élt 59 évet

2 0 1 7  o k t ó b e r é b e n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Gayerhosz József - Kiss Barbara
Takács Péter - Carabulea Estela

Filó Attila - Erdősi Szilvia
Dely Lajos - Gyarmati Nikolett

Kabai Zsolt Ferenc - Herczeg Szimonetta

2 0 1 7  o k t ó b e r é b e n  
s z ü l e t t e k :

Nagy-Csáti Olívia Október 13.
Zoltán Domos Október 20.
Oláh Brendon Christopher Október 30.
Vincze Zoltán Lukács Október 30.
Vadász Szofia Október 30.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind-
azoknak, akik férjemet, Gorácz Ferencet 
elkísérték utolsó útjára, és fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

ÁLLATMÉRGEZÉSEK DUNAVARSÁNYBAN

Felhívjuk a Tisztelt Dunavarsányi Állattartók figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak kedvenceikre!

Nyár végén, ősz elején a városunkban a Vasút sor, Epres utca, Damjanich utca, Árpád utca közötti területen lakók 
kiugróan sok esetben számoltak be kisállataik megmérgezéséről. A helyi állatorvosok megerősítették a beje-
lentések valódiságát. Tájékoztatásuk szerint a mérgezésben elveszített állatok 90%-a macska volt. A mérgezés 
jellemző tünetei: eszméletvesztés, pupillatágulás, merevgörcsök. A méreg az állat idegrendszerét támadja meg, 
a lefolyása igen gyors, ezért otthoni orvoslása (alkohollal, kávéval, egyéb praktikákkal) nem lehet eredményes.

Kérjük, hogy amennyiben kedvenceiken mérgezés tüneteit tapasztalják,  
azonnal forduljanak állatorvoshoz!

Figyelemmel arra a pszichiátriában is elfogadott, gyakorlati tapasztalatokon alapuló megállapításra, hogy aki ál-
latot kínoz, az embernél is erre készülhet, kérjük, hogy amennyiben újabb mérgezés elkövetését tapasz-
talják vagy a mérgezésekről bármilyen információval rendelkeznek, azonnal jelezzék a Dunavarsányi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (állatvédelmi előadó: dr. Nagy Csilla – tel.: 0624521040).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mérgezés elkövetője tettével 2-3 év szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekményt valósít meg.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bóna Zoltán  
országgyűlési képviselő  

fogadóórája Dunavarsányban,  
a Városházán:

2017. november 30-án,  
csütörtökön 11 órától.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés  
a 06-70/3765956-os  

telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

A képviselő-testület utólagosan jóváhagyta „Dunavarsány 
Város település belvízvédelmi és helyi-vízkárelhárítási terv 
elkészítése” tárgyában 2017. június 9-én kötött tervezési 
szerződés 1. számú módosítását és felhatalmazta a polgár-
mestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Elfogadták Dobia Ferenc, mint tulajdonos kérelmére a válto-
zási vázrajz alapján a Dunavarsány, 818 helyrajzi számú in-
gatlan megosztását. A tulajdonos részéről felajánlott újonnan 
kialakuló 818/2 helyrajzi számú kivett közút ingatlan ingye-
nesen történő átadását elfogadták azzal a feltétellel, hogy a 
telekalakítással és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kap-
csolatosan felmerülő költségek, illetékek és díjak, valamint a 
kialakuló új közút birtokbaadás előtti kitűzése és annak szük-
séges és indokolt járhatóvá tétele a kérelmezőt terheli. A kiala-
kuló 818/2 helyrajzi számú kivett közút ingatlan bruttó értékét 
27.156 Ft-ban határozta meg, amelyet ezen az értéken szük-
séges az ingatlanvagyon-kataszterbe felvinni. Felhatalmazta a 
polgármestert az ajándékozásról szóló megállapodás aláírá-
sára, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A testület a változási vázrajz alapján elfogadta a Dunavar-
sány, 3339 hrsz-ú kivett közterület, 3340 hrsz-ú kivett út és 
3750/74 hrsz-ú kivett közterület ingatlanok megosztását, a 
947/5 hrsz-ú kivett út, 948/5 hrsz-ú kivett saját használatú út, 
949/2 hrsz-ú kivett út és 950/2 hrsz-ú kivett saját használatú 
út ingatlanok összevonását, valamint a 951/2 hrsz-ú kivett út 
ingatlan megosztását. Felhatalmazta a polgármestert a válto-
zási vázrajzok aláírására, a telekalakítási eljárások megindítá-
sára, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján, a változási 
vázrajz alapján kialakuló 951/4 hrsz-ú kivett helyi önkor-
mányzati közút ingatlannak a Szamóca köz elnevezést adta. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a közterület elnevezés-
hez kapcsolódó egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg.

Egyetértettek az Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társu-
lás 2017. december 31. napjával történő megszüntetésével. 
Utasították a jegyzőt, hogy a megszűnő társulás leltárral 
és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott költségvetési be-
számolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint 

fordulónappal – gondoskodjon; a megszűnő Társulás irattári 
anyagát vegye át és gondoskodjon a további elhelyezéséről, 
biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, további használható-
ságáról. Elfogadták a társulás megszűnésével párhuzamosan 
a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesíté-
sére Dunavarsány Város Önkormányzata és Szigetszentmár-
ton Község Önkormányzata Konzorciumi megállapodását és 
felhatalmazták a polgármestert a megállapodások aláírására. 

A képviselő-testület a Gördülő fejlesztési terv 2018-
2032 időszak 2018. évi tervfejezeteit jóváhagyta. A terv 
2018-2032 közötti időszak 2018. évi tervfejezeteiben 
foglalt beruházási munkálatok elvégzésére Dunavarsány 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének ter-
hére nettó 9.000.000 forint pénzügyi fedezetet biztosít.

A képviselő-testület a Dunavarsány 032/22 helyrajzi számú, 
tulajdonát képező ingatlant érintően a csereerdő karban-
tartási szerződés megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulását 
adta a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően és 
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Duna-
varsány és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát.

A testület a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, 
Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Kor-
szerűsítése pályázat megvalósításához szükséges konzorciu-
mi megállapodást elfogadta és felhatalmazta a polgármestert 
a megállapodás aláírására.

A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójára beérkezett 8 db „A” típusú pályázatot, 
és a pályázók részére 4.000 és 8.000 Ft közötti ösz-
szegben ösztöndíj-támogatást ítélt meg a 2017/2018. 
tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére.

Rendeletek:

A képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 19/2017. (XI. 15.) önkormányzati 
rendeletét és a helyi adókról szóló 20/2017. (XI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét. A rendeletek megtekinthetők a www.
dunavarsany.hu honlapon.

 Közeledik az év vége, beruházásaink, fejlesztéseink az 
év elejétől fogva tartanak, a folyamatban lévők hama-
rosan befejeződnek.

2017-ben is az előző évekhez hasonlóan folytattuk útja-
ink, járdáink felújítását: a Vörösmarty utca és a Honvéd 
utca járdája, illetve a Sziget-sor útburkolata is megújult.

A csapadékvíz-szikkasztó árkokat felújítottuk a Gömöry 
Ferenc - Malmos József, Szabadkai - Pozsonyi, Dózsa 
György - Deák Ferenc utcák kereszteződéseiben, va-
lamint az Árpád, Damjanich, Habitat, Iskola és Deák 
Ferenc utcák egyes részein is kijavításra kerültek.

Szeptemberben befejeződött a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémái-
nak megoldása, illetve ugyanitt, októberen Du-
navarsány szoborparkjának új tagját, Deák Ferenc 
mellszobrát is felavattuk. Tovább bővült a 32 db-os 
térfigyelőkamera-rendszer, 2 új, rendszámfelismerő 
kamerával, valamint 3 eseménykövető kamerával. 

Végéhez közeledik városunk legnagyobb beruházása, 
az Epres utcának és térségének szennyvízhálózat bőví-
tése és a meglévő vákuumos rendszer rekonstrukciója. 
Hátra vannak még az átkötések, illetve a próbaüzem.

A 2016. évben a DTE (Dunavarsányi Torna Egylet) a 
TAO pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövet-
séghez pályázatot nyújtott be, pályaház építésére. 
Az elnyert támogatásból és a Dunavarsány Város 
Önkormányzata által biztosított önerőnek köszönhe-
tően, az idén nyáron elkezdődött a Halász Lajosné 
utcai sportpályán az új, modern pályaház építése. A 
390 m² hasznos alapterületű, 2 szintes épület a mai 
kor igényeinek megfelelően kerül kialakításra, így az 
automata öntözőberendezéssel ellátott meglévő lab-
darúgópályával és a műfüves pályával egy modern 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Közösen elért fejlesztéseink, beruházásaink 2017-ben

A sportpályán lévő 6 méter magas labdafogó hálót a 
nyár folyamán 8 méter magasra növeltük, a szomszé-
dos ingatlanok védelmére. 

A napokban készült el a Dunavarsány Város Ön-
kormányzata által megrendelt – a jövőbeni bel-
vízkárok elhárítása érdekében készíttetett – víz-
kárelhárítási terv a település teljes közigazgatási 
területére kiterjedően, melynek célja, a külvizek általi 
terhelések, a belvízveszélyes belterületi település-
részek és lefolyástalan területek tehermentesítése. 

Az Elemi Iskola parkolóinak számát további 2 parko-
lóval bővítettük, valamint megtörtént a helyreállítása 
a Napközi épülete előtt elhelyezkedő parkolónak is. 
A város oktatási és nevelési intézményeinek közelé-
ben kihelyezésre kerültek a sárga "Vigyázat gyere-
kek" feliratú figyelemfelhívó táblák. Az idei évben 
Dunavarsány Város Önkormányzatának egy régi 
terve valósult meg azzal, hogy megvásárolta a Kos-
suth Lajos utca 22. szám alatti, az óvoda és az iskola 
közé beékelődött ingatlant, mely a jövőbeni óvodai 
fejlesztésekben meghatározó szerepet tölthet be. Az 
Árpád utcai óvoda udvarán egy játék-, kerékpár- és 
hulladéktároló épült. A Nagyvarsányi tagintézmé-
nyében az előző évben felszerelt új kerítéslécek után, 
a közeljövőben a kerítés lábazata kerül felújításra.

A tavalyi évben adott be pályázatot Önkormányzatunk 
közintézmények energiahatékonysági felújítására. 
Magyarország Kormánya pozitív döntését követően 
szeptemberben megkezdtük a munkálatokat. Már el-
készült a Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám 
alatti központi épületének energetikai felújítása, mely-
nek során homlokzati, lábazati és födém hőszigetelés, 
és 41 nyílászáró cseréje történt meg, illetve az épület 
tetejére napelemrendszer került telepítésre. Szintén 
befejeződött a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár födém-hőszigetelése, 5 homlokzati abla-
kának és a pincéjének nyílászárócseréje, és az épület 

Jelenleg a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat épületének homlokzati, lába-
zati és födém-hőszigetelése, valamint a napelemrend-
szer telepítése zajlik. 

A KEHOP-2.2.2 számú Dunavarsányi Szennyvíztelep 
Technológiai Korszerűsítése pályázat vállalkozási 
szerződését aláírtuk. A tényleges munkálatok 2018 
tavaszán kezdődnek meg, jelenleg a kivitelezési tervek 
elkészítése folyik. 

Karácsony közeledtével újabb díszeket helyezünk el 
városunkban, mindenki örömére.

Örömmel tapasztaltuk a lakosság segítőkész hozzáál-
lását a beruházások kivitelezésénél, illetve az esetle-
ges kellemetlenségek türelmes elviselését. A jövőben 
is számítunk Önökre, s Önök is számíthatnak ránk! 
     

Keresztesi Balázs
alpolgármester

A MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET
ÁLLÁSHIRDETÉST TESZ KÖZZÉ

ÁPOLÓ - GONDOZÓ

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (időkeretes, folyamatos műszak)

A munkavégzés helye:
Dunavarsány – Erőspuszta; Időskorúak Gondozóháza

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményben elhelyezett időskorúak ápolása, gon-
dozása, napi életvitelük segítése. A gondozottak (30 fő) 
szabadidős, közösségi programjainak megszervezésében, 
lebonyolításában való együttműködés. Aktív részvétel az 
intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások 
lebonyolításában, vezetésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés feltételei:
Középfokú szociális végzettség (OKJ-s képesítés) ápoló-gon-
dozó munkakörbe, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
Szociális területen szerzett szakmai gyakorlat, szakmai 
tapasztalat. Elvárt kompetenciák: jó szintű konfliktuske-
zelő képesség, jó szintű kommunikációs és kapcsolatte-
remtő képesség, nagyfokú rugalmasság, következetes-
ség, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kreativitás.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, bemutatkozó levél, végzett-
séget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően, várható-
an szeptembertől betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2017. november 30.

A jelentkezés benyújtásának módja:
A jelentkezéseket, fényképes önéletrajzokat a  

petrezsely.stella@segelyszervezet.hu e-mail címre várjuk.
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A választások után, a célokat megfogalmazó előző 
interjúban fontos helyen szerepelt az ügyvédi ké-
pesítés megszerzése. Bóna Balázs névjegyén már 
olvasható az „ügyvéd” megjelölés?  

 - Igen, egy hároméves budapesti gyakorlatot követően 
sikeresen letettem a még szükséges szakvizsgákat, majd 
felvettek a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagjai közé és 
dunavarsányi székhellyel január elsejével létrejött az 
ügyvédi praxis. Alapvetően a magánjoggal foglalko-
zom, ami azt jelenti, hogy lehetőség szerint kerülöm a 
közigazgatási és büntető ügyeket, bár ha szükséges és 
van rá időm, ilyeneknél is igyekszem tanácsokat adni 
a hozzám fordulóknak. Úgy érzékelem, inkább a pol-
gári jogi esetek megoldására van igény, ezek körébe 
tartozóan is sok érdekes eset került már eddig is elém.  

Ha a távlatokat nézzük, ügyvédként mit szeretne 
megvalósítani?

 - Ha valaki ezen a pályán évtizedekig meg tud marad-
ni egy irodában vagy egy térségben, az már sikerként 
könyvelhető el, hiszen azt jelzi: az emberek elége-
dettek a munkájával, megbíznak benne. Előbb vagy 
utóbb én is eljutok oda, hogy munkatársakra vagy más 
ügyvédekkel való együttműködésre lesz szükségem 
– egyelőre még egyedül dolgozom és igyekszem a 
hozzám fordulóknak mindenben a segítségére lenni. 

Térjünk át a közéletre – az ügyvédi és a bizottsági 
munka időben összeegyeztethető?

A napokban a közösségi hálón elterjedt egy videó-
felvétel, amelyen két nagytestű eb marcangol egy 
(már) magatehetetlen férfit. A videó leírása szerint a 
férfi betört egy ingatlanra, ahol a kutyák a videóban 
látható módon megtámadták. Arról, hogy a férfi a sé-
rülések következtében nem mozdult, sokkos állapotba 
került, meghalt, vagy végül életben maradt, nem volt 
tájékoztatás. Arról, hogy a felvétel mennyire hiteles 
vagy mennyire megrendezett, most is zajlanak a viták.

A történet miatt többen kérdezték milyen következmé-
nyei lehetnek a kutyára nézve, ha ilyen módon, ember-
nek fizikai sérülést – esetleg halált – okozva védik az 
ingatlant?

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) kormányrendelet kimondja, hogy eb okozta 
fizikai sérülés esetén a sérülés keletkezésének helye 
szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóság jár 
el. A hatóság határozatának végrehajtási költsé-
gei minden esetben az eb tulajdonosát terhelik.

A hatóság az ebtartót írásos figyelmeztetésben 
részesítheti, az eb közterületen való vezetésekor 
szigorúbb szabályok betartására, az eb tartási kö-
rülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tar-
tási feltételek kialakítására, az eb ivartalanítására, 
az ebek viselkedésének megítélésében jártas szak-
értővel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezheti. 

A hatóság elrendelheti az eb azonnali elkobzását, 
elszállítását és megfelelő helyen való tartását, vala-
mint transzponderrel való megjelölését, amennyi-
ben súlyos vagy maradandó kimenetelű sérülést okoz 
valakinek. Kötelező mindezt elrendelnie, amennyiben 
az eb halálos sérülést okoz embernek, vagy amennyiben 
az ebtartó veszélyes eb tartási engedélyét visszavonják.

A hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősít-
heti, amennyiben az eb fizikai sérülést okozott, vagy 
az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételez-
hető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez 
a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősí-
tésével hárítható el. Veszélyes eb a veszélyesnek mi-
nősítést követő 60 nap elteltével kizárólag a hatóság 
által kiadott engedéllyel, az abban előírt tartási feltéte-
lek betartása mellett, ivartalanítva és transzponderrel 
megjelölve tartható. Az engedély a kiállítástól számí-
tott két évig hatályos, ezt követően meg kell hosszab-
bítani. Az engedélyt visszavonják, ha az eb tulajdonosa 
vagy az ebtartó az e rendeletben meghatározott köte-
lezettségeit ismételten megszegi, az eb tartási helyét 
- akár ideiglenesen is - megváltoztatják, vagy a veszé-
lyes eb tulajdonjogát átruházzák. Ekkor az új tulajdo-
nosnak új tartási engedélyt kell kérnie. A veszélyes eb 
tartási feltételeinek megtartását a hatóság ellenőrzi.

KÉT KÉPVISELŐ A JOG VILÁGÁBÓL

Folytatjuk azt a sorozatot, amelyben a képviselő-testület tagjai tekintenek vissza túl a félidőn a mögöt-
tünk hagyott időszakra és a számvetés során részben összegzik az eddig megvalósított célokat, részben 
megfogalmazzák az önkormányzati ciklus második felének teendőit. A mostani két megszólaltatott a 
maga területén először vállalt önkormányzati szerepkört, pontosabban bizottsági munkát, mégpedig egy 
olyan bizottságban, amely ügykörénél, feladatainál fogva egyszerűen kikerülhetetlen a képviselő-testületi 
döntések meghozatalának folyamatában. Dr. Bóna Balázs a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter pedig tagja. 

 - Most már igen, ügyvéd-jelöltként a kezdeti időszakban 
még többfelé kellett igazodnom, önálló ügyvédként 
már csak a teendők sokfélesége jelenthet néha időbeli 
korlátokat, de mindig sikerül megtalálni a megoldást. 
Ha nem így lenne, el sem vállaltam volna a bizottság 
elnöki tisztét. Ezen kívül több helyi civil szervezet mun-
káját is segítem és igyekszem minél többet törődnöm a 
családdal is. Ha van egy kis szabad időm, akkor az utób-
bi időben szenvedélyemmé vált horgászatnak hódolok.  

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság másik „újon-
ca”, dr. Csobolyó Eszter nemcsak jogász, hanem a 
dunavarsányi cserkészek parancsnoka is. Mennyi-
ben sikerült megvalósítania a kezdetben kitűzött 
célokat?  

 - Kis túlzással a mi bizottságunknak szinte minden-
hez köze van, ami Dunavarsányon történik, éppen 
ezért ez az új megbízatás jelentős változást hozott az 
életemben. Inkább kisebb ügyekkel foglalkoztam, 
mert az volt a célom, hogy a lehető legtökéletesebb 
megoldást találjam meg. Nőként szívesen foglalkozom 
családi ügyekkel és gyerekekkel, úgy érzem, eddig 
sikeresnek mondható a működésem. Jogász-mivol-
tomat sem felejtem el: Dunavarsányban működik a 
Pest Megyei Civil Információs Centrum, nagyon sok 
egyesületnek, civil szervezetnek tudok segíteni a 
működésük minél zökkenőmentesebbé tételében. 

Mennyiben érzik sikeresnek a bizottság tevékeny-
ségét?

- Egy ilyen bizottságban – kezdi a választ Bóna Ba-
lázs – látványos eredményeket nem nagyon lehet 
felmutatni. Azt mindenképpen sikernek érzem, hogy 

a döntéseket a jó előkészítésnek is köszönhetően 
nagyrészt egyhangúan hozzuk meg. Ez nem azt je-
lenti, hogy nem lehet ellenvélemény, hanem azt, 
hogy sikerül összeigazítani az előterjesztéseket 
illető álláspontokat, esetleg eltérő gondolatokat. 
Viták természetesen vannak, de a végén közös meg-
állapodás szüli a döntést – Dunavarsány érdeke 
és nem lobbi vagy egyéni érdek van az előtérben.

 - Nem nagyon emlékszem olyan esetre – veszi át a 
szót Csobolyó Eszter -, amikor nem tudtunk volna az 
eltérő vélemények ellenére is közös nevezőre jutni. 
Jogászként a civil egyesületek és szervezetek tevé-
kenységének segítése is sok örömet jelent – jó érzés, 
amikor megszületik egy ötlet, utána az ember közre-
működik az alapításnál és azután eljutunk az első si-
keres rendezvényükig. Nem feledkezem meg a másik 
feladatomról, a református közösségben a segédlelké-
szi szolgálatról – szívesen dolgozom itt is. Reményik 
Sándor azt mondja: „Ne várjuk a nagy csodát, hanem 
a csendes, hétköznapi teendőket lássuk el. Én ezt kívá-
nom magunknak is: a nagy tervek mellett tudjunk tö-
rődni a hétköznapok kis feladatainak megoldásával is.  

 - Nem az a dolgunk, hogy csodákat tegyünk – bólint rá 
Bóna Balázs -, hanem az, hogy minden helyzetben azt 
a döntést készítsük elő vagy hozzuk meg, ami a legin-
kább jó a varsányi polgároknak. Bízom benne, hogy ha 
nem is volt látványos a munkánk az elmúlt három év-
ben, azért benne volt minden varsányi sikerben. És ha 
az emberek nyugodtan, minden akadályozó tényező 
nélkül tudják élni az életüket és tenni a dolgukat – az a 
legnagyobb siker valamennyiünk számára. 

Haeffler András    

HÁZŐRZÉS KUTYAHARAPÁSSAL

Tilos veszélyes ebnek bármely módon való szaporítása, 
tenyésztése - ideértve a vétlen szaporulatot is -, kiállítá-
sa, bármely formában történő versenyeztetése, őrző-vé-
dő feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása, az 
országba való behozatala, az országból történő kivitele.

A veszélyes eb nyakörvén, valamint a tartására szolgáló 
ingatlan be- és kijáratain a jogszabály által előírt jelzést 
kell elhelyezni. Jogszabály határozza meg a veszélyes 
eb tartási, valamint közterületre történő kivitelének 
szabályait is (pl. szökésmentes, zárt tartás, bizton-
ságos szájkosár). Veszélyes eb felügyelete - a tartási 
engedélyben meg nem jelölt személyre - ideiglene-
sen sem ruházható át. Veszélyes eb tulajdonjogának 
átruházását, az állat elhullását, elvesztését huszon-
négy órán belül - munkaszüneti nap esetén a követ-
kező munkanapon - a hatóságnál be kell jelenteni. 

Amennyiben valaki veszélyes ebet talál, illetve be-
fog, köteles azt huszonnégy órán belül a hatóságnak 
bejelenteni és a befogott ebet átadni a hatóságnak, 
amely 14 napos állat-egészségügyi megfigyelést 
követően a jogszabályban leírt eljárás során, állatvé-
delmi bírság kiszabásával a tulajdonosnak visszaadja,

A hatóság bizonyos feltételek esetén elrende-
li, más esetekben elrendelheti az eb életének 
kioltását. Melyek ezek a feltételek? Az állatvé-
delmi hatóság elrendeli az eb életének kioltását, 
amennyiben az halálos kimenetelű sérülést okoz 
embernek, az ebek viselkedésének megítélésé-
ben jártas szakértő pedig megállapítja, hogy az 
eb viselkedése egyértelműen a sérülés okozására 
irányult. Az állatvédelmi hatóság elrendeli a veszé-
lyes eb életének kioltását a következő esetekben is:

a) a veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emel-
kedését követő 15 napon belül nem kérelmezik az eb 
tartásának engedélyezését,

b) a tartási engedélyében meghatározott biztonságos 
tartási feltételek az engedélyben előírt határidőig, de 
legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig 
nem teljesülnek,

c) az eb ivartalanítása és transzponderrel való megjelö-
lése a tartási engedély kiadásától számított 30 napon 
belül nem történik meg,

d) az eb a tartási engedélyben meghatározott bizton-
ságos tartási feltételek teljesítéséig embernek fizikai 
sérülést okoz,

e) az ebre vonatkozó tartási szabályokat megszegik, és 
emiatt az eb embernek fizikai sérülést okoz,

f) az ebet az engedélyezett tartási helyen, és az ebtartó 
felügyeletén kívül fogják be második alkalommal, vagy

g) annak tulajdonosa vagy az ebtartó ellen indított 
büntető- vagy szabálysértési eljárás során az állatot 
jogerős határozattal elkobozzák.

A fenti esetekben tehát a hatóságnak nem lehetősége, 
hanem kötelessége elrendelni az eb életének kioltását.

A hatóság elrendelheti az eb életének kioltását, amen 
nyiben az súlyos vagy maradandó sérülést okoz em-
bernek, tartója 14 napon belül nem válik ismertté, 
viselkedésproblémáinak megfelelő kezelése nem 
biztosított, az ebek viselkedésének megítélésében 
jártas szakértő megállapítja, hogy az eb viselkedése 
egyértelműen a sérülés okozására irányult. Ebben 
az esetben tehát a hatóság nem köteles elrendelni 
az eb életének kioltását, azonban lehetősége van rá.

2016. februárjában Magyarországon is született az eb 
megölését elrendelő határozat. Ekkor az említett videón 
látotthoz hasonló eset történt: Hannibál, a hároméves 
staffordshire terrier egy garázsból szökött ki és mart ha-
lálra egy 65 esztendős asszonyt egy Nádasdladányhoz 
tartozó tanyán. Aznap, szombat délután nem volt senki 
a tanyán, csak a kutyák. A tulajdonos a tanyája bejá-
ratánál találta a földön fekvő asszonyt, vérbe fagyva.

Szabó Éva várpalotai állatvédő Hannibál, a tulajdo-
nos, és a tulajdonos többi kutyáinak jó ismerője azt 
nyilatkozta, a kutyában nagyon erős ösztön ébredt 
a támadásra, miután az asszonyhoz kizárólag a vil-
lanypásztoron vagy a rikácsoló és csipkedő ludakon 
keresztül juthatott ki és ezek sem tartották vissza. 
Elképzelhető, hogy a kutya őrző-védő funkcióra vál-
tott, amikor egy idegent látott közeledni ahhoz a 
tanyához, amit neki védenie kell. Az is lehet, hogy 
egy régi sérelem motiválta, vagy az asszony magas 
hangja, ami alapján akár zsákmánynak is tekinthette. 
De mindez csak találgatás. A történtek után a kutya 
gazdája lemondott Hannibálról, az állat az Országos 
Állatvédőrség Alapítványhoz került. Az állatvédők 
május 4-én a megyei kormányhivatal székesfehérvári 
járási hivatalától kaptak egy határozatot, miszerint 48 
órán belül végre kell hajtani a kutya hatósági megölé-
sét. Az állatvédők a határozat kézhezvételét követően 
bejelentették: a kutya az altatás előtti éjszaka, május 
4-én este 9 után eltűnt a menhely telephelyéről.

Hannibálról azóta sincs hír.

A tanulság? Egyszer s mindenkorra felelősek va-
gyunk azért az állatért, amelyet megszelídítettünk, 
de nemcsak érte: felelősek vagyunk azért is, hogy 
a ránk bízott, általunk elvállalt jószág másnak, más-
ban kárt ne okozzon. Hiába érezzük jogosnak az eb 
támadását, amennyiben valaki birtokháborítást, 
betörést, rablást követ el és a kutya az ingatlant 
védi, a helyzet jogi megítélése könnyen a visz-
szájára fordulhat, és ez a kutya életébe kerülhet.

dr. Nagy Csilla
jogász

ÉRTESÍTÉS  
MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL

 Ezúton szeretném értesíteni a dunavarsányi állandó lak-
címmel rendelkező 25-65 év közötti hölgyeket, hogy 
2017. június hónapban 250 fő részére küldött ki az 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala  meghívólevelet   
méhnyakszűrésre. Kérjük, hogy minél többen éljenek 
a térítésmentesen, helyben igénybe vehető szűrés 
lehetőségével! Előzetes időpont-egyeztetés szükséges, 
amely történhet telefonon vagy e-mailen. Várom önöket!   

Dunavarsány Város Önkormányzata
Fonyóné Tóth Cecília

Mobil: 06 20 266 4332
E-mail: cilif71@gmail.com

TEMETŐI FELHÍVÁS
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dunavarsány (nagyvarsányi) 
temetőjébe a gépkocsival való szabad behajtás 2018. január 1-től 
megszűnik, a temető nagykapuját bezárjuk. Ennek indoka az, hogy 
az idei Halottak Napján egy ismeretlen, autójával kárt okozott egy 
nagy értékű gránit sírkőben. A temetőben rendelkezésre álló kevés 
hely miatt – a további károkozás megakadályozása érdekében – szük-
séges ennek az intézkedésnek a meghozatala. A jövőben a gépkocsi 
behajtásra csak akkor lesz lehetőség, ha azt a temetőgondnokkal előre 
egyezteti a hozzátartozó a következő elérhetőségeken: Nagy Csaba, 
telefonszám: 0630/957-1255, illetve Csaplár Adina, 0630/660-0387.

Megértésüket köszönjük!

ELOHIM KFT.

„KÖSZÖNET ÉS HÁLA  
A JÓISTENNEK:

 Hála a Jóistennek, hogy ide vezérelte hozzám 
ezeket az áldott fiatalembereket. Az önkéntes tűz-
oltókat Rim György és társait. Nekik szeretném kö-
szönetemet nyilvánosságra adni, lássa a város, hogy 
vannak jóérzésű fiatalok is Dunavarsányban. Még 
akadnak, akik az öreget nem tapossák el. Ugyanis 
az orkán erejű szél megtépázta a 48 éves fenyőfá-
mat és döntögette a házam irányába. Már nagyon 
közelített és én tető nélkül, vagy a ház romjai alatt 
fejezem be a 89. évemet. Segítségért a Tritonhoz 
fordultam, kihez menjek? Andika, Nagy Mihályné 
említette Rim Györgyéket, az a legbiztosabb. Nem 
tudom nekik meghálálni, másfél óra multán ott vol-
tak a segítségemre, és kivágták a veszélyeztető fát. 
Már nem kell félnem, hogy egy újabb szél rádönti 
a megindult fát a házamra. Egy fillért sem fogad-
tak el. A Jóisten áldását tudom csak kérni rájuk!”

Kovács Pálné



8 9

A Római Katolikus Egyház ünnepei  
„MIKULÁS”

December 6.: Szent Miklós püspök a Katolikus Egy-
ház egyik legnagyobb szentje. A Törökországban 
található Myra városának volt a püspöke. 1087-ben 
(Olaszország) Bariba hozták ereklyéit, csodálatos ba-
zilikát építettek tiszteletére. Ekkor vált ismeretessé 
Európában. Amikor meghalt Myra püspöke, a környék 
püspökei összejöttek az új püspök megválasztásá-
ra. Egyikük szózatot hallott éjszaka: „Holnap délben 
állj a templom kapujában. Az első ember, aki belép, 
a Miklós nevet fogja viselni. Őt szenteljétek püspök-
ké!” Valóban Isten hűséges szolgája, Miklós lépett 
be a templomba. Először tiltakozott, amikor közölték 
vele a történteket, majd elfogadva a választást, püs-
pökké szentelték. Az utolsó keresztényüldözés idején 
sokat szenvedett – ezért a „hitvalló” kitüntető címet 
viselte, – de megérte az idők jobbra fordulását és ott 
volt Niceában az első egyetemes zsinaton. Jótékony-
ságáról számos történetet ismerünk. Azzal a legendá-
val, hogy három szegény lányt úgy ment meg, hogy 
az ablakon át pénzt dobott a lakásukba, függ össze 
a gyermekek Mikulás napi megajándékozása. Azóta 
szokás, hogy a gyermekek Mikulás napján az ablak-
ba teszik kis cipőjüket és ebbe várják az ajándékot.

A Váci Egyházmegye püspöke, dr. Beer Miklós nem-
csak a Miklós névben azonos elődjével, hanem Myra 
püspökét követve jó szándékú, nagylelkű, adakozó, 
a gyermekeket és a szegényeket segíti. A gyermekek 
örömmel mondják és énekelik a kis verset:
                

Miklós püspök egykor, régen,
segített a szegény népen,
Őt dicsérje koldus, árva,
emlékezzünk jóságára!

Ajándékos kedves szentünk
példaképpen járt előttünk.

Emlékére adnak nékem
sok jót, amit kíván szívem.

Józsa Sándorné
hitoktató

A tanítványi gyarlóságból a tanítványi boldogság felé
Olvasandó János 20,24-29 és Márk 9,14-29

A hit ajándékával gazdagon megáldottak és különösen az ez ajándék elfogadásában vona-
kodók mind elmondhatjuk, hogy nemcsak a tanítványok erényeiben osztozunk azzal, hogy 
megpróbáljuk életünket Jézus szavaihoz és tetteihez igazítani, hanem gyarlóságaiban még 
inkább. Mert kivel ne fordulna elő, hogy tartósan vagy legalább pillanatokra olyan áruló lesz, 
mint Júdás? Elárulja Krisztus ügyét, mert valami ígéret elhomályosítja ítélőképességét, lelki 
érzékenységét, korábbi hűségét. Vagy kivel ne fordulna elő, hogy tartósan vagy pillanatokra 
olyan tagadó lesz, mint Péter? Megtagadja Jézust, mert fél a lemosolygástól, fél a következet-
lensége ellentmondásosságától, fél a Jézust tagadó többségtől. Vagy kivel ne fordulna elő, 
hogy tartósan vagy pillanatokra olyan kételkedő lesz, mint Tamás? Kételkedik, mert szűk látó-
körébe, véges értelmébe nem tudja beszorítani a végtelen hatalmat és szeretetet. Ezek a fel-
ismerések nem tesznek boldoggá senkit, még akkor sem, ha mindehhez már hozzászoktunk.
 
Kicsiny templomok harangszava, a hívő lelkek őszinte bizonyságtétele, vagy az olyan világot és 

történelmet átformáló események, mint a 16. századi Reformáció arra hívnak, hogy ne nyugodjunk 
bele az isteni szeretetet eláruló, megtagadó vagy abban kételkedő állapotunkba. Akkor sem, ha 
ennek 1000 éves hagyománya van, és a példák Jézus legszűkebb tanítványi köréből is kikerülnek. 
  
A Reformációt sokan sokféleképpen megünnepeltük, vagy legalábbis arról mindenki hallott, 

aki nem fogta be a fülét, nem csukta be a szemét és konok ősi daccal nem próbált tudatosan 
kimaradni belőle. De ha még valaki Júdás, Péter és Tamás összes gyarlóságát tudatosan is ösz-
szegyűjti magában, hisszük, hogy számára is újra és újra felvillan a reménység fénye. Mert bár 
az áruló Júdás tragikusan fejezte be életét, mögötte bűnbánat volt, ami a bűnbocsánat ígéretét 
hordozza. A tagadó Péter is zokogva bánta bűnét, amikor a kakas megszólalt és aztán háromszor 
vallotta meg szeretetét Krisztus iránt, és emberek halászává lett. A hitetlenkedő Tamás pedig 
saját szemével, saját kezével tapasztalta az élő Jézus Krisztus jelenlétét és így vallotta meg hi-
tét: „Én Uram és én Istenem!”. S mindez nyilván a mi tapasztalatunk is lehet, amiben a Refor-
máció és annak évfordulója megerősíthetett bennünket. Mert központi üzenete így hangzik: 
az összes emberi gyarlóságunkon felülemelkedik az isteni kegyelem. Ez ad reménységet a 
legreménytelenebb pillanatokban magunk iránt és a körülöttünk lévő világ számára egyaránt. 
 
Kár, hogy az Isten teremtett világnak ez a 16. századi boldog felismerése az elmúlt 500 év alatt 

megfakult. Kár, hogy az ördög Isten elleni lázítása ma is legalább annyira sikeres, mint Ádám és 
Éva esetében volt, pedig azóta az Isten testet öltve mutatta meg szeretetét, áldozatát és hatal-
mát Jézus Krisztusban. Ki ne készülne a Karácsonyra és kinek nem volt az olvasók közül néhány 
hónappal ezelőtt valamilyen Húsvétja, Pünkösdje? Szóval, a formákat tartjuk, a tartalmat pedig 
olykor kicseréljük a saját gyarló portékáinkra. A Karácsony a magát istennek képzelő ember ün-
nepe lett, pedig az valójában az Isten emberré létének ünnepe. A Húsvét az élet dicsőséges be-
teljesedésének a napja, mi pedig a nagyon gyorsan őszbe, elmúlásba forduló tavaszt ajnározzuk 
benne. S valami hasonlót teszünk Pünkösddel is, amiben a Szentlélek örök hatalmát felcseréljük 
az egy évig tartó kétes pünkösdi király ünneplésével. 

Mire e sorokat néhányan olvassák, Advent küszöbén leszünk. Akkor duplán zúgnak a haran-
gok, sűrűbben hangzanak a krisztusi bizonyságtételek, és a Reformáció nagy fölismerését – a 
Krisztusban megjelenő isteni kegyelemről, amelyet szintén az Istentől ajándékba kapott hittel 
tudunk elfogadni – többen vesszük a szánkra. Adja a mindenható Isten, hogy a tanítványi gyarló-
ságból a tanítványi boldogság felé tudjunk mi is elmozdulni bűnbánatban, szolgálatvállalásban 
és üdvözítő hitvallásokban. 

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

„A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig  
Krisztus tanításából.”

Rómaiaknak 10,17

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

MI IS VÁRUNK, Ő IS VÁR

 Újra itt van az Advent, a várakozás ideje. Rövid tá-
von várjuk a karácsonyt, Jézus megszületésének ün-
nepét, hosszú távon várjuk Jézus visszajövetelét.

Talán ilyenkor egy kicsit elgondolkozunk, lelassí-
tunk és rájövünk, hogy igazából nemcsak a kará-
csonyi időszakban kell várakoznunk, hanem egész 
életünkben, hiszen várjuk Jézus visszajövetelét, amit 
megígért. Amikor Jézus arról beszélt, hogy vissza-
jön, nem azt mondta tanítványainak, hogy tétlenül, 
szájtátva várják, hanem hogy legyenek munkában, és 
ez ránk is vonatkozik. Elsősorban nem arra gondolt, 
hogy vállaljunk folyton túlórákat a munkahelyen és 
otthon se tudjunk egy percre sem megpihenni, ha-
nem arra, hogy az Ő munkájában legyünk aktívak. 
Beszéljünk az embereknek Isten Fiáról és segítsünk 
nekik a lehetőségeinkhez képest, és ezt ne csak a 
karácsonyi időszakban tegyük. „Ezért, szeretett test-
véreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgól-
kodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tud-
játok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban”. 
(1.Kor.15:58)

Nemcsak mi várakozunk, hanem Isten is. Mi Rá vá-
runk, Ő ránk vár.Arra vár, hogy aki még nem fordult 
Ő felé, az tegye meg, hagyja el bűnös, rossz dolgait és 
járjon az egyenes úton. Aki már Isten felé fordult, az 
erősödjön meg hitében és szolgáljon az Úrnak. Nem 
elég az, ha vasárnap ott ülsz a templomban, de egész 
héten nem törődsz Isten dolgaival; ha keresztény-
nek vallod magad, de nem szolgálsz Istennek. Isten 
át akarja formálni a szívedet, hogy bejuthass az Ő 
országába. Azt akarja, hogy add át teljesen neki az 
életed irányítását.Egy híres színész bölcs mondása: 
„Nem az a kérdés, hogy a Mennyország létezik-e, 
hanem hogy meddig van nyitva és hogy lehet oda-
jutni”. A jó hír az, hogy még nyitva van, bár nem 
tudjuk, meddig, de érezzük, hogy már nem sokáig. 
Odajutni pedig csak egyetlen úton lehet, ami Jézu-
son, a kereszten át vezet. Nincs másik út! Használjuk 
ki az adventi időszakot beszélgetésekre, kapcsolatok 
építésére. Beszéljünk az embereknek Isten Fiáról, aki 
reményt, békét, szeretetet hoz az életünkbe és bármi-
kor képes arra, hogy új embert faraghasson belőlünk.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Tisztelt ünneplő dunavarsányi polgárok!

Nem minden történelmi jeles nap ünnepnap, hiszen 
az ünnep szavunk az üdvösségre utal, amelyet ha világi 
értelemben tekintünk, akkor is legalább valami jót, hasz-
nosat, előbbre vivőt, örvendetest hordoz. Azok a történel-
mi napok, amelyek a jövendőt befolyásolták, jeles napok, 
mert meghatározó befolyásoló erővel bírnak az azt köve-
tő évekre, évtizedekre, esetleg évszázadokra. Ilyen érte-
lemben jeles nap például 1920. június 4-e, amikor olyan 
döntés született, ami mind a mai napig fájdalmakat és 
hátrányokat hordozva határozza meg a magyar nemzet 
sorsát. Vagy ilyen keservesen jeles nap 1944. március 
19-e a német, vagy 1945. április 4-e a szovjet megszállás 
napja. Mindkettőnek súlyos és mind a mai napig fáj-
dalmas következményei vannak. Nem ünnepek ezek…

De ünnep 1956. október 23-a, még akkor is, ha elbukott 
a forradalom, még ha több ezer ember halálához, sok 
száz ártatlan ember kivégzéséhez, több tízezer ember 
bebörtönzéséhez és százezrek jövőjének megpecsételő-
déséhez vezetett, akár úgy, hogy itthon maradtak, vagy 
azért, mert elmentek. Ünnep mégis, mert egyrészt vala-
mi kisebb rossz következett, mint ami ellen föllázadtak, 
és főleg azért, mert örök példája lett a magyarok számá-
ra annak, hogy sorsunk mindenkori feladata a folyama-
tos és talán nem is reménytelen harc a még jobbért. 

„Csapataink harcban állnak….”közölte Nagy Imre mi-
niszterelnök „az ország népével és a világ közvélemé-
nyével” 61 esztendővel ezelőtt, 1956. november 4-e 
keserves napján. Tudjuk, hogy ezt megelőzően mi is 
történt, amelyet Márai Sándor nemes egyszerűséggel 
így foglalt össze: „Egy nép azt mondta: elég volt”. A 
tragédiánk pedig az, hogy amikor a nép azt mondta: 
elég volt az orosz katonákból, azután jött csak az iga-
zi invázió és évtizedekig tartó megszállás. Amikor azt 
mondta, hogy elég volt a koncepciós politikai perek-
ből és ítéletekből, azután jöttek a kivégzések százas 
nagyságrendben, a bebörtönzések tízezres nagyság-
rendben és az emigráció százezres nagyságrendben. 

Az 1956 óta eltelt 61 esztendőben sok minden történt. 
Fölnőtt két generáció és elment mindenélők útján má-
sik két generáció. Erről az időről gyönyörű idealisztikus 
képet is lehetne festeni, amely elmondja, hogy 56 után 
már minden milyen jó volt, azóta milyen nagy fejlődés 
ment végbe. Ez a kompromisszumos béke jellemezte 
a szüleim és nagyszüleim korosztályának belenyugvó 
gondolkodását. Mert valóban 56 után egy kicsit köny-
nyebb lett, mint előtte volt. Az igazi nagy változást azon-
ban az elmúlt 30 esztendőben élhettük át. A vasfüggönyt 
fölváltotta a korlátlan utazások és kapcsolatok sora, a 
padlás lesöprést, beszolgáltatást a százféle kenyér, pék-
sütemény, húskészítmény az üzletekben. A cenzúrát 
az internet, facebook és a modern info-kommunikáció 
számos más formája. De pesszimistán komorabb ké-
pet is festhetünk, amely arról mesél, hogy az általános 
biztonságot fölváltotta a sokféle bizonytalanság, az 
ingyenes egészségügyet a hosszú várólisták, a nemzet

kompromisszumos egységét a kompromisszum nélküli 
pártos hadakozás. De kérdezzük meg azt is, hogy mi lett 
a csapatainkkal és a harcainkkal? Azokat az 56-os csapa-
tokat először legyőzték, majd lefejezték, majd pedig a 
„testvéri” Varsói Szerződés keretei között olyanná szer-
vezték, amely 12 év  után gond nélkül támadt rá a szintén 
„testvéri” Csehszlovákia szabadságvágyára. Azután ope-
rett-hadsereggé lett s mielőtt teljesen nevetségessé vált 
volna, a NATO keretei között professzionalizálta magát. 

És mi lett azzal a harccal, amelyet 61 esztendővel ez-
előtt maga a magyar nemzet vívott az igazságtalanság 
és reménytelenség ellen, valamint a nemzeti függet-
lenségért és demokráciáért? Ez a harc legyőzött sok 
igazságtalanságot és reménytelenséget, de sajnos még 
aktuális. Aktuális, mert ezek, mint a hétfejű sárkány fejei, 
újra nőnek, s most, mint világbirodalmi centrumok sértik 
függetlenségünket, demokráciánkat és azt a jogunkat, 
hogy kultúránkat, lelkiségünket megőrizzük a jövő ge-
nerációi számára. Ez a harc talán éppen a mi időnkben 
folyik hazai és nemzetközi csatatereken a legintenzí-
vebben. Ezen túlmenően meg kell vívnunk a magunk 
hétköznapi csatáit kinek-kinek ott, ahová sorsa vagy 
akarata állította. A politikusoknak a parlamentben, a 
minisztériumokban, a város- és községházakon, a hazai, 
brüsszeli, strasbourgi, berlini, washingtoni hivatalokban 
– hogy csak a legfontosabbakat mondjam. A tanítóknak 
az iskolákban, a gyógyítóknak a betegágyak mellett, a 
kereskedőknek a piacokon, a családanyáknak az otthon 
tűzhelyénél, a földművesnek a földeken, a munkások-
nak a gyárakban és üzemekben. Hosszan sorolhatnám 
a meggyőző példákat arra, hogy nemcsak a bajok van-
nak még itt velünk, hanem az orvoslásra való felhívás is 
itt van és nekünk szól. A nemzeti egység azt is jelenti, 
hogy senki nem vonhatja ki magát abból a küzdelem-
ből, amelyet az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
felvállalt és nekünk máig érvényes örökségül hagyott.  

A nemzetért tettre kész felelősséggel ezt a feladatot 
vállaló elkötelezettségben lehetünk mi mindannyian 
56-osok. Azok, akik már akkor is harcoltak, azok, akik ak-
kor születtek és ma 61 évesek és mindazok is, akik akár-
mikor születettünk, de nem engedünk az 56-ból. Akik 
nem engednek abból, hogy a magyarok egy szuverén 
államban, nemzeti kultúrájuk, hagyományaik szerint, 
gazdasági és társadalmi biztonságban, boldogan élje-
nek. Az 1956-os Forradalomnak és Szabadságharcnak 
61 év után ez az öröksége. Mindannyiunkat, mintegy 
önkéntes csapatot ebbe az ígéretes harcba hív az ünnep. 
Ünnepeljünk hát ma is és a hétköznapokban is, a legre-
ménytelenebb órákban is. 

Ahogy 1956. november 4-én zengte a rádió, üzenjük 
most egymásnak, hogy „csapataink harcban állnak”, és 
készek megvédeni a független magyar hazát, a Szent Ist-
ván-i és reformátori örökséget, méghozzá – hogy a 200 
éve született Arany Jánost idézzem – azzal a felelősség-
gel, hogyha 

„…minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.”

Nagyné dr. Csobolyó Eszter október 23-ai ünnepi beszéde  
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 Az iskola népes csapata 27-én türelemmel nézte azt a Luther-filmet, amely-
nek egyes pillanatai olykor inkább tanulságosak, mint élvezetesek – ezért 
külön öröm volt a tanulók figyelmessége. Ezt követte a délutáni falültetés 
a Reformáció emlékére, majd kopjafaállítás Arany János, a nagy református 
költő születése 200 éves évfordulóján. Az általános iskolások Arany János-ról 
szóló műsora tette föl a koronát a gazdag kulturális élményekre péntek este. 

REFORMÁCIÓ 500 DUNAVARSÁNYBAN

 Egyházi, társadalmi és önkormányzati összefogásban szerveződtek Duna-
varsányban a Reformáció 500. évfordulójának megemlékezései tulajdon-
képpen az egész esztendőben, de különösképpen is október 27-31. között. 

 Vasárnap ünnepi istentisztelettel, az úrvacsora megünneplésével, presbiterválasztással telt a délelőtt, este pedig ünnepi hangverseny és ünnepi vacsora jelen-
tett testi-lelki élvezetes épülést. 

 A hétfői civil akadémián Kálvin János és Luther Márton életébe, tanaiba, szándékaiba nyertünk bepillantást dr. Szebik Imre és dr. Kádár Zsolt teológusok előadásai 
által. Érdekes volt hallani, hogy a legbensőbb lelki vívódások és az arra kapott személyes válaszok hogyan lettek mind német, mind svájci földön társadalmat meg-
rendítő, birodalmakat kikezdő, örök érvényeknek tűnő tévedésekre és hazugságokra rámutató szellemi erővé. A háttérben az említett pályázat alkotásait láthatjuk. 

 Október 31-én, kedden egy bensőséges istentisztelettel, dr. Kocsev Miklós professzor vendég-igehirdetésével, az Újpesti Baptista Harangkórus szolgálatával, 
valamint Illyés Gyula monumentális versével adtunk hálát a Reformáció csodájáért és adtunk hangot egyrészt a 16. századi Reformáció 21. századi aktualitásá-
nak, másrészt pedig a 21. századi reformáció szükségességének. 

 A Reformáció 500. évfordulójának dunavarsányi megemlékezései sok örömet, sok tanulságot, sok szép emberi találkozást hoztak. Sok-sok ember jó szíve, szol-
gálatkészsége, fantáziája és a város anyagi támogatása kellett mindehhez. Ezért köszönet illesse mindazokat, akik képesek és készségesek voltak mindennek 
megszervezésére. Az évforduló még egy jó hónapig tart, aztán az is elmúlik. Abban azonban reménykedünk, hogy a Szentlélek Úristen minden deformációt 
előbb-utóbb a jövőben is a Reformáció szellemével, erejével, elhívott szolgáival korrigál, s ezen az úton a teremtés nem a végpusztulás, hanem a beteljesedés 
felé halad. Soli Deo Gloria!

Dr. Bóna Zoltán
református lelkész

 A szerény megjelenésű, ám tar-
talmában mégiscsak jelentős 
kezdet úgy fejeződött ki, hogy a 
Református Egyházközség csatla-
kozott annak a maratonnak egyik 
állomásául, amelynek keretében 
több ezer kilométert tett meg egy 
erdélyi református lelkész barátai-
val részben futva, részben gépko-
csival, hogy elvigye Luther Márton 
vitaindító és történelmet formáló 
95 tételét s kiszögelje azt a meg-
felelő kapura. Ez október 7-én 
történt meg és a kapura kifüg-
gesztett tételek ma is olvashatók. 

 A szombati programokat a lelkes családoknak és ifjaknak kínáltuk fel 
1517 méteres futóversennyel, vetélkedővel, toronymászással, rajzfil-
mvetítéssel, hajdúsági református slambuccal. E nap zárásaként a Mű-
velődési Alapítvány reformációi pályázatának díjkiosztására került sor. 
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További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.

 A Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Isko-
la tanárai és diákjai – mint ahogy már egy előző 
lapszámban arról beszámoltunk – egy nemzetkö-
zi Erasmus-programban vesznek részt, amelynek 
költségeit az Európai Unió fedezi, kezelője az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt 
működő közhasznú szervezet, a Tempus Közala-
pítvány, a neve pedig „Love Every Drop”, szeptem-
berben rajtolt és két éven át tart. Az olvasó köny-
nyen rájöhet, hogy a kincset érő ivóvízről van szó. 

Az ENSZ 2015-ben épp a Víz Világnapján tette köz-
zé jelentését, ez többek között arról szól, hogy vi-
lágszerte fenyegető méreteket ölt az ivóvízkészle-
tek apadása. A napjainkban olvasható friss adatok 
szerint a világ lakosságának mintegy harmada, 
2,1 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

MINDEN CSEPPJE KINCS

Szeptemberben Áder János New Yorkban klíma-
védelmi tanácskozáson vett részt. Előadásában ő is 
a vízválságról beszélt: "Azt is tudjuk, hogy az ENSZ 
által meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél 
közül legalább 15 nem valósítható meg megfele-
lő vízgazdálkodás nélkül, a fenntartható urbani-
záció is csupán vágyálom marad és a szegénység 
sem küzdhető le helyes vízgazdálkodás nélkül.” 

Az Európai Unió politikája arra irányul, hogy 
megőrizzünk minden fellelhető vízkészletet, ezt 
a törekvést szolgálja ez a kezdeményezés is. Is-
kolánk diákjai arra vállalkoznak, hogy a maguk 
eszközeivel elősegítsék a környezetük takarékos, 
környezettudatos kialakítását, megértessék a fo-
gyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, 

a fenntartható fogyasztás elvét, a víz védelmének 
szükségességét. Tanulóinknak más országok diák-
jaival is lesz lehetőségük együttműködni, ennek 
során a globális gondolkodást megtapasztalni, s 
nem utolsó sorban az angol nyelvet gyakorolni.

Nemzetközi szinten a kezdeményezés összefogó-
ja Litvánia, Magyarországon kívül Olaszország, 
Portugália, Szlovákia és Törökország diákjai vesz-
nek részt benne. A diákok tevékenységét iskolánk 
több pedagógusa irányítja és segíti. 
     

Vas Zoltánné
igazgató

ADVENTI FUTÁS DUNAVARSÁNY

Időpont: 2017. december 10.
 

Helyszín:  
Versenyközpont, rajt, cél:

Petőfi Művelődési Ház
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.

 
Távok:
500 m családi futás
3,5 km egyén - 1 kör
7 km egyéni - 2 kör

- Chipes időmérés
- Befutóérem
- Családias, ünnepi hangulat
- Jókedélyű futótársak
- Frissítés a célban
- Ingyenes Célfotó

Részletek:
http://talaljegycelt.hu/versenykiiras/
 
Információ:
Tel.: 30/407-7000, Email: talaljegycelt@gmail.com
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani dunavarsányi ,,túránk” változatlanul az 1920-as, 30-as években épült házak felkeresésének jegyében folytatódik. Először a vasút keleti oldalán 
haladunk északról délre, majd a nyugati oldalra ,,átkelve” délről északnak tartunk.

• Az első képen rögtön nevezetes épületet láthatunk, az Iskola u. 20., Szabó Béla-házat. Béla bácsi, a kiváló kovácsmester Alattyánból Peregen át        
    érkezett hajdani akáclombos kis falunkba s vásárolta meg a házat Ernszt Jakabtól 1934-ben. Műhelyét – amelynek ajtajában sokszor bámultuk  
    az izzó vas formálódását iskolás gyerekként tanítás után hazafelé menet – lakása mellett, a telek jobb oldalán létesítette.  (Fotó: Horváth László)
• A második felvételen a Kolozsvári u. 34., Juhász Sándor-ház látható. A 30-as évek közepén már bizonnyal állhatott az emlékezők szerint.   
    (Fotó: Horváth László)
• A harmadikon a Kossuth L. u. 25., 1936-ban felszentelt Szent Kereszt Felmagasztalása katolikus templom szerepel. (Faragó Károly archívumából)
• A negyedik fotó az 1932-ben épült Hősök tere 4., Wéber-Százados István-házat örökítette meg. Tulajdonosa a hajdani Dunavarsány kulturális  
    életének jelentős alakja volt, kezdeményezésére létesült például a hősi emlékmű is. Felesége, Irénke néni, mint iskolánk tanára és igazgatója  
    segítette a dunavarsányi diákok szellemi és erkölcsi épülését.  (Százados Béláné archívumából)
• Az ötödik képen a Vörösmarty u. 49-51., Gömböcz Géza-ház sejlik föl az éppen virágba boruló cseresznyefák mögött. A régi Dunavarsány egyik        
    legszebb építményeként tartották számon, 1935-ben kezdték építését, de csak 1944-re lett teljesen kész.  (Fotó: Könözsi László)
• A hatodikon az Eötvös u. 1., Kaich Mátyás-féle Kultúr-mozi tűnik fel, amely 1935-ben épülhetett és 200 néző befogadására volt alkalmas.  
    Tulajdonosa a helyi focitörténetnek is kimagasló alakja. (Fotó: Szatmári Rozália)
• A hetedik felvétel a Görgey u. 2-4., szintén a 30-as évekből való ,,dombi” Molnár-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik fotográfián a nagyvarsányi Szabadság u. 18., Rumi-, majd Szűcs-házat láthatjuk, mely a 30-as években épülhetett. 
    (Kollárné Szűcs Csilla archívumából)

Kohán József

1. 2.

3.

4. 5.

8.

6. 7.

—  TÖRTÉNELEM SPORT —

 Javában tart az őszi sportszezon, felnőtt és 
utánpótlás csapataink keményen dolgoznak 
az edzéseken és a bajnokságban is helyt áll-
nak. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, 
hogy a Pest Megyei bajnokságban a szep-
tember játékosa, teljesítménye és a csapa-
tok képviselőinek javaslata alapján a duna-
varsányi csapatból Helembai Zita (irányító) 
lett. A Pest megyei Kézilabda Szövetség kép-
viseletében a díjat Bába Sándor adta át.

 

Gratulálunk Zita, büszkék vagyunk rád!

Az utánpótlásban a fiatalabb korosztályok-
nak is folyik a bajnokság. Dunavarsányt U9 
és U10 leány korosztályunk képviseli Paul-
né Simon Brigitta, U10 fiúk Demjánné Elek 
Katalin, U14 fiúk Váraljai Ádám edzők irányí-
tásával. 

A bajnokság alapszakasza március végéig 
tart, áprilistól a rájátszások következnek 
az eredmények függvényében.

Herczeg Mariann 
szakosztályvezető

KÉZILABDA HÍREK

JUNIOR LEÁNY: CSENKI BALÁZS EDZŐ

TOVÁBBI CSAPATAINK EREDMÉNYEI:

HELY CSAPAT M GY D V LG KG GK PONT

1. Alsónémedi SE 9 9 0 0 320 205 115 18

2. Aranyszarvas SE 9 8 0 1 319 197 122 16

3. Albertirsa SE 8 6 0 2 226 198 28 12

4. Bugyi SE 8 5 0 3 206 178 28 10

5. Dunavarsányi TE 8 3 1 4 196 235 -39 7

6. FSzSE 8 3 0 5 195 214 -19 6

7. Százhalombattai KE 9 2 1 6 162 209 -47 5

8. BVSC - Zugló 10 2 1 7 197 245 -48 5

9. Martonvásári KSE 8 2 0 6 167 247 -80 4

10. ÉRD III. 9 1 1 7 224 284 -60 3

HELY CSAPAT M GY D V LG KG GK PONT
1. ÉRD II. 8 8 0 0 313 193 120 16
2. Százhalombattai KE 8 7 0 1 226 199 27 14
3. Alsónémedi SE 8 6 0 2 210 201 9 12
4. Dunavarsányi TE 8 5 0 3 220 209 11 10
5. Budai Farkasok NKFT 7 3 0 4 178 182 -4 6
6. Albertirsa SE 7 2 0 5 197 189 8 4
7. Bugyi SE 7 2 0 5 185 202 -17 4
8. Inárcs-Örkény KC II. 7 1 0 6 153 192 -39 2
9. Aranyszarvas SE 8 0 0 8 164 279 -115 0

HELY CSAPAT M GY D V LG KG GK PONT
1. 9 8 1 0 259 179 80 17
2. Abonyi KC 9 8 0 1 354 200 154 16
3. Domony KSE 9 7 1 1 313 228 85 15
4. VS Dunakeszi 10 6 2 2 333 259 74 14
5. Veresegyház VSK 9 5 1 3 290 272 18 11
6. Pásztói KC 9 4 0 5 216 223 -7 8
7. Százhalombattai KE III. 9 4 0 5 232 255 -23 8
8. VSK Tököl II. 10 4 0 6 272 296 -24 8
9. Dunavarsányi TE 9 4 0 5 237 272 -35 8

10. Albertirsa SE 9 3 1 5 231 237 -6 7
11. Mogyoródi KSK 8 3 0 5 208 211 -3 6
12. Diósdi DSE 9 0 0 9 189 332 -143 0
13. Tápiószelei SE 9 0 0 9 185 355 -170 0

FELNŐTT NŐI: BUNCSIK LÁSZLÓ EDZŐ

FELNŐTT FÉRFI
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www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

(Gyros ház fölötti táncterem)
Dunavarsány,  Kossuth Lajos utca 12.

TÁNCOKTATÁS

MODERNTÁNCOK 
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK 

OKTATÁSA GYEREKNEK, 
FIATALOKNAK ÉS 
FELNŐTTEKNEK

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• 100-130 kg-os hízók eladók! Újévi sült malacnak valók  
 eladók. 30-9513-115 vagy 30-9423-443
• Redőny javítás, készítés három év garanciával.  
 Tel.:06-20-364-2383

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Mets Andrea háziorvos
 06-24-521-127
 Egészségház I. em.
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 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 időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K: 9-12; 
 Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
 10-12 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 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, 
 ifj úsági 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
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipeck 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: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 24/473-630
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofi t Zrt./Multiszint Kft .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

HIRDETÉSEK —

• Gumiszerelés, centírozás
• Felnijavitás, görgőzés
• Új és használt gumik adás-vétele

GUMISZERELÉS, 
MÁR 1000 FT-TÓL

+36 30 / 282 1381
Dunavarsány,  
Nyár utca (TSZ udvar)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG DUNAVARSÁNYBAN!

Keresünk rutinos gépjárművezetőt  
(pumix és darus teherautóra)

Belföldi munkára, C+ E kategóriás jogosítvánnyal,  
darukezelő és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal.

Több éves tapasztalattal!

Kiemelkedő fizetés!
Érdeklődni: +36309691124-es telefonszámon 

Önéletrajzokat a dunad2010@gmail.com-ra várjuk!

KARÁCSONYI ÉKSZERVÁSÁR!

Arany-,ezüstékszerek nagy választékban
30-50% kedvezménnyel.

Arany beszámítás 10,000ft/gr
Arany felvásárlás 6,000ft/gr

Vállalunk javítást készítést is.

Dunavarsány Kossuth Lajos utca 36.
Nyitvatartás:  

Kedd, Szerda, Csütörtök 13:00-17:00 
Telefonszám: 0670/319-9461

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÁS

 Szeretnénk felhívni figyelmüket a közelgő ünnepekre való tekintettel, 
hogy Dunaharaszti és Dunavarsány területén, a lakosság által már meg-
szokott módon, az ünnepnapoktól függetlenül, mindig a járatterv szerint 
meghatározott napon szállítjuk el az ingatlanoktól a hulladékot. Tehát 
továbbra sem lesznek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is 
lesz hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik. Továbbá arra is 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. január 8-tól 19-ig terjedő idő-
szakban, az adott ingatlanra vonatkozó hulladékgyűjtési napon, munka-
társaink a járattal együtt gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett 
fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2 mé-
tert, akkor a tűszóródás megelőzése érdekében kérjük, vágják azokat ketté. 

Dunaharasztin működő kihelyezett ügyfélszolgálatunk  
(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) ünnepi nyitvatartása:

2017. december 18., hétfő: 8.00 - 16.00
2017. december 25., hétfő: zárva

2018. január 1., hétfő: zárva
2018. január 8., hétfő 8.00 - 16.00

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.                       Multiszint Kft.  
         Hulladékszállítási közszolgáltató

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM

 Befejeződött a 60+-osok részére szervezett, felhasználói szintű konzul-
tációs számítástechnikai tanfolyam őszi szemesztere. A lelkes résztvevők 
nevében ezúton mondok köszönetet mind a dunavarsányi Önkormány-
zat, mind a Művelődési Ház azon tagjainak, akik részünkre biztosították a 
tavaszi, valamint az őszi hét konzultációt, hogy nyugdíjasként is nyomon 
követhessük a rohamosan fejlődő számítástechnikát.  

Bízunk a tavaszi folytatásban és egy kezdő angol tanfolyam lehetőségében.

Portik Katalin




