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MEGHÍVÓ

A „DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
TECHNOLÓGIÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ 
PROJEKT LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA
A Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, 
Délegyháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Majosháza Község 
Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma 
tisztelettel meghívja az érdeklődőket, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító 
számú projekt keretében szervezett lakossági fórumra.

A lakossági fórum helyszíne: 
Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.

Időpontja:
2018. május 28. 18:00

PROGRAM:

16:30 – 17:00 REGISZTRÁCIÓ
17:00 - 17:10 KÖSZÖNTŐ BESZÉD
17:10 - 17:40 A PROJEKT BEMUTATÁSA
17:40 - KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTUNK.

 Hiába vettem volna az idén egy divatos ta-
vaszi kabátot, nem tudtam volna kihasználni. 
Úgy ránk tört a nyári meleg, hogy a fűtött szo-
bából egyből a vízparton találtuk magunkat. 
A természet pillanatok alatt felébredt álmá-
ból, és egyszerre láttuk virágozni a kora ta-
vasz és a meleg nyár virágait. Mindenki lázas 
munkába fog a háza körül, és tudomást nem 
véve a fagyosszentekkel kapcsolatos népi 
megfigyelések évszázados múltjára, már 
minden palánta a földbe és minden virág 
az ablakba kerül. Örömteli dolog, hogy váro-
sunk virágos és rendezett látványa jó példa 
a kedves lakosoknak, és gyönyörű kerteket, 
udvarokat, ablakokat láthatunk városszerte. 

A szép iránti igényesség persze sok mun-
kával, és az hogy mindig rend legyen, az 
pedig a sok kerti hulladék „eltüntetésével” 
jár. Minden évben kérjük a város kerttulaj-
donosait, hogy felelősen gondoskodjanak 
a levágott fű és sövény zöldjéről, a kikapált 
gazról és az egyéb kerti és konyhai hulladék-
ról. A hulladékelszállító szolgáltató akivel 
szerződést köt, attól minden héten elviszi a 
kitett zöldhulladékot. Az erdőbe kihordani 
továbbra is tilos! Létezik még a komposz-
tálás, valamint a megszárított zöld eltüze-
lése. Felhívom a lakosság figyelmét arra az 
októberi hatállyal életbe lépő rendeletmó-
dosításra, amelyben Dunavarsány Képvi-
selő-testülete megszüntette a keddi napo-
kon a tűzgyújtás lehetőségét, és már csak 
a pénteki napokon lehet az ingatlanokon

belül tüzet gyújtani. A jó idő meghozta a 
tűzgyújtási kedvet is, csak sajnos sokan nem 
tudják, vagy nem akarják tudni, hogy már 
csak egy napon lehet a várost „felfüstölni”. Ez 
most viccesen hangzik, de minden héten ka-
punk bejelentést (nem pénteken!) égetésről. 
A legrosszabb az, ha valaki nem csak a száraz 
leveleket gyújtja meg az udvarán, vagy a ka-
zánjában éget (nyár van!) olyan anyagokat, 
amelynek az égésterméke a kéményen sűrű, 
fojtó füstként távozik  a szomszédok bosszú-
ságára. Ilyen jelenséget látva a bejelentést 
a Katasztrófavédelemhez kell jelezni, érde-
mes fotót készíteni, amellyel bizonyítható a 
szabálytalanság. Legyünk tekintettel ember-
társainkra és környezetünkre, hiszen a ká-
ros anyagok azt is mérgezik, aki kibocsátja! 

Az mögöttünk és az előttünk álló időszak 
egyaránt eseménydús. A május beköszöntét 
tartalmas programokkal ünnepelte a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár, amelyre idén 
először a civil szervezeteket szólította meg 
egy közös sütős-főzős piknikre. Sokan elfo-
gadták a felkérést és egy jó hangulatú, sok 
helyi fellépővel gazdagított, májusfa állító 
nap volt. Örülök, hogy a különböző szerveze-
tek első kérésre részt vettek az eseményen, 
hiszen (a későbbiekben olvasható) a Képvise-
lő-testület, a Humánpolitikai Bizottság elbí-
rálása alapján az idén is több millió forinttal 
támogatja a helyi egyesületeket. Rendhagyó 
módon először ebben az évben a támogatá-
si szerződéseket egyszerre, kis vendéglátás

keretei között írták alá a megjelentek. Számí-
tunk a civiljeinkre, szeretnénk ha minden vá-
rosi rendezvényen képviseltetnék magukat. 
Az anyák napja nem csak a helyi esemé-
nyek naptárában szerepel, hanem az egész 
világon ilyen tájt ünneplik az édesanyákat, 
nagymamákat. Május 6-án,  szinte már ha-
gyományosan köszöntötte a MISA Alapítvány 
a nyugdíjas klubokkal együtt, egy kedves 
műsorral és virággal az anyákat. Jó, ha van 
akitől ilyenkor egy szál virágot kapunk, de 
elég ha megölel a gyermekem és azt mond-
ja „jó, hogy vagy anya”, de a legjobb, hogy 
kicsinosítom magam és egy virággal a ke-
zemben az Édesanyámat köszönthetem fel.

„Nem bánom ha korhol, nem bánom ha zsémbes.
Néha pedig fáraszt, egyenesen rémes!
De amikor elmegy, vágyódom utána,

„öregedő” gyermek kapaszkodó vágya.
A hangom elakad, a torkom kiszárad,
Ilyennek szeretem szerető Anyámat.”  

(János Árpád)

A város legnagyobb és leghosszabb időinter-
vallumú eseménye a Dunavarsányi Napok. A 
mindennapos programsorozat a gyermek-
nappal kezdődik, és a nemzeti összetartozás 
napjára való emlékezéssel zárul. Mondha-
tom, minden nap történik majd valami. Ne 
hagyják ki, jöjjenek és szórakozzanak jól ve-
lünk együtt.

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

MEGHÍVÓ

A „DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE”  
CÍMŰ PROJEKT LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA

A Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkor-
mányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma tiszte-
lettel meghívja az érdeklődőket, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú projekt keretében szervezett lakossági fórumra.

A lakossági fórum helyszíne Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.). Időpontja: 2018. május 28., 18:00.
Program:16:30 – 17:00 regisztráció; 17:00 - 17:10 köszöntő beszéd; 17:10 - 17:40 projekt bemutatása;17:40 kérdések és válszok.

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTUNK.



4 5ÖNKORMÁNYZAT ——  ÖNKORMÁNYZAT

A 2018. április 20-ai rendkívüli  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület „az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
tárgyú pályázatra pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül 
a felelős miniszterhez. Fejlesztési célként a Gömöry 
Ferenc utca (4667 hrsz, 4636 hrsz, 4603 hrsz, 4568 
hrsz, 4533 hrsz), a Búza utca – Bajcsy-Zsilinszky utca 
– Vörösmarty utca közötti szakasz (3603 hrsz, 0135/3 
hrsz, belterületbe vonás után 3701 hrsz), valamint a 
0132/21 és 0132/13 hrsz, belterületbe vonás és te-
lekalakítás után 3702/2 hrsz Habitat utca felújítását 
jelölte meg. Fejlesztési céljának bruttó beruházási 
összköltsége 171.547.998 forint, mely 30 % mér-
tékű önerejét bruttó 51.464.399 forint összegben 
a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatal-
mazta a Polgármestert a pályázat benyújtására, vala-
mint a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megbízta a pályázat benyújtá-
sához szükséges pályázati dokumentáció összeállí-
tásával Kánai Gergely egyéni vállalkozót 380.000 
forint + Áfa összegben a pályázatban történő elszá-
molással. Kötelezettséget vállalt a pályázat nyertes-
sége esetén a pályázattal elnyert támogatás 2,5%-a, 
maximum bruttó 3.002.090 forint erejéig Kánai 
Gergely egyéni vállalkozó sikerdíjazására, a pályázat 
pozitív támogató döntéséről szóló kiértesítést köve-
tően, a 2018. évi költségvetés Számlázott szellemi 
tevékenység rovat terhére. Felhatalmazta a polgár-
mestert a megbízási szerződés aláírására, valamint 
a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület kezdeményezte a 0132/22 hrsz-ú, 
legelő művelési ágú, 3335 m² területű, a Magyar 
Állam tulajdonában lévő ingatlan megvásárlását a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
21. §-a alapján. Felkérte a polgármestert, hogy in-
gatlanforgalmi értékbecslés elkészítését követően, 
maximum 1 millió forint összeg erejéig az ingatlan 
adásvételi szerződésének megkötéséhez a szükséges 
lépéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. Az adásvé-
teli szerződés megkötésének fedezetét a 2018. évi in-
gatlanvásárlások költséghely biztosítja. Felhatalmazta 
a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

A képviselő-testület hozzájárult a 335/2018. mun-
kaszámú, 0135/3 hrsz-ú kivett közút, a 336/2018. 
munkaszámú, 0132/13 hrsz-ú szántó, 0132/21 hrsz-ú 
legelő és szántó, a 337/2018. munkaszámú, 0132/22 
hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú legelő művelési ágú 
ingatlanok belterületbe vonásához, és felkérte a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány, 3701, 
3702, 3703, 3704 helyrajzi számú ingatlanok meg-
osztását.

A 2018. április 24-ei rendes  
képviselő-testületi ülés határozatai

Elfogadták a Dunavarsányi Rendőrőrs 2017. évi tevé-
kenységéről szóló szakmai beszámolóját.

Elfogadták a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal és az Önkormányzat költségvetési intézményei, 
nemzetiségi önkormányzatok és gazdasági társaság 
2017. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól 
szóló éves ellenőrzési jelentést.

Elfogadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2017. 
évben a családi bölcsődében végzett tevékenységére 
vonatkozó szakmai beszámolóját.

Elfogadták az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató 
Kft. 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Elfogadták a Medical-Provisor Kft. Központi Orvosi Ügye-
let Kft. 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmá-
nyokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 
35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján 
pályázatot írt ki a pályázati felhívás szerint. Felkérte 
a polgármestert, hogy a felhívást és a pályázati adat-
lapot a helyben szokásos módon jelentesse meg.

A képviselő-testület a „Dunavarsány, szennyvíz nyo-
móvezeték felbővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: MO-
MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.) ajánlata 
érvényes, Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharasz-
ti, Somogyvári u. 27.) ajánlata érvényes, Hegedüs és 
Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) aján-
lata érvényes, Thermin Kft.(2800 Tatabánya, Táncsics 
Mihály u. 1/e.) ajánlata érvényes, „Kapacitás 2018” 
Konzorcium” (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
ajánlata érvényes. Ajánlatkérő a többváltozatú ajánla-
tok közül az alternatív műszaki megoldásra benyújtott 
ajánlatok alapján végezte el a bírálatot. A legjobb ár-ér-
ték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a „Kapacitás 
2018” Konzorcium” tette. Az eljárás eredményes volt. 
Az eljárás nyertese a „Kapacitás 2018” Konzorcium”.  
A képviselő-testület a beruházás műszaki ellenőri fel-
adataival az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft-t (2314 Ha-
lásztelek, Katona J. u. 45.) bízta meg, nettó 4.500.000 
Ft összegben a 2019. évi költségvetés terhére. A kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállal-
kozási szerződés és a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának 30/2017. (II. 14.) számú Képvise-
lő-testületi határozattal elfogadott Közbeszer-
zési Szabályzatát 2018. április 25-ei hatállyal 
hatályon kívül helyezte. 2018. április 25-ei hatályba-
lépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új köz-
beszerzési szabályzatát megalkotta, és felhatalmazta 
a polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására.

A képviselő-testület a HYDRO-AGRO-BAU Kft. (2336 
Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.) vállalkozóval kö-
tött, a "Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád 
utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, szennyví-
zelvezetési problémáinak rendezése, a rendelkezésre 
álló dokumentációk alapján (T-53/2016, T-54/2016), 
a kiviteli tervek elkészítésére, a kivitelezés elvégzése” 
tárgyú szerződés módosítását elfogadta. Felhatalmazta 
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására nettó 
21.494.650,- forint összegben, amely összegből a nettó 
13.494.650,- forint még ki nem fizetett összeg a 2018. 
évi költségvetés felújítások költséghelyén biztosított.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakossági 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról 
és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatainak ellentételezéséről szóló „Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatása” tárgyú a víz-
gazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági 
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben, 2018. április 5-én elfogadott pályá-
zatára támogatási igényt kívánt benyújtani a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül 
a felelős miniszterhez. Kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve 
a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amor-
tizációt a vízi közmű felújítására, pótlására, a fejlesz-
tési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

A képviselő-testület hozzájárult az Önkormányzat és a 
Resonator Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) fe-
lek által kötött, 2016. november 14. napján kelt telepü-
lésrendezési szerződés rendelkezéseinek megfelelően, 
a nyilatkozatra tekintettel a Szerződésből eredő jogo-
sultságok és kötelezettségek a Nyugati Lakópark Fej-
lesztő Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhely: 2336 
Dunavarsány, Rét utca 5.; továbbiakban: Nyugati Lakó-
park Fejlesztő Kft.) történő átruházásához. Támogatta a 
Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. kérelmező – és egyben 
a Cél megvalósítója – által benyújtott és bemutatott 
kezdeményezést a Szerződés módosítására. Felhatal-
mazta a polgármestert a településrendezési szerződés 
módosítására tett javaslatok beépítésével az egységes 
szerkezetbe való foglalására irányuló egyeztetés le-
folytatására és a szerződés aláírására. Felhatalmazta a 
polgármestert a körzeti földhivatal által záradékolt vál-
tozási vázrajz és telekalakítási dokumentáció benyújtá-
sát követően, 4.800.000,- Ft erejéig, a változási vázrajz 
szerint kialakuló Dunavarsány, 4672/1 hrsz-ú ingat-
lanra első ranghelyű jelzálogszerződés megkötéséhez 
az egyeztetés lefolytatására és a szerződés aláírására.

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság ja-
vaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány prog-
ramjaira 650.000 Ft, azaz hatszázötvenezer forint 
támogatást ítélt meg a 2018. évi költségvetés civil 
szervezetek működési támogatása előirányzat ter-
hére, azzal, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 
2019. január 15. napjáig kell elszámolni és a támo-
gatási összeg felhasználása, illetve az összeggel való 
elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javas-
latára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért 
Alapítvány programjaira 100.000 Ft, míg működésére 
100.000 Ft, támogatást ítélt meg a 2018. évi költségve-
tés civil szervezetek működési támogatása előirányzat 
terhére, azzal hogy a támogatási összeggel legkésőbb 
2019. január 15. napjáig kell elszámolni és a támo-
gatási összeg felhasználása, illetve az összeggel való 
elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság ja-
vaslatára a Dunavarsányi Katolikus Templom Felújí-
tása Alapítvány programjaira 385.000 Ft támogatást 
ítélt meg a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 
működési támogatása előirányzat terhére azzal, 
hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2019. ja-
nuár 15. napjáig kell elszámolni és a támogatási 
összeg felhasználása, illetve az összeggel való el-
számolás a támogatási szerződés szerint történhet.

A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a „civil pályázat”-ra elkülönített összeg-
ből fennmaradt 200.000 Ft-ot átcsoportosította a 
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2018. évi 
tevékenységének támogatására, és felhatalmazta 
a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület elfogadta a DPMV Zrt. 2017. évre 
vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Zárt ülés: 

A képviselő-testület a Dunavarsány Közszolgálatáért 
kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) 
számú önkormányzati rendelet alapján döntött a „Duna-
varsány Közszolgálatáért kitüntető cím” 2018. évi ado-
mányozásáról. A kitüntetés a Dunavarsányi Napok prog-
ramsorozat keretében kerül ünnepélyesen átadásra.

A 2018. május 8-ai rendes  
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület elfogadta a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló 2017. évi beszámolóját.

A testület megismerte és elfogadta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. mérlegét, eredmény-kimutatását, 
kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést.

A képviselő-testület a „Dunavarsány, Epres utca és 
térsége ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú, a Kbt. 115. § 
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívását elfogadta, és megbízta a „Duna-
varsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG 
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t nettó 500.000 
Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely 
terhére. Felhatalmazta a polgármestert a megbízá-
si szerződés aláírására. Meghívta ajánlattevőnek az 
alábbi cégeket: DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfe-
hérvár, Bakony u. 6.), Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 
Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), KONSTRUKTOR 
Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.), MO-MI 
BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.), Sárép-
szer Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.)

A testület a Dunavarsány 680 hrsz-ú, természetben 
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. szám alatti in-
gatlanon lévő, az oktatási célú épülettel egybe épített 
szolgálati lakás szolgálati lakás jellegét megszüntette, 
és az ingatlanrészt a Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ vagyonkezelésébe adta oktatási célú haszno-
sításra 2018. június 1. napjától, egyben tulajdonosi 
hozzájárulását adta az oktatási célú átépítésre, a Szi-
getszentmiklósi Tankerületi Központ teljes költségvi-
selése mellett. Felhatalmazta a polgármestert a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központtal kötött,ingyenes 
és osztott használati és költségmegosztási szerződés 
négyzetméter alapú megosztási arányainak felülvizs-
gálatára, és ha szükséges konszenzusos módosítására.  

Felhatalmazta a polgármestert a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött, 
a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolára 
vonatkozó vagyonkezelési szerződés, illetve a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központtal kötött Ingyenes 
és osztott használati és költségmegosztási szerződés 
módosításának aláírására, utólagos beszámolási köte-
lezettség terhe mellett.

A testület felhatalmazta képviseleti mandátummal 
Gergőné Varga Tünde polgármestert a DPMV Zrt. 
2018. május 23-án tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

Rendeletek:

A Képviselő-testület megalkotta

az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fize-
tendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló 9/2018. (IV. 
25.) önkormányzati rendeletét

a Dunavarsány Város Önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló 10/2018. (V. 9.) önkor-
mányzati rendeletét,

a szociális rászorultság alapján megállapítható pénz-
beli és természetbeni ellátásokról szóló 11/2018. (V. 
9.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu 
honlapon.

Folytatás az 5. oldalon.

Folytatás a 4. oldalról.

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

KÉTSZERES ÖRÖM

TÁJÉKOZTATÁS AZ UTÓLAGOS KÖZMŰ CSATLAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKÉRŐL

 Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2016. (XII.14.) számú rendeletében határozta meg az utólagos közmű csatlakozások rendjét 
és a fizetendő hozzájárulás mértékét, ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén 150.000,- Ft/1 m³/nap összegben, szennyvíz törzshálózatra történő 
csatlakozás esetén 170.000,- Ft/1 m³/nap összegben. 

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Polgárokat, hogy az ivóvíz és szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás díja városunkban a képviselő-testület 
döntése alapján nem emelkedik.   

Az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján 
határozta meg Önkormányzatunk. Az utólagos rácsatlakozási hozzájárulást minden ingatlantulajdonos (ide nem értve a társulati érdekeltségi hozzájá-
rulással érintett ingatlanok tulajdonosait) köteles megfizetni minden rendeltetési egység után. A törvény és így az önkormányzati rendelet nem 
tesz különbséget magánszemély és gazdasági társaság, illetve a kis- és közepes vállalkozások között, ezért az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulást valamennyi rendeltetési egység után meg kell fizetni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. április 24-én az Epres utca és térsége új gravitációs szennyvízcsatorna hálózat próbaüzeme befejező-
dött, ezért azt üzemeltetésre átadtuk a DPMV Zrt.-nek. Az érintetett lakosoknak mostantól van lehetősége a víziközmű-hálózatra történő utólagos rá-
csatlakozást kérelmeznie. A beruházással érintett ingatlanokon az új ivóvíz- és szennyvízrákötések esetében a DPMV Zrt., mint Szolgáltató és mint 
Dunavarsány Város ivóvíz- és szennyvíz vagyonának kezelője adja meg hozzájáruló nyilatkozatát abban az esetben, amennyiben az ingatlan tulajdono-
sa igazolta az utólagos közmű rácsatlakozási hozzájárulás megfizetését. Amennyiben az új rákötés közutat vagy közterületet érint, úgy Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX.09.) számú rendeletében foglaltak alapján, a helyi 
közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályai szerint Önkormányzatunktól közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megkérése szükséges. 
Ezt a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályán tehetik meg ügyfélfogadási időben hétfőn 13:00-17:00 óra, szerdán 
08:00-12:00 és 13:00-16:00, pénteken 08:00-12:00 óra között. Az utak beruházás előtti állapotra való helyreállítása 2018. május 31-ig befejeződik.

A beruházással reméljük, hogy sok-sok család élete komfortosabbá válik.

Keresztesi Balázs
alpolgármester 
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
júniusban 

JÚNIUS 5.: Szent Bonifác püspök és vértanú. Angliában született, a Winfried nevet kapta a kereszt-
ségben. A Szent Benedek rendbe lépett, a germánok megtéréséért sokat fáradozott társaival.Sokat 
dolgozott az egyházkormányzat megszervezésében Bajorországban, Hessenben és Türingiában. 
Mainz püspöke és Germánia apostola lett. 754. június 5-én a bérmálás kiszolgáltatására érkezett, a 
püspököt és társait a pogányok megtámadták. „El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk, hogy fegyvert 
hozzunk, hanem békét!” Isten megmenti lelkünket. Legyetek bárak és hősök, jöjjetek velem a halál-
ba!” Halálosan megsebesítették őket, együtt lettek vértanúk. Szent Bonifác sírja Fuldában található.

JÚNIUS 6.: Szent Norbert püspök. A Rajna vidéki Xantenben született 1080 körül. Kanonok lett, 
megtérése után (1115-ben) lemondott birtokairól, szerzetes lett. Szigorú életformát alakított ki, 
követőivel a Prémontré völgyében megalapította a lelkipásztorkodó kanonokrendet, a premont-
reiek rendjét. 1126. tavaszán megkapta rendjének jóváhagyását, majd Magdeburg érsekévé vá-
lasztották. 1134-ben halt meg. Amikor a város protestáns lett, holttestét Prágába, a városhegyen 
épült kolostorba vitték.

JÚNIUS 9.: Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító. Niszibisz 306. - Edessza, 373. június 9.  
Efrém (Mor Afrem Suryoyo) Niszibiszben született. A leírások szerint édesanyja keresztény volt, 
édesapja pogány pap. Efrém az antik pogányság korában élt. Az Egyházban az arianizmus okozott 
nagy károkat. 363-ig a római és a perzsa birodalomban a háborúskodás nagy megpróbáltatásokat 
okozott mindenki számára. Tizennyolc éves korában keresztelkedett meg, a város püspöke mellett 
maradt. Az iskola első tanára lett, elsősorban a Szentírás könyveivel foglalkozott. Az oktatás mel-
lett irodalmi tevékenységet is folytatott. Amikor a perzsák elfoglalták Niszibiszt, Edesszába vonult 
vissza. Hamarosan itt is tanítani kezdett. Csak diakónus volt, nagyra becsülték jámbor életéért. A Szent-
írás magyarázata, himnuszai és hitvédelmezői írásai kiemelkedő alkotások. A szír irpodalom legna-
gyobb egyénisége ebben a korban. 1920-ban XV. Benedek pápa emelte az egyháztanítók sorába.

JÚNIUS 11.: Szent Barnabás apostol. Zsidó származású, elsők között keresztelkedett meg. 
Nevének jelentése: buzdítás, vígasztalás fia. Egyike volt azoknak, akik részt vettek a fiatal 
Egyház életében, de nem tartozott a tizenkét apostol közé. Evangélium hirdetésével Ant-
iochiában kapott megbízatást, társa lett Pál apostolnak. Az apostoli zsinaton résztvett, Cip-
rus szigetén apostolkodott haláláig. János és Márk kapcsán Barnabásnak vitája támadt Pál 
apostollal. Pál nyers viszonya Márkhoz a későbbiekben változott. Barnabást a hagyomány 
szerint Szalamiszban megkövezték. A bizánci és a szír egyház is ezen a napon ünnepli őt.

JÚNIUS 13.: Páduai szent Antal áldozópap és egyháztanító. Lisszabonban 1195. augusztus 15-
én született előkelő vallásos család első gyermekeként. Édesapja Martino Alfonso de Buglioni 
királyi lovag, édesanyja Maria Tarasia Taveira volt. Gyermekük a keresztségben a Fernando nevet 
kapta. Tizenöt évesen belépett az Ágoston rendi szerzetesek közé. Amikor az első ferences vérta-
núk holttestét hazahozták Marokkóból, hatással volt rá és ő is belépett rendjükbe. Ekkor vette fel a 
Remete Szent Antal iránti tiszteletére az Antal nevet. Betegsége megakadályozta, hogy Marokkó-
ba menjen, így Itáliába került. Szent Ferenc Bolonyába küldte, itt rendi növendékek tanítója lett. 
Prédikációit emberek sokasága hallgatta. A szegények mellém állt, fellépett a jogtalanság 
ellen. 1231-ben Paduában tartott nagyböjti lelkigyakorlat, felrázta a várost lelkileg is. Alap-
elve: „A prédikációnak le kell szállnia az emberekhez, majd fel kell emelkednie, hogy az el-
esett embereket magával emelje.” A betegség teljesen felemésztette egészségét, fiatalon, 
harminchat éves korában fejezte be földi életét. Csodák és imameghallgatások igazolták 
életszentségét. IX. Gergely Spoletóban halála után tíz hónappal - 1232. május 30. - szentté 
avatta. Szinte minden templomban megtalálható a szobra. A ferences templomban Szent 
Antal ájtatosságot végeznek keddenként és életének egy-egy eseményéről elmélkednek.

JÚNIUS 24.: Keresztelő Szent János születése. Az angyali üdvözlet előtt hat hónappal az Úr 
elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariás paphoz, hogy 
közölje az örömhírt, János születését. János hat hónappal volt idősebb Jézusnál. A nyugati egy-
ház karácsony előtt hat hónappal ünnepli a legnagyobb próféta születését. Ő nemcsak meghir-
dette, hanem meg is mutatta kortársainak az üdvözítőt, az Isten Bárányát. Szent János polylitur-
gikus ünnepléséről - vigília és két kise - az V. századi Sacramentarium Leonianum tanúskodik.

Józsa Sándorné 
hitoktató

A szent nyelvtudás 
„…megteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni…”

Olvasandó Ap. Csel. 2,1-20.

Még 30 évvel ezelőtt is különleges kiváltságnak és adottságnak számított, ha valaki több 
nyelven beszélt Magyarországon. Irigyeltük a hollandokat, németeket, svédeket, akik már ak-
kor szinte mind beszéltek jobban vagy kevésbé angolul, ami egyrészt annak volt köszönhető, 
hogy ezek a nyelvek hasonlítanak egymásra, másrészt pedig a kommunikációjuk zavartalan, 
vasfüggöny nélküli volt. Nem irigyeltük az elszakított országrészben lakó magyar testvéreinket 
általában, de elismertük, hogy előnyt jelentett számukra, hogy beszélik az anyanyelvüket és 
beszélik az állampolgársági nyelvüket, például a románt, a szerbet vagy szlovákot is. A nyelv-
tudás hatalom. Lassacskán mi is felnövünk erre a szintre és a mai fiatalok egyre inkább elbol-
dogulnak a némettel vagy angollal, ami nélkül szinte nem is nagyon lehet fejlődésre gondolni. 

Azonban ne feledjük: az idegen nyelvek tudásánál van egy sokkal nagyobb hatalom, a pünkösdi 
szent nyelvtudás. Annak a nyelvnek a tudása, amelyet a másik ember megért és komolyan vesz. 
Ami nem konfliktust teremt, hanem harmóniát. 

Az első Pünkösd a nagy, csodás pillanatoknak, jelenségeknek a napja volt, ahol nyilvánvaló-
vá lett az isteni Lélek jelenléte. Sok furcsaság történt: lángnyelvek, furcsa hangok, továbbá az 
addig megszólalni is bátortalan tanítványok olyan nyelveken beszéltek, amit mindenki értett, 
pedig soknyelvű közösség volt együtt etc. Mint ha az évezredekkel azelőtti, bábeli toronyépítés-
nek az ellenkezőjét élték volna át. Akkor ott az egynyelvűek nem értették egymást, itt pedig a 
soknyelvű népség érti a tanítványokat. Akkor nem értették egymás, akik ugyanúgy beszéltek, 
most pedig értik egymást, akik másként beszélnek. Egy kivételes közösség jött létre az első Pün-
kösd alkalmával, amelynek kivételességét az adta, hogy nem emberi érdek, sőt nem is emberi 
érték volt a közösség alapja, hanem az Isten átformáló ereje, Isten közbeszólása. Így közösség-
be kerültek azok, akiknek lelkét, nyelvét, fülét és értelmét a Szentlélek irányította. Azok kerül-
tek közösségbe, akiket megérintett a Szentlélek. Ma is erre van szükségünk! A jó hír pedig az, 
hogy van erre lehetőség is. A Szél ma is fú, de a vitorlaszövés és vitorlakezelés a mi feladatunk… 

Minden ünneplés arról szól, hogy belehelyezkedünk, részesévé válunk az aktuá-
lis csodának. Karácsonykor átéljük, hogy a mi számunkra is megszületik az isteni sze-
retet. Nagypénteken, akiben még van egy minimális szégyenérzet, még sírni is tud 
az emberi gonoszságon. Húsvétkor pedig nem a tojásból kikelő nyúlnak örülünk, 
hanem az élet győzelmének a halál fölött. A mi életünk győzelmének a mi halálunk fölött. 

És eljött a Pünkösd napja, amikor pedig egy szent nyelvtudás lehet a mienk, ha be-
leéljük magunkat a csodába. Abba a csodába, hogy a Szentlélek szele megérint ben-
nünket is és átformálja gondolatainkat, érzékennyé tesz az Isten iránt és együttér-
zővé az embertárs iránt. És ha ez megtörténik, nem csodálkozunk, ha valaki köszön 
nekünk és nem megy csodaszámba, ha mi köszönünk (előre) másoknak. Mert ezzel kezdődik 
az, hogy nem csak a magamét fújom, hanem a másikéra is figyelek. Sőt, lehet megérteni 
dolgokat, eseményeket és embertársakat anélkül, hogy egyetértenénk velük, de ha kellő 
mélységbe/magasságba jutunk a pünkösdi csodában, akkor az egyetértésig is eljuthatunk. 

Eddig a bábeli átokban éltünk, mint a politikai és gazdasági élet érdekellenfelei, nagyon 
sok család, nagyon sok közösség, az óvodai értetlenkedéstől a világ pusztulásával fenye-
gető értetlenkedésekig. A csoda azonban nincs történelemhez kötve. Lehet Pünkösdünk, 
lehet csodánk, lehet értésünk, megértésünk és egyetértésünk is, ha a Szentlélek meg-
érintő kegyelmét kérjük, fogadjuk és továbbítjuk. Legyen ilyen Pünkösdünk, azt kívánjuk!

A Presbitérium

A Református Egyház és az SDG Közösség eseményei

Május 19., 18:00 Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet
Május 20., 10:00 Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével
Május 21., 10:00 Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével
Május 21., 18:00 Pünkösdi koncert a Majosházi Hospice Ház javára 50 tagú  
  amerikai egyetemi kórus és zenekar előadásában
Május 27., 10:00 Szentháromság-vasárnapi istentisztelet,   
  részvétel a Hősök-napi megemlékezéseken
Június 3., 10:00 Városnapi istentisztelet, cserkészima,
 14:30 Cserkész-fogadalomtétel a Cserkészháznál
Június 17., 10:00 Ünnepi istentisztelet a szerbiai/szerémségi Szávaszentdemeteri   
  Magyar   Kulturális Egyesület Népdalkörének föllépésével 
Június 18-22., Alkotótábor gyermekeknek-felnőtteknek a Soli Deo Glória KH-ban.

az SDG Közösség vezetősége és a Presbitérium

www.dunavarsanyireformatusok.hu 
www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd 
gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja.”

Mt (6:34)

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

TAVASZI FÉNY

 Mostanában elég sokat süt a nap. Ez 
jó dolog, mert vidámabbak vagyunk, 
hosszabbak a nappalok, melegebb 
van. Jobban érezzük magunkat a ta-
vaszi fényben, mint a téli sötétségben.

Észrevettem egy negatív oldalát is 
a napsütésnek és a fénynek, még-
pedig azt, hogy minden kosz meg-
látszik. Mindenen, amire a nap rá-
világít, látszik, hogy koszos vagy 
tiszta. Ebben az időszakban sokkal 
többet takarítok, portalanítok, mert 
nem bírom nézni, hogy koszosak 
a dolgok. Télen a sötétben ez nem 
látszott, most pedig minden meglát-
szik. Mindent átjár a fény és átvilágít.

Erről az jutott eszembe, hogy én is így 
vagyok azzal, ha Isten közelébe kerü-
lök. Ha Isten rávilágít az Ő szentségé-
vel és tisztaságával az életemre, azon-
nal látszik a kosz, a por. Látszanak a  
rossz tulajdonságaim, hibáim és 
megint hoznom kell a porrongyot 
- csak most a lelki porrongyot, ami 
a bocsánatkérés, az ima, és le kell 
törölnöm a koszt. Másképp nem 
tűnik el. El is mehetek Isten köze-
léből, de akkor megszűnik a fény, a 
melegség, a szeretet, a védelem. In-
kább maradok és takarítok. A fény-
ről eszembe jutott egy régi történet.

Egyszer egy kisfiú elment az apukájá-
val a templomba. Napsütéses nap volt 
és a templomba beragyogott a fény. A 
fiú észrevette, hogy a templom üveg-
ablakán emberi alakok vannak, aki-
ket megvilágít a nap. Nagyon tetszett 
a látvány a fiúnak és meg is kérdezte 
az apukájától, hogy kik azok az embe-
rek. Azt a választ kapta, hogy ők Jé-
zus tanítványai. Hazaérve az anyukája 
megkérdezte, hogy mit látott a temp-
lomban, a fiú azt felelte, hogy a tanítvá-
nyokat. Az anya erre visszakérdezett: 
„És kik azok a tanítványok?”A fiú azt 
felelte:” Azok, akiken átragyog a fény.”

Ha kitakarítjuk Isten segítségével az 
életünket, rajtunk is átragyoghat az Ő 
fénye.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
 A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány a nyugdíjas 
klubok vezetőivel és a művelődési ház dolgozóinak közreműködésé-
vel nagy sikerű műsort szervezett az Anyák Napja alkalmából a Petőfi 
Művelődési Házban május 6-án. A rendezvény az óvodások Katica cso-
portjának megható műsorával kezdődött, a felkészítő pedagógusok: 
Cseszkóné Lázár Anikó és Csűrös Erika voltak. Ezt követően Bainé Kiss 
Hermina két megzenésített verset adott elő, majd a Csujjogató Tánc-
egyesület két tagja: Havasi Napsugár és Cs. Horváth Milán egy szép 
táncszámmal szórakoztatta a közönséget. A táncot betanította: Gárdo-
nyi Adrienn. A program egy szavalatot követően a délegyházi kórus 
nagyon szép dalaival folytatódott, majd a záró részben a dömsödi Ju-
és Zsu együttes megható műsorát láthattuk és hallhattuk. A rendez-
vény végén minden résztvevőtől egy-két szál virággal köszöntünk el.

Dr. Gligor János szervező

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉLOZTATÁS: A „MISA” Alapítvány által működtetett 
Foglalkoztatási Klub május 8-án megtartotta az összejövetelét. Mivel 
többen kérték, így a következő hónapban, vagyis június 5-én , kedden 
is lesz foglakozás 14 órai kezdettel a művelődési házban. Minden ér-
deklődőt szeretettel vár a klubvezetőség.

SZŰRŐVIZSGÁLAT 
HÖLGYEKNEK

 Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető 
halálozást tekintve az Európai Unió egyik legkedve-
zőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a 
méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas, 
évente közel 400 nőt veszítünk el, annak ellenére, 
hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismeré-
sével és kezelésével a betegség gyógyítható. Váro-
sunkban már negyedik éve térítésmentesen igénybe 
vehető a védőnői méhnyakszűrés. Tegyen az egész-
ségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen önmaga 
és családja érdekében! Jelentkezni lehet Fonyóné 
Tóth Cecília védőnőnél a 06-20 266-4332 telefon-
számon, vagy a cilif71@gmail.com e-mail címen.

Dunavarsány Város Önkormányzata

AZ 1270.SZ NAUTÍLUS VÍZICSAPAT  
NYÁRI PROGRAMJAI

 A nyári nagy túránkon terveink szerint a Bala-
ton déli partját eveztük volna végig, de technikai 
okok miatt Rajkától–Győrig fogunk evezni a Mo-
soni-Dunán. A túra június 30-tól július 6-ig tart. 
Az idei év külföldi felfedező túrája a Vltaván lesz 
Csehországban. A túra nehézségi  foka miatt csak 
gyakorlott túrázók jelentkezését várjuk a július 
25-29 közötti útra. Augusztus 13-17-ig napközis 
tábort szervezünk a csónakházban. Az evezések 
szünetében más sportágak (pl: falmászás, asztali-
tenisz, Íjászat stb.) kipróbálására és kézműveske-
désre is lehetősége lesz a résztvevő gyerekeknek. 
A tábor díja 12000 Ft/fő, testvéreknek 10000 Ft/fő.

Augusztus 24-26-ig harmadik alkalommal szervez-
zük az Apa-lánya vízitúrát, amely teljesen önellátó. A 
túra nehézségi fokát nem emeli, hogy a Kvassay-zsi-
lip felújítás miatt zárva lesz. Nosztalgia-túrának szán-
juk és a régi túrázókat is várjuk!

Szeptember 14-16 között a gemenci erdő szépsége-
iben gyönyörködhet az, aki velünk tart. A vízi túráin-
kat október 6-án az Által-éren fejezzük be, ide is csak 
tapasztalt túrázókat hívunk! A túrákról, azok pontos 
időpontjáról a nautilus1270@gmail.com e-mail 
címen az egyesület honlapján www.nautilus1270.
hu és a www.facebook.com/1270nautilus/ ol-
dalon szerezhetnek információt az érdeklődők.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Mély fájdalommal búcsúzik élettársa Kácsor Jó-
zsefné és köszönetet mondunk mindazoknak 
akik Kácsor Mihály temetésén részt vettek, és 
gyászunkban osztoztak.  

„Gyászoló család”
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További képek a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.

CIVIL PIKNIK ÉS SZERENÁDOZÓ UTCABÁL

További képek a Facebook/dunavarsanyhivatalos weboldalon.

ÁRPÁD BÁL

KÖLTÉSZET NAPJA
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MINDEN, AMI EMBERI
Amikor elkezdtük a dunavarsányi képviselőtestület szakmai bizottságairól szóló sorozatot, még éppen, 
hogy túl jutottunk a két önkormányzati választás közötti ciklus félidején – a kérdések tehát az addig eltelt 
időszak eredményeire és a további tervekre vonatkoztak. Havonta jelenik meg a lap, lassan haladtunk – 
ennek eredményeképpen most már a következő önkormányzati választáshoz közeledünk, tehát itt az ideje 
a számvetésnek, az elvégzett munka összegzésének. Így történik ez most is, a Humánpolitikai Bizottság 
esetében. Rovatunk vendége az elnök, Kun László. 

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthető, hogy nincs 
olyan varsányi, aki ne ismerné a két Kun Lászlót, 
apját és fiát. Most a fiatalabbik a beszélgetőtárs, 
vele vesszük számba az elvégzett munkát. Sok volt 
vagy kevés?

 - Bőven van tennivalónk. A „humánpolitika” név az új 
idők kifejezése, még nem mindenki szokta meg – azért 
mondom el, hogy a mi tevékenységi körünkhöz tar-
tozik az egészségügy, az oktatás és a civil szervezetek 
sokasága. Mondhatnám úgy is, hogy minden, ami em-
beri. Vegyük sorra külön-külön! Az egészségügyben 
fájdalmas veszteség ért bennünket, amikor itt hagyott 
Schäffer doktor úr. Manapság nem egyszerű pótolni a 
doktorokat, de nekünk sikerült: betöltöttük a helyét. A 
gyermek-háziorvosi állásra sem akadt sokáig jelentke-
ző, de végül erre is akadt vállalkozó, úgyhogy elmond-
hatom: Dunavarsányon az alapellátás rendben van.  

Nem csekély fegyvertény manapság!

 - Ezért is vagyunk rá büszkék, bár elmondható: csök-
kenőben az orvoshiány, a kormány erőfeszítéseinek 
köszönhetően nemcsak egyre kevesebben mennek el

Magyarországról, hanem egyre többen jönnek vissza 
külföldről és vállalnak újra itthon munkát. Az egész-
ségügyben nem csak a gyógyítás, hanem a megelő-
zés is nagyon fontos, erre szolgálnak a szűrések és 
védőoltások. A védőnői szolgálat működteti a méh-
nyakrák-szűrést, bár egyáltalán nem vagyok elégedett 
a jelentkezők számával, a lehetőséget biztosítjuk. Ami 
a védőoltásokat illeti: a fertőző agyhártyagyulladás és 
egy elsősorban szexuális úton terjedő betegség ellen 
renedelkezésünkre áll a fiatal lányok és fiúk részére a 
védőoltás – itt is jó lenne, ha minél többen élnének 
vele és beadatnák maguknak, mert sokkal egyszerűbb, 
könnyebb, egészségesebb a megelőzés, mint a gyó-
gyítás. Ami az oktatást illeti, ismeretes, hogy kikerült a 
működtetés az önkormányzatok hatásköréből – nálunk 
ezt megelőzően komoly energetikai felújítást hajtot-
tak végre az Árpád Fejedelem Általános Iskolában, 
ez vonatkozott a nyílászárók cseréjére, a kazánok és a 
fűtésrendszer cseréjére és napelemek felszerelésére. 
Nyugodt szívvel adhattuk át az államnak az intézményt 
– mindent megtettük, hogy jó állapotban legyen.

Ha már szóba került az oktatás, az utóbbi időben 
ismét sokan költöznek ki a főváros körüli telepü-
lésekre. Dunavarsány lélekszáma már túllépte a 
nyolcezret. Van elegendő férőhely a szerencsére 
örvendetesen gyarapodó fiatalabb korosztályok 
tagjai számára?

 - Átalakítási tervet dolgoztunk ki: szeretnénk egy új 
könyvtárat létrehozni, ami egyben azt is jelenti, hogy az 
iskolában hely szabadul fel. Ezt a lehetőséget szeretnénk 

új tantermek kialakítására fordítani. A számítások 
szerint egyelőre ez elegendő lesz – a többit majd az 
igények döntik el állami szinten. Az óvoda bővítésére 
is szükség van, ezt sem felejtettük ki a számításból. Vé-
gezetül beszéljünk a civil szervezetekről: városunkban 
köztudottan sok egyesület és civil szervezet működik, 
pezseg az élet. Persze, ez az igényeket, kéréseket ille-
tően is jelentkezik: bár igyekszünk, de nem tudunk 
egyszerre minden kérést teljesíteni. Elmondhatom: 
az önkormányzat harminc millió forinttal támogatja 
a civil szervezeteket, éppen napjainkban folyik a ke-
retek megállapítása. Ha ezen túl vagyunk, akkor az 
eddigi szokásoktól eltérően egy ünnepélyes összejö-
vetelen kapják majd meg a megállapított összeget. 

Elégedett?

 - Az ember soha nem lehet teljes mértékig elé-
gedett, hiszen akkor semmi nem sarkallná új és 
új feladatok elvégzésére. Ezzel együtt úgy érzem, 
bizottsági tagtársaimmal együtt kellően kihasz-
náltuk a rendelkezésünkre álló lehetőségeket és 
igyekeztünk mindent megtenni, hogy a város lakói 
testben és lélekben egyaránt jól érezzék magukat. 
 

Haeffler András

A JELÖLT NEVE JELÖLŐ  
SZERVEZET(EK)

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

1. SZAVAZÓ-
KÖR

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

2. SZAVAZÓ-
KÖR

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

3. SZAVAZÓ-
KÖR

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

4. SZAVAZÓ-
KÖR

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

5. SZAVAZÓ-
KÖR

KAPOTT  
ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT

6. SZAVAZÓ-
KÖR

Varga Imre MUNKÁSPÁRT 2 5 4 7 2 5

Fülöp Noémi Enikő MIÉP 0 1 4 4 2 7

Lukács Gergely Márk NEMZET ÉS BÉKE 2 2 0 0 1 2

Lupa János JOBBIK 158 165 188 172 226 168

Szilvási Zsolt SEM 4 1 1 3 3 4

Hevényiné Danics Nikoletta LMP 28 20 33 27 32 33

Lakatos Bálint HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 0 1 0 0 1 2

Bóna Zoltán FIDESZ-KDNP 328 313 331 351 312 303

Szegedi Péter IRÁNYTŰ 0 0 0 0 0 0

Ketskeméty-Rády Magdolna EGYÜTT 0 0 0 0 0 0

Tótok József MOMENTUM 8 8 9 9 14 13

Stefanik Zsolt MSZP-PÁRBESZÉD 138 149 147 149 185 180

PEST MEGYE 08. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÁS - DUNAVARSÁNY - SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK

A JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES  
SZAVAZAT %

Varga Imre MUNKÁSPÁRT 325 0.52 %

Fülöp Noémi Enikő MIÉP 228 0.36 %

Lukács Gergely Márk NEMZET ÉS BÉKE 108 0.17 %

Lupa János JOBBIK 12 758 20.36 %

Szilvási Zsolt SEM 348 0.56 %

Hevényiné Danics Nikoletta LMP 3 016 4.81 %

Lakatos Bálint HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 61 0.1 %

Bóna Zoltán FIDESZ-KDNP 25 272 40.33 %

Szegedi Péter IRÁNYTŰ 0 0.0 %

Ketskeméty-Rády Magdolna EGYÜTT 0 0.0 %

Tótok József MOMENTUM 1 355 2.16 %

Stefanik Zsolt MSZP-PÁRBESZÉD 19 188 30.62 %

PEST MEGYE 08. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYE

A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE  
DUNAVARSÁNYBAN ÉS A VÁLASZTÓKERÜLETBEN

A PÁRTLISTA NEVE KAPOTT ÉRVÉNYES  
SZAVAZAT %

FIDESZ-KDNP 25 332 40,7%

JOBBIK 13 240 21,28%

MSZP-PÁRBESZÉD 9 549 15,35%

LMP 4 911 7,89%

DK 4 121 6,62%

MOMENTUM 2 420 3,89%

MKKP 1 314 2,11%

EGYÜTT 492 0,79%

MUNKÁSPÁRT 211 0,33%

SEM 131 0,21%

MIÉP 130 0,21%

CSP 126 0,2%

TAM 53 0,09%

KÖZÖS NEVEZŐ 2018 40 0,06%

MCP 23 0,04%

SZEM PÁRT 19 0,03%

KÖSSZ 17 0,03%

NP 16 0,02%

IRÁNYTŰ 15 0,02%

ÖSSZEFOGÁS PÁRT 14 0,02%

REND PÁRT 13 0,02%

MEDETE PÁRT 12 0,02%

EU.ROM 6 0,01%

EGYÉNI LISTÁS

 IDÉN A WILLPOWER TSE KÉPVISELTE VÁROSUNKAT  
A NEMZETKÖZI GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLON SZIGETSZENTMIKLÓSON
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MINDEN, AMI MÚLT
Ha egy látogató akár Kis-, akár Nagyvarsányban járva eltévedne valamelyik kis utcában, csak azt kellene 
tudnia, merre lakik Kohán József – szinte bármiről ad felvilágosítást, olyan jól ismeri a települést. Sőt: 
nem csak egy-egy utcát illetően ad pontos eligazítást, hanem a keresett ház történetét is elmondja. Tu-
lajdonképpen a város valamelyik központi részén, mondjuk a vasúti sorompó és a Petőfi Művelődési Ház 
tájékán a tájékoztató táblák sora helyett elég lenne egyet kitenni „Kohán” felirattal és a megfelelő irányba 
mutató nyíllal – mindenki minden útbaigazítást könnyedén megkaphatna néhány kedves szó kíséreté-
ben. Komolyra fordítva a szót: amatőr helytörténészek, a település múltjának egy-egy szeletére emlékezők 
nagyon sok helyen vannak, de kevesen rendelkeznek olyan átfogó és alapos ismeretanyaggal saját kör-
nyezetüket illetően, mint Dunavarsányban Kohán József. 

Lapunk olvasói minden számban találkozhatnak a 
„Dunavarsány képekben” című összeállítással. Mi-
ért, hogyan kezdte meg a fényképek és történetek 
gyűjtését?

 - Amikor tanítani kezdtem, vagyis 1972-ben csöppen-
tem bele ebbe a munkába. Annak idején a tanulmánya-
imhoz kapcsolódóan elsősorban irodalmi érdekessé-
gek után nyomoztam.  Például Ady Endre látogatásairól 
„A fekete zongora” című híres verse megszületésével 
összefüggésben, Petőfi „Kutyakaparó” című verse okán 
a régi Vendel-szoborral kapcsolatban is találtam helyi 
érdekességeket. Radnóti Miklós egyetlen novellája, az 
„Ikrek hava” részben egy szomszédos kis településen, 
Felsőványon formálódott ottani élményei nyomán, 
és még egy oda  kapcsolódó emlék: a Gellér-tanyán 
nyaralt nagyszüleinél gyakorta Gellér Balázs, József At-
tila „Altató”-jának kis Balázsa. Kisvarsányon születtem, 

1978-ban költöztem Nagyvarsányba, itt vettünk házat 
– kutatni kezdtem az itteni sváb dűlőnevek után, ír-
tam is erről egy cikket 1993-ban az akkori helyi lapba. 
Semmilyen visszhangja nem volt, meg sem köszönték 
– abbahagytam a kutatást, az írást, inkább elektromos 
készülékeket javítottam, azt mindig megköszönték. 
Így is maradt volna, de 2013-ban felkértek, hogy ve-
gyek részt Faragó Károly „Barangolás Dunavarsány 
múltjában és jelenében” című könyvének lektorálá-
sában, ami a félbehagyott kutatásaimra irányította 
a figyelmemet. Megint nekikezdtem, most már van 
visszhangja, érdekes módon a fiatalok körében éledt 
fel elsősorban a múlt iránti érdeklődés. Sokukkal be-
szélgetek építészeti emlékekről, régi utcanevekről, 
a változások hátteréről – a mai Vörösmarty utca pél-
dául ötször változtatott nevet, többek között Horthy 
Miklóstól Somogyi Béláig... Sok más érdekesség is 
felfedezhető: például lélekszámban és területben 
Nagyvarsány a kisebb és Kisvarsány a nagyobb.

Beszéljünk egy kicsit a lapunkban készített saját ro-
vatáról, amelynek címe: „Dunavarsány képekben.” 
Mi indította a kutatásra?

 - Mint korábban mondtam, Kisvarsányban születtem. 
Amikor nyugdíjas lettem, elkezdtem újra bejárni, felfe-
dezni a gyerekkorom helyszíneit, az ismerősnek gondolt 
házakat, utcákat, tereket. Ekkor szembesültem azzal,

hogy mennyi minden változott meg az elmúlt évtize-
dekben – sokszor már az sem jutott hirtelen az eszembe, 
hogy itt vagy ott ki lakott. Volt egy 1920-as térképem, 
azon még jól eligazodtam, de a következő, az 1941-es 
katonai már sokkal pontatlanabb, ezért az 1920 után 
épült házakat, utcákat illetően becsúszik néha tévedés, 
amit azután a következő számban helyesbítek. Vannak 
már segítőim, velük nagyon jó kapcsolat alakult ki, 
elmondják emlékeiket arról, hogy melyik házban ki 
lakott, mit építettek át – így gyűlnek az információk.

Mi a legfontosabb az Ön számára ebben a gyűjtő-
munkában?

 - Az, hogy a lehető legtöbbet rögzítsem, most már 
digitálisan, tehát nem könnyen megsemmisülő papír 
alapú dokumentumokban a jövő számára a múltból. 
Legyen szó egy arcról, egy feledésbe merült foglal-
kozásról, egy épületről – ezek mind-mind fontosak 
az utánunk jövőknek. Ahogy én gyűjtöm és őrzöm 
az emlékeket, úgy hiszek benne, hogy mások majd 
folytatják a munkámat, és ugyanolyan jó szívvel, él-
vezettel osztják meg fiatalokkal és idősebbekkel a 
történeteket, fényképeket, mint ahogy én teszem.
 

Haeffler András

DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Mostani ,,sétám” során gyermekkorom színterének, a kisvarsányi Széchenyi (hajdan gr. Tisza István) utcának 1930-as években épült házaiból mu-
tatok be hetet, majd Nagyvarsányon, felnőttkori életem  színterén, a Bartók Béla (hajdan Iskola) utca 1920-as évekből való épületei közül egyet.

• Az első képen a Széchenyi u. 25. sz. Flóber-, majd Vass Imre-ház látható. Tulajdonosa, Imre bácsi MÁV-jegyvizsgáló, azaz kalauz volt. Mindig virágos  
    kedvvel tért haza a szolgálatból... (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a szomszédos Széchenyi u. 27. sz. Joó Imre-ház. Joó bácsi kiváló cipész volt. A legszörnyűbb állapotú lábbeliket is használhatóvá tudta  
    varázsolni. Még 80 évesen is dolgozott! Rendkívül olvasott, tájékozott ember volt, igazi békebeli mester.  (Fotó: Horváth László) 
• A harmadik felvételen a Széchenyi u. 49. sz. Gábori Imre ház tűnik fel. (Milyen sok Imre lakott errefelé!)  (Fotó: Horváth László)
• A negyediken a Széchenyi u. 51. sz. Tóth Sándor-ház. Lakója Kiskőrösről és Csengődről demizsonokban cipelte a jóféle ,,falmellékit”, hogy jókedvre  
    derülhessenek a saját szőlővel nem rendelkező utcabeliek... (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a Széchenyi u. 53. sz. Szabó Péter-házat örökítette meg. Péter bácsi a falu szigorú tűzoltóparancsnoka volt, legendás történetek  
    keringtek róla. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik a Széchenyi u. 56. sz. Domján József-házat mutatja. Pontosan tudhatjuk, hogy 1936-ban épült, mert az ajtó üvegének fölső részébe bele van  
    gravírozva a tulajdonos monogramja és az évszám! (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotón a Széchenyi u. 57. sz. Végh István-ház tűnik fel. (Fotó: Horváth László)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik felvételen a Bartók B. u. 9. sz. Molnár Ferenc-ház látható. Ma már új épület áll a helyén.  
    (Weinhardt István fényképgyűjteményéből)

Kohán József

1. 3.2.

4. 6.5.

7. 8.

TÁMOGATOTT ÖSSZEG (Ft)
Magányos Időseket Segítő Alapítvány 300 000

Dunavarsányi Református Egyházközség 1 500 000

Dunavarsányi Katolikus Egyházközség 1 500 000

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület 1 000 000

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 700 000

Iskola a Gyermekekért Alapítvány 1 000 000

Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány 600 000

Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért 500 000

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 700 000

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500 000

DTE Sport 15 000 000

Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület 5 000 000

Rákóczi Szövetség 100 000

Balogh Team SKE 300 000

Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi Csoport 500 000

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 550 000

Dunavarsányi Jump Fit TSE 300 000

Dunavarsányiak Független Köre 150 000

Dv-i Katolikus Templom Felújítása Alapítvány 385 000

Dunavarsányi Off-Road Egyesület 200 000

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület 450 000

Cigány Írószövetség 175 000

Csujjogató Táncegyesület 290 000

Everness Senior Egyesület 150 000

Kantátika Férfikar 400 000

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubja 300 000

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 650 000

Lányok Asszonyok Klubja 700 000

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 200 000

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége 200 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 700 000

Magyar Vizsla Klub Egyesület 150 000

Mollissima Női Kar 100 000

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület 350 000

Nemzetőrök Országos Egyesülete 200 000

Soli Deo Glória Közösség 800 000

Találj egy célt! Sportegyesület 150 000

1270.sz Nautilus Vízicsapat 200 000

Venus Rúdsport Egyesület 250 000

Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi Szervezete 300 000

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- és Sportegyesület 700 000

A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
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+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.

• MOBILTELEFON TARTOZÉKOK 
• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK 
• NYOMTATÓK ÉS KELLÉKANYAGOK
• JÁTÉK ÉS SPORT KIEGÉSZÍTŐK 
• BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZÖK
• HASZNÁLT ÉS ÚJ SZÁMÍTÁS-
   TECHNIKAI ESZKÖZÖK   TECHNIKAI ESZKÖZÖK

Megnyitottunk! 
Látogasson el hozzánk, szeretettel 

várjuk üzletünkben!

Nem tudja mit vegyen szeretteinek? 
Ajándékozzon TrendiTel ajándékkártyát! 
Megvásárolható különböző értékben üzletünkben vagy webshopunkban.

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. 
(Posta mögött)

Nálunk bankkártyával 
is fizethet!

Egyedi igényeit, kérdéseit írja meg nekünk, segítünk! 
kapcsolat@trenditel.hu

www.trenditel.hu
Vásároljon kényelmesen online webshopunkban! 

Vegye át nálunk egyedi 
   ajándék-, illetve 
     fotómegrendeléseit 

TrendiTel
Kövessen minket a Facebookon is!

    Szolgáltatásaink:
• mobiltelefon javítás, szerviz
• számítógép és laptop javítás, szerviz
• biztonsági rendszerek kiépítése
• rendszer üzemeltetés
• domain regisztráció
• hosting (web tárhely szolgáltatás)• hosting (web tárhely szolgáltatás)
• voip (internet alapú telefon)

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

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 06/70 203-6341
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14
 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: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
 Doktor János        Nagy István
 06/70 938-2905     06/20 229-9739
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: 29/340-010
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
 06/80 980-030
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 —

MINŐSÉGI KAMERA, ÉS RIASZTÓ RENDSZEREK         
TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. 

Pest megyében ingyenes felmérés. 
Kérem hívjon bizalommal. 

Schleer Ferenc Tel.: 06703648100  
www.sefa.hu 

A HYDRO-AGRO-BAU KFT. FELVÉTELT 
HIRDET 

SEGÉDMUNKÁS POZÍCIÓBA. 

Cégünk mélyépítési, csatornaépítési kivitelezési munkák  
végzéséhez józanéletű, megbízható munkatársat keres. 

Előny az építőiparban szerzett tapasztalat. 

Munkavállalóink részére versenyképes jövedelmet, kulturált 
munkakörnyezetet, juttatásokat biztosítunk. 

Jelentkezéseket várjuk: info@habvk.eu  

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




