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Az október már jócskán az őszről szól, mégis
heteken keresztül élvezhettük a nyári meleget.
Még igyekszik mindenki kihasználni a jó időt,
eltenni a télire valót, nagytakarítani, betakarítani
és minél többet befejezni a megkezdett munkából. Így van ez nálunk, az önkormányzatnál
is. A különböző beruházások szépen haladnak,
illetve befejeződnek. A szennyvíz-gerinchálózat
rekonstrukciója és bővítése megfelelő ütemben
halad, és bízva még az égiek kegyében, novemberben be is fejeződhetnek a föld alatti munkák.
Sokszor írtuk és mondtuk, hogy jövő május előtt
nem lesz visszaállítva az utak eredeti minősége, és a hálózat is akkor lesz teljes egészében
beüzemelve, mégis szinte naponta érkeznek
indulatos levelek hozzám, szidva a munkákat.
Megértem, hogy azok, akik azon a környéken
laknak, már unják a felfordulást, de sajnos enélkül nem valósítható meg ekkora beruházás.
A kérdéseiket és panaszaikat továbbra is leggyorsabban és leghatékonyabban a vállalkozó Epres
utcában lévő telephelyén bejelentve tudják
kezelni. Továbbra is kérjük a megértésüket és a
türelmüket, hiszen minden Önökért van, a cél az,
hogy a szennyvízszolgáltatás mindenkinél zökkenőmentesen és észrevehetetlenül működjön.

amit az öltöző hiánya miatt folyamatosan végeznek annak érdekében, hogy minden korosztály
edzései és mérkőzései meg legyenek tartva. Az
eredményeken talán nem látszik ez a kaotikus állapot, kiemelve az újonc Megyei I. osztályban játszó felnőtt csapatunkat, akiknek az eddig lejátszott
mérkőzéseiről a lap sport oldalán olvashatnak.

bronz mellszobrot. Dunavarsány, és azon belül a Petőfi Művelődési Ház udvara ismét
egy művészi alkotással gazdagodott Szabó
Zoltán kőfaragó művész alkotása által. Már
több mint 60 éve emlékezünk az 1956-os
eseményekre és helyezzük el koszorúinkat és
virágainkat az emlékműnél és a temetőben.

Visszatekintve a szeptember utolsó szombatján
lezajlott városi rendezvényünkre – a Szüreti felvonulásra és bálra - csak ismételni tudom az egy
évvel ezelőtt leírt gondolataimat. A sok-sok vidám
felvonuló és a fergeteges műsort adó fellépők
ismét felejthetetlenné tették ezt a nagyszerű eseményt. Öröm volt nézni az utcák szervezett összefogását, azt a lelkesedést, amivel készültek megvendégelni a több száz fős csapatot. Egy-egy utca
több helyen is kínálta a különleges ételeket és italokat. Hála és köszönet minden vendéglátónak,
szereplőnek, lovasnak, kocsisnak, autósnak, minden résztvevőnek és a szervezőknek Kisvarsánytól Nagyvarsányig. Nélkülük ez az esemény nem
jöhetett volna létre! Külön megköszönöm Bóna
Zoltán képviselő úrnak és kedves feleségének,
hogy elvállalták és végigutazták velünk a több
mint 10 kilométeres utat, mint bíró és bíróné.

Az évfordulók a Reformáció 500. éves fennállásának megünneplésével folytatódnak. Luther
Márton 1517. október 31-én tűzte ki téziseit a
wittenbergi vártemplom kapujára, mely a reformok sorozatát eredményezte az élet minden
területén. Luther fellépése átalakította Európa
korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A közel egy hetes gazdag programsorozat
méltó emléket állít annak az 500 éves egyházi,
hitbéli, szellemi, kulturális és társadalmi forradalomnak, amely máig hatóan meghatározza az
életünket. Közeleg a saját gyászünnepünk, hiszen a halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk és gyújtunk értük mécsest és gyertyát.

Szintén a hosszú csapadékmentes ősz tette lehetővé, hogy az energiahatékonysági pályázaton megnyert támogatásból a kivitelezések is a
végéhez közelednek. Láthatják az intézmények
tetején a felszerelt napelemeket, és lassan minden új, hőszigetelő nyílászáró is a helyére kerül.
A Halász Lajosné utcán a sportpályához közeledve már teljes magasságában tárul elénk a labdarúgók fellegvára. Nem kis feladatot ró a DTE
vezetőségére az a szervező és egyeztető munka,

Október 6-án kegyelettel emlékeztünk és idéztük
föl az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak közreműködésével az aradi 13 vértanú 168
éve történt kivégzését és életük utolsó napját. A
visszaemlékezések és évfordulók hónapja van. A
Képviselő-testület az idén is szobrot emelt egy
nagy magyarnak, az elmúlt évekhez hasonlóan.
A „Haza Bölcse”, Deák Ferenc születése napján
október 17-én, és a Kiegyezés 150. évfordulója alkalmából készíttette el az Önkormányzat a

Gemmingen

Kedves Dunavarsányiak! Tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepeinket, megemlékezéseinket.
Elhunyt hozzátartozóikra, rokonaikra, barátaikra
gondoljanak november első napjaiban egy gyertyagyújtással, egy szál virággal.
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
/Juhász Gyula/
Gergőné Varga Tünde
polgármester

- Szalóc

VÁLASZTÁSOK GEMMINGENBEN ÉS SZALÓCON
Szeptember 24-én Németországban szövetségi, Gemmingenben és a hozzá tartozó Stebbachban helyhatósági választást tartottak. Timo Wolf polgármester
egyedüli indulóként magas százalékkal lett ismét nyolc évre megválasztva Gemmingen és Stebbach polgármesterévé.
A felvidéki Szalóc községben időközi polgármesteri választást tartottak október 14-én. A posztért 3 jelölt indult: Vanyó Mária (Szalóka Polgári Társulat), Ambrus
Géza (független) és Lőrincz Roland. A szavazatok több mint a felével Szalóc és Vigtelke polgárai Ambrus Gézát választották meg egy évre polgármesterükké.
Ambrus Géza mostanáig a képviselő-testület tagja volt.
Timo Wolf gemmingeni és Ambrus Géza szalóci polgármestereknek szívből gratulálok megválasztásuk alkalmából. Munkájukhoz kívánok türelmet és kitartást,
céljaik megvalósításához erőt és egészséget. Kívánom, hogy településük lakosainak megelégedésére végezzék vezető munkájukat. Bízom abban, hogy a településeink közötti partnerségi kapcsolat a jövőben is megmarad és tovább erősödik!
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
Deák Ferenc mellszobrának avató ünnepségén elmondott beszéde

A 2017. október 10-ei rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. rész tárgyában kötött
szerződés 1. számú módosítását, és a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2. rész tárgyában kötött szerződés 1.
számú módosítását.

2017 szeptemberében
házasságot kötöttek:

A testület az „Attila utcai villanyoszlop sor áthelyezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: a Kábel-Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) ajánlata érvényes; az
SPIE Hungária Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.) ajánlata érvényes; az Eurovill Kft. (2230
Gyömrő, Táncsics Mihály út 110.) ajánlata érvényes; az Agvill Kft. (2209 Péteri, Tölgyfa u. 16.) ajánlata érvényes; a Kalipron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26.) ajánlata érvényes; A legalacsonyabb ös�szegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az Eurovill Kft. tette. Az eljárás eredményes
volt. Az eljárás nyertese az Eurovill Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2017.
évi Közvilágítás kormányzati funkció, Karbantartás rovat terhére biztosította. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Dobos József János - Dubitz Ágnes
Zsigár Dezső - Szabó Georgina
Czebei Árpád András - Vass Borbála Katalin
Bárány László Sándor - Perger Anita
Varga Károly - Bogdán Zsanett
Mikola Csaba Péter - Dévényi Kitty
Musits Norbert - Vanka Dóra

Helyt adtak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 § 8. pontja
alapján az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány kérelmének és hozzájárultak, hogy a
kérelmező a Trianon Emlékpark területén az általa megjelölt helyen kopjafát állítson és fát ültessen. A
kopjafa állítására és a fa ültetésére a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki
Osztályának felügyeletével kerülhet sor.

2017 szeptemberében
születtek:

A képviselő-testület határozatlan időre megbízta a Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei
tűzvédelmi feladatainak ellátásával a VIGILO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 45/1.). A megbízási díj összege 180.000,- Ft+Áfa/hó. Felkérte a polgármestert a szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta a fák és fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. 11.) önkormányzati rendeletét és az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2017. (X. 11.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Változtak az égetési szabályok!
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati
rendeletet felülvizsgálta, amely alapján megállapítható, hogy egyes benne foglalt rendelkezések hatályukat vesztették a megváltozott jogi környezetben.
A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos-, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) 225-227. §-ai a szabadtéri tűzgyújtásra
vonatkozó rendelkezései szabályozzák, mind a belterületi, mind a külterületi égetést. Fő szabály szerint, ha csak az önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé, belterületen lévő kertek használata során
keletkezett száraz növényzet szabadtéri égetése tilos.
Az új önkormányzati rendelet azonban továbbra is lehetővé teszi pénteki napokon (a keddi
napon már nem), időkorlát nélkül, a tűzgyújtás szabályainak megtartása mellett az avar és
kerti hulladék égetését.
Az önkormányzati rendeletet megtalálhatják a városi honlapon és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya ad tájékoztatást a rendelettel kapcsolatos kérdéseikre.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Zimmermann Botond
Kruzsik-Almási Léna
Plausin Péter
Takács Mihály Barnabás
Sályi Bence
Kacsanovszki Patrik
Zsombori Máté
Rózsa Benett
Kriston Tamás István
Tóth Laura Adrienn

Augusztus 13.
Augusztus 24.
Augusztus 29.
Szeptember 5.
Szeptember 6.
Szeptember 7.
Szeptember 13.
Szeptember 14.
Szeptember 16.
Szeptember 22.

2017 szeptemberében
elhunytak:
Németh János
Szűcs Sándor
Mess Guzstáv Károly
Boda Lajos Ferencné
Kégli Imréné

élt 65 évet
élt 72 évet
élt 64 évet
élt 76 évet
élt 64 évet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak
akik édesanyám Ágoston Istvánnét utolsó
útjára elkísérték és fájdalmukban osztoztak. A gyászoló család
A gyászoló család köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik Boda Lajosné temetésén részvételükkel lerótták kegyeletüket és
fájdalmában osztoztak.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Közös emberi sorsunk, hogy bár hosszabb vagy
rövidebb ideig sikerül felvennünk a harcot az
elmúlással, de végső soron földi életünk a homályba és feledésbe merül. Ennek ellenére
időről-időre erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy egy-egy példaértékű személy, vagy
meghatározó esemény emléke minél hosszabb
ideig tovább éljen. Jobb esetben ez nem pusztán öncél, hanem az emlékállítás fontos célzata
az, hogy pozitív hatást gyakoroljon az eljövendő
generációk gondolkodására és döntéseire. A
világtörténelemben és a művészetben az emberi nagyság egyik fontos fokmérője az, hogy
az adott személyt hány évtizedig, évszázadig
vagy esetleg évezredig tartja számon az utókor.

Kijelenthetjük, hogy a Kiegyezés és az I. Világháború időszaka 1000 éves államiságunk egyik
legprosperálóbb és legnagyobb fejlődést hozó
időszaka volt. Legjobb bizonyíték erre, hogy ezen
korszak építészeti tevékenységének is köszönhető, hogy ma Budapest a világ egyik leggyönyörűbb
városának számít. Fontos hangsúlyozni, hogy e
néhány évtizedben az államszervezet, a társadalmi berendezkedés, a gazdaság és a magyar kultúra is példátlan fejlődésnek indult. A történelem
azonban úgy hozta, hogy e fejlődést a két elveszített világháború és azok súlyos szankciói évtizedekre a hanyatlás és széleskörű leépülés váltotta.

Dunavarsány Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István után Deák Ferencnek állít méltó emléket
e mellszobor elkészíttetésével és felállításával.
Büszkeségre ad okot, hogy városunk vezetőinek
e bölcs döntését dunavarsányi kezek művészi
munkája valósította meg. Köszönet illeti Szabó
Zoltánt azért, hogy a Város felkérését ismét elfogadta, és a megerősített bizalommal a legkisebb
mértékben sem élt vissza, hiszen szemmel látható, hogy ezúttal is legjobb szakmai tudása és
igyekezete szerint tett eleget e nemes feladatnak. Az elmúlt évek sikeres együttműködése
ékes bizonyítéka annak, hogy ha próféta nem
is, de szobrász lehet valaki a maga hazájában.

A történelem órákon hallottak sommázásaként
könnyen abba a tévhitbe eshetünk, hogy a 4849-es forradalmat és levert szabadságharcot követően a Kiegyezés magától értetődő módon, és
a különböző külső körülmények eredményeként
jött létre. A valóság azonban az, hogy a világosi
fegyverletétellel csak a fegyveres konfliktus fejeződött be, de a szabadságért és függetlenségért
folytatott harc elegészen a Kiegyezésig tartott. A
kardok csörgését és az ágyúdörgést felváltották
a passzív ellenállás és a 48-as célkitűzésekért
a tárgyalóasztalok körül és heves levélváltások
közepette folytatott politikai és diplomáciai erőfeszítések és összeütközések. E fegyvertelen és
halk, ugyanakkor igen eredményes háborúnak
volt a legjelentősebb alakja Deák Ferenc. Emberi
méltóságát és a Haza szolgálata iránti őszinte és
önös érdekektől mentes elkötelezettségét bizonyítja, hogy bár mindenki előtt ismeretes volt a
Kiegyezés elérésében betöltött vezető szerepe,
mégsem kívánt a kivívott rendszerben semmilyen közjogi tisztséget elvállalni, de iránymutatásaival és méltán kivívott befolyásával haláláig
a Magyar Nemzet felemelkedését szolgálta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Hazánk története úgy alakult, hogy a Kiegyezésnek nevezett történelmi fordulópontra utaló
piros betűs alkalmat nem találunk a naptárunkban, de jóformán még megemlékezések sem
hirdetik annak jelentőségét. Ennek ellenére
rögzítenünk kell, hogy a Kiegyezés olyan mérföldköve a Magyarság történetének, amely a
mai napig érezteti hatását a mindennapokban.

Deák Ferenc egyike volt azon személyiségeknek,
akik a 48-49-es kudarcok után nem törődtek bele
a veszteségbe és a „merjünk kicsik lenni” gyáva
és nemtelen politikáját határozottan elutasította.
Deák elhitte, hogy a magyarság igenis rendelkezik azon tulajdonságokkal és képességekkel,

Deák Ferenc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja volt. Egyik legkézenfekvőbb bizonyítéka ennek, hogy közel másfél
évszázaddal a halálát követően arcképe a forgalomban lévő legnagyobb címletet díszíti.

hogy egy erős birodalommal szemben egyenjogú partnerként és ne alattvalóként lépjen fel.
Minden bizonnyal Deák korában is voltak olyanok, akik Deák törekvéseit megmosolyogva úgy
gondolták, hogy egy a magyarhoz hasonló kis
népnek bele kell törődnie abba, hogy majd a
nagyok eldöntik, hogy milyen sorsot szánnak
neki, és örülni kell az ilyen-olyan gesztusoknak,
amelyeket e hatalmasságoktól kap. Elmondhatjuk, hogy a XXI. század 2. évtizedében hasonló
helyzetben vagyunk. Sokan most is úgy gondolkoznak, hogy Magyarország nem méltó ahhoz,
hogy álláspontját az Európai Unió teljesjogú tagjaként elmondja és jogos érdekéért kiálljon. Az ő
felfogásukban Hazánk szerepe az Unióban annyi,
hogy a szabad mozgás és fejlesztési források fejében országunk és nemzetünk irányításának
jogáról önként lemondunk. Minden korban megvoltak azok az érdekkörök és szolgálóik, akik ezt
hirdették. Most Brüsszel, korábban Moszkva, azt
megelőzően pedig Bécs volt az az irány, amerre
hízelegtek és ahonnan várták ezért jutalmukat.
Reménységre ad okot, hogy Hazánk politikáját
az elmúlt években nem ez a gyáva és önző szemlélet határozta meg. Közös erőfeszítéseinkkel
bebizonyítottuk, hogy készek vagyunk a különböző politikai és gazdasági erőkkel egyenrangú
partnerként tárgyalni, de élesen elhatárolódunk
minden olyan intézkedéstől, amely Magyarország szuverenitását csorbítja, és nem a magyar
emberek érdekét szolgálja. Megmutattuk, hogy a
sorsunkról egyedül nekünk van jogunk dönteni,
ezért készek vagyunk minden lehetséges fórum
előtt kiállni, és nem hódolunk be bankoknak,
bankároknak, a bürokratáknak és semmilyen
kívülről érkező befolyásolási vagy nyomásgyakorlási kísérletnek. Mi egy erős nemzetek szövetségére épülő erős Európát szeretnék. Bizakodásra
ad okot, hogy az elmúlt évek globális politikája
azt mutatja, hogy egyre többen vagyunk, akik így
gondolják. Remélhetjük, hogy az európai kultúrát és gazdaságot alapjaiban veszélyeztető külső
támadások – a Habsburg Birodalomhoz hasonlóan – az európai vezetőket is időben ráébresztik
arra, hogy e kontinens jövőjét az itt élő nemzetek döntésére és szövetségére kell alapozni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezen a gyönyörű őszi napon kívánom, hogy a
most átadott szobor is erősítsen minket abban,
hogy Deák Ferenchez hasonlóan mi is megtaláljuk a közös céljaink eléréséhez szükséges eszközöket és képesek legyünk egyéni és közös boldogulásunkat kitartással szolgálni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Megújult rendelet a fák és fás szárú növények védelméről
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal eljárásai során több lakossági kérdés merült fel a
zöldfelületek fenntartásával kapcsolatban. Az ügyfelek kérdései sok esetben a növények ültetésére,
kivágására, kezelésére irányulnak. Ezek a kérdések,
problémák magasabb szintű jogszabályokban csak
részben szabályozottak, így szükséges a helyi rendeletek megalkotása. Ezért született meg a helyi
építési szabályzatban a zöldterületek alakításának
általános előírásairól szóló rendelkezések és a fák és
fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet.

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük az elmúlt években felmerült kérdéseket, problémákat, valamint a jogszabályváltozások miatt szükséges
módosításokat. De a rendelettervezetbe beépítettünk
olyan, hosszú távú elképzeléseket is, amelyek a város
zöldfelületi képét meghatározzák. A rendelet tehát
azokat a helyi szabályokat tartalmazza, amelyek biztosíthatják a város magántulajdonú ingatlanain a fák
fenntartását, valamint a magánterületeken és közterületeken a zöldfelületek fenntartásának, a fák és fás szárú növények pótlásának, illetve megváltásának rendjét.
Fakivágás közterületen csak engedéllyel
Fás szárú növény kivágása közterületen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet alapján csak a jegyző engedélyével végezhető, a következő esetekben:
• ha azt a fa állapota indokolja (pl.: csúcsszáradás,
bélkorhadás, kártevők nagymértékű károkozása,
fertőzött állapot, a vegetációs fázisnak nem
megfelelő állapot),
• ha balesetveszély áll fenn,
• ha a fa igazoltan (egészségügyi) problémákat okoz
a környezetben élő lakók számára,
• ha a fa anyagi kárt okoz,
• ha azt a közterület fejlesztése és fenntartása
indokolja.
Az engedélyezett kivágás esetén gondoskodni kell
– az engedélyben foglaltaknak megfelelően – a kivágott fák pótlásáról. Ha ugyanott nem lehet valamely
okból fát ültetni, akkor ez máshol is megoldható,
más önkormányzati illetve arra kijelölt területeken.
Mi a teendő, ha valaki saját ingatlanán szeretne fát
kivágni?
Aki a tulajdonában (kezelésében, használatában) lévő,
magántulajdonú ingatlanon található élőfát ki akarja
vágni, annak e szándékát előzetesen az önkormányzati
rendelet szerint a jegyzőnél írásban kell kérelmeznie.
Nem kell kérelmet benyújtania és engedélyt kérnie
a kizárólag lakó- vagy üdülő rendeltetést tartalmazó
ingatlanok területe, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő minden olyan ingatlanon található

fákra, amely nem üzleti célt szolgál. Amennyiben
a fentieken túl – pl. boltnak, vagy üzemnek helyet
adó – ingatlan esetében, a kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, az élőfák darabszámát, faját,
átmérőjét, a bejelentő nevét és lakcímét az önkormányzati rendelet szerinti kérelem nyomtatványon.
A kivágott fa pótlása ebben az esetben is kötelező,
lehetőleg saját ingatlanon. Ha az önkormányzat
nem tud kijelölni fapótlási helyet, vagy a kérelmező
nem tudja vállalni az ezzel járó munkákat a pótlási
kötelezettség pénzbeli megváltással is teljesíthető.
A megváltott fák díját Dunavarsány Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja tartja nyilván,
és kizárólag fapótlásra, fatelepítésre, fenntartásra
használható Dunavarsány területein. Saját ingatlanon álló több fa esetén, mindig győződjenek meg
arról, hogy a fákat nem tartják-e nyilván erdőként.
Az ingatlan tulajdoni lapja nem mindig tartalmazza
ezt a tényt. Magyarország Erdészeti Webtérképén, a
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon találhatnak
az ingatlanukra vonatkozó információt. Erdőként nyilvántartott fákat nem lehet engedély nélkül kivágni!
Növények ültetése közterületen
A növények telepítési távolságait – a szomszédjogok
figyelembevételével – a telekhatártól, illetve épülettől kell figyelembe venni. A lakosság közterületre is
ültethet a saját költségén beszerzett növényt – ehhez
azonban bizonyos esetekben közútkezelői hozzájárulás szükséges. Aki saját költségén, közterületen
cserjét, örökzöldet vagy élőfát akar telepíteni, annak
e szándékát előzetesen írásban be kell jelentenie
a Hivatalnak. Az önkormányzati rendelet szerinti
engedély ez esetben is szabályozza a telepítést. A
bejelentésben meg kell jelölni a telepítés helyét,
az ültetendő cserjék, örökzöldek, élőfák darabszámát, faját, átmérőjét, a bejelentő nevét és lakcímét.
Növényültetésnél pl. a következő fő szempontokat kell
figyelembe venni:
• meglévő egyöntetű utcai fasorba idegen fafaj
nem ültethető, vagy csak a hivatallal egyeztetve
ültethető;
• utcai légvezeték alá csak kistermetű vagy
gömbkoronás fa ültethető;
• földalatti vezetékek fölé fa nem, sövény pedig
csak a közművek védőtávolságát tartalmazó
külön előírások szerint ültethető;
• a növényültetés az ingatlan előtti és a
szomszédos ingatlanok előtti közterülethasználatot nem zavarhatja;
• a növényültetésnél az utcafronton a meglévő,
illetve tervezett járda helyét biztosítani kell;
A telepített növényzet (cserjék, sövények) magassága
a csomóponti rálátási háromszögekben nem akadályozhatja a rálátást. A rálátási háromszögekben a
meglévő és a telepítendő növényzet magasságát az
útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. Az önkormányzati rendeletet megtalálhatják a városi honlapon és a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya
ad tájékoztatást a rendelettel kapcsolatos kérdéseikre.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Családorvos és alpolgármester

EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN
Örömmel értesítjük minden kedves páciensünket, hogy Magyarország Kormányának a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások
átfogó fejlesztése érdekében tett felhívásához
kapcsolódóan intézetünk 2017 májusában
pályázat keretében benyújtott fejlesztési tervét
és az ehhez szükséges 352 millió forint igényt
jóváhagyták.
Az elnyert összeggel megvalósulhat intézetünkben az évek óta esedékes, a nőgyógyászati rendelőket és a gyógytorna helyiségeket magába
foglaló épületrész újjáépítése, az informatikai
eszközpark bővítése és egyes elavult műszerek-eszközök cseréje. Mindezek lehetővé teszik
majd, hogy a jövőben a legkorszerűbb eszközparkkal tudjuk végezni a területen élő betegek
szakellátását és korszerű épületben működjenek a nőgyógyászati és a gyógytorna szakrendelések. A fejlesztések 2017-ben és 2018-ban
valósulnak meg. A fejlesztési tervvel és a pályázattal kapcsolatban bővebb információ található honlapunkon (www.szszri.hu) az „Egészséges Budapest Program” menüpontban.
A Szigetszentmiklósi Szakorvosi
Rendelőintézet vezetősége

ÉRTESÍTÉS
MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉSRŐL
Ezúton szeretném értesíteni a Dunavarsányi állandó lakcímmel 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

Folytatjuk azt az előző lapszámban megkezdett sorozatot, amelyben az önkormányzati
ciklus félidején túlhaladva, a választások óta eltelt idő vagy másképpen fogalmazva, az
„első félidő” eredményeiről, a választás idején megfogalmazott tervek valóra váltásáról
és a további elképzelésekről érdeklődünk. A címben az „és” kötőszó kiemelése nem véletlen: a dr. Békássy Szabolcsról szóló, 2015 januárjában készült interjú címe így hangzott: „Családorvos vagy alpolgármester?” Mindkét tevékenység külön-külön is egész
embert kíván, megvalósítható-e párhuzamosan a kettő feladatkör ellátása?

Két és fél esztendővel ezelőtt, a ciklus elején
úgy fogalmazott, hogy reméli: igen. Tartja
most is ezt a véleményét?
- Bízom benne, hogy sokak megelégedésére
végzem párhuzamosan a két tevékenységet, melyek valóban egész embert kívánnak, ugyanakkor
sok a kapcsolódási pont is a két terület között. Az
orvosi hivatás nem másról szól, mint az emberek testi és lelki egészségével való törődésről,
a közéleti tevékenység – ilyen az alpolgármesterség - pedig az emberek lakókörnyezetükért
és az életminőségükért tett jobbító szándékról.
A kettő szorosan összefügg egymással: ahhoz,
hogy valaki kiegyensúlyozott legyen, jól érezze
magát a bőrében, mindkettőnek rendben kell
lennie. Régi igazság, hogy a testi betegségeket
a lelki gondok is előidézhetik – „ép testben ép
lélek”, ezt már a római korban is tudták -, mindezek megelőzéséhez pedig ezer szállal kötődik az
önkormányzati munka, hiszen a környezet rendben tartása, fejlesztése az egyik legfontosabb
cél. Bár a rendelőben nincs helye a gyógyító, a
betegségek megelőzését segítő munkán kívül
másnak, mégis az alpolgármesteri munkát segítő
tapasztalatszerzés céljából kiváló közeg, hiszen az
emberek testi és lelki bajain túl az egyéni és közösségi, szociális és egészségügyi problémák is
szükségképpen a felszínre kerülnek az orvos-beteg találkozások során, s ezen problémák orvoslása már jóval a gyógyító munka keretein túl mutat.
Hiszem azt, hogy közvetett módon önkormányzati képviselőként a város lakosságának testi és lelki
egészségét, annak megőrzését is szolgálhatom.
Maradjunk egyelőre az orvosi hivatásnál: annak idején a célok között említette a különféle
szűrővizsgálatok megszervezését. Hogyan sikerült?
- A különböző betegségek megelőzése rendkívül
fontos a népegészségügyi szemlélet nélkülözhetetlen eleme. Büszkén mondhatom, hogy Dunavarsányban a térség települései közül elsőként

sikerült bevezetni a védőnői méhnyakrák-szűrést, mely nem önkormányzati alapfeladat (mint
például az alapellátás biztosítása), hanem egy
vállalható, önkormányzati támogatással megvalósult elemként jelent meg Dunavarsányban az
egészségügyi szolgáltatások palettáján. Büszkeséggel tölt el, hogy bevezetése óta már életet is
mentett egy idejében felismert elváltozás kiszűrésével. Dunavarsány elhelyezkedéséből adódó
infrastrukturális nehézségek miatt célunk, hogy
minél több helyben végezhető vizsgálatot juttassunk el a lakosok számára, ezért fontosnak tartjuk
az évekkel ezelőtt bevezetett helyszíni vérvételi
lehetőség biztosítását, valamint a közelmúltban
kibővített laborszolgáltatások további fenntartását. Sajnos, a hölgyek közül sokan nem mennek
el például az emlőrák-szűrésre sem, igaz, eddig
meglehetősen nehézkes volt eljutni a vizsgálat
helyszínére. Kerepestarcsa helyett most már elég
a szigetszentmiklósi szakorvosi rendelőintézetet
felkeresni (érvényes behívó levél birtokában) –
remélem, a saját érdekükben a hölgyek minél
többen élnek a felkínált lehetőséggel. Fontosnak
tartom kiemelni, hogy a Szigetszentmiklósi Járásban három Szigetszentmiklóson, egy Dunaharasztiban és négy Dunavarsányban praktizáló
háziorvos kollégával, mertünk nagyot álmondi,
elindultunk egy olyan uniós pályázaton, amely
úgynevezett praxisközösségek tevékenységét
támogatja. Bízunk benne, hogy pozitív elbírálás esetén, 2018. március elsejétől Kis-Duna
Menti Praxisközösség néven prevenciós egészségügyi többletszolgáltatásokat nyújthatunk
többek között Dunavarsány lakossága részére is.

azaz „megelőzési rendelés”, amely jobbára
még ismeretlen fogalom, de reményeink szerint hozzájárul a szemléletmód változásához.
A célok elérése érdekében egy sor népegészségügyi szakember lesz segítségünkre, a feladatokat népegészségügyi koordinátor szervezi, a tényleges munkában pedig védőnők,
gyógytornászok, mentálhigiénés szakember, dietetikus kollégák vesznek reményeink szerint részt.

Mit szeretnének elérni?

- Feltétlenül fontosnak tartom a prevenciós, azaz
megelőzési szolgáltatások népszerűsítését, illetve bővítését - terveink között szerepel például
egy megelőzési célú védőoltás-kampány megszervezése és lebonyolítása. Néhány településen
már sikerült megvalósítani – remélem, rövidesen
Dunavarsány is közéjük tartozik.

- Elsősorban szemléletváltozást – azt, hogy a páciensekben tudatosodjon az egészséges életmód
szükségessége és ezzel összefüggésben a szűrővizsgálatokon való részvétel fontossága, hiszen
az egészségben eltöltött életévek számának növelése kiemelt feladata az alapellátásnak. Ennek
egyik elősegítője lesz az úgynevezett prevenciós,

A kezdeti beszélgetésben fontosnak tartotta a
testvérvárosi kapcsolatokat is!
- Nem csak én tartottam fontosnak, hanem az
önkormányzat vezetősége is. Megalakult a Testvérvárosi Bizottság, melynek vezetésével engem
hatalmazott fel a Képviselő-testület. Büszkén
vallom, hogy nagyon virágzó, emberi érzésekkel és érzelmekkel teli kapcsolatokat tudtunk
ápolni. A közelmúltban ünnepeltük Szalóccal
testvértelepülési kapcsolatunk fennállásának a
15. évfordulóját – igazán bennsőséges, nagyon
jó hangulatú estén köszöntöttük a másfél évtizedet. Szalóc mellett a kárpátaljai Csetfalvával és a
németországi Gemmingennel is ápoljuk a kapcsolatainkat sikeresen megvalósított programok
vannak mögöttünk, melyek megvalósításához
az önkormányzati segítségen túl pályázati forrásokat is találtunk. A Bizottság összes tagjának
elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy jó
minőségben éltük meg ezeket a programokat.
Nézzünk egy kicsit előre – mit tart a legfontosabbnak a „második félidőben”?

Haeffler András
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“Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik
a szívben az ember.”
A Római Katolikus Egyház ünnepei
és szentjei novemberben

Példabeszédek 27:19

Reformáció 500
Boldogság Krisztus ismeretében és követésében
Olvasandó János 13,1-20

November 1.: Mindenszentek ünnepe (parancsolt ünnep).
Keleten már 380-ban ünnepelték az összes vértanú napját.
Nyugaton 609-ben IV. Bonifác pápa megkapta az összes pogány isten tiszteletére épült római Pantheont. Május 13-án
felszentelte Mária és az összes vértanúk tiszteletére. III. Gergely
pápa (8731-741). A „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden igaz
embernek” emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844)
helyezte november 1-re az ünnepet. Szent Bernát apát tanítja
a következőket: „A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre,
semmit sem ad nekik magasztalásuk. A mi javunkra válik, ha
róluk megemlékezve tiszteljük őket. A mindenszentek litániáját
imádkozva többször kérjük közbejárásukat. Ezek a következők:
húsvét vigíliája, búzaszentelő körmenet, diakónus, pap vagy
püspökszentelés ünnepi szertartása. Akik előttünk jártak és a
mennyei dicsőségbe jutottak, legyenek közbejáróink. Ezen
az estén szokásos a halottak zsolozsmájának Esti dicséretét
elimádkozni a halottakért és a szeretteink sírját meglátogatni.
Parancsolt ünnep, szentmisén való részvétellel ünnepelünk.
November 2.: Halottak napja. A clunyi bencés szerzetesek már
a X. században ezen a napon megemlékeztek az összes halottról.
XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én adott engedélyt, hogy
ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen. Az
egyiket a saját szándékára, a másodikat az összes megholtért, a
harmadikat a Szentatya szándékára. Imádságainkkal és temetőlátogatással ezen a napon különféle búcsúkat nyerhetünk az elhunytak javára. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor Satyrusnak – testvérének – haláláról ír: „Krisztus nem akart
a halálba menekülni és minket sem tudott volna megmenteni,
mint éppen a halálával. Így az ő halála mindenki élete lett”. A
halotti misék prefációi Isten üdvözítő tetteire, a megváltásra,
az örök életre és dicsőséges feltámadására emlékeznek. „A te
akaratodból születünk, gondviselésed kormányoz, a bűn miatt
testünk a te parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett.”

A Reformáció a történelem során pontosan az, amit a szó jelent. Különösebb magyarázásra nem szorul, aki érteni akarja, az érti, és aki követni akarja, az követheti. A Reformáció visszafordulást jelent, tehát nem utópisztikus forradalmat, hanem megújulást
abban az értelemben, hogy valami olyan lesz, mint újkorában volt. Ez azt jelenti, hogy
a múltból, a forrásból, az eredetiből táplálkozik, onnan vesz gyógyulást az időközben
bekövetkezett ráncosodással, viseltességgel, betegséggel, deformációkkal szemben.
A keresztyén hitnek és a keresztyén kultúrának nyilvánvalóan Krisztus a forrása. Mindennek az apostolok, az ősegyház tagjai voltak az első követői, és az Evangéliumban
nyert írásos dokumentációt. A keresztyén hit és természetesen Nagy Konstantinus
után az európai kultúra is folyamatosan deformálódott, mint minden evilági létező, és
folyamatosan reformálódott is sokféleképpen. Ennek a folyamatnak volt egy kiemelkedő eseménye a 16. században, amikor az alig felismerhetővé vált keresztyén hit és
hitgyakorlat, és a totálisan értékét vesztett európai kultúra – hisszük a Szentlélek vezetésével – a neves és névtelen reformátorok munkája során, legalábbis nagy részben
megújult. A reformátorok nem fedeztek fel semmi újat, csak rámutattak az elfelejtett
Krisztusra, és a nem gyakorolt krisztusi életformára. S ez az egyszerű tettük újította meg
nemcsak az egyházat, hanem a világot is, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális értelemben egyaránt. A részletek a hiteles történelemkönyvekből, elemzésekből kiolvashatók.
Szép dolog, ha az 500 éves évforduló apropóján új ismereteket szerzünk, vagy a régieket felújítjuk, esetleg korrigáljuk a fentiek alapján. Ennél azonban sokkal fontosabb,
hogy megkérdezzék azok, akik magukat akár hitben, akár csak kultúrában keresztyéneknek nevezik, hogy tudatuk és cselekedeteik mennyiben vannak összhangban
Krisztus szavaival, tetteivel, az apostoli tanítással, a krisztusi értékrenddel etc? Erre az
önvizsgálatra nyilván mindenkinek szüksége van felekezeti hovatartozástól függetlenül, már csak azért is, mert el ne felejtsük, hogy a Reformációt a középkor megérintett
katolikusai valósították meg, nem egyházszakadási, hanem önkorrekciós szándékkal.
Az ajánlott olvasmányban Jézus búcsúbeszédeinek kezdetén, az utolsó vacsorán, miután megmosta a tanítványai lábát, arról beszél, hogy rajta keresztül lehet ismerni
Istennek irgalmát, jóságát, kegyelmét, üdvözíteni akaró atyai szeretetét. Tehát, hogy
Jézus szavaiban és tetteiben felismerhető az egyébként titokzatos, láthatatlan, és a
maga teljességében felfoghatatlan Isten. Továbbá a lábmosás gesztusára hivatkozva
nyilván metaforikusan, szimbolikusan arra buzdítja tanítványait, hogy ők is a szeretet
és szolgálat gesztusával forduljanak egymáshoz és a világhoz. És a 17. versben a boldogságot így definiálja: „Ha tudjátok, ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.”

„Emlékezzél meg Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit
jelével távoztak el előttünk az élők sorából, akik a béke álmát
alusszák. Kérünk Urunk, nekünk és minden
Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot,
a világosságot és a békét a te országodban.”
Napi fohászunk: „Nyugodjanak békében!”

Bizonyára a 21. században is mindenki, ifjan és vénen boldog szeretne lenni. Ha jönne a csodatevő tündér, meg is mondanánk neki, hogy mit tegyen, hogy mi boldogok
legyünk. Pedig Jézus már 2000 éve mondogatja nekünk, hogy higgyünk az Ő áldozatában és kövessük az Ő cselekedetét és attól/akkor leszünk boldogok. Most az évforduló jó lehetőség arra, hogy megkérdezzük magunktól keresztyénként, esetleg egyháztagként, vagy akár templomba járóként, hogy nem háttal állunk Jézusnak? Nem
lenne szükségünk egy személyes és kollektív reformációra, amikor újra teljes szívvel és
teljes odaadással fordulunk oda Krisztus váltsághalálához, dicsőséges feltámadásához, és azokhoz a feladatokhoz, ahol mi segíthetünk, szolgálhatunk, gyógyíthatunk?

Józsa Sándorné
hitoktató

Ez a személyes reformáció mindig és mindenkinek aktuális, különösen azoknak, akik még
nem mondtak le a boldogságról, de már hajlandók föladni a „boldogság kék madarának”
illuzórikus kergetését.
A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu

A Római kánonban az Egyház így könyörög:

SZÖGEK

Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!

Sajnos gyakran előfordul, hogy megbántjuk egymást,
észre sem vesszük, hogy egy meggondolatlanul, rosszkor
kimondott szó mennyire bántó lehet valakinek. Nem törődünk azzal, hogy amikor haragunkban jól megmondjuk a
véleményünket, vagy a másik gyengeségét meglátva egy kicsit élcelődünk, az őbenne sebeket okoz. A haragunk vagy
az élcelődő kedvünk eloszlik és legközelebb már máshogy
szólunk hozzá, de meglepetésünkre a másik nem jókedvvel
válaszol. Aztán folytatódik tovább egymás hibáztatása…
így mennek tönkre a kapcsolataink. A bántó szó az emberben nyomot hagy. Az alábbi történet is erről szól. Volt egyszer egy nagyon rossz természetű fiú. Az apja adott neki
egy zsák szöget azzal, hogy verjen be egyet a kert kerítésébe
minden alkalommal, amikor elveszíti a türelmét és összeveszik valakivel. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe.

Az Epres utca környékét érintő szennyvízberuházás előrehaladásáról szóló tájékoztatónk immáron ötödik alkalommal jelenik meg a
Dunavarsányi Naplóban. E beruházás közel fél éves időtartama alatt
kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy a munkálatokkal, illetve
azok eredményével érintett polgárok számára ne csak széleskörű tájékozódási lehetőséget biztosítsunk, hanem folyamatos nyitottsággal,
érdeklődéssel és segítőkészséggel fogadjuk a társaságunkhoz érkező kérdéseket, kéréseket és javaslatokat. Ennek következtében egy
olyan hatékony interakció alakult ki e beruházás szervezői, kivitelezői
és végfelhasználói között, amely miatt a projektet és annak eredményeit egy igen széleskörű társaság érezheti már most is magáénak.

A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain,
ezért a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött
arra, hogy sokkal egyszerűbb volt uralkodni az indulatain,
mint beverni a szögeket a kerítésbe. Végre elérkezett az a
nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a
kerítésbe. Ekkor odament az apjához és elújságolta neki,
hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja
azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap,
amikor nem vesztette el a türelmét és nem veszekedett
senkivel sem. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből.
Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta
neki: „Fiam, szépen viselkedtél, de nézd csak, mennyi lyuk
van a kerítésben; soha többet nem lesz már olyan, mint
régen volt. Ha összeveszel valakivel és valami csúnyát
mondasz neki, megsebzed; egy ugyanolyan sebet hagysz
benne, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert,
majd kihúzhatod a kést a hátából, az örökre seb marad.
Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb ott marad
örökre. Jézus miattunk kapott sebeket. Ott vannak a kezén
a szögek helyei, amivel felfüggesztették a keresztfára. De az
Ő sebei Isten megbocsátó szeretetéről beszélnek. Mi az Ő
sebei által gyógyulunk meg, ha elfogadjuk az Ő áldozatát.
A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték
össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézsaiás 53:5)
Gyógyulj meg te is Jézus sebei által és meglátod, meggyógyulnak a más szögei által okozott sebeid is.
Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A fejlesztéssel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a fizikai megvalósításhoz vezető út legnagyobb részét már megtettük. Az újépítési és
rekonstrukciós szakaszokon közel 6,5 km gravitációs vezeték, egy 150
méteres szakasztól eltekintve lefektetésre került, így a rekonstrukcióval érintett területen is jórészt, az átkötések kivételével befejeződtek
a gravitációs technológiára történő átálláshoz szükséges munkálatok.
Jelenleg a kiépítéssel és technológiaváltással érintett hálózat, és a
befogadó szennyvíztelep közötti összeköttetés kivitelezése történik.
Ezt a célt szolgálja a projekt keretében 3 nyomóvezeték és átemelőakna fizikai kialakítása, valamint gépészettel és elektronikai vezérléssel
történő felszerelése. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy ezek közül 2 már
sikeresen befejeződött, a harmadik megépítése, és a csatlakozó nyomó vezeték megépíthetőségéhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a tervek szerint halad. Reális reményünk szerint a projekttel
érintett hálózatrész átadás-átvételi eljárása még idén megkezdődik.
Hangsúlyozzuk, hogy a kivitelezést követően a szennyvízhálózat próbaüzemének lebonyolítása és a végleges üzembe helyezése már a
megrendelő önkormányzat és az üzemeltető feladata lesz, ugyanakkor
társaságunk minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében,
hogy a beruházás eredménye mihamarabb megkezdhesse működését.
A beruházás elkövetkező szakaszaiban is készséggel áll a T. Lakosok
rendelkezésére a DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság.
A LAKOSOK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN
LÉPHETNEK KAPCSOLATBA A KIVITELEZŐKKEL:

» Információs pont:
2336 Dunavarsány, Epres utca HRSZ 845.
» Nyitvatartás: H-P:16-18 óráig.
» Információs vonal: +36-70-253-3298
» E-mail: dunavarsany2017konzorcium@gmail.com
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További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.
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DEÁK FERENC MELLSZOBRÁNAK AVATÓ ÜNNEPSÉGE
A Kiegyezés 150. évfordulója alkalmából felavattuk Szabó Zoltán szobrászművész Deák Ferencről készült alkotását.
A szoboravatót követte a Varsány Poetica irodalmi klub a „Haza bölcse” című irodalmi összeállítása, majd a Művelődési,
Oktatási és Sport Alapítvány által kiírt Alkotói pályázat díjkiosztó ünnepsége.

ÚJ ÉPÜLETEKKEL BŐVÜL A PHAROS’ 95 KFT. TELEPHELYE
A Pharos’ 95 Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett telephely fejlesztési pályázaton 43,97 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert dunavarsányi telephelyének bővítésére. A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból támogatott projekt 2017. szeptember 1-jén kezdődött, és várhatóan a 2018. április 30-án fejeződik be. A pályázati felhívás
céljainak megfelelően, a fejlesztés célja a pest megyei KKV-k infrastruktúrájának korszerűsítése.
A fejlesztés eredményeként létrejön:
- egy új, elölről nyitott alapanyag tároló 144,75 m² földszinti, és 29,79 m² emeleti kapacitással,
- egy új 267,3 m²-es, 9 méteres belmagasságú szervizműhely, a nagy méretű gépek karbantartására, felkészítésére,
- egy új 133,68 m²-es mosó épület, a géppark tisztítására.
A telephelyfejlesztéssel, a Pharos’ 95 Kft. a tevékenységének végzéséhez szükséges valamennyi, jelenleg hiányzó funkciót képes lesz
ellátni a székhelyén. A projekt megvalósítása idő- és költséghatékonysági szempontból is fontos: a korábban külső szolgáltatóknál végzett folyamatokat, immár házon belül is képes lesz ellátni a cég. Az új tevékenységek ellátásához 3 új munkahely létrehozása szükséges.

A TÁMOGATÁS FORRÁSA A PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2030 ÉS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT CÉLZOTT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
A PEST MEGYEI FEJLESZTÉSEK ELŐIRÁNYZATBÓL

További fotók a www.facebook.com/dunavarsanyhivatalos oldalon.
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MACSKABAJ, MACSKAJAJ
Mindannyian emlékszünk Jávor Pál fergeteges
alakítására a Dankó Pista c. filmben, ahogyan
énekli: „Egy cica, két cica, száz cica, jaj!”…. és
ha ezt a dalt halljuk, talán eszünkbe sem jut,
hogy macskáink pont olyan szaporák, ahogyan a dal mondja. Egy cica, két cica, amelyek
nászából hamarosan száz cica születik, haj…
Egy nőstény macska ugyanis általában már 6-8
hónaposan ivaréretté válik, az ivarzás pedig
szezonális jelleggel, de folyamatosan történik,
átlagosan 3-4 hetente. A macska 3 – 4 év alatt
nagyjából 10 alkalommal hoz világra kölyköket,
egy vemhesség alkalmával 3-5 kölyköt, ez 3-4 év
alatt 50 macskát jelent, amelyek tovább szaporodnak még egy éves koruk előtt, így a 2. évben
már nagyjából 900 továbbszaporodó állattal számolhatunk, így növekszik évről évre drasztikusan
tovább a macskák száma…. A havonta tüzelő,
ivaros, kóbor macskák havonta párosodnak egymással, valamint a lakásban, házban tartott, de
kertbe kijárós, ivaros macskákkal, amelyeknek – s
majd a kölyköknek - a betegségeiket is továbbadják, ezzel növelve a felelős, saját állatukat orvossal kezeltető, gyermekeiket betegségektől féltő
állattartók terheit. A kóbor macskák és a kijárós
macskák megannyi nászából születő kölykök
az esetek nagy többségében kóbor macskákká
válnak és a fent leírt drasztikus mértékben tovább növelik a gazdátlan, beteg, és betegségeket terjesztő, sovány, utcán élő állatok számát.
A kizárólag regionális szinten (Dunaharaszti és
térsége) működő Dunaharaszti Állatvédők Alapítvány évente 200 macskáról kap bejelentést:
van köztük elütött, beteg, utcán kóborló, de van
olyan is, amelyiket keresik és várják haza. Sokszor már hiába. A Budapesten és Pest megyében
állatmentéssel foglalkozó Tetovált Állatmentők
Állatvédelmi Egyesület kb. 20 felnőtt macskát,
30 kölyökcicát vett szárnyai alá az elmúlt három
évben évente - ez az egyesülethez bejelentett
cicák számának töredéke. Az egyesületi gondozásba vettek között rengeteg volt a beteg cica,
és volt olyan is, amelyiket már nem lehetett
megmenteni, annak ellenére, hogy az egyesület
mentősei a bejelentést követően késlekedés nélkül kiszállnak a helyszínre, és haladéktalan orvosi
ellátáshoz segítik a segítségre szoruló állatokat.
Az Állatvédőrség csak Pest megyében évi 70
macskát vesz pártfogásába.
Milyen következményekkel jár a macskák túlszaporodása a településünkre nézve? A sovány,
beteges macskák lakosság számára kellemetlen
látványán kívül a szóban forgó jelenség jelentős

közbiztonsági, állatvédelmi, állat-egészségügyi
és köztisztasági problémát is okoz. A kóbor cicákat
gyakran gázolja el autó, ami nemcsak az állat, de
a legtöbb esetben az autó sofőrje szempontjából
is traumatikus élmény. A kormányt hirtelen elrántó autóvezető és a közvetlenül előtte, mögötte,
mellette haladók testi épségét is veszélyezteti.
A túlszaporodott, beteg macskák megtizedelik
az énekesmadár-állományunkat, jelenlétük és
ürülékük látványa rontja a településképet és
további betegségforrást rejt magában mind az
egészséges állatok, mind az emberek számára.
Mi az, ami nem megoldás? Nem megoldás
az állat elhagyása, elűzése, kitétele, a kiscicák elásása, vízbe fojtása, életük más módon történő kioltása. Ezek a cselekmények
szabadságvesz téssel járó bűncselekmények.
A macskatartók gyakran kérnek segítséget állatmenhelyektől, állatvédelmi szervezetektől, „civil”
állatvédőktől, önkormányzattól, önkormányzattal
szerződésben menhelytől, gyepmesteri teleptől.
A legnagyobb baj ilyenkor, hogy az utcán kóborló
macskákról senki nem tudja megállapítani, hogy
gazdások-e vagy nem, a macskák chippel történő
ellátását jelenleg egyetlen jogszabály sem írja
elő, és más tulajdona fölött senki – sem szervezet,
sem magánszemély - nem rendelkezhet. A másik
gond, ami felmerül, hogy az utcára született kölykök nem kézhez szokottak, befogásuk aránytalan
erőfeszítésekkel és költségekkel jár, technikai
akadályokba ütközik, pl. macskacsapda őrizetlen
területre, közterületre kihelyezése nem lehetséges. Ha a fáradtságot nem is sajnáljuk a kóborkák
megfogására, kérdés, hogy ennek, pl. egy macskacsapda kihelyezésének, az anyagi terheit ki
állja. A bejelentő, aki nem tudja, kinek a macskáit
jelenti be? A segítő szervezet, amelynek költségvetése már így is túlterhelt? Az önkormányzat az
– elvileg – felelős állattartó polgárai adójából? És
ha sikerül is befogni a cicákat, hova kerüljenek?
Az állatvédők, egyesületek, alapítványok,
sőt még a gyepmesteri telepek is folyton
helyszűkében szenvednek, sehol nincs lehetőség a „macskafelesleg” elhelyezésére.
Mi lehet akkor a megoldás? A lakosság és az
állatok számára is a legmegnyugtatóbb, legbiztonságosabb megoldás a műtéti úton végzett
ivartalanítás, ennek során a kandúrok esetében mindkét herét, a nőstény cicák esetében
a hasüregben lévő petefészkeket és a méhet
távolítják el. Ezzel megelőzhető a szaporulaton
túl az is, hogy a kandúrok a nemi vágytól hajtva
világgá menjenek, közben a „konkurens” kanok

megtépjék, mialatt éjszakánként a szomszédok
felháborodására óbégatnak és verekednek, vagy
– ha nem engedjük ki őket - avas mogyoró szagú
vizelettel fröcsköljék össze a lakást. Fontos tudnunk, hogy az idegen cicák harapásától csúnya
fertőzéseket, sőt életveszélyes vírusokat is elkaphat kedvencünk.
A vágyakozó lány cicák is dalra fakadnak, sőt,
óbégatnak havonta négy éjszakán át, vagy még
többször: a lakásban tartott cica akár egész évben ivarzik. Ha a vágyakozó kislány kikerül a
házból, egészen biztosan „bekapja a legyet”, és
folytatódik az ördögi kör, többszöröződik az állomány. Mit mond a jogszabály? Ivartalanításra
jogszabály nem kötelez. Az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
preambuluma kimondja, hogy az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben
tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember
erkölcsi kötelessége. A törvény az állatkínzás c.
fejezetben tilalmazza az állat teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre
kényszerítését. Tudjuk, hogy a folyamatos fialtatás meghaladja a nőstény teljesítőképességét, mégis érezzük, hogy a szaporítás nehezen
sorolható be a fenti jogszabályi tényállás alá. Az
ivartalanítás kérdését a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Kormányrendelet is kizárólag ebek körében szabályozza, e körben is csak az ivartalanítás
igazolásával kapcsolatosan tartalmaz előírást.
Előírja azt is, hogy „a kedvtelésből tartott állatot
úgy kell tartani, hogy (…) a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan
és szükségtelenül ne zavarja, valamint, hogy
„a kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell
akadályozni azon állatok szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák
fordulnak elő, melyek szenvedést okoznának az
utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással
lennének rájuk nézve”, azonban az ivartalanítás kötelezettségét a rendelet sem mondja ki.
Bár jogszabály nem teszi kötelezővé, jelenleg
az ivartalanítás a legkézenfekvőbb megoldás
a macska (túl)szaporulat megelőzésére, felszámolására. Miután az állatorvosok a probléma
súlyosságát talán a folyamatos menhelyi „pácienseknek” is köszönhetően évekkel ezelőtt
felismerték, szinte minden településen szerveznek ivartalanítási akciókat, amikor egy adott
időszakban kedvezményesen végzik el a műtéteket. Érdemes körülnézni településünk környékén is, és cicánkat mielőbb ivartalanításra vinni.
dr. Nagy Csilla
jogász
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TOVÁBBRA IS HAJRÁ, FIÚK!

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
A most látható házak többsége az 1930-as évek elején épült - mint már említettem, térkép híján az idősebb dunavarsányi lakosok emlékezetére kellett
hagyatkoznom a kormeghatározásnál. Persze volt, aki pontosan meg tudta mondani, hogy mikor épült szülei, nagyszülei háza, ezt zárójelben tüntetem fel.
• Az első felvételen a Pozsonyi u. 42. sz. Mészáros László-ház (1930) látható. (Fotó: Könözsi László)
• A második a Szabadkai u. 6. sz. Dian Gábor-ház (30-as évek). (Fotó: Horváth László)
• A harmadik kép a Deák F. u. 3. sz. Deák János-házat (1932) mutatja. Valaha jellegzetes oszlopos, nyitott tornácát később beépítették.
(Fotó: Horváth László)
• A negyedik a Halász L.-né u. 51. sz. Rácz Gyula-házat (1935) örökítette meg. Hajdani tulajdonosa evangélikus lelkész volt. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fényképen a Vasút sor 10. sz. Szikora János-házat (1930) láthatjuk. Bár jelentősen korszerűsítették, jó érzékkel őrizték meg régies hangulatát.
(Fotó: Horváth László)
• A hatodikon a Vörösmarty u. 82. sz. Farkas István-házat (1932) csodálhatjuk eredeti formájában. Ez volt az akkor még csak Ujhelyi-parcellaként
számontartott ,,utca” első épülete! Lényegében változatlan formában ma is áll. (Bálint Lászlóné fotóarchívumából)
• A hetedik fotón a Petőfi u. 33. sz. Bak Gábor-ház és hajdani vegyesbolt (30-as évek) tűnik fel ,,édes emlékeket” idézve... Ma már új épület áll a helyén.
(Régi képeslapról készült másolat.)
• És most irány: Nagyvarsány! A nyolcadik képen a Béke u. 19. sz. Gál János-ház (1929) látható felújítva, de eredeti jellegét megőrizve.
(Fotó: Horváth László)

1.

2.

4.

3.

5.

6.
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Kohán József

Július végén megkezdte a felkészülést a 20172018-as bajnoki szezonra Dunavarsány labdarúgócsapata. Az előző szezon bajnoki címe után
egy osztállyal feljebb, a megyei első osztályban
indulhatott a gárda, amely a nyári átigazolási
időszakban igencsak átalakult. A bajnoki címet szerző csapatból 11 játékos igazolt el…
A távozók : Busa Bálint (Taksony SE), Kreisz Viktor
(Taksony SE), Meiszter Márk (Taksony SE), Győri
Raymond (Taksony SE), Nagy Tamás (Felsőpakony), Krajnc Balázs (Üllő), Kapocs Tamás (Tököli
VSK), Hegyvári Dávid (Vác-Deákvár), Reményi
Roland (BVSC-Zugló), Németh Attila (Délegyháza
KSE), Jákó Csaba (Délegyháza KSE). A távozók között van még a csapat edzője, Szabados Tamás és
a technikai vezető, Thauerl Tamás is (Taksony SE).
Az edző és a játékosok hiánya miatt a csapat
elég későn kezdte meg a felkészülést és sajnos bizonytalan volt a csapat jövője is. Szinte
az utolsó pillanatban sikerült egy fiatal edzőt,
Vincze Gábort (aki megfordult a Ferencváros a
Debreceni VSC, a Győri ETO és a Budapest Honvéd csapatában is) megbíznunk az edzői munkával. Az eléggé átalakuló keret célja a biztos
bent maradás lett a megyei I. osztályban. Vince
Gáborral több játékos is érkezett: Novák Alexisz
(Vecsés), Bábik Tibor (Taksony SE), Patkó György
(Taksony SE), Molnár István és Molnár Dániel
(Pilisi LK), Sándor Norbert (ESMTK), Oláh Maximilián (REAC), Wilhelm Attila (DMTK), Valenta
Norbert (Halásztelek), Kovács Bálint ( 1908 SZAC),
Fonyó Bendegúz (SZTK), Bábik Dominik (SZTK),
Nahóczky Balázs Attila (Diósdi TC), Bukovec Jasmin (ESMTK), Dell’elce Marco (ASD Moscufo).

Látható, hogy egy teljesen új csapattal vágtunk
neki az idénynek. Heti három edzéssel készülünk
a mérkőzésekre, elsősorban a Dunavarsányi edzőtáborban, de a saját pályánkon is tartunk edzést.
Az első mérkőzéseken még látszott, hogy a csapat
nem szokott hozzá az új játékrendszerhez, a játékosoknak és az edzőnek is meg kellet találnia az
összhangot. A kezdeti bizonytalanság és eredménytelenség után kezd összeállni a csapat játéka, ez
hétről-hétre egyre jobb teljesítményben mutatkozik meg: egymás után hat győztes mérkőzésen van
túl a csapat. Csak így tovább! Hajrá Dunavarsány!
A FÉMALK-Dunavarsány csapatának őszi mérkőzései
és eredményei:
Nagykáta SE – FÉMALK-Dunavarsány 3:1
FÉMALK-Dunavarsány – Dabas-Gyón FC 1:5
Szentendre VSE – FÉMALK-Dunavarsány 2:3
Szigetszentmiklós – FÉMALK-Dunavarsány 1:0
FÉMALK-Dunavarsány – Sülysápi SE 4:1
Tököl VSK – FÉMALK-Dunavarsány 1:3
FÉMALK-Dunavarsány – Nagykőrösi Kinizsi FC 5:0
FC Dabas II. – FÉMALK-Dunavarsány 0:2
FÉMALK-Dunavarsány – Pilisi LK 1:0
Tápiószecső FC – FÉMALK-Dunavarsány 1:3
2017.10.28 - 13:30
Taksony SE – FÉMALK-Dunavarsány
2017.11.04. - 13:30
FÉMALK-Dunavarsány – Viadukt SE-Biatorbágy
2017.11.11. - 13:00
Maglódi TC – FÉMALK-Dunavarsány
2017.11.18. - 13:00
FÉMALK-Dunavarsány – Százhalombattai LK

A bajnokság állása 10 forduló után:
1.

Taksony SE

25 pont

2.

Dabas-Gyón FC

24 p.

3.

Nagykáta SE

22 p.

4.

Pilisi LK

22 p.

5.

Fémalk-Dunavarsány

21 p.

6.

Nagykőrösi Kinizsi

19 p.

7.

Viadukt SE-Biatorbágy

17 p.

8.

Maglódi TC

14 p.

9.

Százhalombattai LK

11 p.

10. Szigetszentmiklós

10 p.

11. FC Dabas II.

9 p.

12. Gödöllői SK

8 p.

13. Tápiószecső FC

8 p.

14. Tököl VSK

8 p.

15. Szentendre VSE

8 p.

16. Sülysápi SE

0 p.
Krasznai István
szakosztályvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

Ha van olyan gyermeke, akinek nem talál sportágat, akkor hozza el hozzánk!

7.

8.

Elkezdődött az iskola és a karate edzések. Várjuk az új
karatésok jelentkezését Dunavarsányon a Művelődési Házban hétfőn és csütörtökön 15 órától, 6
éves kortól. Ha szeretne megismerni egy távol-keleti
harcművészetet, keressen meg minket edzéseken. Szeretném eloszlatni a tévhitet: a karate NEM a verekedésről, NEM az agresszivitásról, NEM a rossz emberek képzéséről szól. Ellenkezőleg, az edzéseinken a tisztelettel,
fegyelmezett munkával, alázattal, barátságokkal az öltözőkben, jó hangulattal az edzéseken legyen az ovis,
gyerek vagy felnőtt. Fegyelmezett, jó hangulatú, vidám, céltudatos a karatetársadalom. Ha kedved támad
és szeretnéd ezt az életet kipróbálni, várunk szeretettel
az edzéseinken. Ha akarod, ha nem, itt erős leszel,
gyors, fegyelmezett. Ha versenyzel, eredményes leszel és képes leszel megvédeni magad. Szóval, GYERE!
Az ovis karate edzések már elkezdődtek a Művelődési Házban heti 1 alkalommal, kedden 18 órától.
A kicsik lelkesek és mindent szépen végig csinálnak.

Akik hozzám járnak, egy évvel ezelőtt még nem voltak
olyan fegyelmezettek, mint most. Hatalmasat változtak! Élvezik az edzéseket, ráéreztek az ízére annak,
hogy igyekeznek jól teljesíteni, mert megdicsérem,
matricákkal ösztönzöm őket. A kisgyermekek éltető
eleme a játék, ezért bármilyen sportágat is választunk,
legfontosabb a játékosság és változatosság. Az ovis csoportjaink edzései is megkezdődtek – már rövid idő alatt
hatalmasat változnak! Óvodáskorú gyermekeknek
életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a sportolás által.
Sikeresek a dunavarsányi karatésok! Kiskunhalason
versenyeztünk szeptember 30-án, a dunavarsányiak
4 ezüst és 1 bronzérmet szerztek. Érmeseink: Eiben
Vilmos küzdelem-kataban ezüstérem, Lenhardt
Gergő küzdelemben ezüstérem, Lenhardt Csaba
küzdelemben ezüstérem, Kovács Tamás küzdelemben ezüstérem, Fejes Áron küzdelemben bronzérem.

Eiben Vili hozta a formáját, 15 tagú mezőnyben 2. helyet ért el, ami nagyon szép teljesítmény, Fejes Áron
élete első versenyén bronzérmet szerzett. Hihetetlen
akaraterővel versenyzett, gratulálunk!
Marossy Károly 4. dan
klubvezető
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A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány az Idősek Világnapja alkalmából
JÓTÉKONYSÁGI ESTET szervezett szeptember 22-én Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. A program kezdetén az alapító a kuratórium, a nyugdíjas klubok vezetői és a
művelődési ház dolgozói nevében köszöntötte a megjelenteket, kiemelten Gergőné Varga
Tünde polgármester asszonyt. Megköszönte a rendezvény támogatását az Arany Nektár
Kft.-nek, a Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának, valamint a két dunavarsányi
élelmiszer-áruháznak. A zenés műsor az óvodások Napsugár Csoportjának megható fellépésével kezdődött, majd egy ritkán hallható, különleges összeállítás következett a Csenderítők
együttes előadásában. Az első részt Boros Nikoletta vidám verse zárta. A műsor második,
fő részében az ismert és szeretett kiváló művész, Straub Dezső vidám, részben prózai,
részben zenés előadása szórakoztatta a közönséget. Olyan hangulatot teremtett, hogy alig
akarták elengedni a színpadról. A rendezvény második részében közel 500 kg előre elkészített élelmiszer-csomagot osztottak ki. A csomagokba liszt, cukor, méz, tészta és egyéb
élelmiszerek kerültek. Ezt követően autóbusz szállította haza a vendégeket. Az Alapítvány
köszönetet mond Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak az ingyenes szállítás biztosításáért.

LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS
2017 ŐSZÉN REGGEL 5:00 ÓRÁTÓL
November 11., szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) a vasúttól balra eső terület (Vasút sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca
által határoltan), Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné
utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határoltan).
November 12., vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark,
Duna-parti üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határoltan).
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a faleveleket és a füvet a gyűjtést megelőző napon legfeljebb 20 kg-os zsákokban tegyék az ingatlanok elé! Kérjük azt is, hogy az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják fel és kötözzék össze. Az ágas-bogas,
kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!

Közérdekű tájékoztatás
A „MISA” Alapítvány által szervezett Álláskeresők Klubja október 3-án megtartotta soros
foglakozását. A következő összejövetelre december első keddjén, azaz 5-én 14 órai kezdettel
kerül sor Dunavarsányban a művelődési házban. Minden álláskeresőt szeretettel várunk.

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik. Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte
után, elszórtan zöldhulladék maradt, nem tudjuk figyelembe venni.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
Hulladékszállítási közszolgáltató

A Klubvezetőség

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

TÁNCOKTATÁS
MODERNTÁNCOK
HIP-HOP & BREAKDANCE

ÉS TÁRSASTÁNCOK
Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

OKTATÁSA GYEREKNEK,
FIATALOKNAK ÉS
FELNŐTTEKNEK

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12.
(Gyros ház fölötti táncterem)
www.facebook.hu/willpowertse
www.willpower.hu
+36 20/431 2873

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,
ifjúsági 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,
ifjúsági 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,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági 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,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•
•
•

•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Telkek eladók Délegyházán. Dunavarsány Halász Lajosné
utcától kétszáz méterre a kettes tónál. Üdülő sétány és Kéktó
sétány között. Érdeklődni Tel: 0612033018
E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net
Redőny javítás, készítés három év garanciával.
Tel.:06-20-364-2383

Gerincjóga

VERTIKÁL Nonprofit 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

Dunavarsányban és
Délegyházán!
Dunavarsányban:
a WillPower Táncstúdióban
hétfő-szerda 9 - 10-ig
Délegyházán:
a Napsugár Óvodában kedd-csütörtök 18:20 - 19:20-ig
További információ: Varga Éva gerincterápiás jógaoktatónál
telefonon:
e-mailben:

+36-30/311-8211, vagy
jogadelegyhaza@gmail.com
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