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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Visszanéztem a tavalyi újságunknak az
áprilisi számát, és meglepődve olvastam
a bevezető cikkemet, ami most is bekerülhetne a lapba. Írtam belvíz helyzetről
(arról talán most kevesebb szó esik),
választásról, húsvétról. Szinte minden
ismétlődik. Az Európa Parlamenti választásokra készülünk ezen a tavaszon.
Ismét lehetőségünk nyílik, hogy az Európai Unió- és benne hazánk jövőjével
kapcsolatban kifejezzük akaratunkat.
Éppen ezért élve a demokrácia jogával,
menjünk el szavazni 2019. május 26-án.
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Németországi testvértelepülésünkről is
említést kell tennem idén áprilisban is,
mert 20. éve írták alá Werner Reiner és
Pálffy Márton akkori polgármesterek a
települések között létrejött kapcsolatot
bizonyító okiratot. Először Gemmingenben, majd szeptemberben pedig Dunavarsányban emlékezünk meg a jeles
eseményről. Az áprilisi kiutazás képes
beszámolója a következő lapszámban
lesz olvasható. Elkezdődtek a tavaszi
munkák a városban, szépülnek, virágosodnak az utcák. Virágokat ültetnek a Városgazdálkodás dolgozói, új fák, bokrok
és évelő növények kerülnek a parkokba.
Látszik, hogy szakértői szemmel, gondosan megtervezve kerülnek elültetésre a
növények. Sok dicséretet kapok szóban
és írásban itt élőktől, ide érkezőktől vagy
átutazóktól a szemet gyönyörködtető
ágyásokkal, a parkokkal, a terekkel kapcsolatban. Arra törekszünk, hogy egész
évben az évszakoknak megfelelő virágok
nyíljanak a városban, minden itt élő lakosunk örömére. Más munka is elkezdődött
vagy folytatódott, amiért már nem biztos,

hogy elismerő szavakat fogok kapni.
A Vörösmarty utcában új ivóvíz kút fúrása
kezdődött meg, amelynek következményeként előfordulhat majd egyes háztartásokban vízhiány. Ígérni tudom, hogy
senki nem marad hosszabb ideig egészséges ivóvíz nélkül, erről kötelességünk
gondoskodni. A szennyvíz-telep felújítása
a tervek szerint halad, de sajnos szaghatás még mindig van. Nem ígérek pontos
dátumokat a kellemetlenségek megszűnésére, csak azt ígérhetem, hogyha
minden elkészül, egy sokkal jobb minőségű, technológiájú szolgáltatást fognak
kapni a kedves lakosok. Kérem továbbra is a türelmüket és a megértésüket.
Fontos döntéseket hozott meg a képviselő-testület az áprilisi ülésén (a következő oldalon olvashatják a döntésekről
a határozatokat), én a civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok támogatásáról szeretnék írni pár gondolatot. Az idei
keretösszeg ismét 8 és 2 millió forint (a
civil- és sport szervezeteknek), amit a
Humánpolitikai Bizottság oszt föl a beérkezett pályázók között. A Bizottság megvizsgálva az előző évi elszámolásokat, és
a beérkező pályázatokba működési és
program céljára kért támogatási összegeket, osztotta fel a keretet. A szervezetek
nagyrészt a tavalyi évben hasonló ös�szegeket kaptak, amelyről a támogatási
szerződésben fogunk rendelkezni. A támogatási szerződést minden egyesületi
vezetővel az előző évhez hasonlóan, egy
ünnepélyesebb összejövetelen szeretném közösen aláírni, ezzel a gesztussal is
jelezve, hogy az Önkormányzat megbecsüli a civileket, és számít a munkájukra.

Sok program várható a következő hetekben, hónapokban, és már a júniusi
Dunavarsányi Napok műsorairól is kaphatnak egy előzetes tájékoztatót. Egy éve
ilyenkor már túl voltunk a kereszténység
legnagyobb ünnepén, a húsvéton, ami
most kissé kitolódva még előttünk van.
A Pest Megyei Civil Információs Centrum
szervezésében nagyszombaton változatos programokkal készülhetünk a húsvétra a Petőfi Művelődési Ház udvarán és
a házban. Minden korosztály talál majd
magának megfelelő programot a bőséges kínálatból. Azért, hogy még egyedibb és különlegesebb legyen az ünnep,
a családi napon lesz először bemutatva
az Önkormányzat megrendelésére készült, Dunavarsányt bemutató kisfilm.
A film narrátori alábeszéléssel mutatja
be a város értékeit, természeti adottságait, élővilágát csodálatos felvételekkel.
Minden dunavarsányi felnőttnek és gyereknek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok gyermekkorom kedves kis versével:
„Ne siess úgy nyuszi pajtás,
térj, be hozzánk egy kicsit.
Tartsd ide a tapsi füled
súgok bele, valamit.
Közeledik húsvét napja,
el ne felejtsd kedvesem,
Hogy a piros cukor tojást,
nagyon, nagyon szeretem.”

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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— Ö NKO RM Á NYZAT
A 2019. április 9-ei rendes, nyílt
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Rendőrőrs,
az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft., a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat családi bölcsőde és a Medical-Provisor Kft.
Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2018. évre vonatkozó szakmai
beszámolójait.
Elfogadta a Dunavarsány Város Önkormányzat, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat költségvetési intézményei, nemzetiségi önkormányzatok és az
Önkormányzat gazdasági társaságánál 2018. évben elvégzett
ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.
A testület a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által ös�szeállított, a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskolát érintő intézményi átszervezéssel és az ahhoz tartozó
szakmai alapdokumentum módosítással egyetértett, és felkérte a polgármestert, hogy a véleményéről haladéktalanul
tájékoztassa a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot.
A képviselő-testület a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004.
(XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot írt
ki. Felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást és a
pályázati adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.
A képviselő-testület a „Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapította meg: a Bulath-Sped Kft. (2451
Ercsi, Ipari Park Ercsényi fasor 3-5.) mindhárom részre benyújtott ajánlata érvénytelen; a „Habitat 2019 Konzorcium”
(2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) mindhárom részre
benyújtott ajánlata érvényes; a TAM-BAU Kft. (7090 Tamási,
Nyírfa sor 11.) 1. és 3. részre benyújtott ajánlata érvényes,
2. részre benyújtott ajánlata érvénytelen; az ÚT-ÉP-KER 97
Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.) mindhárom
részre benyújtott ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mindhárom részre a „Habitat 2019 Konzorcium” tette. Az eljárás mindhárom részre
eredményes volt. Az eljárás mindhárom részének nyertese
a „Habitat 2019 Konzorcium”. Az ajánlatkérő a szerződések
teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet az Önkormányzat
2020. évi költségvetése terhére biztosítja. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
A Képviselő-testület a „Belterületi utak felújítása Dunavarsányban” tárgyú pályázat műszaki ellenőrzési feladatainak
elvégzése tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapítja meg: Rákos József E.v. (8200 Veszprém, Festő u. 10.) ajánlata érvényes; a REVIVO Környezetvédelmi és
Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.
2. em.) ajánlata érvényes; a K+K Környezetgazdálkodási és
Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2.
em.) ajánlata érvényes; a Geometria Építőmérnöki Kft. (7400
Kaposvár, Kisfaludy utca 11.) ajánlata érvényes; a Konstruktív
Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76.)
ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ajánlatot Rákos
József E.v. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese Rákos József E.v. A testület felhatalmazta a polgármestert az eljárás nyertesével a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a „Belterületi utak felújítása Dunavarsányban” tárgyú pályázat projektmenedzsmenti feladatainak
elvégzése tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapította meg: az M.T. Hardy Kft. (2740 Abony, Tamási Áron utca 4-6.) ajánlata érvényes; a Pro-Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17) ajánlata érvényes; a Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom utca 2) ajánlata
érvényes. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Projekt Expert
Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese a
Projekt Expert Kft. A testület felhatalmazta a polgármestert
az eljárás nyertesével a megbízási szerződés aláírására.

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —
A testület a „Nagyvarsányi Családi és Szabadidő Park építése”
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 600.000,Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Az eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
HIDI-TOP Kft. (2360 Gyál, Madách u. 2.), KINAMÉ Kft. (2360
Gyál, Toldi utca 45.), LAVIRON 66 Kft. (1188 Budapest, Bagamér utca 58.), Szlov.-Ép. Bt. (2351 Alsónémedi, Mátyás király
utca 6.), Vortex Team Kft. (1188 Budapest, Rákóczi utca 108/B.).
A képviselő-testület elfogadta a „Kossuth Lajos utca szennyvízproblémáinak megoldása” tárgyú beszerzési eljárás elindítását. Az eljárásban meghívta ajánlattevőnek az alábbi 5 vállalkozást: DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.);
Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Déri Miksa u.
4.); Hydro-Agro-Bau Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca
6.); PVCS Pest Megyei Víz- és Csatornamű Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iparos u. 14.); Stahlmont Group Kft. (1119 Budapest, Etele út 65. 3. em. 24.). Felhatalmazta a polgármestert
a beszerzési eljárás lefolytatására az ajánlattevők meghívásával, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára
a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
programjaira 100.000 Ft, míg működésére 100.000 Ft, a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira 650.000 Ft, a Katolikus Templom Felújítása Alapítvány programjaira 385.000
Ft támogatást ítélt meg a 2019. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére azzal, hogy a támogatási összeggel legkésőbb 2020. január 15. napjáig kell
elszámolni. A támogatási összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.
A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a
„civil pályázat”-ra elkülönített összegből fennmaradt 200.000
Ft-ot átcsoportosította a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2019. évi tevékenységének támogatására, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A testület úgy döntött, hogy a Classic Car Dunavarsány
Veteránjármű Egyesületet nemzetközi veteránautó találkozó megrendezése céljára 1.000.000 Ft-tal támogatja
a 2019. évi költségvetés egyéb üzemeltetés előirányzata
zöldterület kezelés kormányzati funkció terhére, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csujjogató Táncegyesületnek, mint az Önkormányzat delegációjának az Önkormányzat németországi testvértelepülése, Gemmingen 1250
éves fennállásának évfordulójára tartandó 2019. június 27. és
2019. július 1. közötti vendégszereplésére történő kiutazással
kapcsolatos költségeit a „civil pályázat”-ra elkülönített összegből és a 2019. évi költségvetés egyéb üzemeltetés előirányzata zöldterület kezelés kormányzati funkció terhére fedezi.
A testület az Állami Számvevőszék vizsgálatára készült módosított Intézkedési Tervet elfogadta, és felkérte a polgármestert, illetve a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a Watercomp Kft-vel (1125 Budapest,
Rőzse köz 3. 2. em. 3.) 2019. január 7-én kötött Tervezési
szerződés 1. számú módosítását elfogadta, és felhatalmazta
a polgármestert a Tervezési szerződés módosítás aláírására.
A testület az EMMI javaslatai alapján jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és felhatalmazta
a polgármestert a dokumentumok aláírására, valamint a
Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
2019. ÁPRILIS 27. ÉS 28. KÖZÖTT
Április 27. szombat: Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor
- Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ
utca által határolt terület). Dunakisvarsány (Homok utca
- Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)
Április 28. vasárnap: Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Nyugati lakópark. Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca - Vasút sor által határolt terület)
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a
levelet, valamint a füvet a gyűjtést megelőző nap legfeljebb
20 kg. súlyú zsákokban tegyék az ingatlanok elé! Az ágakat
maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el! A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00
órakor kezdődik. Azon bejelentéseket, hogy az utcában a
zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után, elszórtan
zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.
Multiszint Kft.

SEBESSÉGHATÁRT KIJELZŐ TÁBLA A BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉSÉRT
Közmeghallgatásainkon folyamatosan visszatérő
kérés, hogy a rendőrség mellett az önkormányzat
is próbáljon valamit tenni a gépjárműbalesetek
egyik leggyakoribb kiváltó oka, a gyorshajtás ellen.
Városvezetésünk nagy hangsúlyt fektet Dunavarsány közlekedésbiztonságának növelésére, a gyalog, a kerékpárral és a gépjárművel
közlekedők védelme érdekében. Különösen
fontos a gyermekek megóvása, ezért egyirányúsítottuk pár éve az Árpád utca iskolához és
óvodához vezető szakaszát, figyelmeztető táblákat helyezetünk el oktatási intézményeink
valamennyi épületénél, a tanév kezdetére pedig elkészült a Kossuth Lajos utca és Iskola utca
kereszteződésénél egy fizikai forgalomlassító
útkiemelés a balesetek megelőzése érdekében.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a városba bevezető, illetve az egyes településrészeket összekötő
utakon sokan hajlamosak a megengedettnél
gyorsabban vezetni, melynek oka nem feltétlen a szándékos szabályáthágás, sok esetben
inkább figyelmetlenségről van szó. Ezt megelőzendő – a rendőrséggel is egyeztetve – egyik
legforgalmasabb utunkon, a Vörösmarty utcán
kihelyezésre került egy napelemes rendszerű
digitális sebességhatárt kijelző tábla, mely figyelmezteti az 50 km/h-s sebességet meghaladó gépjárművek vezetőit arra, hogy lassítsanak.
Bízunk benne, hogy a sietségük okán magukról
megfeledkező sofőrök tényleg lassítani fognak és
segítik a balesetmentes, biztonságos közlekedésre való törekvésünket.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

TISZTELT PARTNEREINK!
Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat
2019. április 22. és 2019. október 15. között kínáljuk. A gyűjtőzsákok az előző években rendszeresített erősebb anyagból
készültek, 160 literesek, az áruk darabonként (ÁFÁ-val együtt)
762 Ft. A szállítás megadott címről történik, kollégáink előfizetői lista alapján végzik a szolgáltatást. Ha valakinek eltűnik,
megsérül vagy megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton térítés ellenében pótoljuk. A szállítás minden hétfőn
és kedd reggel 5:00 órakor kezdődik, függetlenül attól, hogy
esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. A
kollégák kiürítik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérjük, a zsákokat előző nap
este tegyék az ingatlanok elé. A szolgáltatás időközben történő lemondását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni. Ha
több zsákra van szüksége vagy új előfizetőként csatlakozik,
a hátralévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki, viszont
szolgáltatásunkba augusztus 27.-től már nem lehet bekapcsolódni az október 22.-i zárásig. A zsák az ügyfélszolgálaton
vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt: Hétfő:
8:00–16:00 Címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (buszforduló)
Zöldhulladék gyűjtés
2019. 04. 22. - 2019. 10. 15.
Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:
1 zsák: 11.700,-Ft. nettó, 14.859,-Ft. bruttó
Szolgáltatás igénylése:
ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálat telefonja:
06/30-665-4021, vagy e-mail:
ugyfelszolgalat@multiszint.hu.
Zsák forgalmazása:
ügyfélszolgálat.
Fizetés:
ügyfélszolgálaton előre készpénzben.
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött elvárásait.
Ha észrevétele, esetleg javaslata van, kérjük, jelezze az ugyfelszolgalat@multiszint.hu címen.
Multiszint Kft.

DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIA KORSZERŰSÍTÉSE
Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai a kivitelező és üzemeltető képviselőivel 2019. április 1-én megtekintették az épülő szennyvíztisztító telepet. A
képviselők a technológiát végig járva tájékoztatást kaptak arról, hogy a vasbeton műtárgyak víztartási próbái március eleje óta folyamatosak, az iszapvonal műtárgyainak víztartási próbái sikeresen zárultak. Az összesen 7500 m3 össztérfogattal rendelkező két bécsi medence közül az egyik feltöltése megtörtént, próbája
a szemle idején folyamatban volt. A technológia valamennyi műtárgyának sikeres víztartási próbája után tervezi Kivitelező az ütemterv alapján a műtárgyak
körüli földfeltöltések kialakítását és a gépészeti elemek szerelését. A technológiát kiszolgáló épület - amely magába foglalja a garázst, a műhelyt, a labort és
irodahelyiségeket – tetőszerkezetének építési munkálatait a kivitelező tájékoztatása alapján a héten megkezdik.
Dunavarsány Város Önkormányzata
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— ÚTRAVA LÓ

KÖZ É RD E KŰ —

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem,
ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem,
soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?”

(Ján 11,25-26)

A Római Katolikus Egyház ünnepei májusban
Május a Szűzanya hónapja. A Boldogságos Szűznek szenteltek egy-egy hónapot a keleti és
nyugati egyházak A keleti egyház ünneplése a Boldogságos Szűz mennybevételéhez, augusztus hónaphoz kötődött. Az ünnep előtt tizennégy napon át böjtöltek, utána az ünnepet
még tizenöt napig tartották.
A nyugati egyház ünneplése az európai országok hagyományaihoz nyúlik vissza. Május a
virágba borulás időszaka, ezt virágfesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten
legcsodálatosabb teremtménye, méltó arra, hogy tisztelet övezze és szeretettel forduljanak
felé. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletnek. „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (2,12). A természet és a szeretet így kapcsolódik egybe.
X. Alfonz (+1284), Castiglia királya a Boldogságos Szűz Mária személyét és május hónapját
először kapcsolta össze, magasztalva énekkel. A hónaphoz kapcsolódó Mária tisztelet folyamatosan terjedt. Rómában Néri Szt. Fülöp (+1596) biztatta fiataljait ebben a hónapban
virágkoszorúkkal ékesítették a Mária képeket, szobrokat, énekekkel köszöntötték. Európa
szerte hangsúlyozták ennek lelki jelentőségét. A szeplőtelen fogantatás dogmája (1854) A
XIX. században megerősítette a tiszteletet. A pápák tanításaikkal, körleveleikkal szintén megerősítették a tiszteletet. Általánossá vált, hogy május hónapban a Máriát tisztelő hívek összejönnek a Loretói litánia elvégzésére. Akkor is elvégzik, ha papjuk lelkipásztori szolgálat miatt
nem tud velük imádkozni. Ahol van lehetőség kiegészítik a litánia megszólításainak értelmezését szentbeszédekben való magyarázatával. Ez hazánkban is elterjedt szokás a mai napig.
A litánia kifejezés a görög litaneuó - könyörgök szóból származik. Az V. századtól könyörgő
imádságok, különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században alakult ki a mai formája:
szándék - hívek válasza.
A XVI. századtól ismert a mai formája. A loretói litánia Loreto városának bazilikájában lévő
Szent Házból származik, ahol 1400-tól minden szombaton énekelték a Boldogságos Szűz
Máriát köszöntve. Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt meghallotta ennek éneklését és átvette imakönyvébe és terjesztette.
VIII. Orbán pápa 1691-ben dekrétumában a különböző Mária litániákat megtiltotta
és egységesítette, a loretói litániát rendelte el. XIII. Leó pápa 1886-ban ezt megújította, azóta a pápák hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét. XII. Piusz, VI. Pál, valamint II. Szent János Pál pápák hangsúlyozták jelentőségét.
A loretói litánia részei - A bevezető ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt a
mennyei Atyáól kapunk. Jézus Krisztus volt aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát. A
Szüzanyát három kiváltságában szólítja meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szent Szűz.
A következő csokorban szerepel, amelyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja,
Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jó
tanács, Teremtőn és Üdvözítőnk anyja.
Ötödik részben Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztaljuk.
A hatodik részben a Szentírásból vett magasztalással ruházza fel: Igazság tükre megszólítással kezdődik hajnali csillag köszöntővel fejeződik be. Szűzanya Betegek gyógyítója - Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója, Keresztények segítsége. Küzdelmes életünk résztvevője. Hozzá mindig bizalommal fordulhatunk. Eddig mint
küszködők szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A litánia Isten Bárányához fordul, egy záró könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.
A III. Századra visszamenőleg van adatunk, hogy a keresztények Jézus anyját oltalmazónak
is nevezték. Az emberiség egyetlen oltalmazója a mennyei Atya, aki Jézuson keresztül, az
ő kérése alapján oltalmazza az embereket. A hívők Máriát is oltalmazónak nevezték, ezt
annak alapján tették, hogy Jézus kéréséhez csatlakozó Mária is közvetíti Isten oltalmát.Az
oltalmazást kérő Mária iránti tisztelet az „Oltalmad alá futunk” szavakkal kezdődő imádság, és az a tény, hogy az alexandriai keresztények Mária tiszteletére templomot emeltek. Az első keresztények hittel vallották, hogy a bűnös emberiség egyetlen oltalmazója a mennyei Atya, aki úgy oltalmazza az embereket, hogy Jézus által kiragadja őket a
sötétség hatalmából és megszabadítja minden veszedelemtől. (Kol. 1,13 2Kor. 1,10).

Józsa Sándorné
hitoktató

Még sötét van, de pirkad…
„A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a
sírhoz és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.” (Jn 20,1)
Húsvétkor Krisztus feltámadásának eseményéről szól a híradás, ami egyben a mi feltámadásunknak és örökéletünknek egyetlen reményforrása.
50 évvel ezelőtt erre a mondatra az olvasók többsége azt mondta volna, hogy így
nem lehet kezdeni sem egy írást sem egy beszédet, mert ez evidencia, ezt mindenki tudja, ami így kezdődik azt nem érdemes elolvasni vagy meghallgatni, mert a továbbiak is bizonyára ilyen közhelyekből állnak. Ma már sajnos nem így van. Ma már
olyan „fölvilágosultak és túlképzett a világ”, hogy a többségnek sok minden eszébe
jut Húsvétról, de Jézus Krisztus és a föltámadás, az élet győzelme és az Isten jóságos hatalma nem. E tekintetben újra sötét van. Lelkileg beesteledett. De vigaszunk
lehet az, hogy az első húsvéti csoda szintén sötétben indult. Nekünk és minden generációnak tehát van reménye a pirkadásra, sőt lelki megvilágosodásra, ébredésre.
Jézus sírját látogató asszonyok a napfelkelte előtti sötétségben mentek a sírhoz
és a sötétségen átszűrődve látták a csoda kezdetét. A temetőbe mentek és illatszereikkel a halált kívánták szépíteni, de életet találtak. A kő el volt hengerítve a barlangsír bejáratából és nem találták a halott Jézust. A homály egyrészt zavarta őket
a látásban, másrészt azonban már elég fény volt ahhoz, hogy csodát reméljenek.
Életünk igazán fontos, meghatározó, végső és abszolút tartalmát legtöbbször
homály fedi. Mi végre élünk? Miért most, miért itt, miért így? – kérdéseket nem
könnyű jól megválaszolni. Olykor vaksötétség borul mindenre, amire vágyunk,
ami reményteljes, ami ígéretes és örökkévaló. A mulandó hiábavalóságok pedig a hamis fények káprázatában ragyognak félrevezetve, becsapva bennünket.
A húsvéti tapasztalás és üzenet azonban arra hív bennünket, hogy érdemes a
félhomályban is, sőt s sötétségben is nyitott szemmel, vagy még inkább lelki nyitottsággal járnunk, mert nem csak Jézus sírja nyílt meg, hanem titkok nyíltak,
nyílnak meg a mi életünkre nézve is. A Szentlélek a szemünk megnyílását, a mi
lelki pirkadásunkat is munkálja méghozzá az idei Húsvéton is. Az asszonyok nem
várt jó hírt tapasztaltak. Nehezen értették, meg is ijedtek, de elég nyitottak voltak
ahhoz, hogy azt is elfogadják, amit nem föltétlenül értenek. Halált mentek szolgálni és az élő Úr szolgálta őket. Ez a húsvéti fordulat a sötétből a világosságra.
És nem csak az élet és a halál nagy kérdéseire vonatkozik e buzdító, lelkesítő fordulat,
hanem figyelmeztetés ez a természetesnek tűnően és rutinszerűen működő életelemeinknek az esetében is. Bezáródó kapuk miatt panaszkodunk emberi kapcsolatainkban,
szakmai ambíciónkban, anyagi gyarapodásunkban s nem is vesszük észre, hogy ezek a
sötét kapuk régen nyitva vannak, s mi elmegyünk mellettük, vagy duzzogva ülünk előttük lelki vaksággal a Szentlélek fényében. Az asszonyok is ahelyett, hogy berohantak
volna a sírba, hogy tágra nyílt szemekkel keresték volna az élő Urat és Mestert, a csodás
látványtól úgy megijedtek, hogy elfutottak a sírtól. A pirkadásban megjelenő szépség
és ígéret sokszor megrémiszt bennünket, mert a lelki szemeink, mint a vakondé, a sötétséghez szoktak. Az emberiség nagy többsége megijed az isteni jó hírtől, s fut előle ahelyett, hogy boldogan szívébe zárná azt. Az isteni fény irritálja a gyarló ember szemét. Hány
Húsvéton, hányszor szaladtunk már el a föltámadás jó híre elöl sonkafőzésbe, locsolásba, nyuszi-bálba, tojáskeresésbe. Manapság aki teheti, és tömegesen tehetik, a húsvéti
hit pirkadó fénye elől a welness szállók langymeleg vízében keresnek „menedéket”. ???
Az asszonyok ugyan elfutottak a sírtól, de nem ezekbe a pótcselekvésekbe, hanem
a tanítványokhoz hittestvéri segítségért. Erre most is van lehetőség. Ezért szólnak a
harangok, ezért szolnak az igehirdetések, a bizonyságtételek a templomokban, hogy
a húsvéti pirkadás, a lelki látás, a hit pislákolása elől ne a sötétségbe meneküljünk
vissza, hanem egymáshoz, hogy egymás hite által épüljünk és egymás megvilágosodása által növekedjünk hitben, reményben és szeretetben, ami méltó földi élet
után a föltámadott krisztus útján és érdeméért a menyei fény teljességébe vezet.
Áldott, lelki pirkadás hozó Húsvétot kívánunk minden olvasónknak:

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

NEM ELADÓ
Nemrégiben az egyik ismerősöm munkahelye költözött, egy nagy irodaépületből egy kisebb épületbe. Nevezzük Első
Ádámnak az ismerősömet. Sokféle eszköz feleslegessé vált az irodaházban és
ezeket az eszközöket meg lehetett venni az ott dolgozóknak. Asztalokat, székeket, teafőzőket stb. Ha valaki megvett
egy tárgyat, ráírták a nevét, hogy tudják,
hogy kié. Nem lehetett azonnal elvinni,
hanem csak az utolsó napon, addig
használták a többiek is. Ádám is vett egy
pár tárgyat, és rá is írták mindegyikre,
hogy Első Ádám megvette, nem eladó.
Amikor megláttam a címkét a tárgyakon, az jutott eszembe, hogy Isten is
megvett minket, méghozzá nagyon
drága áron, hiszen a vérét, az életét
adta értünk. Ha döntöttünk mellette többé már nem vagyunk eladók.
Ki akarna minket megvenni? Az ördög
minden nap azon mesterkedik, hogy
tönkre tegye a napunkat, az életünket,
azt akarja, hogy őt szolgáljuk, hogy
hozzá tartozzunk. Ha látja rajtunk a táblát ezzel a felirattal: ISTEN MEGVETTE,
NEM ELADÓ!!! akkor békén hagy minket egy időre. Sajnos csak egy időre,
mert mindig visszajön amint azt érzi
rajtunk, hogy elbizonytalanodtunk. A
döntés nap mint nap a mi kezünkben
van. Isten nem kényszerít minket arra,
hogy hozzá tartozzunk. Mi döntjük el,
hogy kinek a tábláját viseljük és ki visz
el minket az utolsó napon. Ebben a hónapban emlékezünk arra, és egyben
ünnepeljük is azt a győzelmet, amit
Isten aratott a Sátán felett a kereszten.
Amikor Jézus meghalt értünk és fel is
támadt, megnyitotta ezzel a Mennyország felé vezető utat, hogy aki hisz
Őbenne, annak örök élete legyen, és
ne az örök kárhozat várjon rá. Akarsz a
győztes csapathoz tartozni? Akkor dönts
Isten mellett. Áldott Húsvéti Ünnepet
kívánok minden kedves olvasónak!
Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Nagyheti és húsvéti
katolikus szertartások kezdési ideje

Húsvéti Misztérium!

Nagycsütörtök:
Nagyvarsány: délután 16 óra, Kisvarsány: este 18 óra

Húsvét, ünnepek ünnepe,
nincs nagyobb, se földön sem égen...
életnek élete. halál legyőzője,
MAGA AZ ISTEN! Az ÜNNEP!

Nagypéntek:
Nagyvarsány: délután 16 órakor szabadtéri keresztút,
további szertartások templom.Kisvarsány: este 18 óra.

Elveszett az ember az alma íze által,
Jézus visszaadta szenvedése és keresztje által,
hogy halál szűnjél meg örökre,

Nagyszombat:
Nagyvarsány: feltámadási szentmise délután 16 óra.
Kisvarsány: feltámadási szentmise este 19 óra.

De akarunk-e élni mi emberek ÖRÖKKÉ?
vagy tespedtségbe legyünk MINDÖRÖKKÉ?
Nem, mert Jézus feltámadt legyőzött minden kételyt!

Húsvétvasárnap:
Kisvarsány: délelött 9 óra.
Nagyvarsány: délelött 11 óra.

Jőj tisztítsd meg lelked, hogy élhess ÖRÖKKÉ benne.
TISZTÁK LEGYÜNK, MINT AZ ÚR, MINT AZ ÖRÖK ÉLET.
Mert halál a bűnnek szennye.
Dobjunk el magunktól minden szennyet!
ez Húsvét MISZTÉRIUMA!

Húsvéthétfő:
Nagyvarsány: reggel 8 óra
Kisvarsány: délelött 9 óra.

Kis R. Sándor
2019. április

Református istentiszteletek a húsvéti ünnepkörben
Április 14.
10 óra
Április 15.
7.30 óra
Április 16.
18 óra
Április 17.
18 óra
Április 18.
18 óra
Április 19.
10 óra
Április 20.
10 óra
Április 20.
18 óra
Április 21.
5 óra
			
Április 21.
10 óra
Április 22.
10 óra

Virágvasárnapi istentisztelet – református templom
Nagyheti bűnbánati áhítat – Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnája
Nagyheti bűnbánati áhítat – Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnája
Nagyheti bűnbánati áhítat – Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnája
Nagycsütörtöki eucharisztiás it. – református templom
Nagypénteki ünnepi istentisztelet – református templom
Húsvéti ökumenikus családi nap, evangelizációval – Művelődési ház udvara
Nagyszombati bűnbánati istentisztelet – református templom
Hajnali feltámadási istentisztelet irodalommal, ételáldással,
szeretetvendégségel –Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – református templom
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet – református templom

Zöld kert - hírek a kertbarát klub életéből
Már javában benne járunk a tavaszban, a szorgos kezeknek
is megnő a dolguk a kertekben. Szinte bármit ültethetünk, ha
még jobban melegszik az idő, akkor április második felében
kiültethetjük állandó helyükre a paradicsomot, majd a paprika palántát is. A fűszerkertben jól vágjuk vissza a növényeket.
Biztonsággal kiültethetők az egynyári virágok is az ágyásokba.
A gyep intenzív ápolása is megkezdődhet, melyet egy alapos
gereblyézést kövessen egyenletes tápanyag kijuttatása. Majd
lehet vágni és a gyepet szellőztetni. A pótlásra is ilyenkor kerülhet sorvetéssel, vagy gyepszőnyegezéssel. Az öntözés a nagy
szárazság miatt elengedhetetlen. Rózsáinkat permetezzük rozsda ellen. Leándereket kirakhatjuk, miután megkapták a lemosó
kezelést. Igyekezzünk az öntözést úgy időzíteni, hogy még az
esti lehűlés előtt növényeink felszáradjanak. Ezután nincs más
hátra, mint élvezni kertünk szépségeit. Meghívott előadónk

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviseletében időszerű növényvédelmi tanácsokkal látja el tagjainkat. Következő kirándulásunkon ellátogatunk Szombathelyre a rhododendronok
egyik gyűjteményes kertjébe. Kirándulással vagy kerttel kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.
Budafoki Katalin, elnök
06/20-804-0673
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DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDÉN IS CSATLAKOZOTT
AZ ORSZÁGOS TESZEDD! ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tisztelt Lakosok!
Dunavarsány Város Önkormányzata elektromos
és elektronikai hulladék – (e-hulladék) gyűjtést
szervez 2019.05.25. 08:00-12:00 időpontban
Dunavarsány, Ősz utcai udvarban (volt laktanya udvara). Az e-hulladék gyűjtési akció célja a
környezet védelme, az újrahasznosítható hulladékok összegyűjtése., mely nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal, mivel nehézfémeket és
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő alkotóelemből épül fel. Annak ellenére, hogy újrahasznosítható gyakran legális vagy illegális hulladéklerakókba kerül, szennyezve ezzel a környezetet.

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek

ki környezetünkből. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyenek
részt a felhívásban! A gyűjtés során leadható
elektronikai berendezések a teljesség igénye
nélkül: minden ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött, kivétel a képcsöves
berendezések (régi tv, monitor). A ROLFIM Kft.
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén a
használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen
átveszi hétfőtől péntekig 8:00-13:00 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni a 06-1-269-0234 telefonszámon lehet!
Dunavarsány Város Önkormányzata

9

10

— PÁLYÁ Z AT

PÁ LYÁ Z AT —

Folytatás a 10. oldalról.

FELHÍVÁS
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi
támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök. rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is)
1. aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú
tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást,
2. aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll,
legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig,
3. aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
4. akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 feletti)
volt (kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet),
5. és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, hogy amennyiben a megszerzett diplomának megfelelő
foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követően legalább az ösztöndíj
folyósításának idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt,
közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.
6. A pályázati adatlapon a kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez jogszabály (pl. foglalkoztatási
törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékű ún. diák-szociális juttatásban, vagy kedvezményben (pl.
más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés, ill.
az ezt kiváltó lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a kérelmezőnek
a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások
igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabálynak a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai
szerint kell igazolni, és azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni.
7. Csatolni kell továbbá a hallgató felsőoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát,
valamint az intézmény nyilatkozatát, (igazolását) a kérelmező hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes
szolgáltatásokról.
A pályázat elbírálása:
1. A formailag hibásan, tartalmilag hiányosan benyújtott pályázatok esetében javításra, hiánypótlásra a benyújtást követően
legfeljebb egy esetben – a Szervezési- és Önkormányzati Osztály erre irányuló írásbeli felhívása kézhezvételét követő 8
napon belül – van lehetősége a pályázónak.
2. Az ösztöndíj odaítéléséről – a Humánpolitikai Bizottság által előterjesztett javaslat alapján – érdemben a Képviselőtestület határoz.
3. A pályázatok elbírálása során a – felsorolásnak megfelelő sorrendben – előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki
a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az Önkormányzatnál – a felsőfokú
oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3. §. (5) pontja szerint
értendő – reális foglalkoztatási igény,
b) az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt,
c) szociálisan rászorultabb.
Az ösztöndíj megállapítása:
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén – és azok szerint – az ösztöndíjat a Képviselő-testület egy
tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható.
1.) Az ösztöndíj hallgatónkénti összege 2019. évben havonta 15.000.- Ft. A 2020. évi támogatás összegéről a Képviselőtestület a 2020. évi költségvetés megalkotásakor dönt.
2.) A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes – az önkormányzati rendelet
szerint szabályozott – esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak.
3.) A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát – mely évente legfeljebb kettő lehet – a költségvetési rendeletben
jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel a Képviselő-testület állapítja meg.
4.) Az ösztöndíj lemondása, vagy adott évi fel nem használása esetén az ösztöndíj-maradvány odaítéléséről a Képviselőtestület a következő évi pályázat elbírálása során dönt.

Folytatás a 11. oldalon.

Az ösztöndíj folyósítása
1.) A pályázat nyertesei a Képviselő-testület által meghatározott ideig tartó és mértékű pénzbeli támogatásban részesülnek,
melyet a Gazdasági Osztálya folyósít. Az ösztöndíj – a Képviselő-testület döntése alapján – egy tanítási félévre, egy
összegben is biztosítható.
2.) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert hallgató és az Önkormányzat között az önkormányzat
rendeletének 1. számú függeléke szerinti Tanulmányi szerződés jöjjön létre.
3.) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése, továbbá a jogosultság elvesztése
esetén ösztöndíjat – az arra okot adó időponttól – a pályázatot elnyert hallgató részére nem lehet folyósítani.
4.) Amennyiben a megállapított jogosultsági feltételekben olyan változás következett be, hogy az által a hallgató elvesztette
az ösztöndíjra való jogosultságát, úgy azt a hallgatónak a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie.
5.) A pályázatokat elbíráló szerv a meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével adományozott
a) még folyósításra nem került ösztöndíjat visszavonja,
b) a már folyósított ösztöndíj esetében pedig a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 17. §. bekezdéseiben
meghatározottak szerint elrendelheti az ösztöndíj visszafizetését.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. (péntek)
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselő-testületi ülés.
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj
pályázata”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Önkormányzati
Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) a 24-521-041-es telefonszámon.
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

EBOLTÁS
A kötelezõ veszettség elleni védõoltás
az alábbi idõpontokban vehetõ igénybe!
2019. 04. 13. (szombat) 8.00–12.00 KISVARSÁNY
Állatorvosi rendelõ
Kolozsvári u. 1/A
2019. 04. 25. (csütörtök)14.00–16.00 KISVARSÁNY
Állatorvosi rendelõ
Kolozsvári u. 1/A
2019. 04. 27. (szombat) 9.00–10.00 ERÕSPUSZTA
10.00–12.00 NAGYVARSÁNY
Templom u. 23.

Az oltás díja: 4500 Ft
A fenti idõpontokban a kötelezõ féregtelenítés ingyenes!
Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható”!

Mikrochip ára: 4000 Ft
Az oltás és a chip behelyezés elvégezhetõ a
Kolozsvári u. 1/A szám alatti Állatorvosi Rendelõben is!

Rendelési idõ: Hétfõ, szerda, péntek: 16.30–18.00
Kedd, csütörtök: 16.00–17.30
Szombat: 10.00–11.30
Háznál történõ oltás kérhetõ telefonon:

Dr. Fábián Miklós: 06-30-9611-694
Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
,,Falujáró” útvonalam most településünk vasúttól nyugatra lévő felének északi részén vezet keresztül. A Határ út, a Jókai utca és a Baross utca hét régi
épületét mutatom be, majd átruccanunk Nagyvarsányba is.
• Az első fényképen a Határ út 17. sz. Baski-, majd Markó István-ház látható. Az 1930-as évek elején épülhetett. Markó István, a kiváló és megbízható
kőművesmester 1948-ban vásárolta, hozta rendbe, és bővítette az akkoriban már igen elhasználódott épületet. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a Jókai u. 18. sz. Sági-, majd Feigl Lénárd-ház tűnik fel. Szintén az 1930-as évek óta állhat. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik felvétel az 1920-as évek végén épült Jókai u. 32. sz. id. Rozbora Pál-házat örökítette meg. (Fotó: Rozbora Zoltán)
• A negyedik a Baross u. 10. sz. 1941-42-ből való id. Szatmári Kálmán-házat. 7 gyermek nevelkedett hajdan falai között! (Szatmári Rozália
fényképalbumából)
• Az ötödik fényképen a Baross u. 23. sz. Pozsonyi-, majd Domonkos József-ház látszik. Az 1930-as évekből való lehet. (Fotó: Kohán József)
• A hatodikon a Baross u. 33. sz. (régen:15. sz.) Marosi László-, majd Faragó-ház. 1919-20-ban épült. Itt élt kisgyermekként az unoka, városunk
díszpolgára, a Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében c. helytörténeti könyv és több regény szerzője, Faragó Károly. (Faragó Károly
fényképgyűjteményéből)
• A hetedik fotón megörökített Baross u. 35. sz. (régen: 17. sz.) házat szintén Marosi László építtette 1919-20-ban, s azt másik leányára,
Erzsébetre hagyta. Mára mindkét házat jelentősen átalakították. (saját fényképgyűjteményemből)
• Végül pedig Nagyvarsány! A nyolcadik képen a Sport u. 10. sz. Pillmayer Jakab-ház csodálható meg eredeti formájában. Bár nem túl régen, csupán
1956-ban épült, de híven őrizte a helyi sváb építészeti hagyományokat. Már csak múlt időben. Új, modern áll a helyén... (Szűcs Ferencné Pillmayer
Mária fényképgyűjteményéből)
Kohán József
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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

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Egészséges tanácsadás: K:13-14

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

TŰZIFA AKCIÓ!
Akác tűzifa 3000 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2800 ft/mázsa kugli
Hasított + 200 ft/ mázsa
A tűzifa erdei köbméterre is (1m×1m×1,7m),
és kalodára is megrendelhető! Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.
0670/605-4678

BALLAGÁSI ÉKSZERVÁSÁR

Dunavarsány Kossuth Lajos utca 36.
Arany-ezüstékszerek 30% kedvezménnyel
Arany felvásárlás: 6.400Ft/gr
Arany beszámítás: 10.000Ft/gr
Vállalunk javítást, készítést.
Nyitvatartás:
Kedd-Szerda Csütörtök 13:00-17:00
0670/319-9461

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
Állatorvos

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•
•

GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552
Redőnyjavítás, rövid határiőre akár hétvégén is. Tel.:06-20-364-2383

Dunavarsány
Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

Dr. Fábián Miklós és ifj. Dr. Fábián Miklós
06/30-961-1694, 06/30-951-0507

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: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 520-991; 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 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
06/80 980-030
Földgázszolgáltatás hibabejelentés
06/93-500-500
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
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• mixerbeton, ckt
• estrich beton
• sóder, homok
• termőföld, murva

ÉS
L
E
D
REN

www.dunad2010.hu

• cement, mész
• zsákosanyagok
• szállítás, daruzás
• gépi földmunka
• térkövek
• kerti lapok

• kertépítő elemek
• betonblokkok
• betonvas
• téglák
• áthidalók
• födémgerendák

			

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munkatársakat keres
Dunavarsányi munkavégzéssel, teljes munkaidőben, az alábbi
munkakörökre:

asztalos
sofőr
közterületi segédmunkás (fűkaszálás; gallyazás stb.)
épületgondnok (sportcsarnok délután)
Amit ajánlunk:
állandó, bejelentett munkahely,
munkaruha,
egyszeri meleg étkezés.
Akit keresünk:
megbízható, alkalmazkodó,
csapatban és önállóan is dolgozni tudó munkatársat,
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 147.
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,
jozsa@dvvg.hu e-mail címen.
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