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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt Kíván
Gergőné Varga Tünde polgármester és

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Dunavarsány 2019 adventjén

Szinte tegnap volt, hogy az utolsó lapszámban
írtam, az utolsó hónapban és az utolsó választási évben. Minden évben eddig decemberben
egy visszatekintést tettem a városban történt
eseményekről. Ez a visszatekintés ebben az évben több alkalommal is megtörtént annak okán,
hogy önkormányzati választások voltak. Persze a
jó dolgokról nem lehet elégszer beszélni, mert
úgy gondolom, hogy a leköszönő testület nem
szégyenkezhet a döntései miatt. Amiről most
még beszélni kell és érdemes, az a mára szinte
teljesen felépült új óvoda épülete, a jövő tavas�szal induló kerékpárút kivitelezése, amelyre már
a pályázatban elnyert pénzösszeg felét megkaptuk, valamint a belterületi utak felújítására elnyert pályázat tervei alapján a további építkezés.
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A három éven felüli gyermekek óvodába történő
kötelező felvétele lassan lehetetlenné vált volna,
ha a képviselő-testület nem méri fel ennek súlyát
és nem dönt úgy, hogy saját bevételei terhére
építi fel a korábban megvásárolt ingatlanon az
új épületet, csoportszobákkal, tornateremmel és
egyéb kiegészítő helyiségekkel. Sajnos az idei
átadást pénzügyi és hatósági engedélyezési
okok lehetetlenítették el, mert az építkezés alatt
több alkalommal is kellett dönteni pótfinanszírozásról (természetesen a közbeszerzési kiírás
határain belül) olyan szükséges, de előre nem
látható munkákról, – például szennyvízelvezetés
megoldása, az udvar feltöltése, végleges kialakítása – amelyek nélkül nem lenne biztosított az
intézményrész szabályos és zökkenőmentes használata. Némi csúszással, de bízunk benne hogy
minden engedély megléte után, az épület, valamint a környékének teljes megépítésével februárban átadhatjuk a város legújabb büszkeségét.
A kerékpárút-pályázat papírmunkáival telt el ez
az év, de tavasszal már a kivitelező kiválasztása
után teljes gőzzel megindulhat a beruházás,
és reménység szerint tartva a kilenc hónapos
határidőt, átadhatjuk a kétkeréken közlekedők
számára a biztonságos és korszerű útpályát.
Szintén elkezdett, de 2020-ra is átnyúló beruházás a belterületi útfelújítás, amelynek egy részére állami forrást is kapott önkormányzatunk.
Átgondolva korábban a kritikus közlekedési
útvonalakat, több lépcsőben jutunk el a Habitat
utcai korrekció megvalósításáig. Befejeződött
az első ütem, ami a Búza utca és Gömöry utca
felújítását tartalmazta, majd szintén a következő évben folytatódik az „S” kanyar kiegyenesítése, a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Így ezek az átnyúló munkálatok a jövő évi költségvetés kiadási sorait is nagyban meghatározzák, mert ezeknek a kiegyenlítése, valamint a
pályázatok önrészeinek betervezése egyaránt
a 2020-as évet terhelik. Az év végéhez közeledve, nem gondoltuk, hogy valami váratlan jó hírt
kaphatunk, ami Dunavarsányt érinti. Bóna Zoltán
képviselő úr nagyon jó hírt közölt a novemberi
képviselő-testületi ülésen. A kormány döntése
alapján az állam egy 8 tantermes általános iskolát épít, amelyhez nem kell önerőt biztosítani, és
megépülése után a fenntartásról is ők gondoskodnak. A sok-sok óvodás kisgyermekből pár év
múlva iskolás diák lesz, tehát nemcsak a kisebbek intézménye bizonyul kevésnek. A 24. órában
vagyunk a tanterembővítés problémájával, így
óriási öröm mindnyájunk számára a bejelentés.
De nem ér véget a karácsonyi meglepetések
sora, mert a napokban egy hasonló jó hírt kaptunk. Sajnos egyre nagyobb igény van sajátos
nevelési igényű gyermekek számára megfelelő
foglakoztatást biztosító intézményekre. A Dunavarsányban működő Árpád Fejedelem Általános
Iskola speciális tagozata is maximális gyereklétszámot lát el. A Tankerületi Központ több esetben csak távolabbi intézményben, Budapesten
tudja biztosítani, hogy a sérült specifikumának
megfelelő ellátást megkapják a gyermekek.
Erre odafigyelve, kormányzati finanszírozású,
és fenntartású egységes gyógypedagógiai és
módszertani intézmény építésére kerül sor a
következő években. Mivel Dunavarsány rendelkezik megfelelő nagyságú belterületi ingatlannal, így a választás ránk esett egy kistérségi
nevelési-oktatási intézmény megépítésére,
amelyben óvodai csoportban és iskolai osztályban fejlődhetnek eredményesebben a gyerekek.
Az állam felépíti, megteremti a fejlesztő nevelést-oktatást igénylő tanulók intézményben
történő ellátásának feltételeit, az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat szakmai hátterét, 21. századi körülményeket teremtve a
pedagógusok és az ellátandó gyerekek részére.
Kistérségi szerepet betölteni valamilyen ellátási
rendszerben, mindig a településnek egy központi szerepet, egy jobb megítélést és egy nagyobb
hírnevet is jelent. Nagy örömmel és várakozással
fogadtuk Advent időszakában ezeket a jövőnket is megváltoztató és meghatározó híreket.
Köszönet mindazoknak, akik Dunavarsányt találták a legmegfelelőbbnek, és javasolták ezeknek az új intézményeknek a megvalósítására.

Az igazi nagy előrelépés pedig az augusztusban beadott bölcsődei pályázatunk pozitív
elbírálása lenne, mert akkor egy teljesen új,
és korszerű intézményekkel felépített központi terület alakulna ki a város közepén.
Közeledik a karácsony, és a magunknak okozott
gondok, a megfelelés családunk és környezetünk
felé. Stresszelünk, hogy minden ki legyen takarítva, meg legyen sütve, meg legyen vásárolva és
lemaradunk az ünnepet megelőző hetek szép
eseményeiről. Takaríthatunk, süthetünk, vásárolhatunk egész évben, de egy megható és szívet
melengető gyertyagyújtást megelőző szép ünnepi műsor, egy gyönyörű koncert, vagy a helyi karácsonyi vásárokat belengő fűszeres forralt bor illata,
az ügyes kezek által készített termékek látványa,
a városi karácsonyfa színes fényfűzéreinek színkavalkádja felülír minden hétköznapi rutincselekedetet. Igazán jó ráhangolódás az ünnepre ezeken
a programokon részt venni, hogy békességben,
örömmel és élményekkel feltöltődve tudjuk az
otthoni hangulatot szebbé és nyugodtabbá tenni.
Kedves Dunavarsányi Lakosok!
Kívánom, hogy a karácsonyuk békés és áldott
legyen, hozzon mindenki lelkébe szeretetet,
boldogságot, nyugalmat, és az ünnep hangulata
tartson következő karácsonyig.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
„Karácsonyi ajándék tippek:
Az ellenségednek, megbocsájtás.
Az ellenfelednek, tolerancia.
A barátodnak, a szíved.
Egy vásárlónak, szolgálat.
Mindenkinek, emberszeretet.
Minden gyereknek, jó példa.
Önmagadnak, tisztelet.”
(Oren Arnold)
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A 2019. november 28-ai rendes,
nyílt ülés döntései

A 2019. december 10-ei rendes,
nyílt ülés döntései

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét
elfogadta.

A képviselő-testület a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár 2020. évre vonatkozó 2020. évi rendezvényprogramját magában foglaló Munkatervét elfogadta.

A testület a Gördülő fejlesztési terv 2020-2034.
időszak 2020. évi vízellátás és szennyvízellátás tervfejezeteit jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, amely a
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kerül megkötésre 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig terjedő
határozott időtartamra, a közterületek és nyilvános
helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására.
Elsősorban a családi házas övezetek, valamint oktatási/
nevelési intézmények környékeinek biztonságának
erősítésére, az önkormányzati rendezvényeken állandó
rendőri jelenlét biztosítására, illetve a térfigyelős tevékenység során szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására 2.200.000,- Ft összegű támogatás biztosításával a 2020. évi költségvetés működési célú pénzeszköz
átadás államháztartáson belülre előirányzata terhére.
Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület az "Intézményi fejlesztési terület
közművesítésének tervezése" tárgyú beszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102
Budapest, Szent László tér 20. 2. em.) ajánlata érvényes;
a TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.) ajánlata
érvényes; a BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.)
ajánlata érvényes; a MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező
Kft. (2610 Ősagárd, Rákóczi utca 36.) ajánlata érvényes; a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező
Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó érvényes ajánlatot a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. tette. Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. A szerződés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés
terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert az
eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírására.
Elfogadta a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.-vel a
Kossuth Lajos utca szennyvíz-elvezetési problémáinak megoldása tárgyában 2019. május 29.
napján kötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a Vállalkozási szerződés módosításának aláírására, valamint
a további szükséges intézkedések megtételére.
A testület a „PM_KEREKPARUT_2018 „Kerékpárutak
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” és „Dunavarsány város útkarbantartása” tárgyú munkák műszaki ellenőrzési feladatainak
elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapította meg: a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest,
Szent László tér 20.2.) ajánlata érvényes; a REVIVO Kft.
(1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.) ajánlata
érvényes; a Konstruktív Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76.) ajánlata érvényes; Rákos
József egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Festő u. 10.)
ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot mindkét
rész tekintetében Rákos József egyéni vállalkozó tette.
Az eljárás eredményes volt. Az eljárás nyertese Rákos
József egyéni vállalkozó A szerződés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés
terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert az
eljárás nyertesével a megbízási szerződések aláírására.
A képviselő-testület az „A” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatokat elfogadta, és úgy döntött, hogy a
pályázókat havi 9.000,- Ft-tal támogatja 10 hónapon
keresztül, két egymást követő félévben (a 2019/2020.
tanév második és a 2020/2021. tanév első félévében).

A képviselő-testület elfogadta az elektronikus
médiaszolgáltatási szerződést, amely a Lakihegy
Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kerül megkötésre 2020. január 1-jétől 2 éves határozott időtartamra, havi 220.000 Ft + Áfa összegért, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A testület úgy döntött, hogy továbbra is biztosítja a
dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi
programban meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt. A vizsgálatok dologi kiadásaira a 2020. évi költségvetésében 500.000.-Ft összegű előirányzatot biztosít.
A képviselő-testület a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában” 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 PM_KEREKPARUT_2018/3. számú Támogatási Szerződés által biztosított forrás terhére, és
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására. Az eljárásban ajánlattevőnek az alábbi cégeket hívta meg: Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), KULCS Útépítő és Mélyépítő
Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.), Szolnok
Aszfalt Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 3. II. em. 18.),
TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.), ÚT-ÉP-KER
97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.).
A képviselő-testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadta.
A testület a 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta,
és mellékleteivel együtt elfogadta.
A testület a 2020. évi Munkatervét elfogadta.

A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt.-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét
2020. január 2-től 2020. december 22-ig, a rendelkezésre tartott összeget legfeljebb 150.000.000 Ft-ban
határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és
a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
A testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően a 92/2015. (VI. 17.) számú
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, a Helyi Esélyegyenlőségi Program
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését
elfogadta. A folyamatban lévő intézkedések határidejét az Intézkedési Terv szerint módosította. Az áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált
Intézkedési Tervvel egységes szerkezetben elfogadta.
Elfogadta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város Önkormányzata intézményei (Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Weöres
Sándor Óvoda, Dunavarsány és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat) között létrejövő Munkamegosztási Megállapodásokat, és felhatalmazta a polgármestert, illetve a Jegyzőt a megállapodások aláírására.
A testület a 104037-intézményen kívüli gyermekétkeztetés, a 041140-területfejlesztés igazgatása és a
072111-háziorvosi alapellátás kormányzati funkciók
törzskönyvi nyilvántartásba vételéről döntött, és felkérte
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H. §-a alapján a polgármester asszonyt egy
havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti a 2019. évben végzett kiemelkedő munkájáért.
Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 15/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét; az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019. (XII. 11.) önkormányzati
rendeletét; a Dunavarsányi közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi
illetménykiegészítéséről szóló 17/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét. A rendeletek megtekinthetők
Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

90. életéve betöltése alkalmából adta át

Tamási Józsefnénak
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

Tegyük szebbé a karácsonyukat!
Örömmel fogadtam a hírt, amit dr. Czúth Ildikó gyermekorvos és Fonyóné Tóth Cecília
védőnő írt meg nekem. Városunkban egy családba hármas ikrek érkeztek 2019. szeptember
9-én. Dobronyi Adél, Zselyke és Mira boldog és
egészséges kisbabák. Egy gyermek születése
óriási boldogság a szülőknek, hát még három!
Szüleik, Tichy Tünde és Dobronyi János 12 éve
költöztek Dunavarsányba, és a Vasút soron vásároltak házat. Az édesapa egész nap dolgozik, az
édesanya egyedül gondozza a három kislányt.
Segítségük nincs, a nagyszülők is dolgoznak.
Meglátogattam a hirtelen „többgyerekessé” vált családot, és betekintést nyerhettem,
hogy milyen, amikor egyszerre éhes három kicsi száj. Pelenkát ekkora mennyiségben
csak az üzletben láttam eddig, és a rengeteg ruhácska is kereskedelmi mennyiségben
volt a házban. Még csak három hónaposak a gyerekek, de Tünde rutinosan intézi a babák körüli dolgokat. Etet, büfiztet, tisztába tesz, altat, vigasztal! Örömmel álltam be a
sorba, és próbáltam egy kicsit segíteni rövid ottlétem alatt. Azt gondolom, ez lenne a
legnagyobb segítség, ha az édesanya valakivel időnként meg tudná osztani a gyerekek
körüli teendőket. Persze friss nagymamaként elgondolkodom – összehasonlítva egy kisbaba költségeivel –, hogy itt egyszerre hány darab pelenka, hány doboz tápszer, mennyi
higiéniai készítmény és még mi mindenből kell háromszoros mennyiséget vásárolni!
Tehát minden segítség jól jönne a családnak, mind anyagi, mind pedig természetbeni
formában. Tudom, hogy már többen ajánlottak fel különféle adományokat, igazán nagylelkűek az emberek. Ezúton is köszönetét fejezi ki a család minden jóérzésű embernek.
Amennyiben anyagilag szeretnék támogatni Őket, a következő bankszámlaszámra küldhetik el felajánlásaikat:
11773023-11759210
Ha személyes segítséget szeretnének adni, úgy a buba3@freemail.hu email címen
egyeztessenek előre a szülőkkel.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Tisztelt Dunavarsányiak!
A közelmúltban két olyan örömteli
esemény is történt a Dunavarsányi
Weöres Sándor Óvodában, amelyről szeretném tájékoztatni Önöket!
Először azonban megragadnám az
alkalmat, hogy a Bóbita Alapítvány
nevében megköszönjem az Önök
támogatását, nagylelkű felajánlásait
(1% felajánlás, családi napi bevétel,
adományok, stb.), mellyel jelentős
mértékben hozzájárultak óvodai alapítványunk „kincstárának” gyarapodásához. A fentebb leírtaknak köszönhetően november utolsó hetében használatba vehettük a 3 db
„Parajd” Só-fluidizációs légtisztító, fertőtlenítő készüléket. Ezen sóterápiás készülékek
hatékonysága meghaladja a passzív sófalak hatékonyságát! A rendszeres használat
eredményeként az óvodás gyermekek folyamatosan tiszta, egészséges és fertőzésmentes levegőben tartózkodhatnak, hiszen a készülék egy 60 m²-es helyiségben 1 óra alatt
kicseréli a teljes levegőmennyiséget. Szintén novemberben, mindhárom óvodai épületben beüzemelésre kerültek a víztisztító készülékek, melyeknek köszönhetően intézményünk minden óvodása tisztított, szűrt vizet ihat. Külön szeretném megköszönni az
EuroVyz Hungária Kft. nagylelkű felajánlását, hiszen a víztisztító készülékeket beszerzési
áron értékesítették számunkra, valamint mindhárom készüléket plusz arzénmentesítő
egységgel látták el (felár nélkül). A Bóbita Alapítvány nevében hálásan köszönjük, hogy
nagyot álmodhattunk és bebizonyíthattuk, hogy közös erővel, együttműködéssel az álmok válóra válhatnak!
Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért
Köszönettel: Varga Beatrix óvodavezető

Ünnepi hulladékszállítási tájékoztató
Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a közelgő ünnepekre való tekintettel,
hogy Dunaharaszti és Dunavarsány területén, a lakosság által már megszokott
módon, az ünnepnapoktól függetlenül, mindig a járatterv szerint meghatározott
napon szállítjuk el az ingatlanoktól a hulladékot. Tehát továbbra sem lesznek
helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is lesz hulladékszállítás, amen�nyiben az hétköznapra esik. Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020.
január 6-tól-17-ig az adott ingatlanra vonatkozó hulladékgyűjtési napon munkatársaink a járattal együtt gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2 métert, akkor
a hatékonyabb és balesetmentes szállítás érdekében kérjük azokat kettévágni.
Kihelyezett dunaharaszti ügyfélszolgálatunk
(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) ünnepi nyitvatartása:
2019. december 23-án, hétfőn: 8.00 –16.00
2019. december 30-án, hétfőn: zárva
2020. január 6-án, hétfőn: 8.00 – 16.00
Budapesti ügyfélszolgálatunk
(1201 Budapest, Attila u. 62.) ünnepi nyitvatartása:
2019. december 24-től – 29-ig: zárva
2019. december 30-án, hétfőn: 8.00 –16.00
2019. december 31-én, kedden: zárva
2020. január 1-jén, szerdán: zárva
2020. január 2-án, csütörtökön: 8.00 – 16.00
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

MULTI-DH
Nonprofit Kft.

MEGHÍVÓ

25. JUBILEUMI BANYABÁL
2020. január 25-én 19 órakor

banya-tűzzel, forralt borral, karneváli vidám hangulattal,
szeretettel várunk benneteket a sportcsarnokban!
Fővédnökünk: polgármesterünk és banyatársunk
Gergőné Varga Tünde.
Védnökünk és jóbarátunk Kun László doktor úr.
A Tűzoltó zenekar húzza a talpalávalót.
Hozz magaddal enni- és innivalót!
A belépőjegy 2000,- Ft a tombola pedig 100,
gyere és mulass át velünk egy karneváli éjszakát!
Aranylánc banyamedállal a tombola fődíja,
plusz még egy rakás meglepi, amivel vár a
Lányok Asszonyok Klubja
Ullmann Józsefné elnök
Tel: 0620/522-7813
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— ÚTR AVA LÓ

KÖZ É RD E KŰ HÍ RE K —

„Az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk,
és láttuk az ő dicsőségét ”

Római Katolikus Egyház

Nehéz és fájó szavakkal tudom csak kommentálni Józsa Sándorné (Nusika) halálát.
A hittel és Isten iránti elkötelezettségében kezdte el a Hittudományi Egyetemet,
amelyet kitűnő eredménnyel végzett el. E tanulmánya által rögtön hitoktató lehetett.
Nagyon várta azt, hogy régi álma – a tanítás – megvalósuljon. Rendkívüli módon szerette a gyerekeket, akiket nagy odaadással nevelt és oktatott. Mindig következetes
volt önmaga és mások felé. Nehezen fogadta a lazaságot, úgymond a „lájtos” életvitelt. Mindig törekedett az Isteni Tanítás elfogadtatására! Azonban számára voltak fájdalmas és keserű napok is. Nehezen tudta elfogadni, hogy – sajnos – kezd megváltozni a világ és a tanító, oktató szavait kevésbé értelmezik. Voltak örömei is, amikor
látta templomban a tanítványait, akik Nusika néninek szólították. Az a típus is volt,
aki magába zárta a bajt, a fájdalmat, önmaga és mások keresztjét is vállán hordozva.
Köszönjünk el tőle! Az újságban megjelenő cikkei írásai „a Szent ünnepek méltó bemutatásáért” sajnos nincs tovább. Azokat miután megírta, mindig felolvasta. Azért tette
ezt, hogy mint pap, értékeljem. Értékeléseim mindig a dicséret szavai voltak. Nagy űr
marad utána... Imádkozzunk Nusi néniért!
Sándor atya
„Boldogasszony, vedd öledbe öt,
És mutasd be szent fiad előtt:
Adjon neki szép feltámadást,
S velünk egykor új találkozást!”

Szent karácsony!

MINDEN IGAZSÁG,
CSAK ÁLTALA LÉTEZIK,
MINDEN GYÓGYULÁS
JÉZUSBAN TÖRÉNIK
MINDEN MEGOLDÁS A BAJRA
CSAK EGYEDÜL Ö MAGA!

„…körülragyogta őket az Úr dicsősége.”

Maradandó ajándék

Már adventi fényekben úsznak utcáink, házaink, kerítéseink. Karácsonykor ezek
teljesednek a külső és belső karácsonyfák fényözönével. Mindennek pedig az
az alapja, hogy az első Karácsonyon beragyogta a betlehemi éjszakát az isteni
fény, sőt azt megelőzően is egy csipkebokor ki nem alvó tűzének ki nem hunyó fénye hirdette Mózesnek az Úr jelenlétét. Karácsonykor azt ünnepeljük tehát, hogy
szürke életünket és fekete halálunkat beragyogja az Isten kegyelmes dicsősége.

Olyan sokszor mondjuk azt a gyerekeinknek
(mondanánk felnőttnek is, csak nem merjük),
hogy: „Szeresd már a másikat… legyél vele
kedves, udvarias, megértő. Próbáld meg legalább tisztelni.” Karácsony környékén én még azt
is hozzá szoktam tenni, hogy: „Legalább most
karácsonykor, mikor a szeretet ünnepe van.”

(Lukács 2,9b)

Tisztelt Olvasók!

MINDEN KERESŐ EMBER
JÉZUSSAL TALKOZIK,
MINDEN BÉKESSÉG KOVÁCSA
JÉZUSHOZ ÉRKEZIK,
MINDEN SZERETŐ LÉLEK,
JÉZUST HIRDETI

Ki nem alvó karácsonyi fények!

MINDEN ÉVBEN ŐRÁ EMLÉKEZÜNK
Ő MINDENBEN TÖKÉLES
BENNE MINDENT MEGTALÁLSZ,
HA EZT KERESED!
BENNE MEGTALÁLOD MINDEN NAPODON,
DE CSAK BENNE,
LEGYEN SZENT KARÁCSONY ÉLETEDBEN
MINDEN ŐBENNE
Kis R. Sándor

Ünnepi szertartások
Kisvarsány december 24-én 15 órakor pásztorjáték
Nagyvarsány december 24-én 22 órakor előrehozott éjféli szentmise
Kisvarsány december 24-én éjfélkor szentmise
Kisvarsány december 25-én 9 órakor ünnepi szentmise
Nagyvarsány december 25-én 11 órakor ünnepi szentmise
Kisvarsány december 26-án 9 órakor szentmise
Nagyvarsány december 26-án 11 órakor szentmise
Nagyvarsány december 31-én 15 órakor óévi hálaadás
Kisvarsány december 31-én17 órakor óévi hálaadás

Ez olyan nagy dolog, hogy ránk is vonatkozik a figyelmeztető szó: „Vedd le a sarudat,
mert szent az a föld, ahol állsz!” (2Móz 3,5) Karácsonyt így csak alázattal, bűnbánattal
és Istenbe vetett reménységgel méltó ünnepelni. Az összes többi ünnep lehet kellemes, lehet szép, még megható is, de nem Karácsony, mert mi nem tudunk Karácsonyt
varázsolni, csak tágra nyílt szemmel isteni fényt és isteni ajándékot fogadni és ennek
okán ajándékokat adni.
Viszont tudunk és sokan akarunk Karácsonykor minden mást tenni, mint amit Mózes
és a pásztorok tettek. Tehát nem Isten előtti alázatos örömmel, hanem Isten jóságát
feledve jó esetben a saját emberi jó szándékunkat és szebbre/jobbra vágyásunkat próbáljuk megvalósítani. Karácsonykor az Isten emberré lett Jézus Krisztusban. Mondhatjuk, hogy az Isten humanizálta önmagát, hogy a tőle elidegenedett, sok szemtpontból
dehumanizálódott emberrel újra élő és örök kapcsolata lehessen. Az ember pedig addig
ünnepelte ezt a születésnapot, amíg olyan messzire ment a Karácsony humanizálásában, emberiesítésében, amíg végül sikerült profánná, világivá és Krisztustalanná tenni.
De jó lenne visszaadni/visszakapni a Karácsony mennyei fényeit és örömeit! Úgy tekinteni Jézus születésnapjára, mint ami a mai napig érvényesen „megörvendezteti”
az érzékeny lelkeket, ráadásul pedig erőt és reményt ad az esztendő többi napjára is.
Ennek az örvendezésnek nem emberi a forrása, és éppen ezért valós, igaz és örökkévaló.
Az igazi karácsonyi fények tehát nem gyertyák, nem izzók, nem is led-es csodák,
hanem mennyei fények, az isteni bölcsesség és szeretet jelenlétének ragyogásai.
Karácsonykor mi leginkább csak fizikailag küzdünk a sötétség ellen: városainkban és falvainkban, templomainkban lampionok, fény-füzérek, fényjátékok stb.
küzdenek a korai besötétedéssel. Persze egy kis lelki fényesítésre is van össztársadalmi és egyéni kísérlet: kicsit adakozunk, kicsit jobban törődünk másokkal, kicsit
érzékenyebbek és készségesebbek vagyunk a jóra. De ezek a dekoratív – tehát csak
díszítő, mélyebb tartalmat nem hordozó – fények akármilyen látványosak karácsonyfán, lámpavason, házak falán vagy akár emberi gesztusokban - hamarosan
kialszanak. A karácsonyi emberi, szentimentális, nosztalgikus, jó esetben karitatív érzések is hamar visszafakulnak a „való világ” homályához, sötétségéhez.
Az első, eredeti Karácsonyt megelőző pásztorjelenetben Mózes legelteti apósa
nyáját, majd egy olyan égő csipkebokrot látott, „ami égett, de nem égett el”, a fénye nem aludt ki. Ebbe a szent tűzbe csak kellő távolságból és „levetett saruval”:
teljes bizalommal, hódolattal és örömmel tekinthetett Mózes, hiszen a népét
megszabadító Isten jelenlétét üzente e fény/tűz. Az első Karácsonnyal egyidejű jelenetben „az Úr dicsősége ragyogta be” a pásztorokat, akiknek szintén örömről,
az egész népet érintő örömről szólt az üzenet. Ennek az örömnek az oka pedig az
isteni, bűnből és büntetésből megszabadító szeretet immáron megtestesült jelenléte volt Jézus Krisztusban. Mindkét fény az isteni megmentő jelenlétet ragyogta.
És hogyan „örvendezteti meg” mindez a mai magyarokat, a dunavarsányiakat és e
lap olvasóit? Úgy, ha mi is – a saját csak anyagias Karácsonyunk szervezése helyett –
„levetett saruval”, emelkedett lélekkel, szent áhítattal ünnepelünk. Lelki nyitottsággal
keressük a szentet, az emberfelettit, az isteni jelenlét valóságát, az Úr dicsőségét, és
abban az ember boldogságát.
Ez a lelki, transzcendens karácsonyi fény, mint az égő csipkebokor nem alszik ki, hanem az erő, a szeretet, a józanság és a reménység ajándékát adja akkor is, amikor a
karácsonyi fények már régen kialudtak. Ezt a szent, örvendetes Karácsonyt kívánjuk
mindnyájuknak és szeretteiknek.

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

Rá kellett jönnöm, hogy parancsszóra nem lehet szeretni, még a szeretet ünnepén sem. Szeretni, kedvesnek, megértőnek lenni csak akkor
tudunk, ha mi is kapjuk a szeretetet, ha az igazi
szeretet van a szívünkben, ha Isten Lelke tölti
be a szívünket. Úgy még az ellenségeinket is
tudjuk szeretni. Közeleg a karácsony ünnepe,
mikor Jézus születését ünnepeljük. Akinek a
testében Isten lejött a Földre, hogy végre megértsék az emberek, hogy Ő létezik és elmondja
nekik, hogy a mennyország nyitva áll, azok
számára, akik Őt elfogadják. Mindenkinek
azt kívánom, hogy fogadja el ezt a szeretetet,
ami által igazi békesség költözik a szívébe.
És hogy mit tesz az igazi szeretet a gyakorlatban karácsony tájékán?
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét. A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem kiállt rá a gyerekekre,
hogy álljanak félre az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak és útban tudnak lenni.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok
elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet örökre megmarad.
Mihály Csilla
Áldott Karácsonyt kíván
és alkalmaira mindenkit szeretettel hív
a baptista gyülekezet
Dunavarsány, Eötvös utca 70.
Karácsonyi Istentisztelet december 25., szerda 10 óra. Istentiszteletek és gyerek foglalkozás minden vasárnap 15 órakor.
www.dvbaptista.hu
fb: baptista.dunavarsany

(János 1,14)

Karácsonyi, évzáró és évkezdő református istentiszteletek
December 15.
10:00 óra		
December 17.
17:00 óra		
				
December 22.
10:00 óra		
December 23.
18:00 óra		
December 24.
7:30 óra		
December 24.
15:00 óra		
December 24.
18:00 óra		
December 25.
10:00 óra		
December 26.
10:00 óra		
December 29.
10:00 óra		
December 31.
18:00 óra		
Január 01.
10:00 óra
Január 01.
11:00 óra		
Január 05.
10:00 óra		
Január 12.
10:00 óra		
Január 12.
11:00 óra		
Január 12.
13:00 óra		
Január 23.
18:00 óra		

Adventi istentisztelet – Református templom
dr. Forgács Attila gasztropszichológus, egyetemi tanár
előadása Mohó sapiens címmel – SDG Közösségi Ház
Adventi istentisztelet – Református templom
Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom
Cserkészek karácsonyi reggelije – SDG Közösségi Ház
Karácsonyi gyermekműsoros istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Karácsony esti istentisztelet – Református templom
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom
Aprószentek istentisztelet – Református templom
Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom
Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom
Újévi köszöntés – SDG Közösségi Ház
Vízkereszt ünnepi istentisztelet – Református templom
Évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház
Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház
Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közösségi Ház
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:
a Presbitérium

Mikulás-látogatás

Karácsony

A Lányok Asszonyok Klubja Mikulással és csomagokkal lepte meg az erőspusztai otthon lakóit. A
bácsik, nénik lelkesen énekelték a hull a pelyhes
fehér hó című nótát a Mikulásnak. Saját készítésű
házi süteményekkel örvendeztettük meg az időseket, köszönték és hálálkodtak.

A Karácsony - áldással vagy anélkül,
Az élet és a szeretet nászának ünnepe.
Karácsonykor a zord világ megszépül,
Van akiknek jó hír, másoknak tündérmese.

Reméljük lesz majd, aki minket is meglátogat. Áldott ünnepeket kívánnak szeretettel a
Lányok Asszonyok Klubja

A Karácsony - olyan, mint a fénysugár,
Mint az esti fényben csillogó hópehely.
A sok-sok jó ember mind arra vár,
Hogy elcsendesüljön a zajos csevej.
Karácsony - kérlek terítsd most miránk
Fagyöngyből szőtt selyemfátyladat,
Fogadd el békességért könyörgő imánk,
Hogy a gyertyafény elűzze az árnyakat.
Ha az utolsó adventi gyertyát is meggyújtod,
S a tündöklő csillagra téved a szemed,
Ha a kezedet mások felé kinyújtod,
Sokan lesznek majd együtt - veled.
Dr. Gligor János
Minden kedves Olvasónak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kíván: a „MISA” Alapítvány Kuratóriuma.
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HOGYAN TOVÁBB?

- Az eredeti szakmám szerint pedagógus
vagyok, tehát mindig is fontos volt a számomra a közösségben és a közösségért való
tevékenykedés. Pedagógusként kezdtem,
majd a kereskedelemben és a szolgáltatások
terén végzett munkám során is mindig emberekkel foglalkoztam, közel húsz esztendőn
keresztül képviselőként szolgáltam Dunavarsányt. A választások után Gergőné Varga
Tünde polgármester és képviselőtársaim
egyaránt bizalmat szavaztak ennek az újabb
beosztásnak a betöltéséhez. Igen, nagyobb
felelősséget jelent. A polgármester az alpolgármesterek a jegyzővel, és a képviselőkkel
együtt végzik az irányítást - minden tapasztalatomat és tudásomat arra használom fel,
hogy ebben a feladatban is helyt tudjak állni.
Pénzügyi és jogi területen dolgozik,
mondhatjuk, jelenleg is ez a szakmája mit vállalt, mivel foglalkozik majd?
Erről konszenzusos alapon döntöttünk a
polgármester asszonnyal. Az előző ciklusban sokszor együtt döntött a Fejlesztési és a
Pénzügyi Bizottság, hiszen nincsen fejlesztés
pénz nélkül, ezért átalakítottuk a bizottsági rendszert. Az új ciklusban két bizottság
működik, az egyik a Fejlesztési, Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság, a másik pedig a Humánpolitikai Bizottság. Az intézendő ügyek
száma nem csökkent, ezért mind a két bizottság a korábbinál nagyobb létszámmal
működik. Szerencsére a bizottságok külsős
tagjait illetően is sikerült szakmai alapon,

MINDEN, AMI EMBERI

Mint arról korábban már beszámoltunk, Dunavarsány önkormányzatának két, társadalmi megbízatású alpolgármestere lett. Egyikük Herczeg Mariann, aki képviselőként már
szerzett gyakorlatot a városi ügyek intézésében. Egy korábbi interjúban is feltettem neki
a kérdést, amely most, alpolgármesterként fokozottan érvényes: miért vállalta el ezt a
plusz munkát nagyobb felelősséggel, több elfoglaltsággal?

Második ciklusát kezdi meg a város szolgálatában Keresztesi Balázs, Dunavarsány képviselő-testülete által megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester. Lapunk szinte
mindegyik számában beszámolt a városban folyó építkezésekről, fejlesztésekről – ezeket
fogta össze és felügyelte. Most többek között a Humánpolitikai Bizottság munkáját segíti
majd. Milyen tervekkel, elképzelésekkel indult neki a megváltozott körülmények között
az új ciklusnak?

megegyezéses módon részben a Fidesz,
részben a függetlenek részéről feltölteni a
létszámot. Keresztesi Balázs alpolgármester
a Humánpolitikai Bizottság tevékenységét
segíti, én pedig szakterületem és gyakorlatom alapján a Fejlesztési Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot.

Ha már a Művelődési Házról beszélünk, az
előtte vagy oldalában kialakított szoborparkot bővítik tovább?

Kérem, ismertesse olvasóinkkal a két bizottság névsorát!
- A Humánpolitikai Bizottság elnöke függetlenként Mekler Andrea, aki szintén már húsz
éves képviselői múlttal rendelkezik, helyettese az előző ciklusban elnökként dolgozott
Kun László a Fidesz támogatásával, a harmadik tag Knul Andrea független képviselő, ő
most kezdi meg a bizottsági munkát. Két külsős bizottsági tag Gárdonyi Adrienn pedagógus ő független, és a Gyermekjóléti Szolgálat
egyik munkatársa, a Fidesz által támogatott
Gyurasics Gáborné. A Pénzügyi, Fejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnöke Nagyné dr. Csobolyó Eszter a Fidesz-KDNP támogatásával,
helyettese a független Tiefenbeck László, aki
korábban már volt képviselő, és Véghné Boda
Ildikó szintén független képviselő, aki új a
testületben. Külsős tagok: Zubor János adószakértő és könyvvizsgáló, továbbá Széplakiné Séra Szilvia szintén gazdasági területről.
A fejlesztéseket illetően eddig milyen tervek, elképzelések fogalmazódtak meg?
- Dunavarsány sokak által kedvelt város,
évről évre emelkedik lakosaink száma,
ezért szükségessé vált az óvodai férőhelyek
számának növelése, beadtunk egy bölcsődeépítési pályázatot, nagy reményekkel
várjuk az eredményt. Az előző testület által
hozott döntések alapján több beruházás

fejlesztés áthúzódik a 2020-as évre és pénzügyileg ott jelentkezik. A már folyamatban
lévő fejlesztések miatt túl nagy álmaink nem
lehetnek a 2020-as évben, persze szeretnénk
útjainkra költeni, a csapadékvíz-elvezető hálózatot bővíteni, a szennyvíz problémákat
orvosolni, ezek a feladatok minden évben
szembejönnek velünk. Fontos a városból kivezető utak bővítése annak érdekében, hogy
minél gyorsabban lehessen rákanyarodni az
51-es útra, nagyon fontos lenne egy új körforgalom kiépítése az olimpiai központnál
nemcsak nekünk, hanem Szigetszentmiklós és Szigethalom számára is, mert a nagy
forgalom miatt sok a dugó és a baleset,
de ehhez kormányzati segítség kellene.
Szeretnénk fejleszteni az idősek ellátását.
A sportot szerető gyerekek és felnőttek régi
vágya egy új sportcsarnok. Nagyon sok álmunk, tervünk van, próbáljuk ütemezni és az
anyagi forrásokat megtalálni a kivitelezéshez.
Dunavarsány csöndes, családias hangulatú település. Nem tart attól, hogy a bővülésnek köszönhetően ez lassanként megszűnik?
- Az agglomeráció vonzó az új családok számára, a világ fejlődését megállítani nem
lehet, alkalmazkodnunk kell hozzá városvezetőként és megteremteni azokat a lehetőségeket szolgáltatással, oktatással, egészségüggyel, amelynek révén az emberek jól
érzik magukat városunkban. Mint a fentebb
leírtakból is kiderül a kihívás és a feladat
óriási, de igyekszünk ütemezéssel, pályázati
lehetőségek kihasználásával közösen együtt
dolgozni városunkért.
Haeffler András

- Nem véletlenül írtam a sok cikket a fejlesztésekről, hiszen ezekkel foglalkoztam
a legtöbbet. Mint minden település, úgy
Dunavarsány esetében is sok az olyan munkálat, amely átível ciklusokon. Gondolok
itt például egy új óvodai szárny megépítésére, egy út felújítására vagy egy kerékpárút kialakítására – ezeket továbbra is én
kísérem figyelemmel. Megbeszéltük az új
városvezetőség munkájának kialakításakor
és az új bizottsági rend megformálásakor,
hogy ki, miért, melyik bizottság munkájáért
felel – így került hozzám a Humánpolitikai Bizottság, ezen keresztül pedig minden, ami nem tágabb, hanem szorosabb
értelemben kapcsolódik az emberekhez.
Mi mindent szeretne megvalósítani az
emberek, a lakosok jobb életminősége
érdekében?
- Mindig is nagyon fontosnak tartottam és
tartom ma is egy város, egy falu, bármilyen
település életében a kultúrát. Dunavarsánynak az egyik leginkább vonzó, nagyon
rokonszenves és régi hagyományokat hordozó tulajdonsága a pezsgő közösségi élete,
amelynek szerves része a kulturális élet. Ennek élén a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár áll, értékközvetítő, színvonalas, rendezvények kínálatával, amelyekkel a város minden
lakóját és vendégét megszólítják. A következő öt évben minden erőmmel azon leszek,
hogy ez ne csak fennmaradjon, hanem
a lehetőségek minél jobban bővüljenek.

- Az előző ciklusban minden esztendőben
sikerült valamelyik nagy magyar politikusról megfelelő emléket állítani – a sort
a Városháza előtt álló Kossuth-mellszobor
nyitotta meg, az új épület avatására készült el. Egy tehetséges, fiatal dunavarsányi
szobrászművész, Szabó Zoltán keze munkája mind az eddig megformált öt alkotás.
Kossuth után Széchenyi István következett,
majd Deák Ferenc, Tisza István, végül gróf
Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk.
A 2020-as esztendőre még nem született
döntés a szoborpark további bővítéséről.
Sport is, egészségőrzés is, hazánk szép
tájait bebarangolva kultúra is a kerékpározás. Hol tartanak a segítésében?
- Még 2014-ben, amikor az akkor új képviselő-testület megalkotta a gazdasági programját, szóba került, hogy milyen jó lenne városunkban is építeni kerékpárutat, ráadásul
úgy, hogy összekötné a két településrészt.
Kapóra jött, hogy rábukkantunk egy pályázati lehetőségre. Az elbírálásnál nyertünk, ami
azt jelenti, hogy másfél évünk van a megépítésére. Bízom benne, hogy már a 2020as esztendőben átadhatjuk a polgároknak.
Elkészült az új Petőfi Szabadidőpark. Fejlesztik-e tovább új eszközökkel, játékokkal vagy akár területtel?
- Magát a mostani területet még az előző
ciklusban vásárolta meg az önkormányzat.
Az építkezést két ütemre bontottuk, az első
ütemben vállaltakat teljesítettük és átadtuk,

most már itt az ideje, hogy eldöntsük: mivel,
hogyan, mikor bővítjük a szabadidőparkot.
Bízom benne, hogy a második ütem munkái
még ebben a ciklusban befejeződhetnek.
A kultúrával való ismerkedés, az első élmények befogadása már az óvodás korban
megkezdődik. Hol tart az óvodaépítés?
- Egyre több család költözik egyre több gyermekkel Dunavarsányba, ezért a Weöres Sándor Óvodát bővítjük kettő új csoportszobával
és egy tornaszobával. Már az év elején megkezdődött a munka, jelenleg a külső színezés
és a szigetelés már megtörtént, a belső burkolásnál és festésnél tartunk. Azon vagyunk,
hogy a jövő év elején minél hamarabb átadjuk az új részt. Nem felejtkezünk meg az
iskoláról sem: igaz, állami feladat az iskolaépítés, de minél jobban segíti Dunavarsány
város önkormányzata, annál hamarabb készül el. Szükség van az új iskolára, az önkormányzat biztosít területet a megépítésére. A
tárgyalások már évekkel ezelőtt megkezdődtek, ennek eredményeként Magyarország
Kormánya támogatta településünket és a
napokban jelentette be Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr, hogy új 8 tantermes
általános iskola épül a következő években.
Keresztesi Balázs alpolgármesternek melyik fejlesztés a szíve csücske?
- Igazából minden, ami Dunavarsánnyal,
az egészségüggyel, az oktatással, a közlekedéssel vagy a kultúrával… kapcsolatos.
Ha visszatekintek az elmúlt öt évre, akkor
két dolgot emelek ki: az egyik a Kis-Duna
partján a sétány kialakítása, a másik a szoborpark. Minden erőmmel és igyekezetemmel azon leszek, hogy a lakosság komfortérzete a jövőben is tovább növekedjék!
Haeffler András
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19 Gyárfás
26 János,
Pál
3
9

6 Norbert,
Cintia
13 Antal,
Anett
20 Rafael
27 László
4
10

7 Róbert
14 Vazul
21 Alajos,
Leila
28 Levente,
Irén
5
11

27
3 Hermina
10 Lőrinc
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Trianon emlékpark

2020 a nemzeti összetartozás éve
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Vivien
9 Natália
16 Etelka,
Aletta
23 Viktória
30 Dávid
6

3 Ferenc,
Olívia
10 Judit
17 Lázár,
Olimpia
24 Ádám,
Éva
31 Szilveszter
7

4 Borbála,
Barbara
11 Árpád
18 Auguszta
25 Karácsony
Eugénia
1
8
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TULAJDONJOG - BIRTOKJOG
Tapasztalataink szerint míg a szakemberek számára lerágott csont, laikusok számára még mindig Bermuda-háromszög a tulajdonjog s a birtokjog viszonya.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a tulajdonjog a legteljesebb
dologi jog, amelynek csupán egyik részjogosítványa a birtoklás. A birtoklás azt jelenti, hogy a
jogosult az adott dolgot magánál tarthatja, tehát
pl. ha van egy virágom, azt magamnál tarthatom.
Konfliktusok többnyire abból adódnak, hogy
a birtoklásra jogosult személye nem minden
esetben egyezik meg a tulajdonos személyével, pl. az özvegyi jogán a lakást haszonélvezőként birtokló és használó személy
nem tulajdonos, de birtoklásra jogosult.
Azt is látni kell, hogy előfordulhatnak olyan
esetek, amikor a birtokállapot ellentétes lehet
a jogos állapottal, így birtokosnak minősül a
megfelelő jogcím nélkül birtokló személy is.
Jó példa erre, amikor a tulajdonos bérbe adja a
lakását, a bérlő attól függetlenül birtokosi pozícióba kerül, hogy fizeti a bérleti díjat vagy nem.
Miután rávilágítottunk a különbségre tulajdonjog és birtokjog között, vizsgáljuk meg
védelmi rendszereiket!
A Ptk. alapján „az e törvényben biztosított jogok
érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.” Ez az a jogszabályi
rendelkezés, amely összeköti a tulajdonjog és a
birtokjog védelmét: mindkét jogsértés orvosolható bírósági út igénybevételével. A birtokjog védelmének ezen kívül van egy plusz fegyvertára:
a jogos önhatalmat és a közigazgatási úton való
igényérvényesítés. A legegyszerűbb (és legősibb)
birtokvédelem a jogos önhatalom, amelynek
keretében a birtokos a birtoka ellen irányuló
támadást – a birtok megvédéséhez szükséges
mértékben – önhatalommal is elháríthatja. A birtok ellen irányuló “támadás” fogalma szűkebb,
mint a birtokháborításé, csak a birtokot közvetlenül fenyegető magatartás értendő alatta. Az
“elhárítás” adott esetben erőszak alkalmazását
is jelentheti, de csak arányos, a birtok megvédéséhez szükséges mértékben. Az önhatalom
kivételesen nemcsak a közvetlen és jogtalan támadás elhárítására, hanem a már elveszett birtok

visszaszerzésére is irányulhat, de csak akkor, ha
a más birtokvédelmi eszközök igénybevételével
járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.
A jogos önhatalom fennállásának a Legfelsőbb
Bíróság helyt adott abban az ügyben, amikor
1994-ben egy közös birtokban lévő telek egyik
birtokosának biztonsági őrei a másik birtokos
helyszínen levő biztonsági őreit túlerővel kényszerítették a telep elhagyására és megkezdték a
telken lévő áru elszállítását. A kiszorított biztonsági őrök este megbontották a kapu drótfonatát
és visszafoglalták a telephelyet. A Legfelsőbb
Bíróság megállapította, hogy az önhatalmúlag
a másik birtokos őreit kiszorító fél fellépése – a
terület elfoglalása, lezárása, az áruk elszállításának megkezdése – folytán a birtokvesztés
jelentős kárral fenyegetett. A telep elfoglalásának időpontjára a területet elfoglalók birtokába
került nagy mennyiségű és nagy értékű árura
figyelemmel a gyors, hatékony hatósági eljárás
útján biztosítható birtokvédelmi eszközök igénybevételére lehetőség nem volt. (BH.2000.338.)
A gyors, hatékony hatósági eljárás alatt a jegyző
előtti birtokvédelmi eljárást értjük, ennek során a
jegyző a birtoklás tényén alapuló védelmet nyújt
a birtokában sértett jogosultnak. Ezen eljárásban
a tényfeltárás kötelezettsége nem a hatóság, hanem a kérelmező feladata. Az a fél, aki a jegyző
döntését sérelmezi, a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.
Melyek a jegyző előtti birtokvédelmi eljárás
korlátai?
1.) Korlátok a jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során: amikor a jegyző előtti birtokvédelmi eljárásban azért nem kapja meg a birtokvédelmet a kérelmező, mert nem sikerül
bizonyítani a birtokháborítás tényét, illetve
eljárásjogi hibák következtében a kérelme
nem bírálható el. (Tipikus esete, amikor a kérelmező kérelméből kimarad a vonatkozó jogszabály által taxatíve felsorolt kellékek egyike.)
2.) Fogalmi besorolással kapcsolatos korlátok:
amikor nem a birtokláshoz való jog sérül, tipikusan ide sorolhatóak a szomszédjog megsértésével kialakult tényállások, pl. szomszédjogok sérülnek, amikor a szomszédos ingatlanok
határvonalán álló növény valamelyik ingatlan

rendes használatát akadályozza, ilyenkor nem a
birtokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hanem a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013.
évi CLXXIV. törvény rendelkezései irányadók.
3.) Ha egy éven túl áll fenn a panaszos állapot,
a birtokvédelmi igények kizárólag bíróság előtt
érvényesíthetőek.
A jegyző és a bíróság előtti eljárás jellegzetességei:
1.) A jegyzőnek a birtokvédelemmel kapcsolatos jogkérdésekben nincs hatásköre dönteni (pl. elbírálni, hogy egy-egy ügyben felmutatott dokumentumok érvényességét).
A bíróság ezzel szemben jogkérdésben (is) dönt.
2.) A jegyzőnek a birtokvédelemmel kapcsolatos jogkérdésekben nincs hatásköre szakértőt kirendelni, bizonyítási eljárást lefolytatni.
Erre is kizárólag a bíróság előtt kerülhet sor.
3.) Amint fent írtuk, amennyiben egy éven túl
áll fenn a panaszos állapot, a birtokvédelmi
igények kizárólag bíróság előtt érvényesíthetőek, DE – és itt is rengeteg a félreértelmezés!:
egy éven belüli birtokvédelmi igények mind a
jegyző, mind a bíróság előtt érvényesíthetőek.
Hova forduljon a panaszos, ha az általa sérelmezett állapot alapján birtokvédelmi kérelmet kíván benyújtani?
- olyan jogsérelem esetén, ahol nem a birtokjog
sérül, kizárólag bírósághoz;
- egy éven túl fennálló panasz esetén kizárólag
bírósághoz;
- egy éven belüli panasz esetén a jegyzőhöz akkor, ha az eljárás megindításától számított 10
napon belül tudja bizonyítani saját birtokosi
helyzetét, az egy éven belüliséget, a birtoksérelem megtörténtét.
Reméljük, rövid írásunk iránytűként vezet ki mindenkit, aki eltévedt a jogintézmények Bermudájában.
dr. Nagy Csilla
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Lépteim meglassúdtak, utam végéhez értem... 2014 októbere óta mutattam be havi rendszerességgel Dunavarsány építészeti emlékeit: lakóházakat, középületeket, ipartörténeti emlékeket. Korántsem mindet. Sajnos a már rég lebontottakról nem mindig sikerült fényképet szereznem. Csak saját utcánkban, a Bartók Béla utcában négyről
nem került elő máig sem fotó. Igyekeztem alapos munkát végezni, ám három alkalommal igencsak melléfogtam, s magyarázhattam is a bizonyítványom rendesen... Hogy
mit hoz a jövő? Most még nem tudom. Témám lenne, csak az a kérdés, érdekel-e majd valakit! Szeretném megköszönni a segítségét mindazoknak, akik fényképpel, adattal,
jó tanáccsal, biztatással segítették múltidéző adatgyűjtésemet. Boldog karácsonyt és új esztendőt kívánok minden kedves olvasónak! Most pedig tegyük meg az utolsó
,,tiszteletkört” Nagyvarsányon és Kisvarsányon - az utóbbi időben megszokott sorrendben!
• Az első felvételen az 1954-ben épült nagyvarsányi Sport (hajdan Baross) u. 37. sz. Müller Antal-ház látható. Tóni bácsi éveken át a ,,málenkij robot” egyik nagyvarsányi elszenvedője volt. Életben maradását asztalos szakmájának és bátyjának, Feri bácsinak köszönhette, aki odaadóan ápolta őt súlyos betegsége idején. (Fotó: Horváth László)
• A másodikon a kisvarsányi Kolozsvári u. 40. sz. Hidegföldi József-ház. Az 1930-as években épülhetett, később nyitott tornácát befalazták. Ma már nincs meg az épület. (Egy
nemrég kezembe került dokumentum szerint 1937-ben ezt az utcát még Kereszt utcának hívták - vélhetően a templom udvarának sarkán álló régi kereszt miatt. Talán
ez magyarázza azt a tényt, hogy a templomunkat a Szent Kereszt Felmagasztalása névre szentelték.) (Fotó: Horváth László)
• A harmadik fénykép a Kolozsvári u. 45. sz. Sponga János-házat örökítette meg. Az 1940-es években épülhetett, tulajdonosa a régi Dunavarsány köztiszteletben álló kisbírója és sírásója volt. (Sponga Magdolna fényképgyűjteményéből)
• A negyedik a Kolozsvári u. 50. sz. hajdani Hidegföldi László-házat. Unokája szerint 1915-ben épült, a nagypapa igen korán meghalt, felesége nagyon nehéz körülmények
között nevelte föl a gyermekeiket. (Hidegföldi Julianna fotóalbumából)
• Az ötödik képen az Arany J. u. 49. sz. Höfflinger Lajos-ház hűsöl a fenyőfa árnyékában. 1942-ben épült legidősebb Molnár Antal terve alapján, Proksa László közreműködésével. Mostani tulajdonosai ízlésesen újították fel. Höfflinger bácsi szintén településünk kisbírója volt hajdan. (Fotó: Kohán József)
• A hatodikon az Arany J. u. 58. sz. Tóth Rozália-, majd Tóth Lajos-ház sütkérezik a bágyadt őszi napfényben. Az 1930-as években épülhetett. Ma már üres telek ásít a helyén...
(Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotó az 1927-ben épült Rákóczi u. 6. sz. Könözsi Mihály-, majd Könözsi László-ház eredeti szépségét őrizte meg az utókornak. Könözsi Mihály a felvidéki Brunóc
állomásának pénztárnoka volt. Trianon után menekülni kényszerült, s először Esztergom-Kertváros állomásának forgalmi szolgálattevője, majd 1922-től 1927-ig Dunakisvarsány állomásfőnöke lett. Ő ültette állomásunk elé azt az öt vadgesztenyefát, melyek 97 éve adnak nyaranként hűs árnyékot a vonatra váró utazóközönségnek - reméljük, még nagyon sokáig! Mihály bácsi aztán MÁV-ellenőr lett Ferencvárosban, főtitkára a Keresztény Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének, világi elnöke a helyi
római katolikus egyháznak, valamint tagja a községi képviselő-testületnek. Fia, a 95 éves Könözsi László nem csupán a házát örökölte, hanem sokoldalúságát, a helyi közösség szolgálatának vállalását is: zeneszerzőként, ének-zene tanárként, világi és egyházi zenei események karnagyaként, valamint a helyi művelődési ház vezetőjeként.
Munkásságát Lajtha László-díjjal, Dunavarsány Díszpolgára-címmel és a róla elnevezett zeneiskolai tanteremmel ismerték el. (Könözsi László fényképgyűjteményéből)
• A nyolcadik fényképen a Vasút sor 7. sz. Malitzky Lajos-, majd dr. Székely László-ház látszik déli irányból. Az 1910-es évek végén építtethette első tulajdonosa. Malitzky
úr a Tusculanum Mezőgazdasági, Építőipari és Kereskedelmi Vállalat létrehozója volt 1922-ben. Működtetett egy cserépgyárat, melyben cementcserepet készítettek,
egy vasúti vendéglőt hús- és fűszerbolttal, s foglalkozott gabonacsépléssel is. Háza mellett fürdőmedencét létesített kabinokkal. Ő alapította az Aranylant dalárdát. Az
5 szobás házat 1928-ban vásárolta meg dr. Székely László, Dunavarsány első helyben lakó orvosa. Őt Móri Sándor és nyugdíjas vasutastársai hívták ide körmöcbányai
állomáshelyéről, ahol tisztifőorvos volt. Székely doktor szanatóriumi jellegű utókezelőnek alakíttatta át az épületet és a fürdőt. Vérszegénységben, idegkimerültségben, kóros soványságban szenvedőknek ajánlotta főleg intézményét. Hajdani betegei évtizedekkel később is hálával emlékeztek rá. (Boross Orsolya fotóalbumából)
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Liza tanító nénire emlékeztünk
Nagyvarsányban

Kedves Dunavarsányiak!
A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány decemberben nagy
sikerrel megtartotta a már hagyománnyá vált ingyenes karácsonyi bábelőadással egybekötött kakaópartiját. A rendezvényen 47 gyerek és
szüleik vettek részt. A "Volt egyszer..." című mesedarabot az Arany Szamár színház mutatta be. Az előadás után kakaót és kalácsot fogyaszthattak a vendégek, távozáskor a gyermekek meglepetés-ajándékot kaptak.
Köszönjük a megjelenteknek, hogy megtisztelték rendezvényünket. Reméljük, hogy a gyerekeknek maradandó élményt tudtunk nyújtani.

VEGYES VÁSÁROK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:
2020. január 6-án 9.00-12.00, január 17-én 9.00-12.00.

Kohán József

MEGHÍVÓ
2020.01.18.

szombat este 7 órakor a dunavarsányi
Soli Deo Gloria Közösségi Házban tartandó

ZÖLD KERT

az Erdélyiek Egyesülete és
az SDG Közösség jótékonysági báljára

Hírek a Kertbarát Klub életéből

18.30 -19.00 Vendégvárás

Beköszöntött a tél a dunavarsányi kertekbe is. A gondos tulajdonosok, akik még
nem kezdték el a madarak etetését, itt az ideje, hogy nekilássanak. Hazánk környezeti állapota ma még lehetővé teszi, hogy a madarak emberi segítség nélkül is
átvészeljék a telet, de az etetést, itatást meghálálják, ha egész télen folyamatosan
végezzük. Ez a folyamat akár hat hónapon át is tarthat. Nemcsak a szabadidő hasznos eltöltése, hanem pedagógiai jelentősége is igen nagy. Ezért ehhez az alábbiakban néhány hasznos ötletet nyújtunk. Ha azonban elkezdtük etetni madarainkat, ne
hagyjuk abba, csak amikor a költési időszak beáll! Nem sózott, apró szemű kölest,
muhart, magas olajtartalmú ipari napraforgót, nem pirított szotyit kell keverve az
etetőkbe kitenni. Fontos az állati zsiradék is, pl. faggyú, nem sózott zsírszalonna.
Etethetünk madarainkkal ágra szúrt almát is. Amit soha ne adjunk: kenyérmorzsát,
péksüteményt, mert ezek bélgyulladást okozhatnak. Madáretetőt vehetünk készen
is, de elkészíthetjük magunk is. Jó időtöltés és kis kézügyesség igényeltetik hozzá.
Sok örömet és jövőre annál több hasznot várhat vendégeitől a vendéglátó házigazda.

19.00 - 20.00 „Farsang van, áll a bál!”
táncol a KALAMAJKA néptánccsoport, énekel CZIKÓ REBEKA

Sajnos, novemberben ismét egy aktív klubtagunktól kellett búcsúznunk. Nyugodj
békében, Sziklafi Ferencné Magdi néni! Következő klubösszejövetelünket január
15-én 15 órakor tartjuk. Áldott, békés ünnepeket és zöld kertet kívánunk mindenkinek! Kirándulással vagy kerttel kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.
Budafoki Katalin (elnök) 06/20-804-0673

20.00 - 21.00 Vacsora: szürkemarhapörkölt krumplival és káposztacikával.
Büfé a szokásos módon rendelkezésre áll!
21.00 Ropjuk a táncot hajnalig a SICULUS zenekarral.
(Közben éjfélkor tombolahúzás.)
Belépőjegy vásárolható: elővételben 3.500 Ft/fő felnőtteknek, 6-18 év közötti gyerekeknek 1.500 Ft/fő. Helyszínen 4.000 Ft/fő felnőtteknek! Lehetőség van 5.000,- és
10.000,-Ft-os támogatói jegy vásárlására is. TOMBOLATÁRGYAK FELAJÁNLÁSÁT KÖSZÖNETTEL FOGADJUK! Egyéb pénz- vagy természetbeni adományaikat is szívesen ves�szük és a belépő/támogatói díjjal együtt a magyarlapádi magyar szórványkollégium
támogatására ajánljuk föl.
Jelentkezni legkésőbb 2020. január 14-ig a Veres Albert 06-20/433-0109; Szántó Sándor 06-20/472-2233 telefonszámokon, vagy az enci.ungvari@gmail.com e-mail címen
lehet. Mivel a helyszín max. 140 fő számára kínál lehetőséget a tartalmas szórakozásra,
ezért a bálra csak a jelentkezések beérkezési sorrendjében tudunk jegyet biztosítani!
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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
Egészséges tanácsadás: K:13-14

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DUNAVARSÁNYBAN!
Dunavarsányban teljes körű
szemészeti vizsgálat jól felszerelt
orvosi rendelőben várakozás
nélkül!

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.

Alábbi szolgáltatásokkal várom a
kedves pácienseket:
felnőtt és gyermekszemészet,
szemüveg felírás,
kontaktlencse dioptriájának
meghatározása,
jogosítványhoz, munkaalkalmassághoz vizsgálat és igazolás
szemészeti lelet kiadása monitor előtti munkavégzéshez szükséges
szemüvegről,
glaukóma (zöldhályog) kezelése,
cukorbetegek, hypertoniás betegek szemfenéki vizsgálata,
szemfenéki meszesedés, időskori maculadegeneráció (AMD) szűrése,
idegentest eltávolítás ambulánsan
gyulladt szemek kezelése
Rendelési idő: hétfőn 15:00-tól és szerdán 13:00-tól
Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között
ezen a számon: 0670/280-1067
Részletesebb információk a www.roan-med.hu honlapon!
Szeretettel várom Dunavarsányban Százados Istvánné utca 4. szám alatti
rendelőben 15:00 órától előzetes telefonos bejelentkezés alapján.
Dr. Pásztor Anna
szemész szakorvos

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5.)
0624/521-124
Gyermekorvosi rendelés:
H: 12-15, K: 11.30-13;
K: 8.30-11.30 egészséges tanácsadás
Sz: 15-18;
Cs: 14-17; 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

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

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

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

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

19

