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SZERETET, BÖLCSESSÉG, SEGÍTŐKÉSZSÉG
Hálás emlékezés Száger Gyula példaadó életére
hiányérzetet családtagként, barátként,
munka- és szolgatársként megéljük, legalább ennyire fontos és indokolt, hogy élete
áldásaiért, szellemi és lelki hagyatékáért
hálát adjunk, és abból erőt merítsünk egyéni és közösségi létünk hátralévő részére.

Egy számunkra fontos és kedves ember elvesztése esetén – különösen, ha
az fiatal korban és váratlanul következik
be – hajlamosak vagyunk azon tűnődni,
hogy szerettünk még mennyit élhetett
volna, és ezalatt az idő alatt mennyi boldog pillanat részese és forrása lehetett
volna. Helyénvaló érzés ez, hiszen felfoghatatlan és fájdalmas veszteség egy olyan
személy halála, aki közel állt hozzánk, és
aki hiánya betölthetetlen űrt hagy maga
után. Be kell látnunk ugyanakkor, hogy
az idő előtti elmúlás tragédiájánál jóval
fájdalmasabb érzés az, ha valaki a számára
rendelt földi létben nem élt teljes életet és
nem használta ki az idő nyújtotta lehetőségeket arra, hogy boldog legyen, mások
boldogságát elősegítse, keményen dolgozzon, alkosson és mindezen áldásokért
őszinte szívvel hálát adjon. Száger Gyula
esetében éppen az ellenkező mondható
el, hiszen számára ugyan nem adatott
meg a hosszú élet kiváltsága, de a minden
szempontból minőségi élet áldása minősítetten is. Éppen ezért, miközben Száger
Gyula halála miatti fájdalmat, gyászt és

Másfél évtizede, amikor fiatal polgármester-jelöltként a helyi közélet felé vettem az
irányt, első feladatomnak azt tekintettem,
hogy olyan embereket találjak, akik – ismertségük és megbecsültségük miatt – nemcsak
jó eséllyel indulhatnak képviselőnek, de
megvan bennük az a felelősségtudat, tenni
akarás és alázat, ami a hatékony és sikeres
városvezetéshez szükséges. Így merült fel
Száger Gyula neve is, akiről addig csak
annyit hallottam, hogy a helyi mezőgazdaság ban betöltött több évtizedes vezető
szerepe és emberi erényei miatt széleskörű
szeretet és tisztelet övezi. Mivel személyesen nem ismertük egymás, bevallom erős
kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy
egy hozzá hasonló komoly ember vajon
hogyan reagál egy meglehetősen fiatal
polgármester-jelölt felkérésére, aki ráadásul
az akkori ellenzéki erők jelölésében indult.
Első személyes és egy éltre meghatározó élményem az volt, amikor – minden optimizmusomat felülmúlva – egy hosszas latolgatás és magyarázkodás helyett a kérdést egy
bizalmat sugárzó és keltő „Persze Zolikám,
csináljuk!” válasszal rövidre zárta. Akkor még
nem tudhattam, de éreztem, hogy abban

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

a pillanatban Gyula bátyám nemcsak a képviselő-jelöltségre, hanem egy életre szóló,
de sajnos nem elég hosszú szövetségre,
közös munkára és nem utolsó sorban igaz
barátságra mondott habozás nélkül igent.
Gyula bátyánk magánemberként, vezetőként és képviselőként is az „igen”-ek embere
volt. Rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy – sajnos nagyon sok emberrel
szemben – Száger Gyula igene, valóban igen
volt. Alpolgármesterként és képviselőként az
elvárt eseményeken túl minden felkérésnek
igyekezett eleget tenni, különösen, ha a
meghívás, valamely egyháztól, sportegyesülettől vagy egyéb helyi szervezettől érkezett.
Ha tanácsért, segítségért, természetbeni
vagy anyagi támogatásért fordultak hozzá,
akkor is mindent megtett annak érdekében, hogy a kérésnek eleget tudjon tenni.
Száger Gyula képviselői munkáját nemcsak
jó szándékkal, de folyamatos felkészültséggel is végezte. Nagy tudása, szakértelme
és széleskörű tapasztalatai azonban sosem
öncélú okoskodásban, hanem sokkal inkább
abban nyilvánult meg, hogy minden véleményt türelmesen végighallgatott és csak
akkor adott hangot véleményének, amikor
az igazán szükséges volt. Ritkán szólt, de
akkor annak mindig súlya és komoly hatása
volt. A benne lévő szeretetnek és alázatnak
köszönhetően a fiatalabb generációkkal is
jól megtalálta a hangot. Hagyta, hogy a gondolatok és elképzelések szabadon szárnyaljanak, de ha kellett villámgyorsan segített

a realitás és ésszerűség talajához visszatalálni. Képviselőként mindig nagy szükség
volt Gyula bátyánk készségére és képességére. Egyebek mellett ez is nagyon fog hiányozni. Száger Gyula halála óriási veszteség számunkra. Biztos vagyok benne, hogy
hosszú ideig nemcsak családi és baráti
körben, de a városvezetés és a különböző
szervezetek körében is visszatérő téma lesz
Száger Gyula emléke. A vele folytatott beszélgetések alapján hiszem, hogy Száger
Gyula számára az is adott erőt ahhoz, hogy
súlyos betegségét és a halál nyilvánvaló
közelségét a tőle megszokott alázattal viselje, hogy tudta „Uram, te voltál nékünk
hajlékunk nemzedékről nemzedékre!”.
Kívánom, hogy mi is ebből a hitvallásból
merítsünk erőt, hogy a gyászon és veszteség érzésén túl hálát tudjunk adni Száger
Gyula életéért, és annak emléke és példája nap mint nap útmutatás és áldás legyen
számunkra.
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
volt polgármester

Ismét búcsúzunk! Február 3-án, több hetes
kórházi kezelés után elhunyt Száger Gyula,
mindenki Gyula bácsija, barátja, városunk köztiszteletben álló képviselője. Az elmúlt négy
hónap alatt három pótolhatatlan, Dunavarsány
fejlődéséért sokat tevő közéleti személyiséget veszítettünk el. Száger Gyula több ciklus
óta a település képviselője, halálával nagy
űrt hagyott maga után. Nyugodjék békében!
Egy mindenkit érintő, és bosszantó körülmény
kerül egyre többször szó szerint az utunkba. Sok
bejelentést kapunk a közlekedési morál romlásáról, a közlekedés szabályainak be nem tartásáról, a gyorshajtásokról. Magam is nap mint nap
tapasztalom, hogy a „megállni tilos!” tábla után
magabiztosan, a vészvillogót bekapcsolva parkolnak le az autósok, azt gondolva, hogy ez így
van jól! Hát ez így nincs jól, hiszen közlekedési
akadályt képeznek, és kérdezem én, Budapesten
ezt meg lehet tenni? Miért más a dunavarsányi
tiltó tábla, és miért kell a közlekedési szabályokat
itt megszegni, ráadásul legtöbbször büntetlenül. A rendőröknek kötelessége megbüntetni a
szabálytalankodókat, mert ez is a munkájához
tartozik. Nincs tolerancia senkivel kapcsolatban
sem, ha renitensként viselkedik valaki. Kérem figyeljünk a közlekedésre, ne vegyük a figyelmeztetést vagy a büntetést személyes sértésnek. Csak
azt szeretném, ha nem történne baleset, és mindenki minden nap békésen és sértetlenül, büntetés nélkül térne haza otthonába gépkocsijával.
Ha február, akkor költségvetés készítés! Az új év
kezdete óta „gyúrjuk” az idei év számait, hogy
azokból egy egész évig tartó, reális terv készüljön el, amely meghatározza a feladatok pénzügyi hátterét. Nem egyszerű sohasem a feladat,
mert a kötelező feladatainkra, és az előző évről
áthozott kötelezettségeinkre betervezett kiadási
tételek után megmaradó összeget lehet csak a
nem kötelező feladatok elvégzésére fordítani.
Tehát, az adókból beérkező bevételekből kell
Dunavarsány esetében a város teljes, egész évi
működését, fenntartását megoldani állami támogatás nélkül. Ebben az évben a legnagyobb
és legfontosabb beruházásunk az óvoda bővítése lesz. Előre láthatóan szeptemberben közel 90 kisgyermek kezdi el az első osztályt, és
ugyanennyi éri el az óvodás kort. Legalább két
csoport (60 fő) számára nem lesz férőhely ősztől!

Szerencsére a korábban megvásárolt, Kossuth
utcai beékelődött ingatlan helyet biztosít a bővítésnek, így „csak” az épületre kell koncentrálni.
Aki egy kicsit is figyelemmel kíséri manapság az
építkezéseket és megtapasztalja az árakat, nem
lepődik meg ennek a nagy beruházásnak a 250
milliós árában. Persze ebben az árban olyan hatósági előírások is szerepelnek, mint a villámvédelmi rendszer, a meglévő konyha átalakítása a
régi épületben, és előírásszerű helyiségek kialakítása az új részben. A tervek engedélyeztetése, a
kivitelező pályáztatása, majd az épület felépítése
több hónapot vesz igénybe. Elkezdődtek ezek
a feladatok már tavaly, de egy ilyen nagyságú,
gyermekek számára készülő beruházás sokkal
több figyelmet kíván. Számításaink szerint ez
év végére tudjuk átadni az új óvodát teljes berendezéssel és felszereléssel. Már most kérem a
kedves szülők támogatását, türelmét és megértését az építkezés ideje alatt, hiszen mindnyájan
azon leszünk, hogy mielőbb birtokba vehessék
az új csoportszobákat a kicsik és az óvodai pedagógusok. Folyamatosan tájékoztatjuk a kedves lakosokat az építkezés pillanatnyi állásáról,
de kérdéseikre mind az óvoda vezetője, mind
pedig a Városháza illetékes munkatársai készségesen válaszolnak. Szintén a gyerekeknek és a
családoknak készül el reménység szerint a nyár
végére a nagyvarsányi családi park. A belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésére kapott
központi támogatásból – amelynek a ránk eső
önrésze 51 millió – a Habitat utca a Vörösmarty
utcáig megújul, és a Bajcsy-Zsilinszky utcától járda épül ki. A város más utcáin is végzünk az év
folyamán útkarbantartási munkákat, de teljes
útstabilizáció máshol nem lesz. Óriási összegeket fizetünk ki kátyúzásra, gréderezésre egyéb
tűzoltó javításokra, de ebben az évben a költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy az utakra
többet költsünk. Ott ahol építkezések folynak, és
nincs aszfaltos út, az építőanyagokat szállító gépjárművek folyamatosan kijárják az útfelületet,
gödrök alakulnak ki, ezért az esős időben szinte
járhatatlanná válik némelyik utcánk. Sajnos tudjuk ezeket a problémákat (nap mint nap kapjuk
a bejelentéseket és a haragos hangú e-maileket),
de csak lassan és ütemezetten tudjuk majd megoldani. A kerékpárút pályázaton még nem tudjuk,
hogy nyertünk e támogatást, ennek ellenére
már az idei évben 50 millió forint terheli a beruházási kiadásainkat az önrész betervezésével.

Az intézményeinkben sem tervezünk nagy átalakításokat (kivéve az óvoda), csak a biztonságos
és zavartalan működés feltételeinek fenntartása
a feladat. Civil szervezeteink, egyesületeink, az
alapítványok, az egyházak és a sportszervezetek
idei támogatását is jóváhagyta a Képviselő-testület, hiszen munkájukkal és eredményeikkel
városunkat szolgálják. Szociális juttatásainkon
sem változtattunk, a korábbi évekhez hasonlóan
támogatjuk a GYES-en lévő kismamákat, valamint a 70 éven felüliek szennyvíz-szolgáltatási,
valamint hulladékszállítási költségeihez is hozzájárul Önkormányzatunk. Továbbra is támogatjuk karácsony előtt egy egyszeri 5.500 Ft-os
összeggel minden 70 évet betöltött lakosunkat.
A Képviselő-testület egy emberként áll minden
év elején ahhoz a nemes kezdeményezéshez,
hogy támogassuk a határon túl nehéz körülmények közt élő kárpátaljai testvértelepülésünket.
Szeretnénk 2019-ben is minden neves ünnepünkről illően megemlékezni, a már hagyományos rendezvényeinket a megszokott színvonalon
megrendezni. Idén ünnepeljük a német testvértelepülésünkkel megkötött egyezmény 20 éves
évfordulóját, ebből az alkalomból a szüreti felvonulással egybekötve fogunk egy közös programot megvalósítani a gemmingeni barátainkkal.
Az idei költségvetés tervezése ennek a testületnek ebben a választási ciklusban az utolsó volt.
Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy Önök elégedettek lehessenek az elmúlt öt évben végzett munkánkkal. Véleményüknek hangot adhatnak 2019.
március 5-én este 17 órakor a nagyvarsányi Petőfi
klubban, ahol a szokásos évi közmeghallgatásunkat tartjuk meg. Közelgő ünnepünk, az 1848-49es forradalom és szabadságharc évfordulójára
hívom a kedves lakosságot. Ünnepeljünk együtt,
emlékezzünk kegyelettel a 170 éve történt történelmi eseményekre, ahol az akkori hősök a változásért hajlandóak voltak áldozatot hozni, sokan a
legtöbbet adták, amit csak ember adhat: az életet.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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— Ö NKO RM Á NYZAT
A 2019. január 21-ei rendkívüli
képviselő-testületi ülés határozata
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szigetszentmiklós
Város Önkormányzatával és Tököl Város Önkormányzatával konzorciumi együttműködés keretein belül indulni
kíván az EU Urban Innovative Actions (UIA, magyarul
„Innovatív Városi Akciók”) program keretében az „Operatív (és) közösségi tervezés alapú települési integrált
vízgazdálkodás” című pályázattal. A projekt megvalósításához a pályázatban előírt feltételeknek megfelelőn
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával és Tököl
Város Önkormányzatával konzorciumot alapít, amelyben
a konzorcium vezetését Szigetszentmiklós Város Önkormányzata látja el. Az ehhez szükséges Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás tervezetét jóváhagyta,
valamint felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
további egyeztetésére, esetleges lényeges elemeit nem
érintő változtatására és aláírására. A projekt tervezett becsült összköltsége bruttó 4.000.000,- €, mely a jelenlegi
árfolyamon (323,52 HUF/EUR) 1.294.080.000 Ft, ebből
az igényelt támogatás 80 %-ának megfelelő összege
bruttó 1.035.264.000 Ft, a szükséges elszámolható teljes önerő (20 %) bruttó 258.816.000 Ft. Dunavarsány
Város Önkormányzatára vonatkoztatva az önerő 25 %,
azaz 64.704.000 Ft, melyből 32.352.000 Ft-ot előzetes
kötelezettségvállalással a 2020. évi költségvetés terhére, 19.411.200 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalással a
2021. évi költségvetés terhére, 12.940.800 Ft-ot előzetes
kötelezettségvállalással a 2022. évi költségvetés terhére
biztosít. Felkérte a polgármestert, hogy nyertes pályázat
esetén a megvalósításhoz kapcsolódó további döntésekre vonatkozó javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

A 2019. január 31-ei rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről
szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2.§ (2)
bekezdése alapján kijelölték hasznosításra az alábbi
önkormányzati tulajdonában álló ingatlanokat: Általános Iskola és Tornacsarnok, Dunavarsány 1981 hrsz-ú
Szolgálati lakás. Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 1981 helyrajzi szám, Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár helyiségei, Polgárok Háza helyiségei.
Meghatározták az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében, valamint az Önkormányzat tulajdonában,
de az Önkormányzat költségvetési szerve (intézménye)
kezelésében és üzemeltetésében lévő és határozatában
erre kijelölt helyiségek közösségi célú bérbeadásakor
figyelembe veendő helyiségbéreket azzal, hogy a tornacsarnok bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről
szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 27.§ (2)
bekezdése alapján a polgármestert, a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör az Ök.rend. 29.§-a
alapján a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét
illeti meg. A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti díjak
a bérbeadó költségvetési szerv saját bevételét képezik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.
§ (2) bekezdés a) pontjára tekintettel, az államigazgatási
szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével módosították Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét.

KÖZ É RD E KŰ —
Elfogadták a Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával és a Dunavarsány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő megállapodásokat és felhatalmazták a polgármestert az aláírásra.

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában
foglaltak szerinti - közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos módon, legkésőbb 2019. április 6-ig.

A képviselő-testület javasolta az InFend Energy Kft. által szervezett - önkormányzati konzorciumi - villamos
energia közbeszerzési csoporthoz való csatlakozást. Elfogadta a közös ajánlatkérésre vonatkozó Konzorciumi
megállapodást. Megbízta az InFend Energy Kft-t (1158
Budapest, Késmárk u. 7/b.) a közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátásával és a közbeszerzéshez kapcsolódó
egyéb feladatok ellátásával. Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás és a megbízási szerződés aláírására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

A testület a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a 2019/2020-es
nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, az éves
nyitva tartási időt 2019. szeptember 1.-2020. augusztus
31-ig határozta meg, oly módon, hogy az óvodavezető
által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely
épülete a nyári időszakban is nyitva tart. Felkérte az óvodavezetőt, hogy 2019. február 15-ig az óvoda nyári nyitva
tartásáról szóló közleményben tájékoztassa a szülőket.

Jóváhagyták a Sourcing Hungary Kft-vel 2017. június
15-én a közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatásáról kötött szerződés 2019. március 31-ei
határidőre történő felmondását. Javasolták a hasonló
szerződés létrehozását az InFend Energy Kft-vel (1158
Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 40.000 Ft/hó összegben,
felhatalmazták a polgármestert a szerződés megkötésére,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
A testület a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai
Korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási szerződésének módosításához az ingatlanjogi feladatok rendezésének költségviselőjeként javasolta Dunavarsány Város Önkormányzatát, és úgy döntött, hogy a támogatási szerződés
támogatási előlegként történő lehívásához az 5 % önerőt,
maximum nettó 5.000.000 forint értékben a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a költségviselő határozatban történő megjelölésének közlésére az NFP Nemzeti Programiroda Kft. felé,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

A 2019. február 12-ei együttes
képviselő-testületi ülés határozata

Kiírták a 2019. év „civil pályázatát” a dunavarsányi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására és
felkérték a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
Kiírták a 2019. év „sport pályázatát” az országos sportági
szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek támogatására és felkérték a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
Elfogadták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készített
2019. évi közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület a 62/2018. (IV. 24.) számú határozattal elfogadott Dunavarsány Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2019. február 13-ai
hatállyal hatályon kívül helyezte, 2019. február 13-ai
hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új
közbeszerzési szabályzatát megalkotta és felhatalmazta
a polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására.
Egyetértettek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala által összeállított, Dunavarsány város közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzettel és felkérték a polgármestert, hogy
erről 2019. február 15-ig tájékoztassa a Járási Hivatalt.

Elfogadták a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetését 290.931.503 Ft bevételi főös�szeggel és 290.931.503 Ft kiadási főösszeggel, felhatalmazták a polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe beépítse.

Elfogadták a változási vázrajz alapján a Dunavarsány,
77/2 és 79 helyrajzi számú ingatlanok összevonását,
felhatalmazták a polgármestert a változási vázrajz aláírására, a telekalakítási eljárás megindítására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

2019. február 12-ei rendes, nyílt
képviselő-testületi ülés határozatai

Elfogadták az Állami Számvevőszék vizsgálatára készült
módosított Intézkedési Tervet és felkérték a polgármestert,
illetve a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

A testület megállapította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
után, az adósságszolgálatból eredőfizetési kötelezettségeinek, illetve az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évben várható összegét.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Száger Gyula
önkormányzati képviselőt saját halottjává nyilvánítja,
egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja a 2019. évi költségvetése terhére és felhatalmazta
a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Elfogadták a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2018-ban végzett tevékenységére, továbbá a Weöres Sándor Óvoda 2017/2018as nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

A képviselő-testület megalkotta:

A képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkormányzat
Weöres Sándor Óvodában a 2019. augusztus 31-ig a 3.
életévüket betöltő gyermekek óvodába történő felvételének időszakaként a 2019. május 6-10. közötti napokat
határozta meg, Felkérte a Jegyzőt az óvodába történő
beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Rendeletek:

- az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló
1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletét. Dunavarsány
Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló
2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletét. Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019.
(II. 1.) önkormányzati rendeletét és Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.

KÖZMEGHALLGATÁS

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Alapítványunk 2018-ban is működtette a Tanácsadó Irodát. Kihelyezett félfogadást tartottunk a Petőfi Művelődési Házban minden első és
harmadik pénteken délelőtt, ez egész évben 26 alkalmat jelentett. A
segítségkérés jellemző formái voltak pl. családi konfliktusok, anyagi és
hitel-problémák, eltartási szerződés, ház körüli munkák stb. Ilyen ügyekben nemcsak az aktivisták, hanem szakember is segítette a munkát. A két
nyugdíjas klubbal most is egyeztettük a 2018-ra tervezett programokat.
Részt vettünk a Művelődési Házban tartott egyeztető megbeszélésen.

közmeghallgatást tart, ennek helyszíne és időpontja:
Petőfi Klub Nagyvarsány (Dunavarsány, Béke u. 16.)
2019. március 5. (kedd), 17.00 óra.
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a polgároknak
azt a lehetőséget, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tegyenek
a képviselő-testülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gergőné Varga Tünde polgármester és a képviselő-testület

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL,
SPORT SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Dunavarsány Város Önkormányzata 2019-ra pályázatot hirdet dunavarsányi székhelyű vagy dunavarsányi székhelyű tagszervezettel
Dunavarsányban működő – a bíróság által jogerősen nyilvántartásba
vett – egyesületek, sportegyesületek és alapítványok részére öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok,
kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek és az alapítványok működéséhez
való hozzájárulásra. A támogatás 2019. január 1-je és 2019. december
31-e között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújtott egyszeri, előre folyósított és vissza nem térítendő összeg.

Márciusban a nagyvarsányi nyugdíjas klub nőnapi rendezvényét támogattuk. Az Őszirózsa nyugdíjas klubbal közösen szerveztük az Anyák Napi
rendezvényt. A műsor költségeit az alapítványunk fedezte. Részt vettünk a
Dunavarsányi Városnapokon, ajándékot, adományokat osztottunk. Szeptember 30-án az Idősek Világnapja alkalmából egy nagyszabású jótékonysági rendezvényt szerveztünk, amelynek első részében az óvodások
műsorát , illetve egy délegyházi vidám produkciót követően Mádl Piroska
és Buch Tibor színművészek adtak nagyszerű műsort. Ezt követően közel
fél millió forint értékben élelmiszer-adományt osztottunk. A nyugdíjasokat
szállító autóbuszt alapítványunk biztosította. A rendezvényen megjelent
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony is. Decemberben a nyugdíjas
klubok rendezvényeit támogattuk, illetve részt vettünk a Luca-napi vásáron.
Az Álláskereső Klub az év első felében rendszeresen megtartotta az összejöveteleit, szeptembertől azonban a létszám erőteljes fogyatkozása miatt átmenetileg felfüggesztettük. Állásügyben is a pénteki napokon segítünk. A „MISA”
alapítvány munkájáról, programjairól folyamatos tájékoztatást adtunk.
A 2019. évi munkánkhoz is jó lenne a támogatás.
Kérjük, ha teheti, adója 1 %-val támogassa alapítványunkat.
Adószámunk: 18721797-1-13. Köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma

A részletes pályázati felhívások és űrlapok beszerezhetők a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, valamint elektronikusan letölthetők a www.dunavarsany.hu honlap „pályázatok/civil pályázatok” rovatából.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 22., péntek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet személyesen a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben, illetve telefonon munkaidőben a 06-24-521-041-es telefonszámon.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretet Édesanyám Török Andrásné (Knul Juliannát) elkísérték utolsó útjára és fájdalmunkban osztoztak.

Dunavarsány Város Önkormányzata

A gyászoló család

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. március 19-től április 3-ig tüdőszűrést tartunk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban
a Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2. szám alatt.
A szűrés időpontja naponta: (hétfő, szerda: 11:45-17:45 óráig), (kedd, csütörtök, péntek: 7:45-13:45 óráig.)
A szűrés napjai: 2019. március 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 04. és április 1, 2, 3.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, ez az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. A személyi igazolványt, a TB
kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást kérjük, hozzák magukkal. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség
időbeni felismerésére, mert panasz nélkül is lehet valaki beteg. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját érdekében jelenjen meg a szűrésen.
Tisztelettel: dr. Szilágyi Ákos, jegyző
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ÖK UME N I KUS I M A H É T —

„Mert én újat cselekszem, most kezd
kibontakozni. Majd megtudjátok!”

Ézs 43,19

A Római Katolikus Egyház ünnepeiről
A nagyböjti idő, vagyis a szent negyven nap - tempus quadragesima - a húsvéti ünnepkör első része, a húsvét vasárnapját megelőző 40 napos liturgikus
idő, a felkészülés a húsvétra. Az I. Nikaiai Zsinat (325) határozata értelmében
- húsvét vasárnapja - a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első
vasárnap. A római szertartásrend a nagyböjti idő húsvétvasárnaptól visszafelé
számított 40. hétköznapon, szerdán kezdődik és a húsvétvasárnap előtti csütörtök este szentmiséjének kezdetéig tart. Az egyház ezt az időszakot a húsvét
ünnepére való előkészületnek tekinti. A keresztelendő felnőttek ekkor készülnek fel, hogy húsvéti keresztségükben találkozhassanak az értük meghaló és
feltámadó Krisztussal. A már megkereszteltek pedig buzgó imádsággal és
böjttel tanúsítják, hogy hálás szívvel fogadják a feltámadt Krisztus ajándékát,
a bűn fogságából való megszabadítást és az örök élet lehetőségét. Nagyböjt
idején a liturgikus öltözékek és kellékek színe a bűnbánatot szimbolizáló viola
(lila). A nagyböjti idő régi hagyományokban gyökerezik. Az I. Nikaiai zsinat már
említi a húsvét előtti 40 napos böjtöt. A negyvenes szám a Bibliában jelkép
értékű, a próbatét, imádságos visszavonulás, a lelki felkészülés viszonylag
hosszú időszakát jelöli. A választott nép negyven éves pusztai vándorlása, Mózes negyven napos Sinai-hegyi tartózkodása, Jézus negyven napos böjtje is
hasonló szám. A nyugati Egyházban vasárnap nem böjtöltek, húsvéttól visszafelé számolták, a 40 napba csak a vasárnapokat nem számították. Így nyugaton
a nagyböjt kezdőnapja a húsvétvasárnap előtti hetedik hét szerdájára került.
A római katolikus liturgiában a nagyböjti vasárnapok evangéliumai a mennyei
Atyával való találkozásra készülő Messiást mutatják be.
A nagyböjtre eső jeles ünnepek közé tartozik a hamvazószerda. Urunk születésének hírüladása a - Gyümölcsoltó Boldogasszony - ünnepe.
A nyugati egyházban a nagyböjt kezdőnapját a VI. századtól nevezik hamvazószerdának. A név kifejezi, hogy a nagyböjt bűnbánati időszak. Az ősegyházban
hamuval hintették meg azokat, akik nyilvános bűnbánatot tartottak. A XI. század
végén II. Orbán pápa előírta, hogy hamvazószerdán - a nagyböjt kezdő napján
- minden hívő vegyen részt a hamuval való meghintés szertartásán. Ekkor vált
gyakorlattá, hogy e nap szentmiséjén hamut szentelnek. A liturgia vezetője minden eléje járuló hívőnek megszentelt hamuval jelöli meg a homlokát e szavak
kíséretében: „Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” (Ter. 3,19.).
Ezen a napon a keresztény ember azt a szándékát jelzi, hogy a negyven nap
folyamán jótékonykodással és buzgó imával, böjttel igyekszik kifejezni háláját
azokért az isteni ajándékokért, amelyet a feltámadt Jézustól húsvétkor kapott.
Urunk születésének hírüladása (Annuntiatio Dimini) főünnepet, karácsony
előtti kilenc hónappal, március 25-én, a Római Katolikus Egyház a húsvéti
ünnepkörön belül tartja. A keresztények az V. századtól hírüladás, vagy (annuntiatio) megtestesülés néven ünnepelték. A név Szűz Máriára utal, a hírüladás
mégis az Úr ünnepe, mert Jézus fogantatásának, megtestesülésének misztériumát jelenti.

Józsa Sándorné
hitoktató

A hit és a hitetlenség

Olvasandó János 6,52-71
Textus: „És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám,
ha nem adta meg ezt neki az Atya.” (János 6,65)
A hit nem egyszerű érzése, tudata, sajátja az embernek. Ráadásul sokféle hit van, amelyek közül egy az a spiritualitás, amellyel érzékeljük az Istent, olykor vágyakozunk iránta, máskor pedig menekülünk előle. Persze ez vonatkozik a hitetlenségre is, mert nem
úgy van, hogy a hit bizonytalan, ködös és irracionális, a hitetlenség pedig kristálytisztán
bírja a tudomány racionális magyarázatát, hanem mind a kettő, ahogy a neve is mondja a meggyőződésnek, a vélekedésnek, az érzésvilágnak, tehát a hitnek a kategóriájába
tartozik: hiszem, hogy van Isten, vagy hiszem, hogy nincs Isten. Mindkettőt hiszem.
Jézus fenti megállapításának az előzménye az ötezer ember megvendégelése, amely a
maga meggyőző erejével sokakat Krisztus mellé állított. Voltak olyanok, akik egyenesen
királlyá akarták tenni, nyilván azzal a nem kis, bár lehet, hogy nem tudatos önző szándékkal, hogy innentől kezdve Jézus megoldja a problémáikat, ahogy megoldotta néhány
kenyérből és halból a tömeg megvendégelését. Nem annyira Jézusra volt szükségük,
mint Jézus tettére, s nem Jézus igazi ajándékára vágytak, ami a bűnbocsánat, a személyiségfejlődés és a beteljesedés, hanem puszta anyagi javakra. Jézus ez elől visszavonult.
A megvendégeltek egy része másnap kereste Őt és meg is találta, de Jézus mintegy szemükre veti, hogy nem az igazi kenyérre vágynak, hanem csak arra, ami után újra megéheznek. Az igazi kenyér Ő maga, aminek lelki dimenziójával lehet egyesülni. Pál apostol
ezt élte meg és ezt fejezte ki a következő szavakkal: „…többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem;” (Gal 2,20) Erre a radikális lelki, emberi transzformációra, amit az
egyház nyelvén megtérésnek nevezünk, a többség nem vállalkozott. Nem akart egyesülni lélekben sem, a hit, remény és szeretet abszolút valóságával, tehát Krisztussal, hanem
csak élvezni akarta ennek az emberfeletti erőnek a pillanatnyi jóságát és áldását, a fizikai gyógyítást, a fizikai táplálást, esetleg a lelkiismeret furdalás, a bűntudat enyhítését.
Így volt ez régen is és legyünk őszinték sokszor, sokakkal, olykor velünk is, így van ez ma
is. A Jóisten gyógyítása, pillanatnyi segítsége, problémáinkat megoldó hatalma kell. A
Vele és Benne való élet anyagi és gyarló világunkban idegennek tűnik és nem mindig
vonzó. Ebből fakad, hogy sokszor magunkat istenhívőknek valljuk, de úgy élünk, úgy
szólunk, úgy cselekszünk, mint ha sosem hallottunk volna a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretetről, a Tízparancsolatról, a Hegyi Beszédről és az apostolok tanításairól.
Kicsit olyanok vagyunk, hogy egy bizarr példát mondjunk, mint az a legény, aki udvarol
egy lánynak. Örül, hogy az apa is szívesen látja, aki kicsit meg is lebbenti előtte a hozomány nagyszerűségét, aztán arra a döntésre jut a legény, hogy adják oda a hozományt,
de a lány, meg főleg az atyja már nem annyira kell. Az Isten áldása kell, de az Isten
maga sokszor kényelmetlen, kellemetlen és kínos számukra az „istentelen” világban.
Jézus ezt sokkal jobban tudja, mint ahogy ezt mi leírtuk. Nem csodálkozik, hogy
azok, akik a kenyérért és a halért királlyá koronázták volna, amikor önmagát kínálja, akkor elkullognak. Egy kicsit mentséget is mond azáltal, hogy azt mondja, csak az jöhet Hozzá, akit az Atya Hozzá küld vagy vonz, tehát, hogy a hit az ajándék. Ebből a visszatérő jézusi mondásból is táplálkozik a kálvinista kiválasztáshit,
amely csak úgy logikus, hogy van, akit nem vonz az Atya. Ez a „felmentés” azonban
egy nagyon keserű felmentés, amiről mi többet nem is mondhatunk. Mi csak azt
mondhatjuk, gondolhatjuk, sőt tudhatjuk, hogy mi kiválasztottak vagyunk, Krisztushoz vonzottak, s a körülöttünk lévő világra pedig úgy kell tekintünk, hogy ők
pedig a mi missziónk küldetésének betöltése által tudják meg, hogy ők is azok.
Ez a mi legfontosabb dolgunk: „Tegyetek tanítványokká minden népeket…”
Krisztus ma is táplálja, gyógyítja az egész világot. Van, aki egyszerűen elutasítja
ezt is. Önmagát adja a világ örök üdvösségéért, s ezt pláne nem tudja mindenki elfogadni. Akik viszont képesek erre, azok a krisztusi békességben és áldásban élve,
ezt a békét és áldást kötelesek megtestesíteni szűkebb és tágabb környezetükben.

Ki vagyok én igazán?
Mostanában nagyon sokszor belebotlom abba a témába, akár filmet nézek, akár színdarabot, hogy van-e élet
a halál után? Vagy csak a földi lét az igazi élet, és vége?
Az ember, amióta él, ezt kutatja és abban hisz, hogy kell
lennie valaminek a földi lét után. Kutatjuk, csak nem
mindig jó helyen, és nem minden válasz helyes, amit kapunk. Egy út van az örök életbe és ez az út Jézuson át vezet. Másképp nem lehet oda jutni. „Ki vagyok én igazán?
Hol az igazi hazám?”- cseng a fülemben az egyik ének.
Sokszor kérdezzük, hogy hol van Isten? A válasz az, hogy
mindenhol, hiszen mi léptünk bele az Ő világába, mi
születtünk bele az általa teremtett Föld nevű bolygóba,
az Ő állatai, növényei és gyönyörű tájai közé. Mi is Isten
alkotásai vagyunk, mint ahogy az állatok, a virágok, a
bolygók, az időjárás. Ha jön egy front, fáj a fejünk, ha
nyirkosabb idő érkezik, akkor fájnak az ízületeink. Miért?
Mert a teremtés része vagyunk és kapcsolatban állunk
az Isten által teremtett többi dologgal. Isten a maga képmására teremtett miket és az élet lelkét lehelte belénk.
„A lelkem mélyén, legbelül Isten alakú az űr!”- folytatódik
tovább az ének a fülemben. Isten nemcsak a lelket lehelte belénk hanem hagyott bennünk egy helyet, amit csak
Ő tölthet be. Ez az, amit olyan sok mindennel próbálunk
betölteni. Mindenféle pótcselekvéseket csinálunk, hogy
békét, nyugalmat leljünk. Ital, drogok, bulik, munkamánia… Próbálkozunk mindennel, de azt érezzük, hogy
egyre messzebb kerülünk a nyugalomtól és a békétől.
Én nem hívő családban nőttem fel, mi nem jártunk
templomba, nekem nem beszéltek Istenről. Mégis esténként valakivel beszélgettem és azt kértem tőle, hogy
vigyázzon rám és segítsen nekem. Fogalmam sem volt
még akkor arról, hogy valaki ezt hallja, hogy valaki van
a „vonal” másik oldalán. Sok évvel ezután tudtam csak
meg, hogy Isten volt, aki hallotta a szavaimat, hogy Jézus meghalt értem is, és én is lehetek az Ő gyermeke.
Döntöttem és Isten teremtményéből Isten gyermeke
lettem. Betöltődött bennem az űr. Ez nemcsak azt jelenti, hogy eljárok templomba, imádkozom, Bibliát
olvasok, hanem azt, hogy átadtam Istennek az életem
feletti uralmat. Naponként kapcsolatban vagyok vele,
megbeszélem vele a döntéseimet. Betöltött az Ő Lelke és vezet engem napról-napra. Szól, ha valamit nem
csinálok jól, tanácsokat ad a mindennapi élethez. Isten
folyamatosan szólítgat bennünket, akár észrevesszük,
akár nem. Szeretné felhívni magára a figyelmünket. Van,
hogy örömöket ad az életben, van, hogy nehéz helyzetek elé állít. Van, hogy küld valakit, aki beszél nekünk
Istenről. Hiszem, hogy Isten az utolsó pillanatig, míg itt
a földön vagyunk, hívogat minket. A végsőkig ad lehetőséget, hogy Őt válasszuk. A döntés a kezünkben van.

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

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

KI HINNÉ, HOGY A 21. SZÁZADBAN ÜLDÖZIK KRISZTUS KÖVETŐIT?!
Méghozzá nem is akármilyen intenzitással: 80
országban több mint 200 millió olyan keresztyén
testvérünk él, akik puszta hitük miatt vannak életveszélyben, börtönben, hátratételben, hátrányos megkülönböztetésben és sokféle megpróbáltatásban.
Minden tizedik keresztyén üldöztetésnek van kitéve.
Jézus Krisztus utalt arra, hogy tanítványainak olykor osztozni kell nemcsak a győzelmes sorsában,
hanem a próbatételeiben, a keresztjében is. Ugyanakkor a legnagyobb és legdurvább cinizmus volna
ezzel vigasztalni az üldözötteket vagy/és ezzel fölmenteni az üldözőket. A korunk júdásainak, Pilátusainak és „feszítsd meg!”-et üdvöltő tömegeinek
sincs mentsége, sőt szégyenei a 21. századnak,
amely egyébként olyan harsányan és olyan hangosan hirdeti, sőt követeli az emberi jogokat és a
szabadságjogok sokféle formáját, amelyek sorából nem hiányozhat a lelkiismereti szabadság és a
vallás szabad és kollektív gyakorlásának joga sem.
És itt máris értetlenkedő szomorúsággal meg kell
jegyeznünk a nyugati világ „emberi jogi élharcosainak” a teljes hallgatását, az ügy tökéletes ignorálását és az ügy iránti vérlázító közömbösségét.
Anélkül, hogy több bizarr példát emlegetnénk a
programjukból, például „a férfiak jogát a menstruációhoz”, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a
hitük miatt lefejezettekért, elítéltekért, bebörtönzöttekért, üldözöttekért nincs egy csöndes szavuk
sem. Ráadásul mindeközben irritálják őket a tantermek, sőt a templomtornyok, sőt mi több, a privát nyakláncok keresztjei. Ilyen Európában élünk!
Az ez évi Ökumenikus Imahét ünnepi istentiszteletén,
az SDG Közösségi Házban, január 24-én, 18 órai kezdettel, számos környékbeli hittestvérünkkel kiegészülve, imádságos lélekkel jöttünk össze, hogy első
kézből hallgassuk meg dr. Azbej Tristan államtitkár
tájékoztatását az üldözött keresztények sorsáról, valamint bepillantást nyerjünk az Üldözött Keresztények
Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság szolgálatába.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
(5Mózes 16,18-20)

- hangzott a bibliai buzdítás idén, egész héten
világszerte azokhoz, akiket Krisztus szeretete és áldozata egyesít, bár különböző felekezetekben élnek. Aki az igazságra törekszik, az
előbb utóbb az igazságosságra is törekedni
fog és ezzel éli meg társadalmi felelősségét.
Sokszor dugjuk homokba fejünket. Sokszor egyszerűbb nem tudni a dolgokról, tragédiákról, de
ez nem méltó a keresztyén emberhez. A testvériség, vagy, ahogy azt a társadalom/politika nyelve
mondja, a szolidaritás krisztusi parancs. Jó, ha azok
a keresztyének, akik egyéni és közösségi jogaikkal
élve zavartalanul gyakorolhatják hitüket, napi imádságukban hordozzák azokat, akiknek áldozatot kell
hozni, vagy életükkel kell fizetni hitük gyakorlásáért.
Az pedig még áldottabb, ha megtaláljuk akár a legszerényebb módját az üldözöttek megsegítésének.
Kormányzatunk Európában, de talán globálisan is
egyedülálló módon egy önálló államtitkárságot
hozott létre annak érdekében, hogy a fenti küldetésből részt vállaljon. Szerteágazó a munkájuk mind
a kommunista ateizmus, mind a közel keleti vagy
afrikai iszlám vallási türelmetlenségének áldozatai
között. Örvendetes, hogy az államtitkárság lassan
nemzetközi körökben is megtalálja a partnereket a
még hatékonyabb szolgálathoz. Mindezt bátor krisztusi hittel, diplomáciai érzékenységgel és az adott
ország egyházaival való együttműködéssel végzi az
államtitkárság. Emlékezzünk, hogy mi is lehetünk
partnerek imádságunkkal, adományunkkal, önkéntes munkánkkal és puszta érdeklődésünkkel is.
Ennek jegyében hamarosan olyan diákokat fogunk
városunkba meghívni és bemutatni, akik az Államtitkárság munkája révén nálunk békésen és ígéretesen
folytathatják tanulmányaikat és hisszük azt is, hogy
egyszer visszatérhetnek hazájukba, ahol lelkiismereti és mindennemű szabadságban élhetik életüket. Erről az eseményről időben híradással leszünk.
Dr. Bóna Zoltán
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MEGALAKULT A KIS-DUNA MENTI PRAXISKÖZÖSSÉG

DUNAVARSÁNY SZOLGÁLATÁBAN
Hagyományosan az év elején szoktunk visszatekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre, a jelen esetben lassan egy 5 éves ciklus végéhez is értünk. Vendégünk Dunavarsány
alpolgármestere, aki 27 évesen, elég fiatalon lépett az új Városháza falai közé szolgálatra. Végzettségét tekintve politológus, jelenleg pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
másodéves hallgatója. Aki itt él a városban, sok-sok fejlődést tapasztal, aki ide látogat,
vendégként jól érzi magát. Mi a titok? - kérdeztem Keresztesi Balázst.

Mit jelent Önnek, mint Dunavarsány alpolgármesterének az elmúlt öt év?
- Közeledvén az ötéves ciklus végéhez, természetesen megálltam, visszatekintettem
én is az elmúlt esztendőkre, számba vettem
az infrastruktúra-fejlesztéseket, az intézményi felújításokat, bővítéseket, s egyéb nagyon
fontos eredményeket. Egészséges elégedettséget éreztem, hogy a város vezetősége,
képviselő-testülete folyamatosan növekvő
pályán igyekszik tartani Dunavarsány életét,
haladva az előző vezetés megkezdett útján.
Hogyan értékeli a város vezetőségével,
illetve a képviselő-testülettel, való munkakapcsolatát?
- Ha röviden válaszolnék csak, azt mondanám, hogy az eredmények magukért
beszélnek. Picit bővebben, olyan aktív, a
jövőben gondolkodó, egészségesen vitatkozó, de mindig egyezségre jutó vezetőséggel dolgozhatok, amiért hálás vagyok.
Mondana a teljesség igénye nélkül néhány példát, amire a legbüszkébb a város
életében?
- Ha egy szóval kellene válaszolnom erre a
nehéz kérdésre, akkor azt felelném: mindenre. Talán a legfontosabb volt a város
életében a szennyvíztelep felújítása, amely
egyben a legnagyobb beruházásunk is volt
állami támogatással. Legalább ilyen lényeges volt a lassan 100%-os lefedettséget

elérő ivóvíz- és szennyvízhálózat lefektetése
és rekonstrukciója, intézményeink bővítése,
fejlesztése és energiahatékonyságának növelése. Fontosnak tartom közlekedésbiztonsági szempontból a Kossuth Lajos – Iskola
utca kiemelt kereszteződését a gyermekek
védelme érdekében, valamint a Taksonyi
út erőspusztai leágazásának megvilágítását egészen a buszvárókig. Büszkeséggel
tölt el a Duna-parti sétány kialakítása is,
valamint a városi szoborpark létrehozása,
ezt idén is szeretnénk folytatni. Emellett
fontosnak tartom megemlíteni a képviselő-testület azon szándékát, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, minden évben
növeljük Dunavarsány vagyonát ingatlanvásárlással, ezzel is megteremtve a hosszú
távon fenntartható fejlődést. Településünk
lakosainak száma folyamatosan emelkedik,
ezért igyekszünk a város infrastruktúráját is
ehhez igazítani, ezáltal reményeink szerint
komfortosabbá tehetjük az itt élők életét.
Mi várható idén, 2019-ben?
- Nagy beruházásaink közé tartozik a Weöres
Sándor óvoda bővítése, az intézmény két új
csoportszobával és egy tornateremmel gazdagodik, továbbá a Sport utcában létre jön
egy új családi sport- és szabadidőpark. Egy
sikeres pályázatnak köszönhetően a Habitat
utcai úgynevezett „S-kanyar” nyomvonal korrekciója is elkészülhet, valamint a Gömöry
Ferenc utca felújítása is. A Bajcsy-Zsilinszky és
Vörösmarty utca közötti Búza utca felújítását
is elvégezzük új járda kialakításával együtt.
Mi volt az, amit nem sikerült megvalósítani?
- Feladat és elképzelés, számos van még.
Ebben a hivatásban sem szabad sohasem
hátradőlni. Az elmúlt kicsit több mint négy

évben is voltak olyan tervek, amelyek jelenleg előkészítési szakaszban vannak, de csak
a következő időszakban valósulhatnak meg.
Ilyen például a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár udvara, az úgynevezett Petőfi tér,
amely modern külsőt kaphat majd, vagy
a két településrészt összekötő kerékpárút
kialakítása, amelyre beadott pályázattal
rendelkezünk és bízunk a pozitív elbírálásban. Úthálózatunk nagy része szilárd
útburkolattal rendelkezik, ez azonban folyamatos karbantartást igényel. Vannak útszakaszok, ahol jelenleg még nincs szilárd
útburkolat, ennek az az oka, hogy a közelmúltban fejeződtek be az infrastrukturális
fejlesztések az adott területeken, a burkolat
kivitelezése a következő időszak feladata.
Ősszel önkormányzati választás lesz, ezért
adódik a kérdés: milyen tervei vannak a
jövőt illetően?
- Gyors, lüktető világban élünk, a tempót
fel kell venni a jellemzően sürgős feladatok,
események taposómalmában. Ez számomra
nem volt nehéz, mert alapjában véve tettre
késznek, aktívnak érzem magam. Ezért hálával tartozom a Jóistennek és a családomnak, s köszönettel a képviselő-testületnek,
a közelebbi és távolabbi munkatársainak,
barátaimnak. A jövőt illetően pedig, igen,
szeretnék a város képviselő-testületének
a tagja lenni a következő önkormányzati ciklusban és dolgozni Dunavarsány
további fejlődéséért. Természetesen akkor, ha a lakosság érdemesnek talál rá.
Haeffler András

A Kis-Duna Menti Praxisközösség megnyitóünnepségére 2019. január 21-én került sor a dunavarsányi
Soli Deo Gloria Közösségi Házban. A rendezvényt dr.
Békássy Szabolcs alpolgármester, a praxisközösség
szakmai vezetője nyitotta meg, ezt követően köszöntőt mondott dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár
és Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Dr. Papp
Magor, az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram vezetője és dr. Dózsa Csaba, a Miskolci Egyetem docense
szakmai előadásukkal alaposan ismertették velünk
a praxisközösségek működését, valamint részletezték létrejöttének fontosságát és előnyeit. A hazai
egészségügyi ellátórendszer főleg az akut betegek
ellátására és a krónikus betegek gondozására összpontosít. A jelenlévő előadók kihangsúlyozták, hogy
az elsődleges cél az alapellátás megújítása, a lakosság
egészségi állapotának fejlesztése és az egészségben
eltöltött évek számának a növelése. A hét háziorvos
és egy gyermekorvos mellett ápolónő, védőnő, gyógytornász és dietetikus végzettséggel rendelkező
szakemberek is elengedhetetlen részét képezik praxisközösségünknek. A működés fontos alapja az egyéni

állapotfelmérés elvégzése, ez a praxisnővérek feladata
lesz. A felmérésen átesők ezután prevenciós rendelés
keretén belül a háziorvosukkal tudják megtárgyalni
ennek az eredményét, majd az orvos további olyan
szolgáltatásokat ajánlhat a beteg számára, ami az
egészségi állapotának hosszú távú javulását eredményezheti. Ezek a szolgáltatások képzett egészségügyi
szakemberek közreműködésével valósulnak meg.
A programba bevont orvosok heti egy alkalommal,
előre kijelölt időben, saját rendelőjükben prevenciós rendelést biztosítanak majd a lakosság számára.
Praxisközösségünk működése alatt nagy hangsúlyt
fektetünk a betegségek megelőzésére, a szűréseken
való részvétel fontosságának népszerűsítésére és a
különböző egészségfejlesztési programok szervezésére. Legnagyobb problémát még mindig az okozza,
hogy a lakosság nem törődik kellőképpen az egészségével, nem használja ki a különböző szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségét. Nem veszik komolyan
azokat a gyanús tüneteket, amelyek egy-egy betegség kialakulását jelezhetik, ezáltal sajnálatos módon

„A virágnak megtiltani nem lehet…’’

Hamarosan vége a szürke zimankós napoknak, és eljön a várva-várt kikelet. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubja
is csak erre vár. Az elmúlt évet, a kisebb-nagyobb nehézségektől eltekintve, eredményesen zártuk. Terveinket sikerült megvalósítani, a kapott
anyagi támogatást ezúton szeretnénk megköszönni Dunavarsány Város
Önkormányzatának.
Gazdag programokat tudtunk szervezni tagjainknak és városunk kertkultúra iránt fogékony polgárainak. Eleget tettünk a Gödöllői Kertbarát klub
meghívásának, ezzel viszonoztuk nálunk tett látogatásukat. Ősszel Kőszeg
városát kerestük fel, majd Velemben a gesztenyenapokon vettünk részt. A
fennmaradó időben sem unatkoztunk. Meghívott előadóktól hallhattunk
számunkra hasznos előadásokat, ezekhez a helyet és technikai eszközöket a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár biztosította, ezúton is köszönjük.
Még számtalan programot valósítottunk meg, ezek felsorolásához kevés
lenne ez a pár sor. Köszönöm tagjaink segítségét, a közös munkát! Jól
éreztük magunkat. Terveink között sok érdekes program, előadás és kirándulás szerepel - most még legyen titok. Várjuk azon Dunavarsányi
lakosok jelentkezését, akik szeretik a természetet, a növényeket, és szeretnének egy már 46 éves múltra visszatekintő csapathoz csatlakozni.
Budafoki Katalin
elnök

a betegség meglétére csak későn derül fény. Köztudott, hogy a rossz egészségi állapotért nagymértékben felelős az egészségtelen életmód, a helytelen
táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás
és a mozgásszegény életforma. Praxisközösségünk
megalakulásával és működésével ezen szeretnénk
változtatni. Dunavarsány, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és Majosháza orvosainak összefogásából
született a Kis-Duna Menti Praxisközösség. Együttműködünk a négy település önkormányzatával, a
szociális szolgáltatókkal, a sportklubokkal, a közoktatási intézményekkel, az egyházi és helyi civil szervezetekkel. A lakosságot a helyi médián és online
felületeken keresztül tájékoztatjuk programjainkról.
Papp Melinda
népegészségügyi koordinátor

CSÍKRÓL SZÓBAN ÉS DALBAN
Január 19-én már a tizenegyedik farsangnyitó,
jótékonysági bálnak adott otthont az újból zsúfolásig megtelt Soli Deo Gloria Közösségi Ház
nagyterme. A Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete
és az SDG Közösség által szervezett hagyományos
rendezvényen jelen voltak városunk elöljárói és
polgárai szép számban és környező településekről
is érkeztek érdeklődők a mulatságra. E bálban,
a Magyar Kultúra Napját ünnepelve, a magyar
népzene Kárpát-medencei egységét bemutató előadással léptek fel az est előadóművészei,
Mihó Attila és bandája: a Magyar Állami Népi
Együttes prímása, Halmos Béla Vándordíjas és
2015. évi Junior Prima díjas Mihó Attila és párja,
András Orsolya, csíkszeredai származású népzenész és énekes, valamint barátaik, a Liszt Ferenc
Zeneakadémia végzős diákjai. Az est résztvevői
számára a jó hangulatot fokozta a műsort követő táncház, mezőségi, sóvidéki, kalotaszegi és
szatmári dallamokra is mulathattak a részvevők.
A SICULUS zenekar az est hátralévő részében a hagyományos báli dallamokat húzta talpalávalónak,
a jóféle kemencés csülök és hagyományos erdélyi
szilvapálinka is hozzájárult a jó hangulathoz. A
felfokozott, jó hangulatú közösség, baráti társaság, a szórakozás, táncolás minden résztvevőnek
biztosította a feltöltődést az elkövetkező időszakra, és sokuk már a következő, hasonló esemény
időpontját kérdezte. A bál bevételét adó támogatói díj összegével kiegészítve az egyéb pénzés természetbeni adományokat egyesületünk

idén két támogatott javára juttatja el, a magyarlapádi szórványkollégium támogatásával a Fehér
megyei Magyarlapád környékén élő szórványmagyarokat kívánjuk anyanyelvük, kultúrájuk,
hagyományaik ápolásában, megtartásában segíteni. A másik támogatott szervezet a Bözödújfalu
vízzel elárasztott, 2014. június 29-én összeomlott
római katolikus templomának újjáépítésére vállalkozó Bözödújfaluért Egyesület, ennek áldásos munkájához járulunk hozzá adományunkkal.
Amennyiben bárki, aki nem tudott részt venni
jótékonysági bálunkon, de szívesen támogatná
egyesületünk segítségével a határon túli szórványmagyarokat, adományát, hozzájárulását eljuttathatja egyesületi tagjainkhoz, ugyanakkor szívesen látunk minden újabb, érdeklődő vagy mulatni
vágyó vendéget a következő rendezvényeinken is.
Veres Enikő
elnök, Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete
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SULIFARSANG
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„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
Farsangi mulatságot tartottunk a Weöres Sándor Óvodában. Gyerekek és szülők, pedagógusok egyaránt lázasan készülődtek a nagy
napra. sok ötletes jelmez, mosolygós vidám arcocska, zene, tánc, mulatság volt egész délelőtt. Élményekkel teli nap volt a gyermekeknek,
felnőtteknek egyaránt.
Szekeres Katalin

KITÜNTETÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Lapunk egyik állandó szerzője, Kohán József
városunk önkormányzatától a „Dunavarsány Kultúrájáért” kitüntetést vette át nemrég Gergőné
Varga Tünde polgármestertől. Kohán József régi
varsányi családból származik: Kisvarsányban
született. Házasságkötése után, 1978-ban költözött Nagyvarsányba. Pedagógusként dolgozott,
mint elmondta, 1972-ben kezdett el tanítani
magyar nyelvet és irodalmat. A kíváncsiság, a
égi emlékek iránti kutatás szenvedélye munkájához kötődött: a térségben járt és esetenként
alkotott irodalmi nagyjaink nyomát kereste,
például hol szálltak meg néhány napra, esetleg
hol laktak hosszabb-rövidebb ideig, milyen nyomot hagytak maguk után emlékek formájában.
Kezdetben nem nagyon értékelték buzgalmát,

de nem törődött vele, rendületlenül járta a környéket és gyűjtötte, följegyezte mindazt, amire
rábukkant. Tevékenységének lassan híre ment
– 2012-ben felkérték, hogy vegyen részt szakértelmével Faragó Károly: Barangolások Dunavarsány múltjában és jelenében című könyvének
lektorálásában – itt vette először komoly hasznát
helytörténeti ismereteinek. Az adatok ellenőrzése közben egyre jobban belemélyedt újra a
kutatásba – a lektorálás végeztével sem hagyta
abba, megújult lendülettel folytatta a munkát.
Szerencsére változtak az idők, ismét becsülete
lett a múlt kutatásának, tapasztalatai szerint
egyre több fiatalt is érdekelni kezdte családjának
eredete, felmenőinek helyi története, egykori házuk, munkájuk, életük. Nyugdíjasként egyre több

időt tölt a környéket járva, a régi térképek,
iratok adatainak, a föllelt fényképek és a mai
valóság összehasonlításával. Ma már digitálisan dolgozza fel az összegyűjtött „kincseket”,
mint megfogalmazta: reméli, hogy mindezek
majd fontosak lesznek a jövőben azok számára, akik hozzá hasonlóan önzetlenül folytatják
a térség értékeinek megőrzése érdekében azt,
amit ő elkezdett. Lapunk szerkesztősége és
az olvasók nevében is köszöntjük Kohán Józsefet kitüntetése alkalmából, munkájához
további erőt, kitartást, jó egészséget kívánunk!
Haeffler András
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A 24. DUNAVARSÁNYI JÓTÉKONYSÁGI BANYABÁL

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Újrafelfedező utam eredményeként most a Halász Lajosné utca, a hajdani Bugyi út házai közül mutatok be hetet, majd végezetül Nagyvarsányról is egyet.
• Az első felvételen a 30-as években épült Halász Lajosné u. 13. sz. Túri Ferenc-ház látható. Arról nevezetes, hogy Dunavarsány első helyben lakó
katolikus papja, a hívek által ma is tisztelettel emlegetett Vági László atya fiatal káplánként már 1941-től itt szállt meg alkalmanként, majd 1944-től
1973-ig jelképes összegért itt élt albérletben, s itt működött a parókia is. Az egyház 1974-ben megvásárolta az épületet, ma a XXIII. János Pápa
Karitász Csoport felirat olvasható a falán. (Fotó: Horváth László)
• A második képen a Halász Lajosné u. 15. sz. szintén 30-as évekbeli Varga Sándor-ház. Formátumában az előzőhöz hasonló, éppen átépítés alatt áll.
(Fotó: Horváth László)
• A harmadikon a Halász Lajosné u. 17. sz. Piróth Benő-, majd Hidegföldi Lajos-ház. Ennek stílusa is az előzőekét idézi, eredeti ablakait a felújításkor
megőrizték. Udvarában hajdan állítólag kovácsműhely is működött. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik felvétel készítője nyilván a bájos ifjú hölgyet akarta megörökíteni, de a háttérben jól látható a mára már jelentősen átépített Halász Lajosné
utca 20. sz. Lovászi-Géza-ház is. (Osadcow Anna fényképgyűjteményéből)
• Az ötödik fénykép eredetileg az 1956-os tornaünnepély nyitóünnepségét volt hivatott lencsevégre kapni, a zenekar és a nézők mögött viszont feltűnik
a Halász Lajosné utca 31. sz. Széll-Puskás István-ház, mely jelentős átalakítás után most a Robi pékségnek ad otthont. (Fotó: Százados István)
• A hatodik fotón a Halász Lajosné u. 36. sz. Radics István-, majd Rózsavölgyi János-ház tűnik fel. Az 1920-as évek végén épült, később bővítették,
átalakították. (Rózsavölgyi Mária fényképgyűjteményéből)
• A hetediken a Halász Lajosné u. 41. sz. Früstök-, majd Felkai Sándor-ház. 1930 körüli, tulajdonosa kiváló kárpitos és paplankészítő mester volt.
(Fotó: Horváth László)
• És most irány: Nagyvarsány! A nyolcadik felvételen a településrész legidősebb lakójának, a 100 évet megért Linkes Ferencnének a Szabadság utca
34. sz. hajdani háza sejlik fel a néni és a kutyussal barátkozó kis Viktor Gyurika mögött. (Viktor Györgyné fényképgyűjteményéből)
Kohán József
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EMLÉKMŰSOR ADY ENDRE HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN
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MEGHÍVÓ

CIVILEK CSALÁDI NAPJA
2019. április 20., Húsvét-szombat, Dunavarsány
Van egy jó, ízletes terméketek, amit szívesen megkóstoltatnátok másokkal? Van egy szép terméketek, amit
szívesen megmutatnátok a szakmabelieknek és másoknak? Szívesen kipróbálnátok magatokat egy közösségi
programon? Bővítenétek azoknak a körét, akik ismernek Titeket? Szeretnétek egy olyan programba bekapcsolódni, amely a közösségépítés és kapcsolatteremtés mellett még üzleti vállalkozássá is kinőheti magát? Szeretnétek eladni termékeiteket? Vagy már most is részt vesztek kézműves piacokon, de elmennétek új helyekre is?
Szívesen részt vennétek egy új kezdeményezésben?

NÁLUNK JÓ HELYEN JÁRTOK!
A Pest Megyei Civil Információs Centrum
Civilek Családi Napját
Veletek és Értetek szervezzük meg
2019. április 20-án, Húsvét-szombaton, Dunavarsányban,
a Városi Művelődési Ház udvarán
(Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 2, 2336)

Kiket várunk? Civil közösségeket:
- akik árulnak műhelyükben készült minőségi portékát, készítenek ételt, italt, édességet, vagy a helyszínen
sátrukban készítik mindezeket;
- akik hoznak játékot, vagy pónilovat kicsiknek lovagolni, állatsimogatóba nyuszit etc;
- akik szerveznek közösségi programot (pl. arcfestés, tojásfújás, íjászat).
A részvételi díjak fedezésére adománygyűjtés lehetséges.
Mit kell tenni a jelentkezéskor?
Előzetesen jelentkezési szándékotokat küldjétek el a cicpestmegye@gmail.com címre. Az érdeklődőknek kiküldünk egy részteles tájékoztatót, amely kitöltésével és visszaküldésével biztosíthatják részvételüket.
Várjuk további ötleteteket, melyekkel gazdagabbá, érdekesebbé és színesebbé tehetnénk rendezvényünket!
Pest Megyei Civil Információs Centrum közössége:
Dr. Bóna Zoltán
szakmai vezető

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA – DUNAVARSÁNYI SIKEREK
A Dunavarsányi Általános Iskola tanulói a 2018/2019es tanév során immár 7. alkalommal vettek részt úszás
sportágban a Pest megyei diákolimpián. A 17 tagú
csapatból 13 dunavarsányi gyermek, egy kivétellel a
Mekler ITSE kajak-kenu egyesület versenyzői, akiknek
felkészítését az idei évben is Folláth Vivien, az egyesület kajak szakosztályának vezetőedzője, valamint iskolánk testnevelő tanára és Takács Diána, a Dunavarsányi
Úszó Nemzedék Akadémia oktatója végezték. Az úszásban amatőrnek számító csapat a dunavarsányi edzőtáborban készült hétről-hétre növekvő lelkesedéssel a
megmérettetésre. Többségük korábban még nem indult úszóversenyen, a felkészülés rövid (egy hónapos)
ideje alatt kellett elsajátítaniuk a rajtkőről indulást, a
szabályos rajtolást, valamint a szabályos fordulási, célba érkezési technikákat a különböző úszásnemekben.
A kitartó és fegyelmezett edzések eredménye, hogy a
versenyt minden gyerek hibátlanul teljesítette, saját
szintjének megfelelően, mindenki megúszta az egyéni
legjobb idejét. Nagyon büszkék vagyunk az alábbi számokban elért helyezésekre:
- Pólai Petra 100 m mellúszás 1. hely,
- Pólai Petra, Leimszider Viktória, Mátrai Florencia,
Szulovszky Csenge, Szulovszky Petra,
4x50 m gyors váltó 1. hely,
- Szulovszky Petra 100 m hát 3. hely,
- Mátrai Florencia 100 m hát 6. hely,
- Fáczán Zsófia 100 m mell 7. hely,
- Pólai Botond 100 m mell 8. hely,
- Pólai Zita 100 m mell 9. hely,
- Lukács Eszter 100 m mell 10. hely.

Az egyéniben, illetve a váltószámban elért első helyezés az országos diákolimpiára való továbbjutást
eredményezte, amire még nem volt példa ebben a
sportágban Dunavarsányban. Az országos verseny
március 10-én lesz Győrben, szurkoljunk együtt a gyerekeknek! Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt, a szülőknek pedig a segítőkész együttműködést.
A 2016 őszén alakult Dunavarsányi Úszó Nemzedék
Akadémia tagjaként 8 éve foglalkozom úszás-oktatással. Az egyesület jelenleg Tökölön tevékenykedik,
de egy szakmai program keretében a 2019/2020-as
tanévtől kezdődően szeretne munkájával és tudásával
hozzájárulni a dunavarsányi gyermekek egészséges
fejlődéséhez, az úszás megismertetéséhez és megszerettetéséhez, továbbá lehetőséget biztosítani a tehetséges gyermekek számára a versenyzéshez, minél több
sportágban öregbítve ezáltal Dunavarsány hírnevét.
Takács Diána – úszás oktató,
DUNA egyesület alelnöke

Mikó F. László
szakmai koordinátor
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LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK SORSOLÁSA
I. osztályú felnőtt bajnokság

II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport

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

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Munkaszüneti és folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erőspusztán: Cs:13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos
06-24-521-127
Egészségház I. em.
Rendelés: K:12-16; Sz:8-12;
Cs:12-16; P:8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/70 203-6341
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
Egészséges tanácsadás: K:13-14

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

HIRDETÉSEK

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.

0624/521-124

Mobiltelefon kiegészítők
tokok, töltők, kábelek,
powerbankok

Számítógépek javítása,
telepítése, karbantartása

Weblap készítés

Átalánydíjas
rendszerüzemeltetés

Várjuk szeretettel üzletünkben Dunavarsányban,
a Posta mögött! (Kossuth Lajos u. 38. 4. üzlet)
Nyitvatartás: H-P : 8 - 17:30 SZ: 8 - 13:00 V: Zárva
Telefon: 06 24 222 160 e-mail: kapcsolat@trenditel.hu

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőﬁ ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőﬁ Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/20 420-8664
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
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GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20-922-0552

TŰZIFA AKCIÓ!
Akác tűzifa 3200 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2900 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

			

BETONRENDELÉS
ÉPÍTŐANYAGOK
ZSÁKOS ANYAGOK
ÖMLESZTETT ÁRÚK
Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 24-34/3 hrsz.
(OIL benzinkúttal szemben)
Tel: +36 30 969 1124, +36 30 617 8304

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

			

Keresünk rutinos GÉPJÁRMŰVEZETŐT! Belföldi
munkára (darus teherautóra) C kategóriás jogosítvánnyal, darukezelő és nehéz-gépkezelői bizonyítvánnyal.
KIEMELKEDŐ FIZETÉSSEL!
BETONKEVERŐ GÉPKEZELŐT
keresünk (félautomata géphez)
Fényképes Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra
várjuk! BETANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!
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