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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
A változás és a megújulás időszakát éljük.
A közeledő tavasz okán is mondom, de egyéb
történések is döntés helyzetbe hoztak bennünket. Száger Gyula képviselő sajnálatos halálával
a Helyi Választási Bizottság is időközi munkát
kellett hogy végezzen. A törvény szerint kötelező a megüresedett képviselői helyet betölteni,
mégpedig az utolsó (2014) önkormányzati választások eredménye alapján, a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt kerül fel nyolcadik
képviselőnek a testületbe. Jelen esetben Keresztesi Balázs következett a sorban, így az eskü
letétele után az elkövetkezendő 8 hónapban Ő is
szavazati joggal rendelkezik a testületi üléseken.

Keresztesi Balázs alpolgármester úr
képviselői eskütétele.
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Az év elejétől aljegyző asszony másik településen látja el ugyanazokat a feladatokat, amelyeket a dunavarsányi hivatalban végzett. Ezért
pályázatot írtunk ki az aljegyzői munkakör betöltésére. Több jelentkezőt is meghallgattunk,
a végső döntés a házon belüli pályázóra esett.
Márciustól Tyukodi-Bihari Zsuzsanna helyét,
dr. Kiss István tölti be. Városunk új aljegyzőnknek kívánok eredményes és sikeres munkát.
Immár ötödik alkalommal hívtam meg a település legnagyobb adófizető cégjeinek vezetőit egy
üzleti reggelire. Az idén is sokan elfogadták a
meghívást, és egy hasznos és tartalmas beszélgetéssel töltöttünk el egy délelőttöt. A reggelin részt
vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr, aki
a térség fejlesztéseiről és gondjairól is beszámolt
a vezetőknek. Örömmel hallgattam azokat a terveket, amelyekről több dunavarsányi telephelyű
cég képviselője is beszámolt, miszerint növelik
a termelésüket és bővítik a telephelyüket. Ezek
nagyon jó hírek a város szempontjából, hiszen mi
is csak akkor tudunk fejlődni, ha a területünkön
lévő üzemek sikeresek, és annak függvényében
növekszik a helyi adók összege. Most is beszámoltam arról, hogy ezeket az adókat mire is költöttük el és mit szeretnénk ebben az évben megvalósítani. Szinte minden vezető legnagyobb
problémája, hogy nincs munkaerő helyben.

Nap mint nap több órás utaztatással szállítják a
munkahelyekre a dolgozókat, ami óriási költséget jelent egy cégnek. Valamint a szakemberek
hiánya is visszavetheti egy üzem termelését.
Úgy gondolom, hogy ezekre a gondokra a jövőben együtt a kormánnyal kell megoldást találni,
akár munkásszálló vagy a szakképzés témájában.
Egy napon kétszer is beszámoltam az elmúlt évről és az előttünk álló feladatokról, mert az üzleti
reggeli napját a szokásos évi közmeghallgatás
zárta. Képviselő-testületi ülésként, a lakossági
kérdésekre válaszolva, a nagyvarsányi Petőfi
Klubban volt az idei fórum. Sokan vettek részt az
eseményen, és kérdésekből, problémákból is volt
bőven. Több felvetés a lakosok részéről a szomszédjukra vonatkozott, akik elmondásuk szerint
nem tartják be a békés egymás mellett élés szabályait. Ezekkel a bejelenésekkel van a hivatalnak
is a legnagyobb gondja, mert legtöbbször nem
tudjuk semmilyen szabállyal és intézkedéssel
ezeket megoldani. A több állat tartása, a hajnalban beindított busz zaja és gázolaj szaga, vagy
az éjszakába nyúló hangos zenélés mind-mind
megkeserítik egyesek életét. Sok bejelentés érkezik a rossz minőségű utcákra is, de az útstabilizáción átesett, jó minőségű utcákban az autósok
száguldoznak és fekvőrendőrt követelnek az ott
lakók. Buszmegállót, járdát, lekanyarodó sávot és
körforgalmat kellene építenie az önkormányzatnak a nagy forgalmú 51-es és 510-es főútvonal
mentén, külterületen. Ezek a beruházások sajnos
egy önkormányzat költségvetését felülmúlják!
Persze próbáljuk egyeztetni a jövőben is a különböző hatóságokkal a lehetőségeket, és ezekről tájékoztatjuk Önöket. A közmeghallgatás legelgondolkodtatóbb megállapítása egy nagyvarsányi
kedves lakos részéről, hogy ezen a településrészen 1959 óta nem történt semmi! No comment!

A következő hetekben minden kérdést és felvetett
problémát megvizsgál a hivatal szakapparátusa,
és amennyiben lehetőség van rá, intézkedik,

erről a lakosságot értesítjük. Régebben azt a
megállapítást tettük, hogy vége a télnek, elolvadt a hó és előbukkantak a szemétkupacok a
település szélén, vagy az erdőkben. Mostanában
nincsenek nagy havak, de szemétkupac annál
több van! Minden évben felteszem a költői kérdést, hogy milyen ember az, aki autóból kidobott
szemeteszsákokkal, háztartási és építési hulladékkal, elromlott elektromos berendezésekkel,
autóalkatrészekkel, megunt berendezési tárgyakkal és még sorolhatnám hogy mi mindennel szennyezi a környezetünket, az erdeinket?
Sok tonnányi szemetet szednek össze minden
évben a „TeSzedd!” országos környezetvédelmi
program önkéntesei. Sajnos Dunavarsányban
is van aktualitása a kezdeményezésnek és az itteni regisztrálók is növelték a csaknem 240 ezer
önkéntes létszámát. Az eredményekről a következő lapszámban olvashatnak majd bővebben.
Dunavarsány méltóan megemlékezett az 184849-es forradalom és szabadságharc 171 éve
történt eseményeiről. Az ünnep előtti délután a
nagyvarsányi Petőfi Klubban az alsósok játszották
el a március 15-én történteket. Az ünnepnapon a
Petőfi Művelődési Házban az Árpád Fejedelem
Általános Iskola 6. évfolyamos diákjai ünnepi
műsorukkal, a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett
az alkalomhoz illő zenei szolgálatával, a Magyar
Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár tisztjei pedig a koszorúzási ceremónia ünnepélyesebbé tételével emelték a fényét
az emlékezés napjának. Köszönetemet fejezem
ki mindazok számára, akik e nemzeti ünnepben
nemcsak egy meghosszabbodott hétvégét láttak,
hanem fontosnak tartották azt, hogy közös történelmünkre, hőseinkre és összetartozásunkra ebben a közösségben velünk együtt emlékezzenek.
Gergőné Varga Tünde
polgármester

90. életéve betöltése alkalmából adta át

Molnár Ferencnének
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.
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A 2019. február 26-ai rendkívüli,
nyílt képviselő-testületi ülés határozata

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

HALADVA A FEJLESZTÉSEK ÚTJÁN

Rendeletek:

A képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2018.
A képviselő-testület részt vesz a „Víziközművek Állami évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati
rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás” tárgyú pá- rendelet módosításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormánylyázatban és a „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” zat rendeletét. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról
fejezeti kezelésű előirányzat terhére irányuló tárgyú pá- szóló 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosílyázatban konzorciumi partnerként. Felhatalmazta a pol- tásáról szóló 6/2019. (III. 13.) önkormányzat rendeletét.
gármestert a konzorciumi megállapodások megkötésére, A saját halottá nyilvánítás szabályozásáról szóló 7/2019.
valamint a további szükséges intézkedések megtételére. (III. 13.) önkormányzat rendeletét. A közművelődésről
szóló 8/2019. (III. 13.) önkormányzat rendeletét. A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.
A 2019. március 12-ei rendes,

nyílt képviselő-testületi ülés határozatai

Megválasztották dr. Bóna Balázs önkormányzati képviselőt a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává
2019. március 13. napjával kezdődően.
Jóváhagyták a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, felhatalmazták a polgármestert a dokumentumok aláírására, valamint a
Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták 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, felhatalmazták a polgármestert, illetve a jegyzőt a megállapodások aláírására.
Módosították a 100 %-os tulajdoni részesedésével működő Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratát.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy készíttesse el és
írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítását, illetve a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a
Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.
Tudomásul vették a Classic Car Dunavarsány Veteránjármű Egyesület részére a „Dunavarsány” városnév határozatlan ideig történő használatához megadott polgármesteri hozzájárulást, egyben felkérték a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták a „Dunavarsány város teljes közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása”
tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízták az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t (1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.).
A képviselő-testület elfogadta a „Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását,
megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd,
Malom u. 18.) nettó 600.000,- Ft összegben a vásárolt
közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazta a
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Ajánlattevőnek az alábbi cégeket hívta meg: BULATH-SPED Kft.
(2451 Ercsi, Ercsényi Fasor 5.), Gép-Liget Építőipari Kft.
(2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), TAM-BAU Kft.
(7090 Tamási, Nyírfa sor 11.), ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077
Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.), ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.).

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

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

TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓ!
Az elmúlt időszakban Dunavarsány lakossága számottevően megnövekedett és ezzel párhuzamosan az elszállítandó
hulladék mennyisége is a többszörösére nőtt. Ezért munkatársaink a hulladékok elszállítását a kora hajnali órákban
kezdik meg, hogy az adott napra esedékes járatterv szerinti
terület minden ingatlanjára eljussanak. Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a szállítást megelőző nap este
helyezzék ki a hulladéktároló edényeiket az ingatlanjaik elé, mert a járat pontos érkezési időpontja a szállítás
napján az egyes ingatlanokhoz nem meghatározható.
Azon bejelentéseket, hogy a - szállítás látható és bizonyítható megtörténte után - kihelyezett hulladék az ingatlannál ottmaradt, sajnos nem tudjuk figyelembe venni. Az így el nem
szállított hulladékokat a következő, járatterv szerinti hulladékgyűjtési napot megelőző este a hulladéktároló edényben, vagy az ügyfélszolgálattal előzetesen egyeztetve a
hulladéktároló edény mellé hulladékgyűjtő zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé. Az ügyfélszolgálattal történő előzetes egyeztetés hiányában kollégáink nem szállíthatnak el semmilyen többlet hulladékot az ingatlan elől
a hulladéktároló edényben elhelyezetteken túl. Megértésüket és segítő közreműködésüket előre is köszönjük!
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató
MULTI-DH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat: Telefon: +36-30/665-4021,
vagy e-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu.

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján az idei
évben is sor kerül nagyobb beruházások
kivitelezésére. A tavalyi évben adott be városunk pályázatot a Habitat utca jelenleg „S”
kanyarként ismert részének nyomvonal korrekciójára, valamint a Búza utca Bajcsy-Zsilinzsky utca – és Vörösmarty utca közötti
szakaszának útburkolat és járdafelújítására,
továbbá a Gömöry utca rekonstrukciójára. A
pályázat támogatásban részesült, így ezen
év tavaszán a munkálatok elkezdődhetnek.
Idén – meglévő úthálózatunk tavasszal szokásos állagmegóvási és karbantartási feladatai
mellett – a Duna-parti Ponty utca útalap stabilizációjára is sor kerül, valamint tavasszal a

hivatalos átadással lezárul az Epres utca és térsége ivóvízhálózat bővítése projekt és a tavalyi évben elkészült szennyvízgerichálózat felbővítés is. Szintén ebben az évben kezdődik
meg a Weöres Sándor Óvoda Árpád utcai sarki épületének kettő új csoportszobával és egy
tornaszobával való bővítése. A beruházás befejezése 2020. első negyedévében várható.
Tavaly kerültek lebontásra a Sport utca 25.
szám alatti ingatlanon elhelyezkedő egykori TSZ épületek, előremutatva arra, hogy
a 2019-2020. években létrehozhassunk
egy közösségi parkot, ahol helyet kap majd
szabadtéri fitnesz park, grundfocipálya, szabadtéri társasjátékozásra lehetőséget adó
eszközök, a kisebb gyerekek részére rugós

és fészek hinta, továbbá pingpongasztal, és
szabadtéri szalonnasütő hely is. A 2020. év
végéig elkészül a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai Korszerűsítése,
mellyel a telep technológiája megújul, a
szennyvíztisztítása hatékonyabbá válik. Reméljük városunk fejlődése mindenki megelégedését szolgálja.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

CÍMVÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár címe Kossuth Lajos utca 2-ről Petőfi tér 1-re változott.

A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
A hat településen 22 ezer ember ellátását biztosító szennyvíztisztító telepen az érintett önkormányzatok képviselői 2019. március 4-én a kivitelezővel,
a mérnök és műszaki ellenőrrel közös megbeszélést tartottak, amely után helyszíni bejáráson és szemlén vettek részt. Tapasztalhatták, hogy a technológiai korszerűsítés munkálataival a kivitelező az előre meghatározott ütemterv szerint halad. Január második felétől az időjárás kedvezett a munkálatoknak, amelyek jelenleg 40 %-os készültségi fokon állnak. Az időjárás javulása lehetővé teszi a határidők további betartását. A technológiai műtárgyak
vasbeton falai elkészültek, jelenleg a víztartási próbáik folynak. A vasbeton műtárgyak elkészülte után a gépészeti szerelési munkálatok kezdődhetnek el.
Dunavarsány Város Önkormányzata
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— ÚTRAVA LÓ

B E SZ Á MO LÓ —

„Az igazak segítséget kapnak az
Úrtól, erőt a szükség idején.”
Zsoltárok 37:39

A Római Katolikus Egyház ünnepei áprilisban
A nagyböjti időt és a nagyhét első részét bezáró nagycsütörtök a nagyböjt jeles napjai
közé tartozik. A német nyelvterületű országokban ezt a napot a XIII. századtól zöldcsütörtök (német: Gründonnerstag) névvel illették. Ezzel arra utaltak, hogy a bűnbánatot
tartó nyilvános bűnösök ezen a napon kapnak egyházi feloldozást, újra teljes közösségbe
kerültek Krisztussal, akit a Biblia zöldellő fának nevez (Lk. 23,31). A püspöki székesegyházakban a püspökök papjaikkal együtt nagycsütörtökön délelőtt tartják az olajszentelési
szentmisét. Az egyház azért használ és szentel olajat a liturgiájában, mert ezzel a Szentlélekkel fölkent üdvözítő Jézus művét érzékelhetővé teszi a világban. A Bibliában az olajjal
megkenés ősi jelképe az Úr Lelkével való megajándékozást, a Szentlélekkel való felkenést
szimbolizálja. Az Ószövetségben az Isten általi Lélek-ajándékozás és a Lélektől kapott megbízásuk jeleként olajjal kenték fel feladatukra a királyokat, a papokat és prófétákat. Jézus nem
részesült az olajjal való felkenés szertartásában, mégis őt a követői Messiásnak, Krisztusnak,
az Úr Lelkével felkent személynek tartották (Jn 2,20-27). Felkentnek tekintették magukat is.
A szent olajok közé tartozik a keresztelésnél, a betegek keneténél használt olaj, illetve a keresztelésnél, bérmálásnál, pap, illetve püspökszentelésnél, a templom és oltárszentelésnél
használatos krizma (görög: khriszma: kenet), a balzsammal kevert olaj. A balzsam a krizma
egyik alkotórészeként, a balzsamfák illatos gyantájának és olajának keveréke. A krizmával megkent keresztény ember Krisztus kellemes illata a világban (Ef. 5.2). A megszentelt
olajokat az olajszentelési mise után szétosztják a püspökséghez tartozó plébániák között.
A nagyböjti időszakban a paraliturgikus szokások és liturgikus cselekmények közé tartozik
a keresztúti ájtatosság, a lelkigyakorlat végzése, a katekumenek felkészítése a húsvéti keresztségre, a nagyböjti gyónás,a barkaszentelés és a virágvasárnapi körmenet szertartása.
Nagyböjt idején pénteki napokon a katolikus keresztúti ájtatosságot végeznek. Imádkozva felidézik Jézus szenvedésének történetét, annak a másfél kilométeres útnak az eseményeit, amelyen a keresztet hordozó Jézus a jeruzsálemi helytartóságtól kiment a Golgota-dombra (latin
nevén: Kálváriára), ahol keresztre feszítették. A keresztúti ájtatosságot a XIV. századtól ferences
szerzetesek szorgalmazták a Jeruzsálembe zarándokolók számára. A következő századtól szerte Európában állítottak keresztutakat. A Biblia és a hagyomány alapján a keresztút 14 stációja
elterjedt. A keresztutat imádkozva és énekelve járják végig, köszönetet mondanak Jézusnak,
aki kereszthalála árán megszabadította embertársait az örök haláltól. Kérik a mennyei Atyát,
hogy Jézus érdemére való tekintettel adjon erőt a szenvedéseik reményteljes elviseléséhez.
A virágvasárnapi pálma (barka) szentelés és körmenet a IV. századra nyúlik vissza. A jeruzsálemi keresztények az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulását idézik fel. Megszentelt pálmaolajfa ágakkal kezükben az Olajfák hegyéről vonultak be a városba. A körmenet alkalmával
a keresztények emlékezetükbe idézik az üdvtörténet misztériumát és tanúságot tesznek,
hogy hisznek ebben a misztériumban, hogy a Jeruzsálembe bevonuló Jézus azonos azzal
a személlyel, aki szenvedésével és feltámadásával az emberiséget megváltó isteni Messiás.
A második szent nap nagypéntek délutántól nagyszombat estig terjedő időszak, ez Jézus
megváltó kínszenvedését és halálát idézi fel. A IV. századtól a nagypénteki liturgikus megemlékezés különféle szempontból jeleníti meg fel Jézus alakját, aki a mennyei Atya iránti engedelmességből vállalta a kereszthalált, hogy megszabadítson bennünket az örök haláltól.
A harmadik szent nap a nagyszombat estétől kezdődő nap, amikor Urunk feltámadásának titkát
ünnepeljük.Kiemelkedő esemény Jézus feltámadásának emlékezete.Jelentőségét megfogalmazva: Jézus, aki az isteni üdvözítő akaratnak a kereszthalálig engedelmeskedett, a mennyei
Atya föltámasztotta a halálból, ez örömhír, mert Jézus feltámadása a mi feltámadásunk záloga.

Miért/mitől nagy a Nagyböjt?
„Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez,
az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy,
és visszavonhatja még a veszedelmet!” Joel 2,13

Sok mindenre hivatkozhatunk e kérdés megválaszolásánál, amelyek részben
vallási, részben történeti, részben népszokás jellegű magyarázatok. Föl is soroljuk ezeket, de végül a bibliai teológiai választ tekintjük igazán igaznak és
igazán fontosnak.
A Húsvétot megelőző böjt valóban nagy, mert a vasárnapokat leszámítva is
40 napos, ami egy szent időtartam a Szentírás szerint. Az idén március 6-tól
április 20-ig tart. Nagy, mert nagyon régi hagyománya van és azért is, mert
ezt a kegyességi hagyományt – tévhitek ellenére – minden keresztyén felekezet valamilyen módon tartja. Nagy, mert a legnagyobbra, a nagypénteki
áldozatra és a húsvéti győzelemre hivatott fölkészíteni. Nagyságát az is jelzi,
hogy nemcsak önmegtartóztatásból, pláne nem csak egyes ételektől való
tartózkodásból áll, hanem magába foglalja az intenzív bűnbánatot és még
a jócselekedetek fokozott gyakorlását is elvárja. Továbbá azt is valamiféle
nagyságának tudhatjuk be, hogy túllépett a vallási, spirituális körön és – bár
nem az üdvösséghez, hanem az egészséghez, a fittséghez és az esztétikumhoz kötötten – világi formát is vesz azokban, akik elvesztették a Végtelenhez
való kötődésüket, a spirituális dimenziójukat. És azért is nagy, mert az Sátán
nagy energiát fektetett bele, már Jézus negyven napos böjtölésének a megzavarásával, és ez így van mind a mai napig. Csak egy ártatlannak tűnő példa: a hagyományos „torkos csütörtököt” amely a farsang utolsó csütörtökje
volt, „áttettük” a böjt első csütörtökjévé, ami rögtön a 2. nap. Ugye milyen
ördögi? Ha valaki – akár lelki, akár csak testi/egészségügyi okból – arra gondolna, hogy visszafogja magát, annak rögtön ketyeg a facebook-ja, villog az
email-je, harsog a rádiója, tv-je, hogy máris tegye félre „böjtös hóbortját” és
jöjjön sosem ízlelt gasztronómiai élvezetekre és vidám hangulatra, persze
fél-áron olyan helyekre, ahova egész áron máskor esetleg be sem tud menni.
A fentiekben vannak komolyabb, igazabb, fontosabb és vannak kevésbé lényeges érvek a nagyság mellett. Abban azonban megegyeznek,
hogy mind az ember böjtjéről szól és van, aki nem is tud más böjtről.
Pedig az igazi böjtöt az Atya csak az után várja tőlünk a sok képmutatás helyett, hogy Ő igazán „megszaggatta szívét”. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” János 3,16 Tehát a Nagyböjt a Szentírás szerint azért
nagy, mert Maga a megérinthetetlen Isten adta Magát Fiában megalázhatóvá, megverhetővé és halálra kínozhatóvá. Ez az egyetlen áldozat, amely nekünk bűnbocsánatot szerez. Ezért sokféle böjtünkkel azt kell megtalálnunk,
hogy hogyan tudjuk lebontani azokat az akadályokat, amelyek miatt az isteni böjt áldását, a húsvéti föltámadás valóságát nem tudjuk magunkra venni.

A nagypénteki cselekményhez tartozik a szentsír-állítás, a nagyszombati szentsír-látogatás,
valamint a feltámadási körmenet. A feltámadási körmenet alkalmával a keresztények imádkozva, énekelve az utcára vonulnak, hogy ismertessék a világgal Húsvét üzenetét. Örömüket
megmutatják az embereknek és tanújelét adják, hogy hisznek az örök élet ajándékában.

Legyen olyan nagy a böjtünk, amely elvezet az Atyaisten nagy böjtjének minden áldására, a bűnbocsánatra és az örök életre!

Józsa Sándorné
hitoktató

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

A Presbitérium

ISKOLÁBA KÉSZÜLVE
Nemrégiben tartották meg az óvodában a 0. szülői értekezletet a
szeptemberben iskolába készülő gyermekek szülei számára. Szakemberek beszéltek arról, hogy mi jellemző egy iskolaérett gyermekre.
Valóban, sok minden szükséges ahhoz, hogy a gyermek iskolára kész
legyen, de a legfontosabb az, ha egy stabil, szerető család áll mögötte,
mert így tudja az iskolai terheket jól feldolgozni. Otthoni nyugalomra és békességre van szüksége - ez nemcsak az iskolához, az óvodához, hanem az egész élethez kell! Jól teljesíteni csak úgy tudunk,
ha kiegyensúlyozottak vagyunk és biztonságban érezzük magunkat.
Gyermekkorban ez azt jelenti, hogy a szüleim mögöttem állnak és otthon békesség van. Gondoskodnak rólam, szeretnek, fegyelmeznek,
nevelnek és megint szeretnek. Bármilyen életkorban, ha az otthoni
dolgok nincsenek rendben, akkor a magunkkal hozott problémák
egész nap elvonják a figyelmünket. A gyermekét még jobban, mint
a felnőttét. Megváltozik a viselkedése, a teljesítőképessége, emiatt
kudarcok érik, nem tud figyelni, később már nem is akar tanulni.
Miért esnek szét manapság a családok, vagy inkább miért nem alakulnak családok? Vissza kell mennünk Ádámhoz és Évához. Isten a házasságot és a családi életet is másképp képzelte el, mint ahogy ma van.
Sajnos, amikor bejött az emberiség életébe a bűn, akkor megváltozott
minden. Fogjuk a kígyóra. Az első emberpár is ezt tette. Már akkor.
Nem vállalták a felelősséget. Ismerős a helyzet? Mintha csak a ma emberéről beszélnénk. A sok év alatt csak egy nem változott, az ember.
Amikor a kígyó tönkretette Ádám, Éva és Isten kapcsolatát, azzal együtt
mindent tönkre tett. Annyira, hogy pár év múlva családjukban megtörtént az emberiség első gyilkossága. Először csak a hazugság, a felelősség áthárítása lépett be az életükbe, később az irigység, a düh, a harag,
végül a gyilkosság. Nem kell sokat előre mennünk az időben, amikor
arról olvashatunk, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett és elpusztított minden élőt a földön, csak Noé és családja menekült meg.
Isten őket találta igaznak. Az Úr megígérte Noénak, hogy több özönvíz
nem lesz, pedig az emberek utána sem lettek jobbak. Sőt! Később az
Úr „csak” városokat pusztított el az emberek bűne miatt. Isten tudta
azt, hogy az emberek maguktól, a bűn miatt nem tudnak megváltozni. Vagy elpusztít véglegesen mindent, vagy ad még egy lehetőséget.
Tudta, hogy csak egy „isteni beavatkozás” segíthet az embereken, hogy
visszaálljon az ember - Isten kapcsolata. Isten emberré lett értünk,
hogy mi, akik, emberek fiai vagyunk, Isten gyermekeivé lehessünk.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3:16 A bűnnek való hátat fordítás – megtérés, Isten felé
fordulás az egyetlen lehetőség az életünk megváltoztatására. Ha
akarjuk, ha nem, a bűn gyökere bennünk van és ezáltal bármilyen
rosszaságra képesek vagyunk. Például: nem vállaljuk egymásért, sőt
még magunkért sem a felelősséget, nem házasodunk, vagy ha igen,
elválunk, tönkremegy a családi életünk. Veszekszünk, kiabálunk,
nem szeretjük, nem tiszteljük egymást. Lehet, hogy évekig így élünk,
addig, amíg bírjuk, erre pedig rámegy az életünk és a gyerekünk
élete is. Ilyen helyzetben próbálunk gyereket nevelni, de a gyerek
nemcsak a szavakból ért, hanem érzi a szülők közti feszültséget is,
és hallja azt is, amit a felnőttek ki sem mondanak. Egy szülő legnagyobb vágya, hogy gyermeke boldog, sikeres lehessen. Teremtsük
meg neki a lehetőséget azzal, hogy szeretjük a párunkat és békében
élünk. Forduljunk Isten felé és Ő megadja ehhez a szükséges erőt!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Szentmise közvetítés Dunavarsányból!
Február 24-én a Mária rádió délelőtt 9 órakor sugározta országos csatornáján a vasárnapi
szentmisét! Izgalommal készültünk már hetek óta, hogy minden "stimmeljen" és az időt se
lépjük túl. A közös imádság és ének összhangba legyen, a rádióhallgatók is áhítattal és mély
lelkülettel kapcsolódjanak a szentmise misztériumába!
Hálás lélekkel, köszönettel.
Sándor atya

ZÖLD KERT - Hírek a kertbarát klub életéből
Megérkezett a várva várt kikelet Dunavarsány kiskertjeibe is. Ilyenkor sok munka várja a szorgos kertészeket. A metszés nagyon fontos feladat, elsősorban a gyümölcsfáknál, szőlőknél, rózsáknál, cserjéknél. Nem csak alakot formálhatunk, hanem a termést
is szabályozhatjuk vele. Ezt követi egy alapos, bőséges lemosó permetezés, ezzel sok
kártevőtől és kórokozótól menthetjük meg növényeinket. Elvégezhetjük az esedékessé vált szőlő pótlását és az új csemeték telepítését is.Következhetnek a fagyérzékeny
hagymások ültetése. A nem fagyérzékeny zöldségek magjait is elvethetjük. A kerti
munkákhoz igazítjuk előadóink meghívását is, hogy még több tudásra tegyenek szert
klubtagjaink. Nemcsak munka, hanem pihenés várja a hozzánk csatlakozni kívánó hölgyeket és urakat: kirándulást szervezünk Kőröshegyre, a híres tulipános völgybe. A kirándulással vagy kerttel kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak bárki rendelkezésére.
Budafoki Katalin, elnök
06/20-804-0673
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MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

További képek a facebook.com/dunavarsanyhivatalos weboldalon.
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SZABADSÁG ÉS TISZTESSÉG
Már mögöttünk az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja, amikor – a márciusi ifjakhoz
igazodva – a sajtószabadságot is ünnepeltük. Akik
napjainkban nagy hangerővel hiányolják, mert
szerintük diktatúra van, azok elfelejtik: meg sem
szólalhatnának, sehol sem nyilváníthatnának
véleményt, nem izgágáskodhatnának tucatnyi
rádióban és televízióban, ha tényleg úgy lenne,
ahogy állítják. Szabadon hazudhatnak, senkitől
sem fenyegetve rángathatnak elő ki tudja, honnan vett, de valódinak tűnő adatokat, félrevezethetik a gyanútlan olvasót-hallgatót-nézőt, semmi
nem történik velük. Este lemegy a nap, reggel
fölkel és ők folytatják tovább háborítatlanul.

tehát tisztességesen számol be az újságíró az
eseményekről. A jóslat bevált: azonnal felharsant az akkor többségben levő balliberális kórus,
amely szerint a jobboldal ellenzi a sajtószabadságot, szeretné visszaállítani a fasiszta diktatúrát.
Mi akkor még jóval kevesebben voltunk, igyekeztünk rávilágítani a szándékos félremagyarázásra, megmutatni ennek tisztességtelen voltát,
de hiába, a hangunk alig hallatszott. Hiába
született meg a Horn-Kuncze kormány idején a
médiatörvény, a helyzet nem változott. Létrejöhettek a kereskedelmi rádiók és televíziók, de a
sajtótisztességre senki nem kötelezte őket, maradt a szabadosságba is átcsapó sajtószabadság.

Itt a legfőbb ideje, hogy megállítsuk a folyamatot.

Lovas Dániel, a MÚK mai elnöke a Lakihegy Rádiónak adott interjúban március 15.-re emlékezve
arról beszélt: jelenleg nem tudható, hogy miként
alakul az újságírás jövője. Azelőtt abban bíztunk
– emlékezett vissza -, hogy a tények erősebbek
a hazugságoknál, előbb-utóbb kiderül, ha valaki
félrevezeti az embereket. Mára kiderült: már a
tényeket is olyan sokféle képpen írják le, hogy
ember legyen a talpán, aki a (félre)magyarázatok tengerében rábukkan az igazságra. Szerinte
a változást a helyi újságok, rádiók, televíziók
indíthatják el, mert egy kisebb közösséghez közelebb történnek az események és a helyi orgánumokban egyszerűen nem lehetelrugaszkodni
a valóságtól, mert azonnal kiderül és az adott
lap vagy rádió-tévé szinte percek alatt elveszti a
hitelességét. Ma még egy kereskedelmi csatorna hírműsora képes álhíreket terjeszteni úgy,
hogy ezeket sokan el is hiszik, de egyre csökken
a számuk, bár teljesen elfogyni sohasem fognak.

Amikor 1992 nyarán az akkori Földművelésügyi
Minisztérium földszinti nagy tanácstermében
megalakult a Magyar Újságírók Közössége
(MÚK), megtörve ezzel a pártállami gyökerű Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ)
évtizedeken át tartó egyeduralmát, az első elnök,
Benedek István professzor a következőket mondta beszédében:
- Tudom, hogy nagyon sokan támadni fognak
azért, amit most kijelentek, de vállalom. Magyarországon elsősorban nem sajtószabadságra, hanem sajtótisztességre van szükség!
A professzor úr érvelése szerint ugyanis a sajtószabadságban nincs benne a sajtótisztesség,
legfeljebb a sajtó-szabadosság, mert mindenki
szabadon azt mond, amit akar – a sajtótisztesség viszont tartalmazza a sajtószabadságot,
mert szabadon, de a valósághoz ragaszkodva,

Kis híján ötven éve, hogy megjelent az első kis cikkem, azóta sok mindent átéltem a sajtó területén.
Hiszem, hogy Benedek István professzor úr jóslata előbb-utóbb maradéktalanul megvalósul, és a
sajtó nem csak szabad, hanem tisztességes is lesz.
Haeffler András
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kiemelkedő újságírói tevékenysége
elismeréseként Táncsics Mihály-díjat adományozott Haeffler Andrásnak, a Lakihegy Rádió
főszerkesztőjének. Büszkék vagyunk rá, hogy
a Dunavarsányi Napló felelős szerkesztőjeként olyan újságírót tudhatunk e lap élén,
akinek sok évtizedes szakmai munkáját
ilyen magas rangú állami kitüntetéssel is
elismerték. Haeffler Andrásnak Dunavarsány Város Önkormányzata nevében ezúton
is szeretettel gratulálunk, további munkájához a Jóisten gazdag áldását kívánjuk!

A 150 éves állami magyar nyelvű tanítóképzés alkalmából Gergőné Varga Tünde
polgármester és Keresztesi Balázs alpolgármester köszöntötte a tanítókat
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TEREMNÉVADÓ ÜNNEPSÉG
Március 7-én rövid ünnepség keretében lelepleztük azt a réztáblát, amely hirdeti iskolánk, a
Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagyterme új névadójának,
településünk nagyra becsült tanárának, Könözsi
László Tanár Úrnak a nevét. Az ünnepélyes alkalommal tiszteletét tette Gergőné Varga Tünde,
városunk polgármestere, egykori tanítványa,
Bóna Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, Keresztesi Balázs alpolgármester, dr. Kun
Lászlóné, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ részéről dr. Pálos Annamária Tankerületi Igazgató munkatársával, Németh Anasztáziával, valamint intézményünk alkalmazottai.

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN

Nagy örömünkre szolgál, hogy Laci bácsi is
jelen volt a rendezvényen, mindannyian személyesen gratuláltunk Neki, jó egészséget kívánva további életéhez. Köszönettel tartozunk
dr. Pálos Annamáriának, a Szigetszentmiklósi
Tankerületi Központ igazgatójának, valamint
Gergőné Varga Tünde polgármesternek, amiért
támogatták és segítették a névtábla elkészítését
és kihelyezését, a kis ünnepség lebonyolítását.

Mostani sétám fő útvonala a Kossuth Lajos utca (Hajdan, 1910 körül: Fő utca!) lesz, de két keresztező utcába, és persze végül Nagyvarsányba is ellátogatok.
• Az első képen a Kossuth L. u. 5. sz. Gieszer-, majd Garai József-ház látható, melyben felépülésétől, 1939-től 1991-ig a tulajdonos hentesüzlete
működött. Később papír-írószerbolt lett, ma lottózó. (Garai Magdolna fényképgyűjteményéből)
• A másodikon a vele szemben lévő, de a keresztező Deák F. utcára nyíló Deák F. u. 2. sz. hajdani Juhász Antal szatócsboltja, mely szintén az 1930-as
években épülhetett, és boltként a 60-as évek elejéig, a 70-es években cipészműhelyként, aztán kis ideig italdiszkontként funkcionált. Ma lakóház.
(Fotó: Horváth László)
• A harmadik fotó a Kossuth L. u. 23. sz. Illinger János-házat örökítette meg. 1938-tól 1941-ig épült, tulajdonosa pékséget létesített benne, és itt sütötte
a dunakisvarsányiak mindennapi kenyerét 1970-ig. Máig fölfoghatatlan számomra, hogyan volt lelkük az akkori helyi ,,illetékeseknek” őt és
nagyobbik leányát 1945-ben ,,málenkij robotra” hurcoltatni a Szovjetunióba... Az épületben ma a Triton Kft. működik. (Koltay Attiláné Illinger
Erzsébet fényképgyűjteményéből)
• A negyedik felvételen a szintén 30-as évekbeli Kossuth L. u. 36. sz. Kohut József-ház látszik. 1936-tól 1942-ig élelmiszerbolt volt benne, ma ékszerüzlet
és mini ABC. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödiken az esküvői menet hátterében a Kossuth L. u. 38. sz. Hangya 1. Sz. Fióküzlete. 1943-tól lebontásáig mindvégig ilyen célokat szolgált: Volt
benne élelmiszerbolt, vasbolt, rövid ideig ruhabolt is. Helyén ma emeletes szolgáltatóház magasodik, melyben posta, bankfiók és üzletek működnek.
(Kőhegyi István fényképgyűjteményéből)
• A hatodik fényképen a három húsvéti locsolásra várakozó virágszál mögött az 1915-ben épült Arany J. u. 27. sz. Wágner János-ház tűnik fel. (A dátum
valaha az épület homlokzatán büszkélkedett.) Szegény tulajdonosa szintén megjárta a ,,málenkij robot” poklát... (Pázsit Árpádné Fejes Erzsébet
fényképgyűjteményéből)
• A hetediken az Arany János u. 46. sz. Tóth Sándor-ház csodálható meg eredeti formájában. Az 1920-as években épült, tulajdonosa a régi Dunavarsány
jeles cipészmestere volt. (Surányi Tiborné Tóth Erzsébet fényképgyűjteményéből)
• És most Nagyvarsány! A nyolcadik képen a Béke u. 15. sz. Kátay Lőrinc-ház látható. 1940 és 42 között épült, kissé átalakítva ma is áll. Néhai tulajdonosa
a falu bognármestere volt. (Fotó: Kátay István)
Kohán József

Iskolánk a továbbiakban is mindent megtesz,
hogy Laci bácsi szellemi örökségét továbbvigye,
Dunavarsány Város művészetoktatását a lehető
legméltóbb módon képviselje.
Zezula Tibor
intézményvezető

1.

2.

3.

4.

5.

6.

„ÉLJEN A TAVASZ, VESSZEN A TÉL!”
A Weöres Sándor Óvoda nagyvarsányi telephelyén busójárást játszottak a csoportok. Csörgőket készítettek, fedőket ütögettek fakanállal, hangos kiáltásokkal és
zajjal űzték el a telet. A kisvarsányi csoportok tavaszváró ünnepséget tartottak, versekkel, dalokkal és közös tánccal hívogatták a várva várt tavaszt.
Szekeres Katalin

7.

8.
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Nőnap alkalmából Keresztesi Balázs és Békássy Szabolcs
alpolgármester urak köszöntötték a szépkorú hölgyeket

MEGHÍVÓ
A Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Társaság
Tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
2019. április 13. szombat de. 10 órakor kezdődő
XVII. ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYRE
Helyszín: 2336 Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
(Kossuth Lajos u. 2.)
Ruva Pál Sándor, elnök
Magyar Arany Érdemkereszttel, Művészeti Életpálya Elismeréssel
kitüntetett író, költő, képíró, szociológus,Aranytollas újságíró

„MISA” ALAPÍTVÁNY

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

Az oltás díja: 4500 Ft
A fenti idõpontokban a kötelezõ féregtelenítés ingyenes!

Tavaszi reggel

Lángok és virágok

Tavaszi reggelen harmatos virágok.
Szél simítja arcom, mindent kitárok.
Elmúlt már, messze jár esti sírásod
Éjjel megfürödtél, most a napot várod.

Boldog vagy érzem, úgy elcsendesedtél,
Egy harmatos fűszálat számra leheltél.
Teheted, mert hagyom. Ki tudja hol járok.
Boldog vagyok. Igen. Mást nem is várok.

Kilépek a kertbe, gyöngycsepp a fűszálon.
Madarak ébrednek a közeli ágon.
Felsír a kisgyermek, látom rohanásod.
Lehajlok, felveszem csengő kacagásod.

Ám szivárvány csillámlik, csalóka játék.
Szemedben ragyog a fény és az árnyék.
Kezedet simítják tavaszi virágok.
Érzem elégetnek egyszer a lángok.

Rendelési idõ: Hétfõ, szerda, péntek: 16.30–18.00
Kedd, csütörtök: 16.00–17.30
Szombat: 10.00–11.30

Majosháza, 2013. április

Majosháza, 2013. május

Dr. Fábián Miklós: 06-30-9611-694
Ifj. Dr. Fábián Miklós: 06-30-9510-507

Gligor János versei

Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy „veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható”!

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

Háznál történõ oltás kérhetõ telefonon:
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Az Országos Vérellátó Szolgálat
az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány,
mint a megyei Civil Információs Centrum címbirtokosának
közreműködésével

CIVIL
VÉRADÁS-t

szervez

Helyszín:
Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Dunavarsány, Habitat u. 10-12.
ADOK

Időpont:
2019.04.09. 10-15 óra között
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Kérjük, hogy a véradáshoz
hozza magával a személyi
i g a z o l v á n y át , a l a k c í m
kártyáját, illetve a TAJ
kártyáját!
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Közérdekű telefonszámok

Országos Úszó Diákolimpián az Árpád Suli csapata

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

2019 januárjában a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói a Pest megyei úszó
diákolimpián több versenyszámban is tovább
jutottak az országos versenyre. Egyéniben Pólai
Petra, 100 méteres mellúszásban, míg csapatban, 4X50 méteres gyors váltóban Pólai Petra,
Leimszider Viktória, Mátrai Florencia, Szulovszky
Petra és Szulovszky Csenge vívta ki a lehetőséget.
Az országos versenyre március 10-én, Győrben
az Aqua Sportközpont uszodájában került sor,
megyénként az első legjobb, illetve Budapestről
az első három legjobb versenyző részvételével.

Pólai Petra a 22 versnyző közül szoros kűzdelemben 9. helyen végzett, míg a váltó, 16 csapat
közül 8. helyezést ért el. Remek helyszín, kiváló
szervezés, fantasztikus hangulata jellemezte ezt
a fair play szellemében lebonyolított rendezvényt. Köszönet a versenyzőknek, a felkészítő
edzőjüknek, Folláth Viviennek, a szülőknek és a
szurkolóknak! Reméljük, a következő tanévben is
hasonló sikerekről számolhatunk be.
Takács Diána – úszás oktató,
DUNA egyesület

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
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
Redőnyjavítás, rövid határiőre akár hétvégén is. Tel.:06-20-364-2383
			

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!
			

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

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

Jelentkezni személyesen: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 147.
Fényképes önéletrajzzal: balazstunde@dvvg.hu e-mail,
jozsa@dvvg.hu e-mail címen.
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Amennyiben egy jó csapat
tagja szeretnél lenni,
jelentkezz hozzánk!
- WALTER CNC szerszámélező és gépkezelő.
- Minőségellenőr - gyártásközi- és
végellenőrzési feladatok.
Elvárások:
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
- Csapatmunkára való képesség
- Több éves szakmai gyakorlat

Előny:
• Műszaki ismeretek / végzettség
• Méréstechnikai ismeretek
• Érettségi bizonyítvány
• Műszaki beállítottság

Amit kínálunk:
- Versenyképes fizetés
- Azonnali munkakezdési lehetőség
- Stabil, korrekt és hosszútávú munkahely
- Végzettség hiányában betanulási lehetőség
- Meglévő, vagy nálunk megszerzett ismeretek bővítése, a folyamatos
fejlődés érdekében
- Fejlődő - növekvő cégünknél, egy magasan képzett csapat tagja lehetsz.

Munkarend: 3 műszak

Solutions Metál kft.
www.solmet.hu

Jelentkezni önéletrajzzal a solmet@solmet.hu e-mail címen lehet.

