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TOVÁBB DUNAVARSÁNYÉRT

A tanösvény ősszel. Duna-part, Dunavarsány

A mögöttünk hagyott önkormányzati választásokon leadott szavazatoknak köszönhetően valamennyire átalakult ugyan Dunavarsány képviselő-testülete, ám a polgármester,
Gergőné Varga Tünde újabb öt esztendőre bizalmat kapott a szavazóktól. Könnyű is,
nehéz is a folytatás: könnyű azért, mert az előző ciklusokban már volt képviselő, majd
alpolgármester – mondhatnánk, hogy az utolsó csavarig tisztában van a város életének minden mozzanatával, kívülről-belülről ismer mindent és mindenkit. Ugyanezért
nehéz is, mert a sok szép, jobbító elképzelés megvalósításának esetleges nehézségeivel is tökéletesen tisztában van, de nem hivatkozhat az akadályok miatt az előző polgármesterre, hanem kettőzött igyekezettel kell elhárítania azokat. A következőkben a
régi-új elképzelésekről és lehetőségekről lesz szó, ahogy a régi-új polgármester látja.

Kik kerültek be az új képviselő-testületbe?
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Mielőtt erről lenne szó, nem először és még
nem is utoljára, szeretném megköszönni
Dunavarsány lakosainak azt, hogy újra megtiszteltek a bizalmukkal és rám szavaztak. A
támogatásuk nélkül nem lehetnék immár a
második ciklusban a város vezetője. Volt még
egy induló ellenem, de végül én kaptam
meg a többséget, 1371 vokssal maradhattam tovább a polgármesteri pozícióban. Csak
zárójelben jegyzem meg: nem volt túl nagy
a részvétel, a lehetséges 6500-ból 2400-an
éltek a szavazati jogukkal. Nyolcadik alkalommal tettem le ünnepélyes keretek között az
esküt: először képviselőként, majd alpolgármesterként és most újra polgármesterként.
Ami a változásokat illeti, az előző testületből
voltak, akik nem indultak újra, gondolok Dr.
Bóna Balázsra és dr. Békássy Szabolcsra, helyettük mások indultak a Fidesz-KDNP által
támogatott csapatban. Végül úgy alakult, hogy
velem együtt négyen vagyunk ezzel a háttérrel
– Nagyné dr. Csobolyó Eszter, Keresztesi Balázs,
Kun László –, öten pedig függetlenek. Közülük
ketten már régi motorosok – Herczeg Mariann
és Mekler Andrea –, hosszú ideje dolgoznak a
városért, hárman pedig újak, egyikük, Tiefenbeck László korábban már volt testületi tag,
Knul Andrea és Véghné Boda Ildikó még nem.
Az alakuló ülés előtti egyeztetéseken javasoltam a Fidesz-KDNP és a függetlenek közül a
legtöbb szavazatot kapottak alpolgármesteri
megválasztását. Így Keresztesi Balázst – aki
2014 óta dolgozott velem ebben a beosztásban – és Herczeg Mariannt – mint hosszú évek
óta aktívan tevékenykedő – választotta meg

egyhangúlag a képviselő-testület. Többletköltséget nem jelent a városnak, mert a korábbi
egy főállású alpolgármesteri fizetés osztódik
ketté a két társadalmi alpolgármester számára. Véleményem szerint jobb lett volna, ha
a korábbi főállású alpolgármester ebben a
minőségben marad meg, mert polgármesterként jobban meg tudom osztani a feladatokat egy főállású helyettessel, nagyobb
igényt lehet támasztani a tevékenysége iránt,
és végső soron ez egy visszalépés az önkormányzati vezetésben, ahol 9 éve jól működött
már ez a vezetői hierarchia. A testület döntött, a jövőben így kell együtt dolgoznunk.
Hogyan alakult a bizottsági szerkezet?
Az alpolgármesterek nem tölthetnek be bizottsági elnöki vagy tagi beosztást, hiszen ők
felügyelik a bizottsági munkát, ezért ezen a
területen is szükség volt változtatásra. Az átalakítás szükségessége már az előző ciklusban
is érezhető volt, mert a bizottsági munkában
többször van igény akár napi egyeztetésekre
és nagyon megnehezíti a munkát, ha valaki nem ér rá, mert a főállása másfelé szólítja. Adott esetben megbénulhat a bizottsági
munka a határozatképtelenség miatt, pedig
szükség lehet gyors döntésekre. Az utóbbi
időben úgy próbáltuk ezt kivédeni, hogy
együttes ülésen hozták meg döntésüket a
bizottságok a képviselő-testületi ülés előtt.
Az új felállás szerint a testületnek van egy Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága, ennek
elnöke Nagyné dr. Csobolyó Eszter, helyettese
Tiefenbeck László, itt dolgozik majd Véghné
Boda Ildikó is, külsős tag Széplakiné Séra Szilvia és Zubor János. Megmaradt elnevezésében
is a Humánpolitikai Bizottság Mekler Andrea
régi képviselőtársunk elnökletével, helyettese Kun László, tagja még Knul Andrea, külsős
tag Gyurasics Gáborné és Gárdonyi Adrienn.

Megváltoztak az erőviszonyok a testületen
belül – a további fejlődéshez szükséges egység, összefogás megmarad-e?
Minden vágyam az, hogy megmaradjon. Tudom, ez kissé naiv álom, mert mindannyian
különböző elképzelésekkel indultunk el a
választásokon, és mindannyian szeretnénk a
saját elképzeléseinket megvalósítani. Azt szoktam mondani, hogy vége a választásoknak,
amelyek eredményeképpen kilenc ember a
város élére került. Össze kell egyeztetni a terveket a város érdekében, hogy folytatódjon Dunavarsány fejlődése, mert azt igazán senki nem
mondhatja, hogy itt nem történt semmi az
előző öt vagy a korábbi kilenc év alatt. Nem is
kell nagyon a dolgok mélyére menni, elég, ha
valaki kinyitja a szemét és körülnéz – láthatja,
hogy milyen sok változás történt az előző ciklusban vagy az azt megelőzőben. Csak annyit
mondok ennek bizonyítására, hogy folyamatosan gyarapodik beköltözőkkel is a lélekszám
– ha ez egy elmaradott, élhetetlen település
lenne, nem jönnének ide lakni az emberek.
Mindannyiunknak meg kell a jövő érdekében
kötnie a maga kompromisszumát, mert a fejlődés csak úgy folytatódhat, ha egységesek vagyunk. Az mindannyiunkban közös, hogy szeretnénk előrelépni, szeretnénk, ha látványban
és tartalomban egyaránt gyarapodna a város
– ez egy olyan kiindulópont, amely alapja lehet a közös, jobbító szándékú tevékenységnek.
Vannak közöttünk Fidesz-KDNP-sek és vannak
függetlenként indultak, jónéhányan nemcsak
évek, hanem évtizedek óta tevékenykednek
nagyon szép eredményeket elérve a város fejlesztésében – nem szabad, hogy ez a folyamat
bármilyen ok miatt is lelassuljon vagy megálljon. A választások lezajlottak, most már nem
azzal kell foglalkozni, hogy kit ki támogatott,
hanem együttesen azzal, hogy Dunavarsány
mindennapjai és ünnepnapjai a megválasztott
kilenc képviselő révén még jobbak legyenek!
Haeffler András
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Benedek Elekre emlékeztünk
születésének 160. és halálának 90. évfordulója alkalmából

Megérkezett a pályázati támogatás első része a kerékpárút építéséhez
A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” című pályázat a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi
támogatás keretében került kiírásra. A támogatás forrását a Pénzügyminisztérium biztosította.

Folytatva népünk, nemzetünk nagyjaira való megemlékezéseink hagyományát, egyesületünk úgy
döntött, hogy 2019-ben, a Benedek Elek emlékévben édes anyaföldünk büszkeségének, a nagy
székely írónak, mesemondónak, lapszerkesztőnek
és politikusnak, minden gyermek „Elek apójának” kíván méltó emléket állítani városunkban.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a Pest megyei települési önkormányzatok területén levő
újonnan kijelölt kerékpárutak kiépítésére, vagy
már meglévő kerékpárutak korszerűsítésére, felújítására a főutak átkelési (belterületi) szakaszain.
A pályázati kiírás célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében és a hivatásforgalmú
kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.
Dunavarsány Város Önkormányzata, a program
keretében 200 millió forint támogatási összeget
nyert, melynek felhasználásával – önkormányzati
forrás biztosítása mellett – megépül az évek óta tervezett kisvarsányi és nagyvarsányi településrészt
összekötő kerékpárút. A beruházás során a Nagyvarsányi utcán a Vasút sortól a Vörösmarty utcáig
kerékpáros piktogramok felfestésével kerékpárnyom, a Vörösmarty Mihály utca Búza utca és Liget utca közötti szakaszán útburkolat-szélesítéssel

Világoskék: kerékpáros nyomvonal piktogramok felfestésével.
Sötétszürke: épített kerékpárút vagy kerékpársáv.

kerékpársáv kerül kialakításra. Kisvarsányból
a nagyvarsányi városrész felé tartva, az összekötő út bal oldalán a Nyár utcáig kerékpárút
épül. A Nyár utcától a Bartók Béla utcai óvodáig
szintén kerékpárnyom készül majd kerékpáros
piktogramok felfestésével. A Bartók Béla utcai
szakaszon egy 10 férőhelyes, B+R szabványnak
megfelelő kerékpártároló is megépítésre kerül.

A támogatási szerződés aláírását követően a beruházás megvalósítása 18 hónapot vesz igénybe a
tervek szerint. A kivitelezés 2020-ban kezdődhet
meg, a beruházás átadása pedig 2021-ben várható. Az önkormányzat már rendelkezik az Államkincstártól kapott előleg összegével, így a kivitelezési munkák hamarosan megkezdődhetnek.

A helyi Művelődési, Oktatási és Sport Alapítván�nyal, az Árpád Fejedelem Általános Iskolával és a
SDG Közösséggel együttműködésben szervezett
megemlékezésünkre 2019. szeptember 18-án
került sor. Az ünnepség a Trianon emlékparkban
kezdődött, ahol a Dunavarsányi Erdélyiek Egyesületének elnöke, Veres Enikő köszöntötte a Benedek
Elek emléke előtti tisztelgésre összegyűlt közönséget. Beszédében személyes élményeit felidézve
szólt a szívünknek oly kedves Elek apóról, akinek
meséi mindannyiunk gyerekkori emlékeinek
szerves része, akinek élete, munkássága példaértékű az utókor számára, és akinek hazaszeretete,
nemzete iránti elkötelezettsége, a Székelyföldhöz
való kötődése a születésétől a haláláig tartott.

És a szereteté. A nagybetűs, igaz és őszinte Szereteté, amit Benedek Elektől tanulhattunk, és
ami kevés irodalmi műből árad felénk oly erővel,
mint az Édes anyaföldem című regényéből. Ha
csak pillanatokig ugyan, de tudunk úgy szeretni – szülőföldet, hazát, embertársakat, nemzetet
–, mint ahogy Benedek Elek tudott egy életen
át, talán egy kicsit méltók lehetünk emlékéhez.
A megemlékezés a Soli Deo Gloria Közösségi Házban folytatódott, ahol a SDG Közösség elnök-asszonya, Csobolyó Miklósné köszöntötte a vendégeket,
majd kezdetét vette az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulóinak műsora, amely során a diákok
egy múlt századi falusi fonó hangulatát idézve, őszi
esti kukoricahántást kísérő mesélés során végig vezették a közönséget a nagy mesemondó életútján,
magánéletének és pályájának fontos állomásain,
nagyszerű zenei és képi összeállítás kíséretében.

Köszönettel tartozunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a Benedek Elek emlékoszlop megvalósítására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásáért és városunk képviselő-testületének
egyesületünk munkásságának a támogatásáért.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Zári Csilla
elnökségi tag
Dunavarsányi Erdélyiek Kh. Egyesülete

AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A településen szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők számos alkalommal szólítanak fel ingatlantulajdonosokat az elhanyagolt, gazos ingatlanok és azok
közterületi kapcsolatának rendben tartására. Sajnos
sokan nem tudják, hogy a tulajdonukban álló ingatlan
előtti közterület gondozása egészen az útburkolatig
terjedően az ő feladatuk, melyről a köztisztasággal és
a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes
rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.)
GKM rendelet melléklete 3.2.2 pontjának b) pontja
értelmében – ha jogszabály másként nem rendelkezik
– az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz,
járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület tisztántartásáról, a nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek
az ingatlanuk és az előtte lévő járdaszakasz, zöldterület, árok és műtárgyainak tisztán tartásáról gondoskodni. A közterületek rendben tartásán kívül

akut probléma a közútkezelői hozzájárulás nélkül megépülő autófelhajtók, a közútkezelői engedéllyel végzett közmű rákötések, továbbá a közterületen tárolt építési anyagok, hulladékgyűjtő konténerek, melyekkel a
közterület-felügyelők szintén naponta találkoznak.
Dunavarsány Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi közutak szabályozásáról szóló 12/2009.
(IX.09.) rendelete 7. § (1) bekezdése alapján közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi
közutat – közlekedési, vagy nem közlekedési célból –
igénybe kívánja venni, vagy a közút forgalmi rendjét
meg kívánja változtatni. Továbbá aki 48 órán túl építési
anyagot, konténert kíván ingatlana előtt tárolni Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületek használatáról és használatuk rendjéről
szóló 11/2009. (IX.09.) számú rendeletében foglaltak
szerint közterülethasználati engedélyt kell kérnie.
A helyi közút fejlesztését, felújítását, továbbá a közút –
ezen belül az úttest, a járda, a gyalogút, a kerékpárút,
valamint a gyalog- és kerékpárút – burkolatának teljes
szélességű helyreállítását követő öt évig azon burkolatbontással járó munka, a közút nem közlekedési célú
rendkívüli igénybevételének kivételével, nem végezhető. A Közútkezelő csak kivételesen indokolt esetben,

A zsűri döntését Nagyné dr. Csobolyó Eszter ismertette és a kitüntetettek Veres Enikőtől vehették át az
egyesületünk által felajánlott számtalan díjat és különdíjat, és az azokkal járó értékes könyvjutalmakat.
Esténket szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel zártuk és bízunk benne, hogy mindenki, élményekben és értékekben gazdagabban tért haza,
szívébe zárva Benedek Elek, mindannyiunk Elek
apójának emlékét. A Trianon parki Benedek Elek
emlékoszlop avatásának alkalmával megérkezett
a Maros megyei Magyaró település küldöttsége is,
akik már többször részt vettek az egyesületünk által
szervezett ünnepi alkalmakon, most is tiszteletüket
tették Benedek Apó emlékkövénél, a Csurgó Kulturális Egyesületük serdülő-néptánccsoportja fellépett
az egyesületünk tagjai által 2009-ben alapított Kalamajka néptánccsoport 10 éves évfordulóján is.

közérdekből járulhat hozzá az ilyen munkák öt év letelte előtti megkezdéséhez.
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, – ideértve
a korlátozott forgalmú helyi közútra a megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű
behajtása iránti kérelmet, valamint a közterület használati engedély kérelmet is – a vonatkozó jogszabályi
előírások szerinti tartalommal és mellékletekkel a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási
és Műszaki Osztályára kell benyújtani. Dunavarsány
Város Önkormányzat képviselő-testületének a jármű
parkoló- és tároló helyei kialakításáról és a járművek
parkolási rendjének szabályozásáról szóló 13/2009.
(IX.09) rendelete 3.-4.§ alapján az építmények, önálló rendeltetési egységek, beépítésre szánt területek rendeltetésszerű használatához az ingatlanon
belül személygépkocsi-tároló helyet, illetve helyeket
kell létesíteni. Kérjük a lakosokat eleget tenni ezen
jogszabálynak és járműveiket elsősorban az erre a
célra az ingatlanon belül kialakított tárolóban elhelyezni szíveskedjenek. Kérjük együttműködésüket!
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki osztály

Az ünnepi beszédet követően került sor a Szabó
Zoltán szobrászművész által készített emlékkő leleplezésére, majd az alkotó ismertette a kopjakő
történetét, felépítését és szimbolikáját, megtudtuk,
hogy minden egyes kőbe vésett jel, szimbólum Benedek Elek személyére, életére utal és emlékeztet.
„Jézus tanítványa voltam
Gyermekekhez lehajoltam
A szívemhez felemeltem
Szeretetre így neveltem.”
Ez a sokatmondó idézet olvasható Benedek Elek
sírkövén Erdélyben, Kisbaconban. És ez áll az emlékére állított kopjakövön Dunavarsányban, a Trianon
emlékparkban, ahol fejet hajtottunk nagysága előtt
és elhelyeztük az emlékezés koszorúit. Megható
pillanatokat éltünk át, meggyőződésem, hogy minden jelenlevőt átjárt a tisztelet és büszkeség érzése.

Az előadás mesejátékkal fejeződött be, az iskolások
a Só című, Benedek Elek által gyűjtött népmesét
vitték színpadra, amelyet a közönség úgy szeretett, „mint a sót az emberek”, és hatalmas tapssal
jutalmazott. Ezúton is köszönetet mondunk a műsort összeállító tanároknak és az előadásban részt
vevő diákoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
Benedek Elek lényének, szellemének méltó felidézéséhez és munkásságának felelevenítéséhez.
Az est folytatásában „A nagy mesemondó” Benedek
Elek születésének 160. és halálának 90. évfordulója
alkalmából a helyi Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány által korábban meghirdetett pályázat díjkiosztója következett. A rajz és kézműves alkotás, valamint az esszé, irodalmi alkotás kategóriákban meghirdetett, Benedek Elek meséit, mesehőseit vagy
történelmi nagyjainak bemutatását átfogó témakörökben szép számmal érkeztek pályaművek, amelyeket az érdeklődők meg is nézhettek, el is olvashattak az ez alkalomra kialakított kis házi kiállításon.

90. életéve betöltése alkalmából adta át

Deák Gézánénak
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.
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„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. ”

(2Kor 5,17)

A Római Katolikus Egyház ünnepei
decemberben
December 1. Advent első vasárnapja. A Római Katolikus Egyház egyházi éve Krisztus Király ünnepével zárul. Az új egyházi év Advent első napjával kezdődik. Az advent szó a latin adventus Domini kifejezésből eredően az Úr eljövetelét jelenti. Az
Egyház a Messiás születésnapjára, a Názáreti Jézus első eljövetelét, a messiásvárás
korszakát idézi. Ugyanakkor tudatosítja, minden keresztény a második adventben
él. A Messiás második eljövetele Jézus feltámadásával már megkezdődött. Krisztus eljövetelének várását, az adventi időszak ünneplésének eredetét pontosan nem
tudjuk. A különféle keresztény közösségek eltérően értelmezték ezt a várakozást.
Advent 3. vasárnapja az Örvendezés – latinul – Gaudete vasárnapjának nevezzük.
A 4. vasárnap emlékezteti a hívőket, hogy az érkező Messiás titokzatos személy, akit
Izajás próféta Emmanuelnek, velünk az Istennek nevezett.Közép-Európában már a
középkortól az adventi hajnalokon rorate-miséttartottak. Izajás prófétát idézett „Harmatozzatok, egek felülről” (Iz.45,8). Az imádság latin fordítása Rorate coeli de super
– alapján kapta a nevét. Az adventi időhöz tartozó népszokás – a böjt, a mikulásolás,
luca-búza ültetés, szállást keres a Szentcsalád, adventi koszorú és naptár készítés.
December 25. Karácsony. Jézus Krisztus születésére emlékezünk, Assisi Szent Ferenc az
ünnepek ünnepének tartotta, világszerte ezen a napon tartják ezt az ünnepet. Ez a keresztény ünnep az első niceai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének
emléknapja, az öröm, békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe.
A karácsony egy tradicionális keresztény ünnep. December 25-e a téli napforduló környéke, mely mindig is fontos időpont volt. A Nap a természet újjászületésének ünnepe.
A katolikus keresztények számára Jézus születésének fénypontja (december 24-én) a
karácsonyi éjféli szentmisén való részvétel.
December 26. Szent István ünnepe. Az egyház első vértanúja. Csodálatos beszéde
meggyőzte hallgatóit Jézus Krisztus igazságairól. Ellenzői dühükben a városon kívülre
hurcolták és megkövezték, ő azonban megbocsátott üldözőinek és imádkozott értük.
Megkövezésének tanúja volt Saul, akinek lábaihoz rakták az őt megkövezők a ruháikat.
December 27. Szent Család ünnepe. A Katolikus Egyházban Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta a Szent Családot, példaként állítva a mai családok elé.
XV. Benedek pápa 1921-ben a világegyház számára előírta a Szent Család vasárnapja megünneplését. XVI. Benedek pápa 2010. november 7-én szentelte fel Barcelonában a Sagra Familia templomot, ahol hangsúlyozta a Szent Család templom
felszentelésének jelentőségét. Mindez olyan korban történt, amelyben az emberek
azt hiszik, hogy életüket Istentől függetlenül építhetik fel. Szent János apostol ünnepe is ezen a napon van, Zebedeusnek, a gazdag betszaidai halásznak és Saloménak
a fia. Testvére Jakab, akivel együtt a szélsőséges zelóták közé tartoztak. Keresztelő
János tanítványa, ő küldte Jézushoz. Jézus titkainak ismerője, aki ott állt Jézus keresztjénél. Hosszú apostoli munkája után Patmosz szigetére került száműzetésbe.
Itt látomásokban részesült, amelyet a Jelenések könyvébe írt le. Ő a negyedik evangélium szerzője, „Szeretett” tanítványként szerepel. Az Újszövetségben az Ő ünnepéhez kötődik a bor megáldásának szertartása. A hagyomány szerint mérgezett
bort nyújtottak neki, de ő egy keresztet rajzot rá, mire egy kígyó jött elő a kehelyből.
Józsa Sándorné
hitoktató

GITÁROS DIÁKMISÉRE VÁRJUK A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
minden második vasárnap 15 órakor a gyermekeket és szüleiket.
(Idén a december kivétel.)
December 8-a, vasárnap helyett, Szent Miklós (Mikulás) napján, 6-án, pénteken 17 órakor lesz a Szentmise, utána a jelenlévő gyermekeket megajándékozza a Mikulás.
Várjunk minden gyereket és fiatalt, szeretettel: Sándor atya

„…nektek is van Uratok a mennyben.”
Olvasandó:„Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen
tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben. Az imádkozásban és a hálaadásban
legyetek kitartóak és éberek! Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg
előttünk az ige ajtaját,..” (Kol. 4,1-3a)

Amit sokan vallásosan, vagy csak szép, emelkedett magyarsággal men�nynek, mennyboltnak, mennyégnek neveznek, azt mások olykor világűrnek mondják. A szóhasználat súlyos tartalmi különbséget hordoz. Az
egyik azt a helyet sugallja, ahol van valami fontos: pl. „Kell ott fenn egy
ország” (Zorán), a másik azt, ahol nincs semmi. Az egyik valamiről beszél
a másik ürességről, ráadásul tévesen, hiszen anyagi értelemben is tele
van a világűr égitestekkel. Az istenhit pedig – persze nem csillagászati,
hanem szimbolikus nyelvezettel – az úgynevezett transzcendens – bennünket, az anyagot, az időt, a teret és a racionalitásunkat meghaladó, rajtunk túlmutató – világot, az Isten és az övéi életterét nevezi mennynek.
Pál apostol imádságra buzdítja címzettjeit és így most minket is, de előtte világossá teszi, hogy mindennek, tehát az imának is azért van értelme, mert nekünk
is van Urunk a mennyben. Nem a levegőbe, az űrbe beszélünk, hanem Ahhoz,
akiéi vagyunk, és Aki meghallgat minket. A hívő embert is figyelmeztetni kell
erre, mert könnyen földhöz ragadunk, s tudjuk, hogy mi van előttünk, mellettünk, mögöttünk, hogy ki mindenkit ugráltathatunk, és ki mindenki ugráltat
bennünket, de könnyen megfeledkezünk arról, hogy van Urunk a mennyben.
A hitetlen számára nincs. Ő szó szerint veszi a világűrt, csak űr van fölötte, és
előbb-utóbb persze csak űr lesz benne. Kiürül a szeretet, a remény, a jókedv, a
fantázia és sok minden, ami mennyei inspirációt, ihletést, utántöltést igényel.
Pál apostol a következőket kéri még az imádsághoz.
- Például hogy érte is imádkozzanak, aki éppen most nem mellesleg
börtönben van az Evangélium hirdetése miatt. Pál apostol igazán nem
panaszkodhat amiatt, hogy a Lélek ereje nem munkálkodik benne Világhírű lett a Szentléleknek az embert-fordító ereje miatt, lásd pálfordulás, mégis megvallja, hogy az Ige megnyílásához is, de főleg a mi
szívünknek az Ige előtti megnyílásához isteni csoda kell. Kell az isteni segítség. Így van ez minden idők lelkészi/gyülekezeti szolgálatával.
Imádkozni kell az igehirdetőért és imádkozni kell az Ige hallgatóiért.
- Kitartóan kell imádkozni, mert az imádság nem monológ, hanem ráhangolódás az Isten akaratára. Szívesen elmondjuk az akaratunkat, amit
egyébként e nélkül is tud a Mindenható, de ennek csak akkor van értelme,
ha közben várjuk az Ő akaratát, mondván „legyen meg a Te akaratod”, méghozzá azért, mert nekünk az a legjobb, ha az Isten akarata teljesül rajtunk.
- Éberen kell imádkozni, hogy érzékeljük Isten válaszát. Hogy ne legyünk olyanok, mint a süket, aki akkor is nyomja a csöngőt, amikor már nyitva az ajtó. Amikor már mosolyogni kellene, már örülni
kellene, már hálás szívvel belépni kellene az isteni szeretet körébe.
Persze mindennek csak akkor van értelme, ha tudjuk, hogy nekünk is van
Urunk a mennyben. Tudjuk?!
A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu Facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

BÁBELI ZŰRZAVAR

TALÁLKOZZUNK GYÓGYULÁSUNK ÉRDEKÉBEN!

Mostanában sokszor hallgattam körülöttem zajló beszélgetéseket. Sokszor
a békésnek indulók is vitában végződtek. Elkezdtem azon gondolkozni,
hogy miért van ez.

Ha mi magunk nem tanuljuk meg a betegségeinkkel való együttélést és nem fogadjuk el saját testünket olyannak amilyen, az orvosaink sem tudnak segíteni a gyógyulásban, a betegségekkel való együttélésben, a hétköznapjaink könnyebbé
tételében. Dunavarsányban a Soli Deo Gloria Közösség és a Kis-Duna Menti Praxisközösség támogatásával rendszeres havi
összejöveteleket szervezünk a túlsúly, cukor, epe, máj, köszvény betegségekben élők részére. Az összejöveteleken megoszthatjuk egymással a betegségeinkhez tartozó tapasztalatainkat, a mindennapi életünk megkönnyítésére szolgáló hasznos
tippeket. Kihasználva a Közösségi Ház felszerelt konyháját ételek elkészítésére és közös elfogyasztására is mód nyílik. Esetenként szakorvosokat és a dietetikusomat is segítségül hívom, hogy tanácsaikkal segítség további gyógyulásunkat. Ezeknek az összejöveteleknek a célja a meglévő betegségekkel való együttélés és újabb betegségek kialakulásának elkerülése.

Nagyon sokszor egy ügyért dolgozunk, azonosak a céljaink, csak más
oldalról közelítjük meg – mindenki
a saját oldaláról. Mindenki a saját elképzelését tartja a legjobbnak és abból nem enged. Magyarul beszélünk
és mégsem értjük meg egymást. Mert
nem a szeretet nyelvét beszéljük, hanem az önzés nyelvét. Nem úgy közelítünk a másikhoz, hogy meg akarjuk
érteni, hanem az alapfelállás az, hogy
én jobban tudom. Ez olyan, mint a
bábeli zűrzavar, ahol az emberek nem
tudtak együtt tornyot építeni, mert
nem értették meg egymás nyelvét.
Össze van törve a szívünk és nem tudunk szeretettel a másik felé fordulni.
Az egyik reggel, miután behúztuk a
kukát, észrevettük, hogy mindkét oldala széttörött. Nem tudjuk, mi történt
azon az éjszakán vele. Nem örültünk
neki, mert újat kell venni. Később arra
gondoltam, hogy nem baj, ez csak
a kuka, abból lehet újat venni. Örüljünk, hogy nem az életünk tört össze.
Abból újat venni nehéz, de arra is van
megoldás. Isten azért küldte Jézust a
földre, hogy megbocsássa bűneinket,
hogy a széttört szívünket összeragas�sza, szétomlott életünket felépítse.
Azért, hogy az életünk ne egy bábeli
zűrzavar és szeretetlenség legyen,
hanem tudjunk mindenkihez szeretettel közeledni, tudjuk megérteni a
szomszédot, a párunkat, a gyerekünket, a körülöttünk élőket, egymást. A
választás csak rajtunk múlik: elfogadjuk-e Isten segítő kezét, vagy nem.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Az első találkozás időpontja 2019. november 26. 15.00 óra,
helye: Soli Deo Gloria Közösségi Ház, Dunavarsány, Habitat u. 10-12.
A második találkozás időpontja 2019. december 17. 15.00 óra,
amelynek keretében,17 órai kezdettel dr. Forgács Attila gasztropszichológus, egyetemi tanár tart előadást
MOHÓ SAPIENS CÍMMEL.
Az összejövetelek dietetikusa Berna-Csáki Annamária. Mivel a foglalkozásokon ételek készítésére és kóstolására is lehetőség
nyílik, ezért örömmel vennénk, ha részvételi szándékát előre jelezné az elérhetőségeink valamelyikén: telefon: 06 70 406
1824 vagy Facebook: Gyógyítsd Magad csoport.
Svétecz Tibor

Kutyasétáltatás a jogszabályok szerint
A kutyasétáltatásra vonatkozó előírásokat a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Kormányrendeletben, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben (Szabálysértési Törvény), valamint a vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvényben (Vadásztörvény) találjuk. A kutyasétáltatás
jogszabályi rendelkezéseinek megszegése alapján állatvédelmi, szabálysértési, vadvédelmi bírság szabható ki.
A kormányrendelet alapján, belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. A kutyát csak olyan személy vezetheti, aki
irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A kormányrendelet abban az esetben kötelez szájkosár alkalmazására, amennyiben az ebet az állatvédelmi hatóság veszélyes ebnek nyilvánította (pl. mert fizikai sérülést okozott).
Veszélyes ebet kizárólag szájkosárban, két méternél nem
hosszabb, nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben
megjelölt személy felügyeletével szabad sétáltatni, és az eb
felügyelete a tartási engedélyben meg nem jelölt személyre
ideiglenesen sem ruházható át. A Szabálysértési Törvény
közforgalmú közlekedési eszközön írja elő szájkosár és
póráz kötelező használatát, az ún. segítő kutyák kivételével.
A Szabálysértési Törvény alapján az, aki a kutyáját természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja
szabálysértést követ el. (E szabály alól csak a vadászkutya
és a triflakereső kutya a kivétel.) Adott a kérdés, mely terület
minősül vadászterületnek. A Vadásztörvény indirekt módon
fogalmaz, és taxatíve felsorolással azt a területet jelöli meg,
ami nem minősül vadászterületnek: település közigazgatási

belterülete, lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, tanya, valamint major, temető, nem mező-,
erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által
határolt, továbbá vasút területe. A felsoroltakon kívül tehát
minden olyan földterület, valamint vízfelület vadászterületnek minősül, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt
eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad a szükséges táplálékot
megtalálja, természetes szaporodási feltételei, valamint
természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.
A Vadásztörvény alapján „a vadászterületen a vadász a
vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy
elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem
hárítható el, illetve fertőzés továbbterjedése vagy másként
el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs
közvetlen lehetőség.” Az eb elengedése külterületen
nem kizárólag az eb életébe kerülhet, az ebek által
megriasztott, forgalmas utakra kimenekülő vadaknak
szintén életébe kerülhet a kutyatartó felelőtlensége.
E felelősség nem kizárólag a kutyatartó pénztárcájából
vesz ki jelentősebb összegeket (vadvédelmi bírság).
A megriasztott vadak elgázolása a vadat tulajdonló államnak komoly anyagi kárt jelentenek (egy mezei nyúl
húszezer, egy kifejlett vadkan hatszázezer, egy többéves
szarvasbika három és fél millió forintot ér), és további
anyagi veszteséget az önkormányzatnak, a vadásztársaságnak, a gázolónak, ideértve az autóban keletkezett kárt is.
A megriadt vad okozta közúti baleset a gázoló személy
súlyos sérüléséhez, akár halálához is vezethet. Kérjük,
hogy minden kedves állattartó ügyeljen kedvencére!
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Novemberi sétám is Nagyvarsányon kezdődik, majd Kisvarsány vasúttól nyugatra eső három ,,felvégi” utcájának eddig még be nem mutatott érdekes épületei közül
közlöm hétnek a fényképét.
• Az első felvételen a nagyvarsányi Sport u. 21. sz. Répánszki Gyula-házat láthatjuk. Az 1950-es évek elején épülhetett, tulajdonosa csokoládégyári munkás volt.
Lang Lénárd és Lindwurm Terézia 1959-es esküvői menetét fotózva kapta lencsevégre a fényképész. A ház helyén ma a Patkó panzió jobb oldali szárnya található.
(Mayer Mihályné Lindwurm Borbála fényképalbumából)
• A másodikon a kisvarsányi Pozsonyi u. 2. sz. Lukácsi-, majd Kormányos István-házat. Az 1920-as években épülhetett. Aztán laktak itt még Bálint Ignácnéék is.
A túloldalon pár háznyira élő 88 éves Valkai Feri bácsi emlékezete szerint négy német katonát őriztek itt az oroszok 1944-ben, majd hajtották őket az állomás felé.
Az egyik fogoly nagyon beteg volt, útközben összeesett és meghalt, de nem azért, mert fogvatartóik lelőtték, hanem súlyos betegsége miatt. Feri bácsi mint szemtanú
állítja ezt. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik fényképen a Pozsonyi u. 28. sz. Lakatos Imre-ház eleje magasodik a családtagok mögött. Lakatos Imre földműves építette 1927-ben. Eredetileg szobakonyhásnak készült, később bővítette tulajdonosa további helyiségekkel. Mostanra teljesen át lett alakítva. (Lakatos Imréné fényképalbumából)
• A negyediken a Szabadkai u. 30. sz. Fejes Zsigmond-ház. Az 1930-as évekből való, már igen romos állapotú. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik képen a Szabadkai u. 7. sz. Horváth Sándor-ház tűnik fel. Igen régi, az 1910-es években épülhetett, mert az 1920-as térképen már szerepel, de eredeti,
építtető tulajdonosát nem ismerjük. Anyai nagybátyám, Horváth Sándor második lakóhelye Dunavarsányon. (Először a Petőfi utcában lakott.) Sándor bácsi 1955-ben
vette meg, és bővített is rajta. (Fotó: Horváth László)
• A hatodikon az Iskola u. 30. sz. Kuthy Béla-ház. Dr. Kuthy Béla (1895-1965) református lelkész és vallástanár lakott itt feleségével, Paula nénivel az 50-es évek elejétől
a 60-as évek közepéig. (A tiszteletes úr 1953-tól 1959-ig látta el Dunavarsányon lelkészi szolgálatát.) Ezt megelőzően meg Németh Lajos és családja élt itt egy ideig
bérlőként. A ház a 30-as években épülhetett, eredeti tulajdonosát nem ismerjük. (Fotó: Kohán József)
• A hetedik fotó a hajdani Iskola u. 48. sz. Bai György-házat örökítette meg. Gyuri bácsi, aki férfiszabó volt, pesti tulajdonosoktól vette az 1930-as évekbeli házat. Népszerű
embernek számított, jó munkájáért, megbízhatóságáért szerették őt a régi varsányiak. Az épületet már lebontották, iskolakert van a helyén. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik az Iskola utca végén lévő temető régi halottasházát. Az 1950-es években épült a régi temetőrészben. Azelőtt a megboldogultat a saját lakásában
ravatalozták, siratták, majd onnan kísérték gyászhintón szállítva a temetőbe. Ma már az új temetőrészben új ravatalozó áll. (Fotó: Százados István)

Kohán József
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Everness-Senior Egyesület

VEGYES VÁSÁROK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:
November 27. szerda, 8.00-12.00; december 11. szerda, 9.00-12.00.
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2336 Dunavarsány, Béke utca 12.

Mit tehetünk az egészségünk érdekében?

ZÖLD KERT

Az alternatív gyógyászat délutánja
2019. DECEMBER 5. CSÜTÖRTÖK

Hírek a Kertbarát Klub életéből

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.

A kerti munkák ekkorra már lecsökkennek. A zöldségeskertben már betakarítottunk minden termést. Az utolsó sárgarépát, zöldséget, zellert is felszedhetjük.
Petrezselymet hagyhatunk friss zöldnek
is. Az egészséges növényi részeket komposztáljuk, ne elégetéssel szabaduljunk
meg tőlük. A környezettudatos gazda
fel tudja mérni a levegőszennyezés jelentőségét. A nagyobb méretű növényi
részeket kössük össze és zöldhulladék
elszállításkor tegyük ki a portánk elé
rendezetten. Zöld gyepeinket ne hagyjuk túlzottan megnőni, gondoljunk a téli
hó nyomásra. Ameddig engedi a talaj hőmérséklete, ültethetünk facsemetét és
örökzöldeket. Következő klubösszejövetelünket december 4-én 15.00 órakor
tartjuk. Az éves programunkat egy közös kirándulással zárjuk, ezúttal Eger városa lesz célunk. A városi karácsonyon várunk mindenkit egy pohár forralt borra a
szokott helyen! Áldott, békés ünnepeket és zöld kertet kívánunk mindenkinek!
Kirándulással vagy kerttel kapcsolatos kérdésekben a kertbarátok állnak rendelkezésükre.
Budafoki Katalin (elnök) 06/20-804-0673

A részt vevők megismerkedhetnek az egészségmegőrzés alternatív lehetőségeivel, és
igénybe vehetik a mesterek kezeléseit
14:00 Megnyitás
14:10 Mi nyújthat a Kis-Duna Menti Praxisközösség a dunavarsányi lakosság egészségmegőrzése érdekében? Előadó: dr. Békássy Szabolcs a Kis-Duna Menti Praxisközösség vezetője
14:30 Dinamikus Rapid masszázs Előadó: Nagy Sándor
14:50 Alternatív módszerek a gyógyításban – plazmagenerátor – rádiófrekvenciás
kezelés Előadó: Venczel Éva bioenergikus, a Magyar Rife Technológia Egyesület elnöke
15:20 A hangtálak ereje Előadó: Homolai Sándor természetgyógyász
15:40 Gyógyulást segítő ősi módszerek a mindennapokban Előadó: Dezső Béla –
svédmasszőr, az alternatív kezelések specialistája
16:00 A kristálygyógyászat eredete Előadó: Matek Kamill – őstörténet kutató, világutazó
17:00 A talpmasszázsról természetesen Előadó: Herendi Péter talp- és testmasszőr
17:30 Az egészséges életmód Előadó: Kosiba József hálózati igazgató
Kezelések folyamatosan: Szűrővizsgálat: WIVE EKG - szívritmuszavar szűrése, vérnyomás és vércukor mérése, rapid masszázs, hangtál kezelés, állapotfelmérés, Moxa és
fülgyertya kezelés, talpmasszázs.
https://www.facebook.com/events/554742721761099/
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

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

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

Tisztelt Hölgyeim!
Ezúton szeretném tájékoztatni a dunavarsányi
állandó lakcímmel rendelkező lakosokat a
térítésmentesen igénybe vehető védőnői
méhnyakszűrés lehetőségéről. Kérem, minél
többen éljenek a szűrés lehetőségével.
Korai felismeréssel, az időben megkezdett
kezeléssel a méhnyakrák gyógyítható.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
mely történhet e-mail: cilif71@gmail.com
vagy telefonon: 06 20 266 4332
A vizsgálat helyszíne:
Egészségház, I. emelet
2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Dunavarsány Város Önkormányzata
Kis-Duna Menti Praxisközösség

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.

Fonyóné Tóth Cecília

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

DUNAVARSÁNY KÍNAI ÁRUHÁZ
Vörösmarty u. 26.

!!! Elköltöztünk !!!

Új címünk: Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. (volt Pizza 51)
kapcsolat@trenditel.hu
https://trenditel.hu

Vegyi áru ,konyhai kellékek, játékok,
műanyag gyerek áru 20% akció.

+36 24 222 160
+36 20 615 5181

PEDIKÛR • LÁBÁPOLÁS
(Benőtt köröm, tyúkszem, gombásodás stb.)

HÁZHOZ MEGYEK! Hívjon bizalommal!

Lorem Ipsum

SZERVIZ
Mobiltelefon
Számítógép, Laptop
LCD TV (Samsung és LG)

Nyitvatartás:
H - P:
SZ:
V:

08.00 – 17.30
08.00 – 13.00
zárva

Kronome Mónika 06 70 563 3832

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház, Habitat u. 22-24. (fsz. 5.)
0624/521-124
Gyermekorvosi rendelés:
H: 12-15, K: 11.30-13;
K: 8.30-11.30 egészséges tanácsadás
Sz: 15-18;
Cs: 14-17; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K: 14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213 - Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőﬁ ltp. 4.
06/24 534-576 - Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Állatorvos

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

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

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

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

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