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Megemlékezés a centenáriumról a 8-9. oldalon

kerÉkpárúT-fejleszTÉs DunaVarsányban

E

lindult a Dunavarsány két városrészét
összekötő kerékpárút építése. A mezőgazdasági területek egy részén kitűztük

az új telekhatárokat, fokozottan figyelve arra,
hogy az immár önkormányzati területnek számító telken belül végezzünk munkákat. A Vörösmarty utca, Búza utca és Liget utca közé
eső szakaszon lévő lakóingatlanok előtt is hamarosan megkezdjük a munkákat, melyről az
ott lakókat a munkavégzés megkezdése előtt
külön értesíteni fogjuk
GÉP-LIGET
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Épül az új úTszakasz

A

tervek szerint halad a
munka a Búza utca, Habitat utca és Bajcsy-Zsilinszky utca között lévő szakasz építésénél. Néhány helyen
már a járdaszigetek burkolata
is a helyén van. A munkálatok
ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani
az érintett útszakaszon, emiatt
továbbra is szíves türelmüket
kérjük.

Dunavarsány Város
Önkormányzata

zajlanak a karbanTarTási
munkálaTok

A

z elmúlt hetekben is folytatódtak a kátyúzások a város útjain.
A szakemberek a többi között kijavították az Erkel Ferenc utca,
a Görgey, a Széchenyi és az Eötvös utca, a Vörösmarty és a
Nagyvarsányi út, a Vasútsor városi fenntartásban lévő, és az Erőspusztára vezető út tönkrement részeit. Az útjavítási munkálatoknak köszönhetően egyre több útszakaszról tűnnek el a tél nyomai.
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VálTozás

az engedély nélkül, vagy engedélytől
eltérően ásott kút, fúrt kút bírságmentes
vízjogi engedélyezésében

A

z Országgyűlés a 2020. május 19-ei ülésnapján módosította
a vízgazdálkodásról szóló törvény vonatkozó részét, amely
2020. július 1. napján lép hatályba. A módosítás alapján
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő
vagy üzemeltető, aki a törvény módosításának hatálybalépését
megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített
kút tekintetében a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023.
december 31-ig kérelmezi.
Konkrét vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályához
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
• Telefonszám: +36/24 521-060, +36/24 521-041/130-as vagy
152-es vagy 222-es mellék
• E-mail: muszak@dunavarsany.hu
• Postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
2020. június

keDVes DunaVarsányi lakosok!

F

ogalmazhatok úgy május közepén, hogy
„látom a fényt az alagút végén”! Több mint
két hónapos veszélyhelyzeten vagyunk már
túl szigorú szabályokat betartva, amelyek átalakították teljes mértékben a mindennapi életünket.
Korlátok között éltünk, élünk a megyénkben, a településünkön, a munkahelyünkön, a családunkban.
Elfogadtuk, betartjuk, de megszokni nem tudjuk,
és nem is akarjuk ezt az állapotot! Ezért örömteli
az a május 14-i bejelentés, amelynek értelmében
több, a korlátozásokat enyhítő rendelkezéseket jelentett be a kormány Pest megye vonatkozásában.
Ennek értelmében már beülhetünk egy vendéglőbe,
egy cukrászdába vagy egy kávézóba, friss levegőt
szívhatunk a parkokban, játszótérre is elvihetjük a
gyermekeinket, természetesen még bizonyos előírásokat betartva. Már a szállodák és a panziók is
fogadhatnak vendégeket, és júniustól újra rendezhetők esküvők, maximum 200 fővel. Reménység
szerint a vírus már kevesebb embert fertőz meg, és
a sajnálatos halálozási szám is napról-napra kisebb
lesz. Tudjuk, hogy még nincs itt a vége a járványnak, de mindenképp egy sokkal enyhébb időszakban vagyunk. Dunavarsányban – ahhoz képest,
hogy a főváros közelében elhelyezkedő település –
március óta kevés lakos fertőződött meg, és a megfigyelés alatt állók száma is folyamatosan csökken.
Ez időben (május közepe) mindösszesen 3 fő tartózkodik otthoni karanténban, vírusfertőzött pedig
egy sincs. Lassan beindul az élet ismét, a munkahelyeken is megjelennek a dolgozók. A Hivatalban
is teljes létszámmal dolgoznak május 18-tól, és előzetes egyeztetés után az osztályok várják az ügyfeleket. Ezeket az intézkedéseket már megelőzte egy
április 27-i kormányrendelet, mely előírja a településen működő óvodák és bölcsődék ügyeleti rendjét. Tehát az ismét munkába járó szülő viheti a kicsi
gyermeket gyerekintézménybe, ahol szigorúan
meghatározott feltételek mellett lehet őt fogadni.
Az iskoláskorúak ez időben még továbbra is otthonról tanulnak, az iskolák újra nyitásáról nincs tudomásunk. Rendezvényeket, nagyobb létszámú
megmozdulásokat továbbra sem lehet szervezni.
Kérem, hogy továbbra is tartsák be az előírásokat,
folyamatosan figyeljék az országos híreket és a városunk hivatalos honlapját és közösségi oldalát,
ahol mindig naprakész információt kapnak.
Az önkormányzat elsődleges feladata a város
üzemeltetése. A jelenlegi veszélyhelyzetben most
főleg ezekre koncentrálunk, és a nem kötelező feladatokat csak kifejezetten indokolt esetben rendeljük meg, vagy végezzük el. Az már most látható,
hogy a februárban sok egyeztetés után elfogadott
költségvetés bevételi és kiadási számai is változni
fognak. A bevételből már most hiányzik az a 35 millió forint, amelyet a járványvédelmi és gazdaságvédelmi alapba az önkormányzatoknak be kell fizet-
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niük. Ez az összeg a befolyó gépjárműadó eddig itt
maradó 40 százalékos része. A helyi közutak fenntartása kötelező feladat, de annak ellátása nagyban
függ a város anyagi helyzetétől. A képviselő-testület
a korábbi éveknél több és jobb minőségű útkarbantartást tervezett be, amelyek egy része már elkészült. Több utca állapotát felmértük, de átgondoltan
kell tovább haladnunk, hogy az őszi munkálatokra
is maradjon még keret. A minőségi munka élettartama hosszabb, viszont sokkal drágább. Továbbra is
kérjük a türelmüket, ismerjük a város egész területén lévő utak állapotát, igyekszünk a költségvetés
számain belül maradva, reális ütemben haladni a
munkálatokkal.
A Habitat utcai „S” kanyar korrekciója szépen
halad, a kivitelező nyár végére ígéri az elkészültét.
Az államilag is támogatott kerékpárút munkálatai is
elkezdődtek, a teljes elkészülése szintén függ az idei
év bevételeitől. Leállítani nem lehetett ezt a beruházást, mert már tavaly decemberben megérkezett
egy elkülönített számlára az első 100 milliós támogatási összeg, és a kivitelezővel is megköttetett a
szerződés. A támogatás második részét csak akkor
utalja az állam, amikor az első résznek az elszámolása megtörténik. Mivel a pályázat nem száz százalékosan államilag finanszírozott, ezért az első részre
eső önrészt is ki kell fizetnünk. A veszélyhelyzet időtartamával megegyező elszámolási haladékot kapnak a pályázati beruházások, aminek lehetőségét
Dunavarsánynak is át kell majd gondolnia.
Örömmel értesültünk decemberben a jó hírről,
hogy 8 tantermes iskola épül városunkban, állami
pénzből. Az első egyeztetések után jött a vírushelyzet, és a magam részéről aggódtam a megvalósulásáért. Szerencsére felgyorsultak az események, és
már a tervezési munkálatok folynak a Tankerület, az
Iskola és az Önkormányzat egyeztetésével.
Ez az utolsó éve a szennyvíztelep korszerűsítési
beruházásának, április 28-tól megkezdődött a telep
próbaüzeme. Jelenleg a 2. sz. tó iszapeltávolítása folyik, ezért most fokozottabb szaghatás érződik.
Amint az új technológia rendeltetésszerűen működik, úgy ezt érzékszervileg egyre kevésbé fogjuk
érezni. A felújított telep átadása október végére várható.
Ha melegszik az idő, jön a nyár, és jönnek a
szúnyogok. Kérésre a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa tájékoztatott
bennünket arról, hogy térségünkben az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által április 21én 200 hektáron történt biológiai kezelés. A területet folyamatosan figyelik. A következő hónapokban földi biológiai és földi kémiai gyérítés történik,
amely még az OKF által szervezett gyérítéssel is kiegészül. A gyérítések időpontjairól próbálunk értesítést kérni, és a lakosságot ez alapján fogjuk tájékoztatni.
Dunavarsányi Napló

Évek óta várjuk a híreket a Budapest-Belgrád
kínai-magyar vasútberuházás fejleményeiről. Több
tájékoztatón, megbeszélésen vettem részt, mint a
fejlesztéssel érintett település vezetője. Többször
írtuk már meg a kéréseinket, az aggodalmainkat az
illetékes szervek vezetőinek. Az elmúlt hetekben újra
hallunk a beruházással kapcsolatban sajtóhíreket,
így ismételten tájékoztatást kértem a településünket érintő szakasz műszaki tartalmáról.
Kedves Dunavarsányi Lakosok! Az ilyenkor megjelenő lapszámban a Dunavarsányi Napok rendezvényeit hirdettük, készültünk megünnepelni a pedagógusainkat és közalkalmazottjainkat, megemlékezni a
trianoni tragédiánkról, vártuk, hogy Dunavarsány polgárává avassuk az előző évben született gyermekeket, és elinduljon a nyár, a jókedv és a szabadságok.
Mindez most nem így van! Elmaradnak a hagyományos események, szolidan, szűk körben emlékezünk
meg minden történésről. Hiányzik! Remélem, egyszer
mindent pótólhatunk, mert minden és mindenki fontos, ami ezekben az időkben elmarad. Azért, hogy jókedvűen és felszabadultan vehessünk részt majd újra
egy városi rendezvényen, továbbra is figyeljünk oda
magunkra és egymásra, tartsuk be az egészségünk
érdekében hozott szabályokat.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

segíTünk
az álláskeresőknek

Dunavarsány Önkormányzata a veszélyhelyzetre tekintettel álláslehetőségek megosztásával segít a munkájukat
elvesztett lakosoknak. Az álláshirdetéseket a városi honlap főoldalán a "Közérdekű linkek" között találják. Minden
hozzánk érkezett álláslehetőséget a beérkezés dátuma szerint csoportosítunk,
az állásokra vonatkozó további részletek, elérhetőségek a linkekre kattintva
nyílnak meg. Szívesen veszünk minden
olyan helyi vagy térségi munkáltatói
anyagot (pdf vagy link), amely segíti a
helyi lakosok munkához jutását. Nem
szeretnénk reklámot csinálni egyetlen
cégnek sem, a cél kizárólag a munkáltatók és a dunavarsányi munkavállalók
közelebb hozása egymáshoz.
Az álláshirdetéseket a titkarsag@
dunavarsany.hu címre, vagy a városi
Facebook oldalra küldött üzenetben
várjuk.
Dunavarsány Város Önkormányzata
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„kerTbaráT” hírek

A

z illatos májussal beköszöntött az
igazi szép idő Dunavarsányba. Ez a tavasz sem bővelkedett csapadékban,
de késői fagyos éjszakákban annál inkább. A
sárgabarack nagy része így el is fagyott.
Most, hogy túl vagyunk a fagyosszenteken, kiültethetjük a fagyérzékeny palántákat
állandó helyükre. Elvethetjük az uborkát, babot, tökféléket is a szabadföldbe.
Ahogy a régi mondás tartja, a májusi eső
aranyat ér, de mi nem kaptunk a természettől
ilyen kincset, ezért a legfontosabb dolgunk,
hogy felkészítsük kertünket a nyári szárazságra.
Az egyik fő dolga a gazdának ilyenkor az
öntözés. Örök kérdés, hogy mikor és mennyit…
A korai öntözés a javasolt, mert éjszaka
visszahűl a növények felülete. Csak kritikus
esetben öntözzünk, mert ezzel serkentjük növényeink gyökerét, hogy a talaj mélyebb rétegei felé hatoljanak. Ha lehet, gyűjtött esővízzel
vagy állott vízzel öntözzünk. Törekedjünk
megőrizni a talaj nedvességtartalmát. A nö-

vények tövét kihagyva a gyommentesített,
belocsolt talajt, valamilyen szerves anyaggal
takarjuk 2 cm vastagon. Ezek közül a szalma
a legismertebb. Használhatunk még mulcsfóliát, mulcsot, kavicsot.
Fordítsunk gondot a növényeink védelmére,
de bánjunk körültekintően a vegyszerekkel.
Még nem késő a gyepet szellőztetni. Öntözés mellett a felülvetéssel újíthatjuk meg pázsitunkat. Tápanyag-kijuttatással hozzuk formába, és rendszeres nyírással tartsuk karban
a zöldfelültünket.
Munka után édes a pihenés kertünkben.
Sütögessünk a szabadban és gyűjtsünk fahamut, ha kezeletlen fából raktunk tüzet. Jó szolgálatot tehet több kártevő ellen, de erről a következő hónapban írunk majd részletesen.
Ne feledkezzünk meg a Virágos Varsány
pályázatról sem, gyűjtsük a fotókat!
A szép kert titka, hogy alkotója személyiségét tükrözi. Az ilyen megvalósult kertben
minden évszak mesés. Engedjük meg másoknak is, hogy a képeink meséljenek kertünkről!

Virágos Varsány pályázaT
– Telkek, utcák, balkonok –

A

z a jó a Virágos Varsány pályázatban,
hogy mindenki részt vehet rajta.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Pest
Megyei Civil Információs Centrum koordinátora a Lakihegy Rádió Itt élünk című műsorában beszélt a kezdeményezésről. A műsorban
elmondta, hogy nemcsak kertekkel lehet pályázni, hanem akár többen is összefoghatnak
és indulhatnak a megmérettetésen, de akár
egy-egy balkonon kialakított kiskert fényképeit is beküldhetik a helyiek. A műsorból az is

kiderült, hogy a legszebb kertek tulajdonosai
egy értékes, magyar művész által készített
plakettet kapnak majd, amelyet kitehetnek a
portájukra és ez hirdeti majd, hogy 2020-ban
ez volt a legszebb kert a városban.
A pályázatra június 30-ig lehet jelentkezni,
a kertekről készült fotókat pedig szeptember
30-ig várják a szervezők, a drcsobolyoeszter@
gmail.com e-mail címre, vagy a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, valamint a Soli
Deo Gloria Közösségi Házban elhelyezett
gyűjtőládákba. A kiírók igény
szerint segítséget nyújtanak a
fotók elkészítésében, az ünnepélyes díjátadó pedig október
végén lesz.
Bővebb információ a 06/30
287-0283-as és a 06/20 8040673-as telefonszámon, vagy a
drcsobolyoeszter@gmail.com és
a kbudafoki@invitel.hu címen
kérhető.
A kép illusztráció
forrás: takerthez.hu
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Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
Jó kertészkedést, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
Budafoki Katalin
elnök, Kertbarát Klub
06/20 804-0673

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
_______________________________
Címe:
_______________________________
Telefonszáma:
_______________________________
E-mail címe:
_______________________________
Kategória (a megfelelő aláhúzandó)
- Családi ház, lakóparki ház
- Lakóterületek (utcák, utcarészletek)
Dátum:
_______________________________
Aláírás:
_______________________________
2020. június

N

DigiTális muzsikálás

em állt meg az élet a dunavarsányi zeneiskolában sem a digitális oktatás idején. Kétszáz gyermeket érintett az átállás az iskolában, ám sem nekik, sem az őket
tanító pedagógusoknak nem okozott problémát, hogy az órák átkerültek a digitális térbe.
„Sokféle hangszeren tanulnak játszani nálunk a diákok, a kezdetektől működtetünk zeneovit is, de ettől a tanévtől már táncot is tanítottunk, vagyis sokféle kihívásnak kellett
megfelelnie annak a tizenhárom pedagógusnak, aki az iskolában tanít – mondta Zezula
Tibor, a zeneiskola vezetője. – Mindenki számára
új helyzet volt, és most
fogalmazhatnék
úgy,
hogy hű, de nehéz volt ez
a szituáció, de mi nem
sokat aggodalmaskodtunk. Azonnal összehívtam egy digitális konferenciát, átbeszéltük a
lehetőségeket, és már
neki is kezdtünk a munkának. Mivel egyéni oktatásról van szó, számunkra
jól használhatóak az internetes platformok. A
személyes kapcsolatot
meg tudtuk tartani, ami
persze nem olyan, mintha
igazán találkoznánk a hallgatókkal, de szinte
ugyanazt jelenti az oktatásban, hiszen látjuk
egymást és folyamatosan kommunikálunk az
órák alatt.”
Az online órák azért is jók, mert a diákok
otthonosan mozognak a virtuális térben, sőt,
élvezik is, ha az interneten vannak óráik.
„Volt olyan gyerek, aki még jobban dolgozik, mint amikor személyesen találkoztunk. Az

H

utóbbi időben az összes kollégám óráját meglátogattam, kértem tőlük, hogy foglalják össze
a tapasztalataikat, hogy a végén majd levonhassuk a következtetéseket, és a hasznos dolgokat a jövőben is alkalmazhassuk. Emellett
fontos, hogy például a szolfézs órákat videón
küldjük ki, és a gyerekek akár ötvenszer is viszszanézhetik, vagyis ebben a tekintetben a digitális oktatás plusz lehetőséget ad a személyesen tartott órákhoz képest.”
Zezula Tibor elmondta, hogy tapasztalatai
szerint minden kollégája pozitívan állt a helyzethez, és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kiemelten támogatta a
munkájukat. Ráadásul az
iskola igazgatója úgy véli,
hogy vannak olyan területei a digitális oktatásnak,
amelyeket megtarthat az
intézmény a jövőben is.
„A mostani helyzetben vannak evidenciák,
amelyek megdőltek. Sokan észre sem vettek
olyan dolgokat, amelyek
amúgy léteztek. Egyelőre
nem kezdenék bele a felsorolásba, hogy mi az,
amit megtarthatunk, de
sok olyan dolog van, ami
hasznosítható lesz. És ez az időszak azt is megmutatta, hogy milyen összefogás alakulhat ki,
hiszen a tankerületi központ mindenben támogatott, még új számítógépet is kaptunk. A dunavarsányi önkormányzat is mellettünk állt,
kaptunk védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket, és a Városgazdálkodási Kft. is folyamatosan dolgozott azon, hogy a munkánk feltételei adottak legyenek.”

A tehetségek otthona

Z

ezula Tibor nemcsak a zeneiskolát
vezeti, hanem a Multitalent Stúdiót
is, ahol 2010 óta folyik a tehetséggondozás. A Budapesten működő stúdió
ezer szállal kötődik Dunavarsányhoz, hiszen a működést biztosító nonprofit kft.
működésének hátterét a varsányi kötődésű Ácsné Danyi Ilona és Ács Sándor biztosítja.
„Ez alapvetően más képzés, mint a zeneiskola. Nevezhetjük társulatnak a stúdiót.
Színészmesterséget, táncot és éneket tanulhatnak nálunk a fiatalok. Az induláskor úgy
döntöttünk, hogy mi magunk hozunk létre
műveket. Mi írjuk a szövegkönyvet, a dalokat, és tervezzük meg a tánckoreográfiákat.
Van egy nagy büszkeségünk: megzenésítettük huszonöt magyar költő negyvenöt versét, és egy CD-t is felvettünk ebből. Ezzel a
produkcióval több helyen is felléptünk már,
többek között Kanadába is eljutottunk koncertezni. Ezt azzal a szándékkal tettük, hogy
a kárpátaljai testvéreinknek adományokat
gyűjtsünk.”
A Multitalent Stúdióban játékos formában tanulhatnak a fiatalok, de komolyan veszik a munkát, amelynek köszönhetően már
több darabot színpadra állítottak. Zezula
Tibor elmondta, hogy nem céljuk a színészképzés, de több olyan korábbi növendékük
van, aki már színművészetet tanul, de a stúdió fő feladata a tehetségek felfedezése és
gondozása.

A Zezula Tiborral készült interjú a Lakihegy Rádió Itt élünk című műsorában
június 2-án, kedden 19 órától hallható,
amely visszakereshető a lakihegyradio.hu
oldalon is a Hangos Archívumban.

„úgy hallom, rossz az ujjrenD!”

allgatom, ahogy az online zongoraóra zajlik. Nincs semmi fennakadás abból, hogy
a tanár és a diák nem egy térben tartózkodik. Mi több, meglepő módon jól és hatékonyan
működik a virtuális óra. Tanárunk, Zezula Tibor
munkamorálja nem enged egy kis lazítást sem, a
kezdetektől minden egyes órát megtartott, profizmusa még online körülmények között sem engedi a követelmény csökkenését; ha rossz az ujjrend, azt bizony kihallja, és helyre kell tenni.
Julcsink szolfézsból, sőt ovisaink Zeneoviból
sem maradtak le. Judit néninek, Hannának (és
2020. június

mulTiTalenT sTúDió:

– Sok a pozitív tapasztalat –

a technikai háttér biztosításaképpen Tibor bácsinak) köszönhetően gyerekeink színvonalas,
élvezetes, ugyanakkor minőségi online foglalkozásokon vesznek részt folyamatosan. Megtorpanás itt sem volt, végig a tanmenet szerint
haladnak, és rendszeresen kapják a videókat és
a feladatokat a gyerekek. Ha valaki nem ért valamit, Judit néni nem sajnálja az energiát, és
külön felhívja egy kis privát skype órára. Megnyugtató érzés látni, hogy az iskolás gyerekünk
nem marad le a tanulmányokkal, és az ovisok
is kapnak fejlesztő, zenés foglalkozásokat.
Dunavarsányi Napló

Tapasztalataim szerint összességében azt
gondolom, hogy az online oktatásra a zeneiskolánk példásan reagált, a gyerekünk szívesen
ül be az órákra, mert a kedvét nem elvették tanárai, hanem még így is sikerült motiválni őt.
Mi több, sokkal többször csüccsen le egy kicsit
gyakorolni, és még ki is mondja: „most gyakorolnom kell, mert megígértem Tibor bácsinak,
hogy menni fog a bal kéz is legközelebb”. Csak
az ujjrend is legyen jó!
Szilvay Gabi
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online közössÉgi akcióba

h

ívott mindenkit az elmúlt hetekben is a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány azzal a céllal,
hogy megosszuk egymással, ki, hogyan, mivel töltötte a „kényszerszünet” idejét. A különböző kreatív
alkotásokat városunk facebook oldalán heti rendszerességgel megjelentettük, és most itt is közreadjuk.

Húsvét utáni karatén-születésnapi pillanatképek
Krekácsné K. Bernadett családjától

Szabóné Zsóka teatasakokból készített tavaszköszöntő
képeivel kívántunk napsütéses hetet

6
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Személyes, meleg kézszorítással köszöntöttünk
minden asszonyt Anyák napja alkalmából

A hét „tudósa” Horváth-Erdei Péter.
Egy fantasztikus találmány, egy fantasztikus felfedezőtől!
„Az alábbi a filmvetítőm
története:
Egyik alkalommal találtam
egy filmet a tanyán, ahol lovagolni szoktam. Arra gondoltam, ha már van egy filmem, meg is kellene azt
nézni. Ezért kitaláltam, hogy
építek hozzá egy filmvetítő
gépet. Fából készült a tartó
része, a filmet pedig egy fúrógép forgatja. A lencséjét
egy régi videokamerából
szereltem ki. Így megtudtam,
hogy a filmen egy rég elhagyatott helyről készült felvétel van, amely a dunavarsányi nyúltenyésztésről szól.
Még pár dolgot finomítani
kell rajta, de a képkockákat már levetíti.”

Balázs Izabella péksütemény receptjét ajánljuk szíves elkészítésre,
és hozzá "jó játékot" kívánunk!


Blonszky Lilla 3. c osztályos tanuló
rímbe szedte a kényszerszünetét

A kényszerszünet
Délelőtt tanulok, délután játszom,
Időközben lett egy jó barátom.
Hiányzik az iskola, a tanárok, a barátok,
Bízom benne, hogy negyedikben már látom.
Balázs Izabella sóliszt-gyurmából készített péksüteményei: kalács, perec, kifli, zsömle,
kakaóscsiga, lekváros levél, májastáska, pogácsa és pizzaszelet.

Recept:
• 200 g fehérliszt
• 200 g finom só
• 2 evőkanál étolaj
• 125 ml víz

Minden nap sokáig alhatok,
a tanuláshoz kipihenten foghatok.

Összedolgozni, elkészíteni a „finomságokat”, utána 2 nap alatt kiszárad, vagy ki lehet
égetni sütőben. Miután megszilárdultak, vízfestékkel tetszésünk szerint színezhetjük,
díszíthetjük. Izabella (4,5) és Lázár (1,5 éves) – persze a szülök bevonásával – pékséget
nyitottak, és azóta is szívesen játszanak. És persze büszkék, hogy ők készítették a portékákat.
2020. június

Ez a szünet senkinek sem egyszerű,
de azért mégis van benne nagyszerű.

Dunavarsányi Napló
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csak tiszta szív és bátorság kell

2007-ben egy fiatal polgármester gondolt egy merészet, és megfogalmazta egy dunavarsányi Trianon Emlékpark ötletét. Az ország akkori legfiatalabb városvezetője egy évvel később hatalmas érdeklődés mellett
adta át az új dunavarsányi emlékhelyet.
Bóna Zoltánról van szó, aki olyan időben
állíttatott Trianon-emlékművet városunkban,
amikor az ilyen elképzeléseket nem ösztönözte a kormányzati politika. Alig pár évvel
voltunk csak a határon túli magyarok kettős
állampolgárságát elutasító népszavazás után,
amely sokáig fájó nyomot hagyott határon túli
nemzettársaink lelkében. Némi jóvátételre
csak 2010-ben került sor, amikor a magyar országgyűlés megalkotta az elcsatolt országrészeken élő magyarok kettős állampolgárságáról szóló törvényt. Ezért is volt korszakos
jelentősége a két évvel korábban, 2008-ban
átadott Trianon Emlékparknak, hiszen ez a
helyi kezdeményezés évekkel megelőzte az országos akaratot.
Bóna Zoltán azóta országgyűlési képviselő lett, és immár második ciklusát tölti a magyar parlamentben, ahol a nemzeti összetartozás iránti elkötelezettségét az azonos nevű

parlamenti bizottság tagjaként és alelnökeként is képviselte országos viszonylatban.
Újságunk főszerkesztőjeként arra gondoltam, hogy a legszebben talán úgy lehetne megemlékezni a trianoni békediktátum százéves évfordulójáról, ha visszaidézzük a 2008-as
Dunavarsányi Naplóból, az Emlékpark átadásáról megjelent fotókat. Leginkább azért, mert az
a nap ünnep volt a javából. Mondhatni, először
volt ünnep Magyarországon június 4-e! Ünnepe
az egymásra találásnak, ünnepe az összetartozásnak. Máig emlékszem a könnyes, meghatódott tekintetekre, amelyek az ünnepi műsort
kísérték. Azóta se láttam ahhoz foghatót…
Dunavarsányon élő, Erdélyből elszármazott
ácsmester készítette az Emlékpark székelykapuját és a haranglábat. Városunk civil szervezetei zarándokoltak el a történelmi Magyarország egykori vármegyéibe, hogy kis tégelyben
földet hozzanak haza, aminek egy részét az

emlékmű alapzatában helyezték el, a másik
felét pedig „A haza dombjában” egyesítették.
Egyszerre voltunk magyarok és dunavarsányiak abban az időben. Nem volt kérdés,
hogy egyet akarunk. Nem kritizálni gyűltünk
össze felelősség nélkül a digitális térben,
hanem építeni felelősséggel valami szépet,
nemeset a való világban. Dunavarsányban.
Abban a városban, amely egyre többünk otthona, és amelyért ma is sokan dolgoznak,
hogy egy élhető kisváros legyen/maradjon.
Ehhez mindannyiunknak hozzá kell tennie a
maga erejét, tehetségét.
Egy generáció életében talán csak egyszer
adatik meg, hogy olyan lélekemelő pillanatnak
legyen a részese, mint amilyennek mi lehettünk 2008 nyarán. De új álmok, új ötletek minden nap születhetnek. Csak bátorság és tiszta
szív kérdése, hogy van-e erőnk a nyomukba
eredni. Akik ott voltak az Emlékpark átadásán,
tudják, hogy érdemes.
Isten áldja Magyarországot, Isten áldja
Dunavarsányt!
Dr. Szilvay Balázs
főszerkesztő

Oberfrank Pál színművész szavalja
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című versét
8
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Beszédet mond Tőkés László,
erdélyi református püspök
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a majosházi hospice És gonDozóház
TÉríTÉsmenTes szolgálTaTással bőVül

A

mai rohanó életvitel nem ad kellő segítséget azoknak a családoknak, ahol súlyos beteget ápolnak. Ma egy haldokló
beteg, ha bekerül a kórházba, a legszükségesebb vegetációs igényeinek kielégítésén, illetve
a fájdalmak csillapításán kívül igazán mást nem
tesznek értük, nem készítik fel a további útra,

együttérzéssel fordulnak feléjük. Ebben nyújthat
segítséget a Majosházi Hospice és Gondozóház,
amely – köszönhetően a NEAK többletfinanszírozási keretének – 2020. június elsejétől az ellátást térítésmentesen tudja biztosítani.
A betegfelvétel beutalóval, az Ön vagy a
kórházi kezelőorvos javaslata alapján történik.

vétel során előnyt élveznek azok, akiket már
a hospice otthon ellátásban gondoztunk/gondozunk. Amennyiben az ápolásuk még az otthonukban megoldható, egy jól működő, gyakorlott hospice otthonápolási szolgálat tud
előzetesen segítséget nyújtani a betegeknek
és családtagjaiknak.

ami még előttük áll. Az emberek a halál tényével akkor képesek megbékélni, ha biztosítottnak látják ebben a nehéz életszakaszban saját
szükségleteik kielégítését, és ha mások kellő

Elsősorban a speciális szakellátást igénylő fekvőbetegeket tudjuk ellátni ezen a 15 férőhelyen, amikor ez a 15 férőhely betelt, a további
jelentkezőket várólistára tudjuk felvenni. A fel-

További részletek a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia honlapján: dunamentidiakonia.hu találhatók.
REDUKIDI

Segítségnyújtás

fonkapcsolatban vagyunk. Megszerveztük egy
idős beteg varsányi lakos elszállítását Szigetszentmiklósra a szakrendelőbe, a sebészetre.

az "Álláskeresők Klubját" a Petőfi Művelődési
Házban. Terveink szerint a foglalkozások –
ahogyan korábban, úgy most is – minden
hónap utolsó hetében, kedden délutánonként
lesznek. A pontos időpontról később adunk
tájékoztatást.
A kuratórium nevében:
Dr. Gligor János

A

a "misa" alapíTVány hírei

Magányos Időseket Segítő Alapítvány az
elmúlt időszakban négy családnak adományozott szájmaszkokat, illetve tisztító- és
fertőtlenítő csomagot, két családnak kiváltottuk a gyógyszereket, segítettünk a bevásárlásban. Három idős emberrel folyamatos tele10
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Álláskeresés

T

ájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy amint
a járványveszély lehetővé teszi, újraindítjuk
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pünkösD haVának egyházi ünnepei

A

húsvéti időszak a Pünkösd ünnepével
zárul. Ilyenkor arra emlékezünk, amikor
Isten a szent 50 nap elteltével elküldte az
apostolokra a Szentlelket a mennyből.
„Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak,
és a gyenge félőkből harcos hősök váltak.” –
énekeljük ismert pünkösdi énekünkben.
Pünkösdhétfőn ismét Máriát, az Egyház
Anyját ünnepeljük. 2018-ban Ferenc pápa rendelte el: így adjunk hálát Istennek mennyei
édesanyánkért, aki lelki értelemben az Egyház
szülőanyja.
„Asszony, íme a te fiad!”… „Íme a te
anyád!” /Jn 19,26b-27a/ Jézusnak e szavaival

az Egyház mindvégig úgy értette, mint az
egész Egyház rábízását Máriára. „Minél inkább követi az Egyház Mária példáját, annál
anyaibb lesz…” /Roger Schütz testvér/
Pünkösd után az évközi idő fő ünnepeivel
ajándékoz meg Egyházunk: Szentháromság
vasárnapja /Atya, Fiú, Szentlélek Egysége/,
melyről Szent Pál mondja:” A mi Urunk, Jézus
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a
Szentlélek egyesítő ereje legyen Mindnyájatokkal.” /2 Kor13,13/ és mondjuk ma is a szentmisék Köszöntő részében.
Úr napja – az Oltáriszentségben jelen lévő
Krisztus ünnepe. Az Oltáriszentség testvéri kö-

mi Vagyunk a fölD sója
És Világossága?

Olvasandó Máté 5,13-16.
avarba ejtően nagy megtiszteltetés és ijesztő kihívás, ha valakit, valakiket
a föld sójának és világosságának titulálnak. A Hegyi beszéd alkalmával
ez történt. Az 5. fejezet 1. verséből tudjuk ennek a nagy isteni szabadtéri teátrumnak az ülésrendjét is, amely szerint Jézus ülhetett a legmagasabb ponton, majd a tanítványok, mögöttük pedig a sokaság. Jézus szava kifejezetten
a tanítványokhoz szól, egyszerűen mennyiségi alapon is.
Merthogy a sóból kevés kell, és egy jól funkcionáló lámpás is messzire
világít. A só nem táplál, mégis szükséges a táplálkozáshoz. Önmagában sokat
nem ér –- legalábbis Jézus példázatában egészen biztosan nem –, de más
ételeket ízesít és tartósít. A keresztyéni lét önmagában nem létezik. A krisztusi
élet mások életéhez való viszonyulásban valósul meg, miként Krisztus élete
is. A krisztushívő ember tehát meghatározása szerint Istenhez és a másik emberhez való viszonyulásában létezik. Az önző keresztény, nem keresztény.
Azok a tanítványok, akik önmagukban hordozzák a bűnbocsánat és az üdvösség örömét, de ez nem sugárzik át, nem érinti meg, nem emeli föl, nem
okoz örömet, nem gyógyít meg másokat, az egyrészt önámítás, másrészt
üres szólam, harmadrészt visszataszítóan ellentmondásos személyiségzavar.
Az ízetlen só, nem só. A véka alá rejtett lámpás, hiábavalóság.
A tanítványoknak ebben a szituációban azt mondja Jézus: Nézzetek a hátatok mögé! Ott ülnek azok, akiknek keserves, reménytelen, bizonytalan, nyomorult életét nektek kell megízesíteni, reménységgel megtölteni, fájdalmaikat
enyhíteni, a jó hírt elvinni, a sötétségüket oszlatni. Ez akkor is és azzal is így
van, aki a szemünkben irigylésre méltónak tűnik, mert neki is, miként mindenkinek, van olyan gyenge, ízetlen, romlandó és sötét pont az életben, amelyet nekünk kell megízesíteni és megvilágítani.
A krisztushittel megérintett ember is hajlamos a jó ízt, a szépet, az ígéretest máshol, másban keresni. Ez nem tragédia addig, ameddig cseng a fülünkben Jézus szava: Ti vagytok… Ha úgy érezzük, hogy ízét veszti bennünk
a só, és alig pislákol a fény, akkor ne máshol, hanem Krisztusban és egymásban keressünk utánpótlást.
Nagy feladata van a sónak és a lámpásnak. Ha pedig nem vesszük magunkra ezt a nagy feladatot, elveszítjük méltóságunkat, hitelünket és a küldetésünket is. Mert a Hegyi beszéd szerint az a tanítványi küldetés, a mi küldetésünk is, hogy a másik emberben azt a nagy lehetőséget lássuk meg, amely
szerint az életének a megszépítésével teljesedik ki a mi emberi minőségünk is.
A dunavarsányi református gyülekezet presbitériuma
dunavarsanyireformatusok.hu, Fb: dunavarsanyi.reformatusok

Z
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T

zösségünk forrása. Benne Krisztus, aki „Urunk
és Mesterünk, Barátunk és Táplálékunk, Orvosunk és Békességünk.”
Egyházunk Jézus szentséges szívének is
külön napot szentel. De ne feledjük, minden
hónap első péntekén is erre a szándékra mutatják be templomainkban a szentmiséket. Jézus
Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye. /Litánia/
Fő ünnepeink között megtalálható még
Keresztelő Szent János születésének és Szent
Péter, valamint Szent Pál apostolok ünnepe,
de ne feledkezzünk el Szent László magyar királyunkról sem, aki szintén e hónap szentje.
Kis R. Sándor

Vakcina

öbben is kérdezték tőlem mostanában, hogy „Hol van
ilyenkor Isten, a vírus idején?”
Először nem értettem pontosan a kérdést, aztán tisztáztuk, arra gondol, hogy miért engedte meg Isten ezt a világjárványt, ami miatt most felborult az életünk, sokaknak nincs
munkája, és világszerte halnak meg a járvány következtében.
Ha valami baj van, amit mi, emberek nehezen hárítunk el
és elkelne valamilyen természetfeletti segítség, akkor egyből
eszünkbe jut Isten olyanformán, hogy: „Ezt most miért engedte meg, miért nem segít, hogy vége legyen?”
Megkérdeztük valamikor is az Ő véleményét, kértük az Ő
tanácsát bármiben is? Akartunk az Ő vezetése alatt élni? Egyáltalán ismerjük Őt, vagy csak arra akarjuk használni, hogy kimentsen a bajokból?
A probléma a rossz felfogásban van. Azt gondoljuk, hogy
Istent mi hívhatjuk be a saját világunkba, holott mi élünk az
Ő világában, hiszen Ő teremtett mindent, minket is.
Megkaptuk a Földet Istentől, és az Ő megkérdezése nélkül
elkezdtük tönkre tenni.
A járványok, természeti katasztrófák, háborúk nem Isten
büntetései, hanem a következményei annak, hogy elszakadtunk Istentől. Rossz befolyás alá kerültünk. A könnyebb utat
választottuk, az ördögre hallgattunk.
Mivel Isten kegyelmes a végsőkig, amíg itt, a Földön élünk,
bármikor fordulhatunk hozzá és kérdezhetjük Őt, kérhetjük a
tanácsát.
Nem tudjuk, hogy minek, mikor lesz vége, és mi jön még
az életünkben, de egyet biztosan tudhatunk, hogy Isten az
Övéit midig megőrzi, mindenféle körülmény között. Ez nem
azt jelenti, hogy soha nem fogunk meghalni vagy, hogy nem
érnek rossz dolgok, hanem azt, hogy Isten békessége, szeretete, biztonsága ott lesz velünk, bármi történjék is.
Ő régóta hív téged is, válaszolj neki és hívd be te is a szívedbe Jézust! Tapasztalni fogod, hogy a Vele való kapcsolat,
jelenléte az életedben olyan, mintha megkaptad volna a vakcinát a vírus ellen, az aggodalom és a félelem ellen. „Semmiért
se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” Fil.4:6
Mihály Csilla baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu, Fb: baptista.dunavarsany
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A

most bemutatásra kerülő pecsétek kiválasztásának szempontjai
esetlegesek. Eredeti szándékom szerint időrendben szerettem
volna közzétenni valamennyit, de hamar be kellett látnom, hogy
a rendelkezésemre álló lenyomatok mennyisége ezt nem teszi lehetővé,

aztán meg végül is nem hátrány, ha egymás mellett látható egy szervezet
legrégebbi és közelmúltbeli bélyegzője. E kis gyűjteményben tehát egyaránt lesznek ritkaságszámba menő és sokak számára jól ismert feliratok.
Kohán József

Községpecsét 1945-ből, felirata: ,,Dunakisvarsány
Kirendeltség Felülbélyegzés - 1945 (Az előző községvezetéstől átvett iratokat pecsételték le vele.)

Iskolai pecsét 1945-ből, felirata: ,,Taksony-Dunakisvarsányi Községi Elemi Iskola" (Ez tulajdonképpen az előző cikkben bemutatott iskolai bélyegző, csak a címerről az új kor
követelményeinek megfelelni vágyva egy
ügyes kéz lefaragta a Szent Koronát!)

Katolikus egyházi pecsét 1924-ből, felirata:
,,Dunakisvarsányi Róm. Kath. Egyház - 1924"
(Az egyházközség tehát ekkor már létezett
Taksony fíliájaként, részleges önállósággal.)

Katolikus egyházi pecsét 1989-ből, felirata:
,,Dunavarsányi Róm. Kath. Egyház - 1924-1989
(Ma is használják, de van már egy újabb is.)

Református egyházi pecsét vélhetően 1928ból, felirata: ,,Dunakisvarsányi Ref. Fiókegyház" (Az egyházközség az 1930-as évektől Dunaharaszti fiókegyházaként működött, a
bélyegzőt 1961 nyaráig használták.)

Református egyházi pecsét, felirata: ,,Református Missziói Anyaegyház - Dunavarsány
(1961 őszétől az 1980-as évek elejéig használták. A felirat már az egyházközösség bizonyos
fokú önállósodására utal.)

Az önkéntes tűzoltó egyesület pecsétje 1933ból, felirata: ,,Dunakisvarsányi Önkéntes Tűzoltó Testület - 1933" (Az emblémán jól kivehető a sisak, a létra, a csákány és a csáklya
rajzolata.)

A dunakisvarsányi focisták által 1935-ben elnyert Dunaserleg elnökségi pecsétje, felirata:
,,Dunaserleg" Elnöksége Dunakisvarsány 1935." (A serleg elnyeréséért indított labdarúgótornát az a Kaich Mátyás szervezte, aki boltosként, vendéglősként és mozitulajdonosként a csapat legfőbb támogatója volt abban
az időben. Aláírása a pecsétben látható.)

Nemzeti parasztpárti pecsét 1947-ből, felirata:
,,Nemzeti Parasztpárt Helyi Szervezete - Dunakisvarsány" (Gyűjteményemben ez az
egyetlen pártpecsét. Bár köztudott, hogy Dunavarsányban más pártoknak is voltak helyi
szervezetei, egyikőjük pecsétlenyomatának
sem akadtam eddig a nyomára.)
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NAPELEMES RENDSZER
TELEPÍTÉSE
lakossági és KKV ügyfelek részére

Ingyenes műszaki
és gazdasági tanácsadás,
tervezés, teljeskörű kivitelezés!
Zsoldos András okl. villamosmérnök
Mobil: +36 203116446
Email: zsoldos.andras@napvadasz.hu

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.
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Közérdekű telefonszámok
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)
06/24 521-124
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
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep

06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Városgazdálkodási Kft. 06/20 337-6421
www.dvvg.hu; E-mail: info@dvvg.hu
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
: 06/24 660-633, 06/30 222-3535
Okmányiroda-Dunaharaszti

IMRESSZUM
Kiadja: Dunavarsány Város Önkormányzata
Felelős kiadó: dr. Szilágyi Ákos Andor
Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs
Készíti: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Lapzárta: minden hónap 15-e.
Várható megjelenés: következő hónap első hete.
Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel ellátott,
közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok lényegi mondanivalója ne változzon.
Hirdetésfeladás: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu
www.dunavarsany.hu;
facebook.com/dunavarsanyhivatalos

2020. június

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.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
Doktor János 06/70 938-2905
Nagy István 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: 06/24 483-116
Ügyfélszolgálat: 06/29 340-010
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: 06/70 436-4005
Hatósági: 06/20 249-4218
Közvilágítás hibabejelentés 06/80 980-030
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,
5193-310, Fax: 06/24 519-301

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

Rönkhasító Kft. – TűZIFA AKCIÓ
Akác tűzifa 2.900 Ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2.700 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.
06/70 605-4678
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