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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
Február 8-ai rendes ülés

DDunavarsány Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete, és Majos-
háza Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete együttes ülésén elfo-
gadta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi költségvetését.  

A testület megállapította az önkormány-
zat adósságot keletkeztető ügyletei után az 
adósságszolgálatból eredő fizetési kötele-
zettségeinek következő három évben vár-
ható összegét, és az önkormányzat fedezet-
ként figyelembe vehető saját bevételeinek 
következő három évre várható összegét. 

A képviselő-testület elfogadta a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évben 
végzett tevékenységére vonatkozó szakmai 
beszámolót. 

A testület elfogadta a Weöres Sándor 
Óvoda 2020/2021. nevelési évben végzett 
tevékenységére vonatkozó szakmai beszá-
molót. 

A képviselő-testület a Weöres Sándor 
Óvodában a 2022. augusztus 31-ig a 3. élet-
évüket betöltő gyermekek óvodába történő 
felvételének időszakaként a 2022. május 2-
6. közötti napokat határozta meg. 

A testület a Weöres Sándor Óvodában 
a heti nyitva tartási időt a 2022/2023-es ne-
velési évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-
ig, az éves nyitva tartási időt pedig 2022. 
szeptember 1 - 2023. augusztus 31-ig hatá-
rozta meg oly módon, hogy az óvodavezető 
által előre meghatározott rend szerint az 
óvoda valamely épülete a nyári időszakban 
is nyitva tart.  

A képviselő-testület elfogadta a helyi 
közutak karbantartására, tartozékainak 
fenntartására és karbantartására vonat-
kozó, a Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft.-vel kötendő feladatellátási megállapo-
dást.  

A testület a Művelődési, Oktatási és 
Sport Alapítvány 2021. évben végzett tevé-
kenységére vonatkozó szakmai beszámolót 
elfogadta. 

A képviselő-testület a 2022. évre kiírta 
„civil pályázatát” az „egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok" támogatására, 
illetve „sport pályázatát” az „országos 
sportági szakszövetség tagjaként a sportág 
versenyrendszerében résztvevő sportszer-
vezetek" támogatására. 

A testület a Packeta Hungary Kft.-vel 
haszonkölcsön szerződést kötött a Duna-
varsány, Árpád utca 7. szám alatti, 94 hrsz-
ú ingatlanon Z-BOX csomagküldő automata 
kihelyezésére és üzemeltetésére. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a TOP_Plusz_1.2.3_21 
azonosító számú pályázatra, belterületi 
utak fejlesztésére, Dunavarsány, Béke utca 
felújítására, valamint járda és zebra fejlesz-
tésére. 

A testület a „TOP_Plusz_1.2.3_21 Belte-
rületi utak fejlesztése tárgyú pályázat enge-
délyes és kiviteli terveinek elkészítése” tár-
gyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: az iUtak 
Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga utca 11.) 
ajánlata érvényes; az InnoStruktúra Kft. 
(1223 Budapest, Halk utca 2. C ép.) ajánlata 
érvényes; az INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. 
(1089 Budapest, Orczy út 16. 1. em. 4.) aján-
lata érvényes; a KILATERKER Kft. (19163 Fe-
hértó, Tó utca 23.) ajánlata érvényes. Az el-
járás eredményes volt. Az eljárás nyertese 
az iUtak Mérnökiroda Kft. A szerződés tel-
jesítéséhez szükséges anyagi fedezetet 
nettó 5.090.000 forint összegben a 2022. 
évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület a „TOP_Plusz_1.2.3 

_21 Belterületi utak fejlesztése tárgyú pá-
lyázat előkészítési feladatainak ellátása” 
tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: a Projekt 
Expert Kft. (2364 Ócsa, Malomköz 2.) aján-
lata érvényes; az M.T. Hardy Kft. (2740 
Abony, Tamási Áron utca 4-6.) ajánlata ér-
vényes; a Pro Regio Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpro-
fit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina 
út 17.) ajánlata érvényes; a Granticon Pályá-
zati és Üzleti Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, 
Fehérvári út 83.) ajánlata érvényes. Az eljá-
rás eredményes volt. Az eljárás nyertese a 
Projekt Expert Kft. A szerződés teljesítésé-
hez szükséges anyagi fedezetet nettó 
2.600.000 forint összegben a 2022. évi költ-
ségvetés terhére biztosította.  

A testület elfogadta a Dunavarsány-
2000 Kft. részéről felajánlott 4041/2 és 4017 
helyrajzi számú kivett út ingatlanok ingye-
nesen történő átvételét. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a korábban támogatott Dunavarsány tele-
pülésrendezési eszközeinek felülvizsgálatá-
hoz és módosításához szükséges tervezési 
munkák elindulására, továbbá a vonatkozó 
önkormányzati rendeletének módosítására 
irányuló tervezési szerződéseket megköti az 
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, va-
lamint a fejlesztőkkel, mint költségviselők-
kel. Elfogadta a településfejlesztési célok 
megvalósítása érdekében a fejlesztőkkel 
megkötésre kerülő településrendezési szer-
ződéseket. 

A testület a lakossági csatornaszolgál-
tatás ráfordításainak mérséklésére támoga-
tási igényt nyújtott be a Magyar Államkincs-
tár területileg illetékes szervén keresztül a 
felelős miniszterhez. Kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a fajlagos ráfordítással figye-
lembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság 
által elfogadott mértékű amortizációt a ví-
ziközmű felújítására, pótlására, a fejlesztési 
hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra for-
dítja. 

A képviselő-testület a Dunavarsány V. 
számú védőnői körzetének védőnői állására 
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvání-
totta. Erre tekintettel ismételten pályázatot 
írt ki a Dunavarsány Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálat védőnői munkakörének 
ellátására.  

A testület a főállású polgármester illet-
ményét, a társadalmi megbízatású alpolgár-
mesterek tiszteletdíját és költségtérítésüket 
2022. január 1. napi hatállyal megállapította, 
a vonatkozó törvényben foglaltaknak meg-
felelően. 

 
Rendeletek:  
A képviselő-testület megalkotta:  
- az önkormányzat 2022. évi költségve-

téséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormány-
zati rendeletét;  

- a 2022. évi igazgatási szünet elrende-
léséről és a Közszolgálati Tisztviselők 
Napjának munkaszüneti nappá nyilvá-
nításáról szóló 2/2022. (II. 9.) önkor-
mányzati rendeletét.  

 
A testületi határozatok és rendeletek 
pontos szövege elolvasható a www. 
dunavarsany.hu oldalon.
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DUNAVARSÁNY, BIZTOS LÁBAKON

A képviselő-testület február 8-án egyhangú-
lag megszavazta Dunavarsány idei költségve-
tését. Milyen irányt szabott ez 2022-re a város 
fejlődésének? 
Közel 3 milliárd forintos költségvetést fogatott 
el a testület, ami egyrészt tartalmazza a már 
tavaly megkezdett beruházások – köztük a 
bölcsőde – számláinak kifizetését, a meg-
emelkedett bérköltségek kigazdálkodását, és 
bizonyos jövőbeni fejlesztések elindítását. Ter-
vezzük néhány belterületi utca felújítását és 
csapadékvíz-elvezetését is, de ezekről konk-
rétumot majd csak később tudok mondani, 
mivel ütemezetten, több lépcsőben fogjuk 
tudni csak megvalósítani ezeket. 
 
A két általános iskola, és az ezekhez kapcso-
lódó tornacsarnok építése idén már elkezdőd-
het? 
Ezekről fontos tudni, hogy nem a városhoz 
tartoznak, hanem a magyar állam építi fel 
őket. Ennek ellenére folyamatosak az egyez-
tetések a témában, és úgy tudjuk, hogy rend-
ben folynak az előkészületek. A 8 tantermes 
általános iskola ügye már előrehaladott álla-
potban van, az Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményről pedig egyelőre 
nincs konkrét információm. 
 
Nemrég hallani lehetett olyan pályázati lehe-
tőségekről is, amelyek – költségvetési forrá-
sokkal kiegészítve – hozzájárulhatnak Duna-
varsány fejlődéséhez. Melyek ezek? 
Az egyik ilyen Nagyvarsányon a Petőfi Szabad-
időpark második ütemének megvalósítása, 
amelyre március közepén adjuk be a pályáza-

tot. Nagyon bízunk benne, hogy sikerrel já-
runk, és pozitív elbírálásban részesül a ter-
vünk. Azért is töltene el sokakat örömmel ez 
a fejlesztés, mert a szabadidőparkot most is 
nagyon sokan használják, és mióta elkészült 
a kerékpárút, Kisvarsányról is sokan kerekez-
nek át ide kikapcsolódni. A másik pályázat a 
városban lévő belterületi út építéséről szól, 
amelynél feltétel, hogy intézményeket kap-
csoljon össze, és még legyen benne esetleg 
egy főút is, amelyet érint. Ennek nagyjából 
egyetlen útszakasz felel csak meg, Nagyvar-
sányon a Béke utca, amelyik az iskolától és 
óvodától indul, elhalad a Petőfi Klub előtt, és 
kimegy egészen az 51-es főútig. Ehhez már 
meg is vannak a tervek, és ami még nagyobb 
örömömre szolgál, hogy ennek a pályázatnak 
van egy olyan része is, aminek égisze alatt egy 
kitáblázott, megvilágított, rávezető járdával 
kivitelezett gyalogátkelőt építhetünk a Béke 
utca végén, az 51-esen át az ottani buszme-
gállóhoz. Ha ez a pályázat sikeres lesz, akkor 
a megvalósuló fejlesztés azt gondolom, nagy-
mértékben növelheti a gyalogosforgalom biz-
tonságát. 
 
Városunk életében komoly változást hozhat 
idén a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, 
és az ennek nyomán életbe lépő közlekedési 
rend. Tavasz végén lezárásra kerül ugyanis a 
Délegyháza és főváros közti vasúti szakasz, és 
néhány évig vágányzár lesz ezen a vonalon. 
Hogyan változtathatja meg az életminőségün-
ket ez a beruházás? 
Az építkezés nagy volumene miatt nyilván so-
kakat fog a napi rutinjában hátrányosan érin-

teni a következő pár év. Gondolok itt elsősor-
ban az utazásra, hiszen vonatpótló autóbu-
szokkal lassabb lesz a bejutás a fővárosba. 
Talán annyi pozitívuma azért lesz ennek a tör-
ténetnek, hogy amíg nem érkezik meg Duna-
varsányba a kivitelezés, addig a lezárt vágá-
nyokon szabadon, folyamatosan felengedett 
sorompók mellett lehet majd közlekedni. Je-
lenleg is azon dolgozunk Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselőnkkel közösen, hogy olyan ki-
kerülő utat találjunk, ami majd az építkezés 
ideje alatt is biztosítja a zavartalan áthaladást 
a vasúti pályán keresztül. Arról nem is be-
szélve, hogy Délegyháza lakossága is rajtunk 
halad át. Tehát most mindenki gőzerővel azon 
van, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
csökkentsük a vasúti fejlesztés okozta kelle-
metlenségeket. 
 
Ami Dunavarsány civil és kulturális életét illeti, 
költségvetési oldalról milyen esztendőnek né-
zünk elébe? 
Nagyon bizakodó vagyok, hogy két év után 
végre a szokott időben, június első hétvégéjén 
meg tudjuk rendezni a Dunavarsányi Napokat. 
Sok jó program van kilátásban, és természe-
tesen számítunk a saját helyi fellépőinkre is, 
akiket a város a civil alapja mellett a költség-
vetésén keresztül is támogat. Augusztus 20-
án szeretnénk a szalóci testvéreinkkel együtt 
megünnepelni a 20 éves települési kapcsola-
tunkat, szeptemberben pedig a szüreti felvo-
nulást is mag akarjuk tartani. Összességében 
tehát reményteli a 2022-es esztendő, amihez 
mindenkinek jó egészséget, és Isten gazdag 
áldását kívánom! 

Beszélgetés Gergőné Varga Tünde polgármester asszonnyal az elfogadott költségvetés kapcsán – riporter: Szilvay Balázs
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL 
SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2022. évre pályázatot hirdet 
dunavarsányi székhelyű, vagy dunavarsányi székhelyű tagszerve-
zettel Dunavarsányban működő – bíróság által jogerősen nyilván-
tartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és alapítványok által 
megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport 
vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági 
rendezvények támogatására, továbbá az egyesületek, a sportegye-
sületek és az alapítványok működéséhez való hozzájárulásra.  

A támogatás: 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között meg-
valósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységek gya-
korlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez 
nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást. 

A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap beszerezhető a 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, valamint 
elektronikusan letölthető a www.dunavarsany.hu honlap pályázatok 
rovatából. 

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2022. március 25. (péntek)  

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet személyesen a Duna-
varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási 
időben, illetve telefonon munkaidőben a 06/24 521-041-es telefon-
számon.

ORSZÁGOS KONFERENCIA  
TÉRSÉGI DÍJAZOTTAL 

Az I. Országos Civil Konferencián Kontha Benőné Piroska, a Majosházi Hospice 
Ház megálmodója, megteremtője is elismerésben részesült, Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselő javaslatára. Ünnepélyes keretek között Gulyás Gergely, 

Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át számára az Értékteremtő Közössé-
gekért Díjat. Szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk további munkájához!

95. SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS 
Február 2-án köszöntötte Gergőné Varga Tünde polgármester asszony a szép-

korú Teplánszki Józsefné, Manci nénit, aki miniszterelnöki emléklapot is kapott 
95. születésnapja alkalmából. Isten éltesse, és további szép éveket kívánunk!

A díjazottnak Bóna Zoltán, országgyűlési 
képviselőnk is gratulált



Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja2022. március 5

ÚJ BUSZOKON UTAZHATUNK
Az új járművek beszerzésére a Volán Busz-

park Kft. tavaly év elején írt ki közbe-
szerzési eljárást, a sikeres lezárást köve-

tően pedig országszerte 50 darab hosszú 
kivitelű jármű kezdte meg szolgálatát. Ebből tíz 
darab Pest megye útjain állt forgalomba, első-
sorban a Budapest–Dunaharaszti–Taksony–Szi-
gethalom–Majosháza–Áporka–Kiskunlacháza–
Dömsöd viszonylaton. Az érintett településeken 
– a főváros lakosságát nem számítva – mintegy 
60 ezren élnek, a buszok évente több mint 180 
ezer utas számára biztosítanak komfortosabb 
utazást. Iskolai időszakban napi 38, tanszünet-
ben munkanapokon napi 32, hétvégén pedig 13 
járat közlekedik a térségben. 

Az új járművek áttételesen a Budapest–Kun-
szentmiklós-Tass–Kelebia (150-es számú) vasút-
vonal átépítése miatti vonatpótláshoz is hozzá-
járulnak, az általuk felváltott MAN autóbuszok 
ugyanis kiveszik részüket a vonatpótlás felada-
tából, miután a térségben a vasútfelújítás által 
érintett települések teljes kiszolgálását a Volán-
busz vette át. (A Délegyháza–Kiskunhalas–Ke-
lebia szakaszon vonat helyett pótlóbuszokkal, 
valamint a Volánbusz helyközi és távolsági jára-
taival lehet utazni, ezek azonban a munkálatok 
idején a megszokottól eltérő módon közleked-

nek.) Délegyháza és Kelebia között havonta 50 
ezer utas szokott vonattal közlekedni, elszállítá-
sukról most a Volánbusz gondoskodik. 

A most bemutatott, a Volánbusz sziget-
halmi telephelyéhez tartozó, nagyságrendileg 
nettó 830 millió forint értékben beszerzett Vol-
vok mindegyike 95 férőhelyes, alacsony belé-
pésű, szóló kivitelű, légkondicionált, akadály-
mentes, környezetkímélő Euro 6e motorral, 
elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fe-
délzeti kamerarendszerrel és USB-töltőpontok-
kal felszerelt. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő átadó 
beszédében kiemelte: „A közlekedés általában 

különös jelentőséggel bír mindennapjaink vo-
natkozásában. Ezért is örömteli, hogy a mai 
napon a közlekedés fejlesztésének egy újabb 
mérföldkövéhez érkeztünk el itt, a Csepel-szi-
geten és a Kis-Duna mentén, ami óriási válto-
zás az utasok kényelme és a környezetvédelem 
terén egyaránt.  

Ezt a minőségi előrelépést bízunk 
benne, hogy a közeljövőben továbbiak kö-
vetik a kötöttpályás elővárosi közlekedés 
fejlesztésében, amely Szigethalmon, Sziget-
szentmiklóson és az egész régióban a jövő ge-
nerációjának is meghatározó infrastrukturális 
változást hoz”.
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NEMES NAGY ÁGNES 100

Múlnak az évek 
kip-kop kip-kop 
Száz éves Ágnes 
itt-ott, itt-ott. 
 
Jól megállni, nézz oda, 
volt egy szavaló-iskola, 
harmincnégyen versenyeztek, 
zsűri zenész-színész szellem, 
közösség volt, szép csoda, 
itt-ott, 
kip-kop 
szavaló-iskola. 
 
Lila fecske, 
Bors néni, 
Hull a bodza, 

Ugróiskola, 
Gesztenyefalevél, 
Nyári rajz. 
 
Nem hibáztak, nagyszerűen 
ment, ment, ment, 
mi van hátra? Köszönet, 
szülő, tanár dicséret. 
itt a vége: 
tanulni kell, 
kell, 
kell. 
 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök  

Művelődési, Oktatási  
és Sport Alapítvány 

DÍJAZOTTAK 
 
6-9 évesek között: 
1. hely: Balázs Izabella 
2. hely: Czinke Csenge 
3. hely: Tóth Mira 
Különdíj: Bóna Zoltán Ambrus 
A zsűri elnöke: Veres Andrea,  
a Palinta Társulat énekese 
 
10 évesek között: 
1. hely: Pokornyik Luca 
2. hely: Madarász Vivien 
3. hely: Molnár Veronika Júlia 
 
Felső évfolyamosok között: 
1. hely: Földesi Kincső 
2. hely: Cséfalvay Laura 
3. hely: Kaskó Koppány Ákos 
A zsűri elnöke: Szabó Máté színművész

A Kossuth-díjas magyar költőnő születésének 100. évfordulója alkal-
mából rendezett szavalóversenyt a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár közreműködésével a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 

február 11-én, a Soli Deo Gloria Közösségi Házban.



Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja2022. március 7

Ilyen ember szerencsére sokkal több van, mint 
amennyi kényelmesen beférne a nagyter-
münkbe, de ez az esemény most nem is az ön-
kormányzatról, a családsegítőkről vagy az 
egyesületekről szólt, hanem azokról, akik ci-
vilként tettek másokért, polgártársaikért, így 
szombat este önkéntes szemétszedőkkel, Mi-
kulás-segítőkkel, többszörös véradókkal és ka-
rácsonyi jótékonykodókkal, no és családjaikkal 
telt meg a művelődési ház. 

Este héttől hajnal kettőig remekül mulatott 
a társaság. Vacsoráztunk egy jót az önkor-
mányzati dolgozók jóvoltából, majd táncol-
tunk, ameddig bírtunk. Közben azért jutott idő 
egy jelmezversenyre, hiszen mikor öltözzünk 
be (ki), ha nem farsangkor. Emlékezetes estét 
töltöttünk együtt – ígérjük, megismételjük! 

Végül megköszönjük támogatóinknak a 
segítségüket, az Ibidennek anyagi hozzájáru-
lását, Gergőné Varga Tünde polgármesternek, 

Veresegyházi Boglárka festőművésznek és 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek a jel-
mezverseny díjait, Kocsis Tamásnak és a Du-
navarsányi Szódának a gyöngyöző folyadékot, 
Hidegföldi Áginak a kiváló linzert és stanglit, 
a hivatali dolgozóknak a főzést és a felszolgá-
lást – nagy munkát végeztek!, a séfek: Vanka 
József és Bársony Péter voltak. 

Veresegyházi Béla 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Segítők bálja 2022
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Petőfi Műve-

lődési Ház és Könyvtár február 19-én, szombaton farsangi 
bálját, amelyre azokat hívtuk meg, akik valamilyen formában 

önzetlenül segítették 2021-ben a művelődési házat, a várost.
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Andrea, először világítsd meg nekünk az 
egyesület nevét, kérlek. 
Mekler Andrea, a Merkapt-Mekler László 
Sport Egyesület elnöke: „A Mekler László 
név a 2005-ben elhunyt édesapámé, abban az 
évben, az emlékére alapítottuk meg a Mekler 
László ITSE-t. A nagy felívelés 2014-ben követ-
kezett be, amikor Németh Szabolcs csatlako-
zott az egyesülethez, és hozta be a kajak-
kenut, mint új „alkotóelemet”. 

Németh Szabolcs, a Merkapt-Mekler 
László SE kajak-kenu szakosztályának ve-
zetője: „Engem még sportolói pályafutásom 
alatt támogatott a Merkapt Zrt., amelynek 
egyik vezérigazgatója, Szemán Róbert szintén 
a mai napig kenuzik, őt egyébként, mint a 
Nagy Sportágválasztó gazdáját is ismerhetjük. 
2016-ban aztán megkeresett, és felvetette, 
hogy mi lenne, ha egyesítenénk erőinket. Így 
született meg egyesületünk a mai formájában, 

amit azóta a helyi társadalom és üzleti világ, 
többek között az önkormányzat, a Fémalk Zrt. 
és az Ibiden is támogat.” 
 
Hol tart ma az egyesület, hány sportolóval és 
milyen eredményekkel büszkélkedhet? 
Németh Szabolcs: „A kajak-kenu szakosz-
tálynak 7 edzője és 120 igazolt versenyzője 
van, és egyikük, Fejes Dani, aki egyébként a 
2014-es indulás 6 részesének egyike volt, részt 
vett a tokiói olimpián. De rengeteg érmet ho-
zunk haza a Fiatal Reménységek Olimpiájáról 
és egyéb utánpótlás-versenyekről is, ifjúsági 
szinten az ország első három egyesületében 
vagyunk. Az egészen kicsiktől a felnőttekig 
vannak korcsoportjaink, akiknek próbálunk 
segíteni az edzésre való eljutásban is – itt ke-
letkezik költségeink jó része, hiszen két bu-
szunk, mint ahogy a vízen edzőket kísérő mo-
torcsónakok is, sokat fogyasztanak. Amiből 
még nagy hiányunk van, az a hajó, abból so-
hasem elég. Szakosztályunkban a pandémiáig 
működött a sárkányhajózás is, melynek alapí-
tói sportolóink szülei – reméljük, a covid vé-
geztével újjáéled a sárkányhajózás.” 
Mekler Andrea: „Örömmel tájékoztathatom 
az olvasókat, hogy a közelmúltban két új szak-
osztállyal gyarapodtunk. A nemrég elkészült 
uszodára alapozva elindított úszó szakosztály-
nak már most 150 tagja van, és folyamatosan 
gyarapodik. A másik újdonságunk valódi meg-
lepetés lehet itt, Magyarországon, ez pedig 
nem más, mint a sífutó szakosztály megalakí-
tása. Erről Szabolcs tud bővebben nyilatkozni.” 
Németh Szabolcs: „Kajak-kenusainkkal 

AA Dunavarsányi Olimpiai Központban szép csöndben, Dunavarsányi Olimpiai Központban szép csöndben,  
gyakorlatilag hét évvel indulása után egy olyangyakorlatilag hét évvel indulása után egy olyan  
sportegyesület nőtt fel, ami ma már olimpiára küldsportegyesület nőtt fel, ami ma már olimpiára küld  

kenust, majd 300 igazolt versenyzője és 7 edzője van, és azkenust, majd 300 igazolt versenyzője és 7 edzője van, és az  
ország 164 kajak-kenu egyesületének rangsorában a 12. heország 164 kajak-kenu egyesületének rangsorában a 12. he--
lyet foglalja el. És, hogy miért adtuk a Merkapt-Meklerlyet foglalja el. És, hogy miért adtuk a Merkapt-Mekler  
László SE vezetőivel folytatott beszélgetésünkből íródottLászló SE vezetőivel folytatott beszélgetésünkből íródott  
cikk alcímének Puskás Öcsi híres, de kifordított mondását?cikk alcímének Puskás Öcsi híres, de kifordított mondását?  
Mert Meklerék a nagy klubok büdzséjének töredékébőlMert Meklerék a nagy klubok büdzséjének töredékéből  
gazdálkodva érnek el hasonló eredményeket, lelkesedéssel,gazdálkodva érnek el hasonló eredményeket, lelkesedéssel,  
a sport feltétlen szeretetével tömve be az anyagiakban mua sport feltétlen szeretetével tömve be az anyagiakban mu--
tatkozó réseket. tatkozó réseket. (Riporter: Veresegyházi Béla)(Riporter: Veresegyházi Béla)

„KIS PÉNZ, NAGY FOCI” 
A Merkapt-Mekler László SE-hez látogattunkA Merkapt-Mekler László SE-hez látogattunk

Síszakosztályunk téli edzőtábora Ausztriában, 2022 januárjában

Németh Szabolccsal, a kajak-kenu szakosztály vezetőjével és Mekler Andreával, a Merkapt-Mekler 
László SE elnökével beszélgetünk

««
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évente kétszer megyünk sítáborba, Ausztri-
ába, Szlovákiába, azért, mert bármilyen meg-
lepő első hallásra, de a sífutás remek kiegé-
szítő sport például a kenuhoz. A csípőmozgás 
hasonló, és a lapát lefelé tolása is a síbot ke-
zeléséhez, no és kiváló állóképességet biztosít. 
Innen már egy szerencsés találkozáson keresz-
tül egyenes út vezetett a síszakosztály létre-
hozásához, Gombos Károly biatlonista olimpi-
konunk vezetésével és 12 sífutónkkal, akik 
márciusban már indulnak is az országos baj-
nokságon. A két sportág egyébként a ver-
senynaptár szempontjából is nagyszerűen ki-
egészíti egymást, hiszen a kajak-kenu szezon 

márciustól augusztusig tart, a síszezon pedig 
novembertől márciusig.” 
 
Akkor a nyár a vizes sportoké? 
Mekler Andrea: „Igen, gazdag táborprogra-
mot szervezünk idén is. Saját sportolóinknak 
egész nyáron, folyamatosan, napi kétedzéses, 
napközis rendszerű tábort biztosítunk, az úgy-
mond külsősöknek pedig, akik évek óta nem 
csak Dunavarsányból, hanem mint ahogy ver-
senyzőink is, az egész környékről érkeznek 
Csepeltől Ráckevéig, több turnusnyi, szintén 
napközis sárkányhajós tábort tartunk, kézmű-
veskedéssel, játékokkal, esetleg nyelvtanulás-

sal is. Az úszószakosztályunk is 5 turnusban 
szervezi meg a nyári táborait. A Merkapt-Mek-
ler László SE táborairól a Facebook-oldalunkon 
lehet majd tájékozódni.” 
Németh Szabolcs: „Még két fontos progra-
mot tervezünk idén nyáron. Egyesületünk be-
került a GeoGo programjába – érdemes utá-
nanézni, ez egy remek, több sportág 
kipróbálását lehetővé tevő túrakövető alkal-
mazás. No és végre újra megrendezzük a pan-
démia előtt az ország minden tájáról több 
száz gyereket vonzó RSD (Ráckevei-Soroksári 
Duna) Open elnevezésű, 14 év alattiaknak 
szóló kajak-kenu versenyünket, május 9-én.”

A Merkapt-Mekler László SE vezetőivel készített teljes riport a Lakihegy Rádió „Itt élünk” című műsorában, 
március 8-án, este 7 órakor lesz hallható.

A Merkapt-Mekler László Sport Egyesület épülete a Duna partján

Január 1-től folyik a munka az úszószakosztályban

Téli alapozás az edzőteremben

««



Varsányi múltidéző 
KISS LÁSZLÓ, A MESEMONDÓ FESTŐMŰVÉSZ

Kiss László (1927-1977)  
(Faragó Károly: Barangolás... c. könyvéből)

A Petőfi Művelődési Ház Petőfi-portréja  
(Fotó: Domán Gergő)

Kultúragitációs brigádok köszöntik a falu 
élenjáró gazdáját c. festménye  
(Fotó: Domán Gergő)

A Bathó-tanyát és a Kutyakaparó csárdát 
ábrázoló festmény  
(Fotó: Molnár Antal)

Feleségével egy új festmény mellett  
(Fotó: Százados István)

Csatajelenet készül  
(Fotó: Százados István)

Kiss László neve – kis túlzással – fogalom volt közel hét évtizeddel 
ezelőtt a cserkészek, különösen a kiscserkészek körében. Estén-
ként a foglalkozások után körbeülték Laci bá’-t, és ő mesélt. Me-

sélt történeteket az első nagy háború idejéből, híres filmekről, Saburól, 
a bagdadi tolvajról, a texasi seriffről meg mindenről. Érdekfeszítően tu-
dott mesélni. Fiatal hallgatósága lélegzetvisszafojtva hallgatta sokszor 
éjfélig is. Pedig nem volt előadó, színész vagy tanár, csak egy kisvarsányi 
nagycserkész. Húszéves kora előtt, ha írói, netán színészi pályára lép, si-
keres ember válik belőle. Ő azonban más szeretett volna lenni. Művész, 
elsősorban festőművész. Azért mondom, hogy elsősorban, mert agya-
gozott is és faragott is kitűnően. Tehetséges fiatalember volt, ezt fest-
ményei igazolják. Cserkész korában már ismert volt tehetsége. Az öreg 
iskola tantermének falai, főként azok, ahol a cserkészek találkoztak, raj-
zaival, vázlataival voltak körbeaggatva. Kiss László 1927-ben született 
Dunakisvarsányban. Mint mindenkinek, aki akkortájt érkezett e világra, 
neki is Taksonyt anyakönyvezték születési helyéül. Dunakisvarsányban 
nem volt még anyakönyvi hivatal. Szülei egyszerű emberek voltak. Édes-
apja a MÁV Északi Főműhelyben dolgozott mint kovácsmester. Édes-
anyja piaci árus, ahogy abban a korban mondták: kofa volt. A helybéli 
elemi iskola elvégzése után Dunaharasztiba járt polgáriba. Tehetsége 
révén bekerült a képzőművészeti főiskolára. Barcsay Jenő volt a tanára, 
de tanította Domanovszky Endre és Poór Bertalan is. Vizsgamunkája a 

Parasztember kapával című festménye volt. A szentendrei és váci mű-
vésztelepeken hosszabb időket töltött. A Rákosi-korszak őt is arra kény-
szerítette, hogy „pártos mondanivalójú” képeket is fessen. Így született 
meg a korrajznak is beillő festménye: „Kultúragitációs brigádok köszön-
tik a falu élenjáró gazdáját.” A rendszerváltozásig e festménye a helyi 
MSZMP irodáját díszítette. Nem tudni miért, nem fejezte be a főiskolát. 
Önbizalom hiánya, kevés hely a tetőn, vagy a szerény anyagi lehetőségek 
játszottak közre benne? A főiskola abbahagyása után élete végéig mint 
üzemi dekoratőr dolgozott. A megélhetést biztosító munka mellett ter-
mészetesen festegetett továbbra is. Mintegy 150 festmény került ki keze 
alól. Családját, barátait, rokonait ajándékozta meg velük. Műveiből 1973-
ban kiállítás nyílt a dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban. Nemcsak 
a festészethez volt talentuma, kitűnően faragott és agyagozott is. Fa-
ragni leginkább a diófát szerette. Agyagfiguráit megcsodálhatták, akik 
a szülői ház előtt elmentek az utcán. Ott díszelegtek sorban az udvaron. 
Legnevezetesebb alkotása a Petőfi-kép. A költő háromnegyed alakos 
képét születésének 150. évfordulójára festette 1973-ban. A dunavarsányi 
művelődési házban megnézheti bárki. 

Gyenge szervezetet örökölt, mint a két háború közt születettek 
közül nagyon sokan. 1977-ben halt meg, ötvenéves korában. A duna-
varsányi temetőben alussza örök álmát. 

Faragó Károly

Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2022. március10



Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja2022. március 11

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Jóri Zsolt búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot,  
koszorút helyeztek. 

 A gyászoló család

ISTEN APRÓ 
CSODÁI 

Egyik nap eszembe jutott egy történet, 
amit régen egy ismerősöm mesélt. Ne-
vezzük Ferinek azt, aki elmesélte nekem. 

Több mint húsz évvel ezelőtt történt már, de 
szeretek visszaemlékezni rá, mert ami történt, 
azt Isten rendezte. Szeretem észrevenni a ha-
talmas, világot teremtő Isten működését az 
apró pici ember életében. Engem sokszor 
megerősítenek ezek a történetek és arra ösz-
tönöznek, hogy még közelebb húzódjak az 
Úrhoz. A történet igazából egy kis apróság, de 
életmentő.  

Úgy kezdődött az egész, hogy Feri, mun-
kája során sokat autózott és gyakran hasz-
nálta a dudát. Akkor is, amikor kellett és akkor 
is, amikor nem. Egy alkalommal különösen in-
dulatosan csapott a dudára és attól kezdve a 
duda nem szólt. Ő ezt úgy értelmezte, hogy 
az indulatossága és állandó dudálgatása nem 
tetszik az Úrnak, és ezzel Isten arra akarja őt 
figyelmeztetni, hogy le kell erről szoknia. Nem 
javíttatta meg egyből a dudát, mert úgy 
érezte, még tanulnia kell a leckét.  

Hónapokkal később, egyik este már sötét 
volt, amikor Feri a gyülekezet vezetőségi ülése 
után az egyik testvért, Bandit vitte haza, aki 
Budapest egyik külkerületében lakott. Amikor 
Bandi kiszállt az autóból a sötétben, futva in-
dult a vonatsínen túli házuk felé. Feri látta, 
hogy a sötétben Bandi nem veszi észre, hogy 
a kanyarban jön a vonat. Ahhoz már Bandi túl 
messze volt, hogy utána kiabáljon. Mit csinált? 
Automatikusan megnyomta a dudát. Ekkor 
megtörtént a csoda: a duda megszólalt. Az a 
duda, ami már hónapok óta nem szólt, ha 
megnyomták. Bandi meghallotta a dudát, és 
azonnal megállt. Észrevette a vonatot, és így 
nem történt baleset. A duda ettől kezdve újra 
jól működött. 

Ha az Úr akarja, az is működik, ami elrom-
lott, és Feri is megtanulta, hogy mikor kell du-
dálni. 

 
Mihály Csilla 

baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu 

Fb: baptista.dunavarsany

BEZÁRT A JÓSZÁGPORTA 

A Soli Deo Gloria Közösség immáron 13 
éve tevékenykedik a legkülönbözőbb 
formákban a Soli Deo Gloria Közösségi 

Házban, amely az SDG Közösségen túl sok 
egyéb, privát személynek vagy szervezetnek 
elérhető volt. A tapasztalatok vegyesek, de 
kezdjük azzal, hogy aki akart, az tanulhatott, 
mulathatott, lakhatott, programot szervezhe-
tett, imádkozhatott, temetkezhetett, okos 
közös munkában szorgoskodhatott stb. Azok 
számára, akik az Egyesület, és főleg a Ház lét-
rehozásában és fenntartásában szorgoskod-
tak, sokszor igazolódott, hogy „fáradozásuk 
nem hiábavaló az Úrban”. Mindezért Egyedül 
Istené a Dicsősség, Soli Deo Gloria!  

A Ház működtetői a környék lakóinak az 
érdekét kívánták szolgálni azzal, hogy bérleti 
szerződés keretében egy boltnak adtak he-
lyet, és azzal is, hogy az önkormányzattal egy 
területszerződés fejében egy játszótérnek is 
biztosítják a helyet, továbbá, hogy az első-
sorban oktatási és rekreációs céllal működ-
tetett jószágportát minden korlátozás nélkül 
az érdeklődők látogathatták. Tehát az örö-
münket fokozza, ha kisgyermekes szülők, 
nagyszülők kedves, kellemes időt töltenek itt, 
vagy ha a bolt portékái elégítik ki szükségle-
teiket.  

Az örömbe azonban sok üröm is vegyült, 
hiszen kellemetlenkedés, uszítás, legtöbbször 
tudatlanságot sugárzó, bátor véleményalko-
tás, sőt politikai fölhangtól sem mentes sér-
tegetések sora immáron elérte azt a pontot, 
hogy a fenntartók úgy döntöttek, a jövőben 
nem teszik ki magukat ezeknek. Már csak 
azért sem, mert mindez magánterületen tör-
tént így. Tehát a jószágporta február 15-től a 
nyilvánosság kizárásával működik! 

Természetesen, akik jó szívvel, érdeklődés-
sel, szeretettel látogatták az állatokat és a 
gondozókat, azok előtt továbbra is nyitva áll 
ez a lehetőség, egyéni megbeszélés és belé-
pőkártya mellett. Akik ezt igénylik, jelezzék! 
A Facebookon provokálók vagy hatóságoknál 
feljelentgetők kíméljenek! 

Kedves idelátogatók! Megismételjük, hogy 
egy kisebbség miatt kellett ezt a döntést meg-
hozni és e sorokat leírni, de azt is reméljük, 
hogy mire az ettől független felújítás elkészül, 
a belépőrendszer általánossá válik, és meg-
hozza a maga jó gyümölcsét annak érdeké-
ben, hogy ez a Ház Isten dicsőségét és az em-
berek örömét szolgálja újra.  

A Református Missziói Alapítvány  
kuratóriuma  

Az SDG Közösség vezetősége 
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Rönkhasító Kft. – TŰZIFA AKCIÓ 
 

Akác tűzifa 3.300 Ft/mázsa kugli  
Vegyes kemény 3.000 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 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  
Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

DOLGOZZON OTTHONRÓL! 
Figurák összeállítása, csomagolások, egyebek.  

Érdeklődni lehet: www.audiopresshungary.oldalunk.hu  
Ügyfélszolgálat: 06/20 910-4517.

REDŐNYGYÓGYÁSZ 
 

Redőny – szúnyogháló  
szerelés, javítás, gurtni csere 

 
Onozó Árpád 

Telefon: 06/20 287-1694
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Építkezik, és túl sok a sitt?  
Nem tudja hova tenni a lomokat? 
Tele van a kertje zöldhulladékkal? 

Mi ezeket mind elszállítjuk!

Elérhetőségeink: 
Wágner Virág 

Mobil: +36/70 666-2537 
E-mail: info@w3kontener.hu  •  www.w3kontener.hu

Ezekre a településekre szállítunk:  
Alsónémedi, Áporka, Bp. XXIII. kerület, Bugyi, Délegyháza, 

Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza,  
Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl. 

 
Keressen minket bizalommal, és kérje árajánlatainkat!

Ezen kívül kiszállítunk: 
•  Sóder  •  Homok  •  Termőföld  •  Murva  •  Darált beton

W3 Konténer Kft.

Kismamák, Kispapák, Nagyszülők!

Pelenkabolt Pelenkabolt   
nyílt nyílt   

Dunavarsányban,Dunavarsányban,
a Bajcsy-Zsilinszky utca 18. szám alatt!  

Pelenka már  4545,- ,- forint/darabtól kapható!  
Ontex, Lupilu, Sleepy, Pampers, Libero.  

 
Árak és áruk az alábbi csoportban megtekinthetők: 

 
https://www.facebook.com/groups/1529682647363751
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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 meg-
jelenését. 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

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 
Nővértelefon 06/70 626-2918 
Gyógyszeríratás 
   - sms-ben 06/70 626-2918 
   - e-mailben nover.majoshaza@invitel.hu 
   - borítékban, papírra írva a rendelői levélszek-

rénybe dobva 
Előjegyzés vizsgálatra, adminisztrációra 
mindkét rendelőben www.booked4.us/kovatslajosdr 

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: 9-13, K: 830-1030 egész-
séges tanácsadás, 1030-13; Sz: 830-1030 egészséges 
tanácsadás, 1030-13; Cs: 15-18; P: 9-13 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
Egészségház fsz. 12. 
Noseda-Kovács Flóra területi védőnő helyettesíté-
sét – GYED  ideje alatt – Kovácsné Zelenka Ágnes 
és Ráczné Géczi Krisztina védőnők látják el. 
Tel: 06/24 521-121 

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 Rendelő intézet, Gyártelep 
06/24 406-010, 06/24 406-012, 06/24 406-014 

Városgazdálkodási Kft. 06/24 620-378 
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 
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 
DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft./Multiszint Kft. 

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.  
2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 
06/30 665-4021 

Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi  
Járási Hivatal 

06/24 887-440; 06/24 887-500 

Közvilágítás hibabejelentés  
06/80 980-030 

Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft. 
06/30 660-0387; 06/30 236-4884 

Református Egyházközség  
06/30 961-2439; dunavarsany.ref@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia  
06/24 472-017 

Ráckevei Földhivatal  
06/24 519-300, 5193-310, Fax: 06/24 519-301

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  
Telefon: 06/20 317-0843

GÁZSZERVIZ!  
Bármilyen típusú gázkészülék javítása! 
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. 

Telefon: 06/20 922-0552

Tájékozódjon hiteles forrásból! 
A várost érintő minden lényeges információt  
megtalál Dunavarsány város honlapján: 
www.dunavarsany.hu 

és közösségi oldalán: 
facebook.com/dunavarsanyhivatalos 

Kommunikációs partnerek: 
          Duna Média Televízió  
         és Lakihegy Rádió


