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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
Május 10-ei rendes ülés

Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és Majosháza Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete együttes ülésen elfogadta a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költség-
vetési beszámolóját. 

A testület elfogadta a Medical-Provisor 
Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2021. évben vég-
zett tevékenységére vonatkozó szakmai beszá-
molót. 

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzata és a Medical-Provi-
sor Központi Orvosi Ügyelet Kft. között 2020. 
november 30. napján létrejött vállalkozási szer-
ződés szerinti vállalkozói díjnak a KSH által köz-
zétett előző évi fogyasztói árindex mértékével, 
azaz 5,1 %-kal történő emelését. 

A testület elfogadta a Szigetszentmiklós Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben vég-
zett tűzvédelmi tevékenységére vonatkozó szak-
mai beszámolót. 

A képviselő-testület a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft. 2021. évi mérlegét, eredmény-
kimutatását, annak kiegészítő mellékletét, vala-
mint a könyvvizsgálói jelentést megismerte, és 
a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021. évi 
beszámolóját 265.963 eFt-os mérlegfőösszeggel, 
illetve 15.957 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel, 
az eredmény 100 %-ának terhére fejlesztési tar-
talék képzésével elfogadta. 

A testület a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. 
2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását illetve 
annak kiegészítő mellékletét megismerte, és a 
2021. évi beszámolóját elfogadta. 

A képviselő-testület 2022. július 1-jei hatállyal 
jóváhagyta a Dunavarsány Város Önkormányzat 
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 
módosítását, illetve a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

A testület elfogadta az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról szóló 2021. évi beszámolót. 

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzata, a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat 
költségvetési intézményei, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, valamint az önkormányzat gazda-
sági társaságánál 2021. évben elvégzett ellenőr-
zések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési 
jelentést. 

A testület kezdeményezte kormányzati 
funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételét. 

A képviselő-testület támogatta a PURET-
HAN AG, mint fejlesztő és kérelmező által be-
nyújtott telepítési tanulmánytervben bemutatott 
kezdeményezést, Dunavarsány településrende-
zési eszközeinek módosításához csatlakozó ter-
vezési munkák folyamatába való befogadását. 
Tájékoztatja a fejlesztőt a támogatás feltételéről, 
miszerint az érdekelt fejlesztő vállalja az önkor-

mányzattal kötött településrendezési szerződés 
módosítását, valamint a fejlesztés járulékos és a 
megvalósítás tényleges költségeinek viselését. 

A testület elfogadta a Dunavarsány 3712, 
3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718 és 3719 hely-
rajzi számú ingatlanok telekmegosztását; a Du-
navarsány 3712 hrsz-ú szántó és 3718 hrsz-ú 
szántó községi mintatér ingatlan művelési ágá-
nak kivett beépítetlen terület és kivett helyi 
közút művelési ágra történő átminősítését, to-
vábbá a 3713, 3714, 3715, 3716, 3717 és 3719 
hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú in-
gatlanokból kivett helyi közút ingatlan kialakí-
tása mellett döntött. 

 
Rendelet:  

A képviselő-testület megalkotta: 
- a Dunavarsány Város Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletét, 

- az egyes védőoltások költségeinek átvál-
lalásáról szóló 6/2022. (V. 11.) önkormány-
zati rendeletét és 

- a helyi közutak kezelésének szabályairól 
szóló 4/2020. (III. 11.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 7/2022. (V. 11.) 
önkormányzati rendeletét. 

A rendelet és a testületi határozatok pon-
tos szövege elolvasható a www.dunavar-
sany.hu oldalon.

Dunavarsány Város Önkormányzata évek 
óta nagy figyelmet szentel az egészség-
ügyi alapellátás színvonalas biztosítására, 

a szolgáltatások minél szélesebb körben történő 
elérésére. A COVID-19 pandémiát évekkel meg-
előzően az alapfeladatain túl elsőként biztosított 
lehetőséget a helyi vérvételi pont működtetésére, 
a véralvadásgátló kezelésben részesülő betegek 
véralvadási paramétereinek helyben történő vizs-
gálatára, a gyermekek egyes nem kötelező védő-
oltásainak támogatására. A COVID-19 pandémia 
kezdetén védőeszközökkel segítette a dunavar-
sányi egészségügyi szolgáltatókat, majd aktívan 
közreműködött a védőoltási program végrehaj-
tásában. Reményeink szerint a járvány ötödik hul-
lámát magunk mögött tudva, a koronavírus fer-
tőzött betegek ellátásával kapcsolatos teendőket 
követően az egészségügyi alapellátás ismét be 
tudja tölteni legfőbb funkcióját, a betegek gon-
dozásán túl minél nagyobb figyelmet tud szen-
telni a betegségek kialakulásának megelőzésére, 
azaz az úgynevezett prevenciós tevékenységre 
Dunavarsányban is.  

A betegségek kialakulásának megelőzését 
szolgáló munkánk egyik legfontosabb eleme a 
különböző védőoltásokkal történő immunizáció. 

A magyar védőoltási rendszer unikális, hatékony 
mivolta szerte Európában elismert, melynek kö-
szönhetően például az életkorhoz kötött kötelező 
védőoltások tekintetében olyan magas átoltott-
sági arányokkal rendelkezünk, amire méltán 
büszkék lehetünk. A magas átoltottsági arányok-
nak köszönhető, hogy mára már sikerült olyan 
rettegett megbetegedéseket száműzni Magyar-
országról, mint a kanyaró vagy a járványos gyer-
mekbénulás. A nem kötelező, életkorhoz köthető 
védőoltások körében számos olyan védőoltás 
típus van, ami térítésmentesen hozzáférhető, így 
az iskolai kampányoltás részeként mára már a 
6. osztályos lányok és fiúk esetében is igényel-
hető a HPV elleni oltás, életkortól függetlenül a 
koronavírus elleni védőoltás, az idősebb, illetve 
krónikus megbetegedésben szenvedők részére 
pedig térítésmentesen hozzáférhető évről-évre 
az influenza elleni védőoltás is. Számos olyan 
potenciálisan súlyos megbetegedés veszélyével 
járó kórokozó van ugyanakkor, amire rendelke-
zünk már hatékony védőoltással, de az nem ké-
pezi a térítésmentes védőoltások körét.  

Ez utóbbi csoportba tartozó kórokozók 
elleni küzdelem megsegítése érdekében al-
kotta meg Dunavarsány Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete legújabb, egyes 
védőoltások költségeinek átvállalásáról 
szóló rendeletét, mellyel az ajánlott, de térí-
tési díj ellenében hozzáférhető védőoltások-
hoz kíván egyszeri 10.000 forintos támoga-
tást nyújtani a rendeletben meghatározott 
6 év alatti gyermekeknek valamint a 60 év 
feletti személyeknek.  

A gyermekek választható védőoltásainak költ-
ségeit már korábban is támogatta az önkormány-
zat, ugyanakkor az új rendelet megalkotásával 
egyrészről a gyermekek esetében támogatott vé-
dőoltások köre bővült, másrészről pedig a 60. élet-
évüket betöltött személyek súlyos lefolyású, tüdő-
gyulladást okozó pneumococcus baktérium elleni 
védőoltásának támogatására is lehetőség nyílik.  

Az egészségügyi dolgozók nevében Duna-
varsány Város Önkormányzatának köszönjük a 
támogatást, Önöket pedig arra kérjük, hogy él-
jenek a lehetőséggel saját és környezetük egész-
ségének védelme érdekében. A támogatás 
igénybevételének lehetőségéről érdeklődjenek 
háziorvosuknál/házi gyermekorvosuknál.  

Jó egészséget kívánunk:  
Fonyóné Tóth Cecília védőnő  

és dr. Békássy Szabolcs háziorvos

VÉDŐOLTÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL



A Pest Megyei Városházán sajtótájékoztató keretében mutatták 
be a 2022. évi adó 1% felajánlását népszerűsítő kampányhoz 
készült klipet, amelynek különlegessége, hogy a MultiTalent Stú-

dió dunavarsányi növendékei is szerepelnek benne. (A videó ezen a lin-
ken elérhető: https://www.youtube.com/watch?v= HPJWznsOKc0) 

A Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, valamint az 
Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány szervezésében 

megvalósult tájékoztatón nem csak az adófelajánlás fontosságát, 
hanem az önkéntesség és civil tevékenység jelentőségét emelték ki a 
résztvevők. Köszöntőt mondott Ambrus András sajtófőnök a Pest Me-
gyei Közgyűlés részéről, Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtit-
kár pedig az országos 1 %-os kampányt ismertetette. Nagyné dr. Cso-
bolyó Eszter szakmai tanácsadó életképekben mesélt a Pest Megyei 
Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkájáról. A sajtótájékoztató Dr. 
Bóna Zoltán szakmai vezető zárszavával ért véget. 
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Két év eseménytelen júniusa után egy, 
a korábbiakhoz hasonló, mozgalmas 
hónap következik. Már bátrabban ter-

veztük a Dunavarsányi Napok rendezvényeit 
sok helyi és meghívott fellépővel, nagy kon-
certtel, utcabállal, közalkalmazotti nappal, 
Dunavarsány tavalyi évben született kis gyer-
mekeinek polgárrá fogadásával. Megemlékez-
tünk május utolsó vasárnapján a magyar 
hősök napján azokról a magyar katonákról és 
civilekről, akik életüket áldozták Magyar -
országért. A városnapok szombatjára esik a 
trianoni békeszerződés aláírásának 102. év-
fordulója, amelyről június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján, a Trianoni Emlékpark-
ban emlékezünk meg. Táncolunk, mulatunk, 
ünneplünk kötöttségek és korlátozások nél-
kül. Előre láthatóan eljönnek a városi rendez-
vényünkre a német testvértelepülésről, Gem-
mingenből is. A Dunavarsányi Napokról a 
júliusi újságban láthatnak majd képes össze-
állítást. 

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljöve-
telét és egyben az egyház megalapítását a ke-
resztény világ vasárnap, a húsvét utáni ötve-
nedik napon ünnepli. Pünkösd hétfőn gazdag 
egyházi programok várják az érdeklődőket.  

Az iskolák is már aktív évet tudhatnak 
maguk mögött, csak néha fordult elő egy-egy 
online oktatás. A nyolcadikosok ballagása és 
az évzáró már a korábbi évek forgatókönyve-
ihez hasonlóan fog lebonyolódni. Reméljük, 

hogy a nyári szünet után is zökkenőmentes 
lesz az intézményekbe való visszatérés. 

Megtörtént az óvódai beiratkozás is, ahol 
megdőltek a korábbi évek számai, a határidőig 
128 gyermek beíratása történt meg. Ez a szám 
még nőhet az ideköltöző, az óvodás kort már 
elért kicsikkel. Szeptember 1-jével a harmadik 
életévüket augusztus 31-ig betöltőket köte-
lező felvenni, a többi idei három éves az óvo-
dai csoportok létszámának függvényében 
kerül be az óvodába. Még ebben az évben 
talán sikerül minden beiratkozót felvenni úgy, 
hogy minden csoport a maximális 30-as lét-
számmal lesz feltöltve, de jövőre ismét el kell 
gondolkodni a fenntartónak az intézmény bő-
vítésén. El tudjuk képzelni, akik egy, kettő, de 
akár három kicsi gyereket nevelnek otthon, 
hogy milyen felelősség és munka egy harmin-
cas csoportot napi szinten gondozni, nevelni. 
Ennek a felelősségteljes munkának az elisme-
résére alapította meg a Bóbita díjat az óvoda 
vezetője, amelyet az idén először kapott meg 
két óvodai dolgozó. 

A májusi újságban már megjelentek a civil 
szervezeti támogatások részletei, most pedig 
már a támogatási szerződések ünnepélyes 
aláírására is sor került a Városháza dísztermé-
ben (képes beszámoló a 10. oldalon – a 
szerk.). A megjelent képviselők tanácsokat 
kaptak a pályázatokkal kapcsolatos elvárások-
ról, valamint a Civil Információs Központ kép-
viseletében dr. Bóna Zoltán tartott tájékozta-

tót a Központ feladatairól és lehetőségeiről, 
valamint napi aktualitásokról.  

Mint láthatják, ismét virágba borult a 
város, rengeteg tavaszi virág nyílásában gyö-
nyörködhettünk, és a Városgazdálkodási Kft. 
munkatársai gondoskodnak róla, hogy ez 
őszig így maradjon. Sajnos vannak, akik vagy 
nem, vagy nagyon szeretik a virágokat (főleg 
az Azáleát), mert kiszedik és elviszik a helyé-
ről. Bízom benne, hogy nem a kukában végzi 
szegény növény, hanem valaki a kertjében 
látná szívesebben, mint a közterületeken. Ez 
finoman fogalmazva is lopás, hiszen ezek a vi-
rágok közpénzből, az Önök pénzéből is, a 
város és az ide látogatók gyönyörűségére let-
tek, lesznek ültetve és gondozva. Kérem, hogy 
vigyázzák és örüljenek a szép látványnak, és 
ne vigyék el a drága virágokat, csak ha meg-
hirdetjük annak lehetőségét. 

Kedves Dunavarsányi Lakosok! 
Használják ki a lehetőséget, és vegyenek 

részt a különböző városi eseményeken, talál-
ják meg az érdeklődésüknek megfelelő prog-
ramokat, kapcsolódjanak ki. 

Közeledve a tanév végéhez és a nyári sza-
badságolásokhoz, minden kedves dunavarsányi 
felnőttnek és gyermeknek szeretnék gondtalan, 
kellemes szünidőt, nagy utazásokat, sok-sok 
nyári élménnyel való gazdagodást, és mind ezek 
megéléséhez jó egészséget kívánni. 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester 

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

DUNAVARSÁNYI FIATALOK AZ ADÓ 1% KAMPÁNYBAN
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KÖZLEKEDJ OKOSAN!
No nem a hetvenes években, és nem Cicussal és Kutyussal – aki olyan sze-

rencsésen ifjú, hogy nem tudja, miről beszélek, annak annyit, hogy egy 
remek ismeretterjesztő rajzfilmről van szó – hanem ma, itt, Dunavarsány-

ban. Egyre több az ember, az autó, a motor, a bicikli, a gyalogos; megkérdeztük 
őket, hogyan is közlekedünk manapság. (Riporter: Veresegyházi Béla)

Elsőként Papp Józsefet, városunk ismert 
énekesét és buszvezetőjét szólítottuk meg, 
aki bizony már 1987 óta vezet, és jó 12 éve fu -
varozza a varsányiakat sárga buszával Buda-
pestre és vissza. Kérdésemre, hogy mi válto-
zott ’87 óta, csak annyit mondott: Minden. 
Gyermekkorában a haverokkal kitettek két-
két követ kapunak az utcára, és estig fociz-
tak úgy, hogy csak nagy ritkán kellett félre-
húzódni egy autó vagy bicikli elől. Ma még a 
legkisebb mellékutcában sem lehetne ezt 
megtenni. Lassan nem egy, hanem két autó 
van minden családban, miközben Dunavar-
sány népessége megkétszereződött, Délegy-
házáé pedig a triplájára hízott, és bizony ők 
is jórészt mifelénk veszik az irányt boltba, 
vagy Pest felé. Fel is gyorsult minden, az em-
berek türelmetlenebbek, és mindent azonnal 
akarnak – sajnos azonban közlekedni még 
nem lehet egy kattintással. A balesetek oka 
is jórészt a türelmetlenség, egymás nem 
kellő tisztelete. Persze senki sem szívesen ül-

dögél dugóban, és nem öröm, hogy 70 perc 
kell ahhoz, hogy a fővárosba érjünk. 

József szerint szerencsére a helyzet a 
közutakon nem romlott annyit a vasúti for-
galom ideiglenes megszűnésével, mint 
amennyire a pesszimistábbak várták. A nagy 
forgalom miatt azelőtt is sokszor késett 10-
15 percet a busz a végállomásig, és ez ma is 
így van, kivéve, ha baleset képez akadályt, 
mert akkor bizony határ a csillagos ég. És 
persze a vasút, a kötött pályás közlekedés 
gyorsasága nem felülmúlható; a vonat bent 
volt félóra alatt, a busznak jó esetben is mi-
nimum a duplája kell. 

Megkérdeztük Józsefet, hogy milyen 
megoldást lát az utak élhetőbbé tételére. Vá-
laszában előrebocsátotta, hogy nem lenne 
fájdalommentes, amit ajánl, de a Budapestre 
való bejutást megkönnyítené, ha minél töb-
ben választanák a buszt, a tömegközleke-
dést, mert úgy sokkal kevesebb autó lenne 
az utakon, olyan autók, amelyekben sokszor 

csak a sofőr ül. A városi, dunavarsányi köz-
lekedés, parkolás racionalizálására pedig kö-
vetendő példát lát Gyula városában, ahol a 
belvárosban szinte minden utat egyirányúsí-
tottak, a két oldalukon biciklisávval. Ott jól 
működik a rendszer a „beszokási időszak” 
után, mint ahogy jól működött a világváros-
ban, Barcelonában is az olimpia idején. 

Végül, de messze nem utolsósorban azt 
mondta: tartsuk be a szabályokat, például az 
autós engedje ki a buszmegállóból a buszt – 
ez belterületen egyébként kötelező is – a tö-
megközlekedés használója pedig készítse elő 
a jegyét, bérletét, kedvezményre jogosító ira-
tát, mert a késések tetemes része a felszállás 
elhúzódása miatt jön össze. Fent a buszon 
tartsuk be a szabályokat; ne telefonáljunk 
hangosan, ne fogyasszunk villásreggelit, le-
gyünk tekintettel másokra, és legfőbbkép-
pen türelemmel és jóindulattal éljük meg az 
utat! Az idegeskedéstől se nekünk, se a kör-
nyezetünknek nem lesz jobb.

A teljes riport, amelyben megszólaltatunk még gyalogosokat, motorosokat, kerékpáron, sőt gördeszkán 
közlekedőket is, június 14-én lesz hallható a Lakihegy Rádióban. 
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A művészeté volt a főszerep
A Cigány Írószövetség a Covid-19 miatti 

két év szünet után végre megrendez-
hette a Tizennyolcadik Vers- és Próza-

mondó Versenyt a költészet napja alkalmából, 
április 9-én a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tárban. Az ország távoli településeiről is ér-
keztek versenyzők. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Gergőné Varga Tünde Polgármester 
asszonynak, hogy idén is megnyitotta a sza-
valóversenyt. A hagyományainkat követve 
először a 6-12 éves korúak mutatták be az ál-
taluk választott verseket, majd a nagyok, a 13-
18 évesek következtek. Az idén először auten-
tikus cigánytáncot is láthattunk. Nagyon szép 
és színvonalas előadásokat hallhattunk, s 
ezért a zsűrinek, ahogy az már ilyenkor lenni 
szokott, nehéz dolga volt

Ruva Farkas Pál

Ezúton is szeretnénk megköszönni mind-
azoknak az önzetlen segítségét, akiknek kö-
szönhetően nem csak a helyezést elérőket ju-
talmazhattuk meg, hanem minden résztvevőt. 
Köszönjük minden támogatóknak a felajánlást! 

Ruva Farkas Pál  
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett 

Aranytollas újságíró, szociológus, író, költő, 
képíró, a Cigány Írószövetség elnöke

A verseny eredménye:  
I. Barna Lili Kata (Dunavarsány, 15 éves), Berka 
Réka (Cserhátsurány, 8 éves), Ruva Pál Raul 
(Budapest, 11 éves), Jakab Erik (Délegyháza, 12 
éves) Szilaj-Varga Roland (Herencsény, 10 éves)  
II. Bata Liliána (Dunavarsány, 16 éves), Bachor 
Nimród (Cserháthaláp, 10 éves), Nerpel Áron 
(Mohora, 10 éves), Farkas Jázmin (Cserhátsu-
rány, 12 éves)  
III. Jakab Letícia (Délegyháza, 10 éves), Rom-
hányi Zsófia (Dunavarsány, 10 éves), Nagy Va-
nessza (Taksony, 12 éves), Kiss Kevin (Taksony, 
11 éves)  
 
A zsűri különdíját kapta: 
Vers kategóriában: Ruva Viktor (Budapest, 
7 éves)  
Tánc kategóriában: Puppos Emília (Heren-
csény, 11 éves), Farkas Norbert (Cserhátsurány, 
11 éves)  
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Éveken át bulival, tánccal és néminemű 
italozással, nevesítve szerenádozó utcabál-
lal készítette fel a művelődési ház Dunavar-
sány felnőtt lakosságát április 30-án a más-
napi, május elsejei pihenésre. Idén ezen 
változtattunk, és a kisgyermekeseket cé-
lozva egy igazi családi majálist szerveztünk. 
Még egy fontos újítással jelentkeztünk, 
mégpedig azzal, hogy folytatva azon törek-
vésünket, hogy kilépve Kisvarsányból, prog-
ramjaink egy részét elvigyük más település-
részekre, a majálist Nagyvarsányra, illetve a 
Naprózsa Lakópark szomszédságába, a 

Komo-Sky Élménycentrumba és a Hungária 
Lovasmajorba vittük. 

A programsorozat a Petőfi Parkban kez-
dődött, délelőtt 10 órakor. A családokat, 
gyerekeket könyvtárunk különítménye, Vá-
sárhelyi Emőke és Szabóné Zsóka várta, pa-
pírral, ollóval, ragasztóval és mindenféle 
más kézműveskellékkel. Aki aztán kiügyes-
kedte magát, az felpattanhatott és kipró-
bálhatta a pingpongasztalt, a szabadtéri 
kondipályát, az ugráló köteleket és a régi já-
tékokat, mint a gumizás, az ugróiskola, a 
kötélhúzás vagy az aszfalt rajzolás. És mi-

után kiosztottuk a jól megérdemelt díjakat, 
a gyerekek és szüleik elfogyaszthatták a Lá-
nyok Asszonyok Klubja hölgyeinek kultikus 
palacsintáját, valamint az Őszirózsa Nyug-
díjasklub ízletes süteményeit, fánkjait. Azért 
a hölgyek sem csak dolgozni jöttek; a MISA 
Alapítvány szokásos anyák napi ünnepsé-
gén őket is köszöntötték műsorral, virággal 
a Petőfi Klubban. 

Délben ki-ki vérmérséklete szerint au-
tóba, biciklire vagy lovaskocsiba ült, míg 
többen sétáltak egészen a Bartók Béla út 
kevésbé forgalmas szakaszáig, ahol Dávid 
Dunavarsány Gumis jóvoltából hatalmas gu-
mihajtó-verseny kerekedett! Először csak a 
gyerekeket sima autó gumival, illetve az 
apukákat traktorgumival szerettük volna 
megversenyeztetni, de több kör után az 
anyukák is kedvet kaptak, és nem is vallot-
tak szégyent! 

HH
osszú idő után először ismét majális volt Dunavarsányban. A 
gyönyörű, tavaszi időben sok család kilátogatott programja-
inkra, és együtt ünnepeltük aktív kikapcsolódással a munkát, és 

köszöntöttük a tavaszt.

MAJÁLISOZTUNK

««
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A csoki- és sörjutalmak kiosztása után 
tovább indultunk, és a gyönyörű tavaszi 
időben hamar odaértünk a Komo-Sky Él-
ménycentrumhoz, ahol a gyerekek rögtön 

kalandparkozni, bunkerezni, játszóterezni 
kezdtek végkimerülésig. Külön kiemelném a 
Hungária Lovasmajor vendéglátását, akik 
remek ingyenes programokkal szórakoztat-
tak kicsit és nagyot; lehetett lovagolni, kéz-
műveskedni, lovat ápolni, non plus ultra 
még kifesteni is szabadott egy nagyon sze-
líd pacit! 

Közben elindultak az időponthoz kötött 
programok is. Először májusfát díszítettünk 
és állítottuk közösen, majd a színpad elé 
telepedett a közönség, ahol is egy nagyon 
izgalmas, a május elsejével kapcsolatos tör-
ténelmi-kulturális vetélkedőt vezetett 
Szőke Imre tanár úr. Miután minden meg-

nyerhető csokit és sört elvittek az örömteli 
módon minden korosztályt képviselő játé-
kosok, Joós Tamás zenész-bábos-előadó-
művész mesélte el a gyerekeknek, őket is 
bevonva a játékba, Violin király és Hanga 
királykisasszony történetét. Végül pedig a 
tavalyi Városnapokon megismert és meg-
szeretett Kerényi Miklós Máté pörgette fel 
a nézőközönséget musical-betétekkel és 
slágerekkel. 

Köszönjük, hogy eljöttek, reméljük, min-
denki jól érezte magát, és találkozunk jö-
vőre is! 

Petőfi Művelődési Ház  
és Könyvtár

ÉLJENEK AZ ÉDESANYÁK!

A Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány a művelődési ház dol-
gozói és a nyugdíjas klubok vezetőinek 

közreműködésével anyák napi zenés köszöntő 
műsort szervezett Nagyvarsányban, a Petőfi 
Klub nagytermében május 1-jén. 

A rendezvényen megjelent Gergőné Varga 
Tünde polgármester asszony és Keresztesi Ba-
lázs alpolgármester úr is. 

A program egy verssel kezdődött Németh 
Emília tolmácsolásában, majd az általános is-
kola két tanulója: Baka Nóra és Kern Patrik 
mondott az alkalomhoz illő prózát és verset. 
A felkészítő tanárnő Okrána Erika volt. Ezt kö-
vetően az óvoda Csipet-Csapat csoportja 
megható műsorral köszöntötte az édesanyá-
kat és a nagymamákat. Az ovisokat Agárdi 
Márta készítette fel. 

A zenés programot a dömsödi Ju és Zsu 
társulat két hölgytagjának nagy sikerű műsora 
zárta. Az ovisok közül többen együtt táncol-
tak a művészekkel. 

Köszönetet mondunk a szereplőknek és 
mindazoknak, akik segítettek a szervezés-
ben. 

A kuratórium nevében:  
Dr. Gligor János

««
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Április 30-án a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár vidéki parasztportára, 
nagyterme pedig tisztaszobára válto-

zott. Ablakaiban muskátlik virítottak, falait 
régi képek, szőttesek és paraszti eszközök dí-
szítették. Padlóján lóca, lámpás, rokka és 
megannyi – a régmúltat idéző – kézműves 
berendezési tárgy. A levegőt levendula és fű-
szernövények illata töltötte be.  

A vendégekkel és a meghívott tánccso-
portokkal a ház 17 órára benépesült. Díszven-
dégeink között köszönthettük Gergőné Varga 
Tünde Polgármester Asszonyt és Keresztesi 
Balázs Alpolgármester Urat, valamint a kép-
viselőtestület azon tagjait, akik jelenlétükkel 
megtisztelték műsorunkat. Dunavarsány 

Ünnepelni jöttünk: 10 éves  
a Csujjogató Táncegyesület

,,A Csujjogató számunkra nem csupán egy szó, egy kifejezés, hanem egy életérzés. 
10 év, több száz gyermek, több ezer közös élmény, megannyi boldog mosoly és pillanat.”

««
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Város Önkormányzata támogatta rendezvé-
nyünket és ajándékkal köszöntötte Egyesüle-
tünket, amit ezúton is szívből köszönünk! 

Műsorunkban gyönyörű ruhákba öltözött 
táncosok adták egymásnak a színpadot. Egye-
sületünk Cserfes ifjúsági-, Cseperedő gyermek- 
és Csicsergő kisgyermek csoportja varázslatos 
műsort adott: messzi földre, régi időkbe repí-
tettek el minket. A vendég tánccsoportok, a 
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesüle-

tének Profi csoportja és a Soroksári Német 
Nemzetiségi Tánc Egyesület Gribedli gyermek-
tánccsoportja is elkápráztatott bennünket 
vidám, hangulatos előadásával. 

A rendezvényt mulatság zárta, melyen a 
vendégek is táncra perdülhettek. A jó hangu-
latról a Takser Spatzen zenekar gondoskodott.  

Nagy öröm számunkra, hogy sikerült 
mindannyiunknak feledhetetlenné varázsolni 
ezt a napot. 

Az elmúlt 10 év alatt rengeteg fellépéssel, 
élménnyel gazdagodtunk, melyek összeková-
csolták közösségünket. Családok életének 
meghatározó része lettünk. 

Isten éltesse a Csujjogató Táncegyesület 
minden tagját, a szülőket és a támogatókat! 

Bízunk benne, hogy még sok hosszú év és 
közös kaland vár ránk! 
Galambosné Schuszter Anna Mária elnök 

Gárdonyi Adrienn alelnök 

««
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BÓBITA-DÍJ AZ ÓVODÁBAN

ALÁÍRTÁK A TÁMOGATÁST

A dolgozóink elismerését nagyon fon-
tosnak érezzük. Napi munkájukban 
tudásuk, erejük, szakmaiságuk legja-

vát nyújtják, és szeretettel, figyelemmel, tü-
relemmel nevelik, tanítják a gyermekeket. 
Mindenki más, és egymást kiegészítve vá-
lunk egy egésszé intézményünkben. Óvo-
dánkban a 2021-2022. nevelési évtől bevezet-
tük a Bóbita-díjat. Ez egy szakmai elismerés, 
amelyet minden évben 2 dolgozó kaphat 
meg pedagógus és nevelési munkát segítő 
dolgozó kategóriában. Az intézmény dolgo-
zói tesznek javaslatot arra, hogy kiknek adjuk 
oda a Bóbita-díjat. Ebben az évben először 
tartottuk meg ünnepélyes keretek között a 
díj átadását, és bízunk benne, hogy hagyo-
mánnyá tudjuk formálni ezt a rendezvényt, 
így minden évben elismerhetjük a kiemel-
kedő pedagógiai és segítő munkát végző 
dolgozóinkat.

Apandémia miatti két év kihagyás után 
idén végre ünnepélyes keretek között 
írhatták alá a civil szervezetek képvi-

selői a támogatási szerződésüket a Városhá-
zán. A május 19-i találkozó keretében hasz-
nos információt kaptak a további pályázati 
lehetőségekről valamint az elszámolásokról. 
Felmerült az események egyeztetésének igé-
nye is az esetleges programütközések elke-
rülésének érdekében, a jövőben.

A DTE női ifjúsági kézilabda csapata 
ezüstérmet szerzett a III. osztályú baj-
nokságban. A gárda a tavalyi évet az 

első helyen zárta, mégsem kapott érmet, 
mert a pandémia miatt felfüggesztették a 
bajnokságot. Tehát idén duplán jár a taps a 
lányoknak. Gratulálunk!

EZÜSTÖS LÁNYOK

Kazatsay Szilvia  
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 

A Bóbita-díjat kapták:

Csapó Zoltánné dajka Valasikné Horváth Éva óvodapedagógus
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A pünkösd csendesen kullog a tanév 
vége felé, nem várjuk izgatottan, mint 
a karácsonyt, nem készülünk rá úgy, 

mint a húsvétra, sőt sokszor talán meg is fe-
ledkezünk róla, csak egy újabb hosszú hétvége 
a naptárunkban. Pedig, ha az első pünkösdre 
gondolunk, akkor az minden, csak nem csön-
des: szélzúgás tölti be a teret, lángnyelvek je-
lennek meg a tanítványokon. Az addig vissza-
húzódó, szobájukban csendesen imádkozó 
emberek megtelnek bátorsággal, erővel, és 
hirdetik az evangéliumot az utca tömegének. 
Nyelveken szólnak, több ezren megtérnek 
egyetlen prédikáció hatására, egy új közösség 
alapul, megkezdi az egész világot bejáró útját 
a keresztyénség. 

Vajon nem ezt hiányoljuk sokszor mi is az 
életünkből? Vajon nem azért temetkezünk 
bele a munkába vagy a videójátékokba, a fil-
mekbe vagy a könyvekbe, mert keressük az 
életünkből a színességet, az erőt, az áramla-
tot? Mitől lett ilyen más a tanítványok élete? 
Mitől kaptak bátorságot arra, hogy bizonysá-

got tegyenek az üldöztetés, kínzások, börtön 
és halálfélelem ellenére? 

Hisszük, hogy a Szentlélek Úristen az, aki 
képessé tesz minket erre. Ő az, aki velünk van, 
erőssé tesz, vezet. Ő a Pártfogó, a Vigasztaló, 
a Szélzúgás, a Lángnyelv. Ő képes kiégett éle-
tünket megtölteni mennyei tűzzel, hogy olyan 
életet élhessünk, ami hétköznapisága ellenére 

is különleges, mert a Legkülönlegesebbet szol-
gálja.  

Ünnepeljük ezzel a szívvel az idei pünkös-
döt, kérjük így idén is a Szentlélek kiáradását, 
hogy valóban eljusson az örömhír a föld végső 
határáig! 

Dunavarsányi Református  
Egyházközség

AZ ÉLÉNK PÜNKÖSD

Az ember legalább életében egyszer fel-
teszi magának azt a kérdést, hogy 
van-e Isten? Létezik-e valaki, aki fölöt-

tünk áll, lát minket, vigyáz ránk, tanácsot ad. 
Van, aki elhiszi, hogy Isten létezik, van, aki 

hiszi és engedelmeskedik is neki, de sokan 
vannak, akik nem hisznek Őbenne, mert nem 
látják, nem hallják, nem tapasztalják. 

Van sok olyan tudományos tény, amit el-
hiszünk, hogy létezik, de nem látjuk- Ilyen 
például az elektromosság, a mágnesesség. 
Én például a világűrt is nehezen képzelem el, 
hogy van egy nagy sötét semmi és mindez 
olyan óriási, hogy nincs vége, és mi ebben a 

nagy űrben egy Föld nevű bolygón élünk, 
ami kerek és ráadásul forog is. Mégis tudom, 
hogy így van. 

Hogy lehet az, hogy a tudományos dol-
gokat nem érzékeljük az érzékszerveinkkel, 
mégis elfogadjuk, mégis tudjuk, hogy van? 
Pedig nem látjuk, nem halljuk, nem szagol-
juk. Azért fogadjuk el, mert a hatását tapasz-
taljuk, és ezáltal hiszünk a létezésében. 

Istent sem látjuk, halljuk, de tapasztaljuk. 
Hatással van az életünkre. 

Ha valaki nem kapcsolja fel a villanyt, 
nem találkozik az elektromossággal, ha va-
laki nem használ rádiót, mikrohullámú sütőt 

vagy GPS-t, akkor nem fog meggyőződni a 
rádióhullámok és műholdak létezéséről. Ha 
nem szólítjuk meg Istent, nem is fogunk a lé-
tezéséről meggyőződni. De ha kérdezzük, Ő 
válaszolni fog, ha szomorúak vagyunk, meg-
vigasztal, ha az útján járunk, tanácsol, vigyáz 
ránk, erőt ad és a Mennybe visz. Nem látjuk, 
nem halljuk, de jelenlétét, erejét, hatalmát, 
áldását megtapasztalhatjuk. 

Amíg nem próbáltam, én sem hittem. 
Nekem nem volt természetes Isten, mert 
nem úgy neveltek. De egyszer eljött az éle-
temben az a pont, amikor éreztem, hogy Nél-
küle nem megy tovább. Nem láttam a sze-
memmel, nem hallottam a fülemmel, de 
ahogy közeledtem Őhozzá és engedelmes-
kedtem Neki, egyre többet tapasztaltam 
meg Belőle. A szeretetéből, a gondviselésé-
ből, a békességéből. Ma sem látom, hallom, 
de érzem és tapasztalom. Csak rajtad múlik, 
hogy te is megtapasztalhasd. 

Jézus azt mondta az egyik tanítványának 
(János 20:29): „Mivel látsz engem, hiszel? 
Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet

TAPASZTALNI ÉS HINNI

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában  
és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1, 8)



Varsányi múltidéző 
DUNAVARSÁNYI SÍREMLÉKEK

A Dein-Deli család  
síremléke

A Firnigl – Born  
házaspár sírja 

Franz Kronome  
kőkeresztje

Mathias Wagner  
obeliszkje 

Tiringer József  
obeliszkje

A ,,málenkij robotosok" 
emlékoszlopa

Halász Terézia  
kőkeresztje

Hidegföldi Lászlóné  
betonkeresztje 

A szabadtéri keresztek bemutatása után 
jónak és üdvösnek véltem, ha most a 
dunavarsányi temetők síremlékeiről 

írok. Ilyeneket a XII. sz. óta állítottak eleink ha-
lottaik emlékére. Anyaguk változatos. Kezdet-
ben fa, később homok- és mészkő, márvány, 
gránit, fém, majd beton és műkő. A hagyo-
mány szerint a kőlap a halottak visszajárását 
volt hivatott megakadályozni. Ilyesmire a leg-
szegényebbeknek persze sosem tellett... A for-
mák is igen változatosak: szögletes vagy ívelt 
tetejű sztélé, kereszt, csónak vagy szív alak, 
obeliszk, esetleg kopjafa. 

A dunavarsányi temetőkben természete-
sen nem találunk mindenre példát, de azért 
találkozhatunk érdekességekkel. Nagyvarsány 
XIII. századi temetőjének feltárásakor a régé-
szek a sírokon sírjeleket nem találtak, vélhe-
tően fakeresztek lehettek azok. A falu XVIII. 
századi újjászületésekor a német ajkú tele-
pesek Taksonyban temetkeztek, hisz szüleik, 
nagyszüleik onnan költöztek át, és a település 
egyházi, közigazgatási szempontból is Taksony 

külterületeként élte mindennapjait. Mostani 
temetője 1937-ben, a templom megépülése 
évében létesült, az első, akit ide temettek, 
Dein Sebestyén volt. A családi síremlék éke az 
a Gábriel arkangyalt ábrázoló majolikaszobor, 
amelyet 1965-ben a pécsi Zsolnay gyártól vá-
sárolt az unoka, Deli József. Ugyancsak Zsol-
nay majolika volt Firnigl Márton és felesége, 
báró Born Stefánia sírján. Ez domborművön 
Szűz Máriát ábrázolta kétoldalt angyalokkal. 
A '70-es években egy szélvihar ledöntötte, jó-
vátehetetlenül megsérült, ma már új síremlék 
áll a helyén.  

Jellemző az itteni régi sírokra a gót betűs 
német felirat. Ilyet láthatunk többek közt Franz 
Kronome kereszt alakú síremlékén és Mathias 
Wagner fehér márvány obeliszkjén is. Az 1937 
előtt elhaltakat vagy exhumálás után áthozat-
ták taksonyi nyughelyükről a leszármazottak, 
vagy csak a nevüket írták fel az emléktáblára. 
Utóbbi módon jártak el a ,,málenkij robot" tá-
volban elhunyt áldozatainak esetében is. Az ő 
szívszorongató emléküket ezen kívül a német 

nemzetiségi önkormányzat által 1999-ben ál-
lított emlékoszlop őrzi a kisvarsányi áldozatok 
nevével együtt.  

Kisvarsány temetőjében a legrégebbi sírkő 
1914-es feliratú. Halász Terézia kereszt alakú 
síremlékének dátumai szinte jelképesek: 
1848–1916. Hidegföldi Lászlóné betonke-
resztje egyéni, házilagos kivitelezésű, a felira-
tot a még lágy anyagba véste alkotója. Tirin-
ger József '30-as években készült fekete 
márvány obeliszkje egy kiváló családfő emlé-
két őrzi. Ritkaságszámba megy az a kovácsolt-
vas kereszt a régi temetőrészben, melynek fel-
irata a rozsda miatt sajnos már olvashatatlan.  

Modern korunk temetői kőrengetegében 
üde színfolt Csobolyó Miklós fából faragott 
sztéléje, M. Nagy József fafaragó mester alko-
tása, amelynek motívumai a kapitányt és két 
nevezetes lovas túráját, a honfoglaló őseink 
útját és az 1848–49 es szabadságharc színhe-
lyeit bejárót idézik.  

(Fotók: Horváth László, Márki Katalin) 
Kohán József

Csobolyó Miklós  
síremléke

A kovácsoltvas kereszt
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+36306924602

 

Ugráló és légvár 
kölcsönző

# UGRAVARSANY

ugravarsany@gmail.com

Ugrálóvárak és légvárak bérbeadása

Csatlakozz facebook oldalunkhoz, 
nehogy lemaradj 

nyereményjátékunkról 
és akcióinkról

Megtalálsz minket facebookon és 
instagrammon

Ha rögzítéstechnikai eszkö-
zökre vagy ehhez kapcsolódóan 
bármi másra lenne szüksége, 
keresse fel webshopunkat. Az 
árukészlet folyamatosan bőví-
tés alatt van. Az árak kedve-
zőek, győződjön meg róla!

Radnóti Miklós: Június  
Nézz csak körül, most dél van  
és csodát látsz, 
az ég derűs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testű nagy szitakötő. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843
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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 

+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.

Horgásszon helyben a Nagyvarsányi út 138/5. 
Farmer horgász tavon.

Lehet szalonnát sütni, bográcsozni, tárcsán sütni, piknikezni.  
Ugyanitt terem bérelhető 50 fős kisebb esküvőre, szülinapra, 
névnapra, bármire.  
Szállás 8 főre.  
Halak 2 kgtól 20 kgig. 
Telefon: +36/20 553‐2113 
(Nagy Lajosné)

Horgászlehetőség 
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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  
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

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,  
06/70 450-7423 
Egészségház I. em. 
Rendelés: H: 8-12, K: 12-16; Sz: 8-12; Cs: 12-16; P: 8-12 
e-mail: drmetspraxis@gmail.com 
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 06/30 410-2076 
Rendelés: H: 1130-1430; K: 14-17; Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 11-13 
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

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
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