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ÖNKORMÁNYZAT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!Az Árpád utcai általános iskola, óvoda épülete madártávlatból

 Ez idő tájt általában az elmúlt fél év 
eseményeit szoktam értékelni - teszem 
ezt azért, hogy beszámolót kapjanak az 
eddig elvégzett és a folyamatban lévő 
munkákról. Most is elmondhatom, 
hogy a bevételeinkből ebben az évben 
is több olyan feladatot terveztünk be, 
amivel az Önök mindennapjait tesszük 
élhetőbbé, jobbá Dunavarsányban.  

A városban járva több helyen láthatnak 
munkálatokat: van, amelyik utcában 
több méteres árkokat ásnak, van, ahol 
a járda melletti fákat és bokrokat ve-
szik ki és van, ahol több méter magas 
földkupacok akadályozzák az eddig 
megszokott közlekedést. Mindez így 
leírva, de főleg az utunkat akadályozva 
- kellemetlenek lehetnek. DE! Ígérem, 
hogy előbb-utóbb minden visszaáll 
az eredeti állapotba, és megújult, kor-
szerűbb járdákat, utakat, parkolókat 
és szennyvíz-gerinchálózatot vehetnek 
bírtokba. A többféle kellemetlenség 
miatt ismételten kérem a megértésü-
ket és azt, hogy legyenek türelemmel.  

Talán kevésbé okoz kellemetlenséget 
a lakosságnak a Halász Lajosné utcai 
sporttelepen az építkezés, de meg-
növekedhet a jövőben a nagyobb 
szállító járművek forgalma. A TAO 
pályázaton elnyert összegből és ön-
kormányzati támogatásból az öltöző-
épület felújítása is megkezdődött az 
elmúlt hetekben. Nosztalgiával jártuk 
végig utoljára a már kiürített épületet 
a mostani sportvezetőkkel és Szabó 
Csabánéval, akinek a húsz évvel ez-
előtti kitartó és lelkiismeretes munká-
jának volt köszönhető, hogy a sok-sok 
sportolót kiszolgáló ház felépülhetett. 
Bízunk benne, hogy a kivitelező min-
dent elkövet annak érdekében, hogy a 

DTE sportolói minél előbb bírtokba ve-
hessék az új öltözőt. Befejezhetném az 
idei építkezések felsorolását, de még 
vártunk valamire tavaly augusztus óta. 

Július elején végre olvashattuk a 
kormány pályázati eredményhirde-
tésében, hogy önkormányzatunk 62 
millió forintot nyert a Weöres Sándor 
Óvoda (emeletes épület), a Petőfi 
Művelődési Ház és a Gyermekjólé-
ti Szolgálat épületeinek energetikai 
korszerűsítésére, illetve a tetőkön a 
napelemes rendszer kiépítésére. Az 
együttműködési szerződés aláírása 
és a közbeszerzés lefolytatása után 
elkezdődhet a felsorolt intézményi 
épületek energiahatékonyabbá tétele.

Szintén pályázati összeg elnyerésével 
(7 millió forint) és önerő biztosításá-
val tudunk ősztől az úgynevezett ASP 
központhoz csatlakozni. Ez három 
ütemben zajlik, október 1-jével az 
adórendszerhez, jövő év januártól pe-
dig az ASP-rendszer valamennyi szak-
rendszeréhez kötelező lesz. Az ASP az 
önkormányzatoknak egységes felüle-
ten, felhőalapú szolgáltatásként teszi 
elérhetővé a feladataik ellátásához 
szükséges alkalmazásokat, így biztosít-
va az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

A nyári szabadságok időszakában már 
az augusztusi rendezvényünk szerve-
zésén dolgozunk. Az elmúlt két évhez 
hasonlóan az idén is csatlakoztunk a 
Summerfest Nemzetközi Folklórfesz-
tiválhoz, a fellépők színes kavalkádja 
teszi majd maradandó élménnyé az 
augusztus 19-ei estét a dunavarsányi-
ak számára. A műsorban részt vevő or-
szágokról és az egyéb programokról a 
lapban olvashatnak. Ezt a gazdag, mű-
sorokkal teli hétvégét fokozza még az 
az esemény, amelyre a Felvidéki Szalóc 
testvértelepülésről érkeznek hozzánk 
barátaink. Az idén március 15-én volt 
15 éve, hogy az akkori polgármesterek 
kézjegyükkel ellátták a két település 
között az együttműködési megállapo-
dást. Ezt a kapcsolatot szeretnénk még 
szorosabbá és gyümölcsözőbbé tenni 
azzal, hogy három napra városunkban 
fogadjuk és közös programokat szer-
vezve, újra megerősítjük az egymással 
megkötött 15 éves szövetséget. Szin-
tén ennek a hétvégének a kimagasló 
eseménye lesz az államalapítás és az 
államalapító Szent István király em-
lékünnepe. A megemlékezést - most 
először - a képviselő-testület júliusi 
ülésén elnevezett Szent István parkban 
tartjuk meg, ahol a már régen ott álló 
Gizella szobor mellé átkerült a pizzé-
ria udvarából a Szent István emlékkő. 

A még előttünk álló nyári napokra kí-
vánok minden kedves dunavarsányi 
lakosnak jó pihenést és kikapcsolódást. 
Az augusztusi nagyszabású rendezvé-
nyünkre szeretettel hívom mindannyi-
jukat, ünnepeljük meg együtt Szent 
István király, a magyar államalapítás és 
az új kenyér napját!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A 2017. július 11-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai

ÖNKORMÁNYZAT ——  ÖNKORMÁNYZAT

2 0 1 7  j ú n i u s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Szabó János élt 67 évet
Manger Norbert élt 32 évet
Szeder Sándor élt 78 évet
Csomorné Bencsik Beáta élt 68 évet

2 0 1 7  j ú n i u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Simon Tamás - Száger Judit
Stecz Norbert - Tóth Rita Andrea

Dudás Attila - Kántor Sztella
Sós Lajos - Vámos Emese

Molnár András - Bódog Edina
Leskó János - Agárdi Krisztina 

A képviselő-testület előzetesen elfogadta a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a és a 12. melléklete 
szerinti tartalommal elkészült „Dunavarsány Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyve – tervezet” önkor-
mányzati egyeztetési anyagát és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Előzetesen elfogadták a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 22. § és 22/A. § szerinti tartalommal elkészült 
a településkép védelméről szóló önkormányzati ren-
delet-tervezetre vonatkozó önkormányzati egyeztetési 
anyagot és felhatalmazták a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a támogatás folyósítási feltételei-
nek nem teljesülése, a támogatási szerződés határidő-
re történő alá nem írása miatt visszavonta a 96/2017. 
(IV. 18.) számú határozatát.

A Karalyos Sándor részéről felajánlott 831/14 hely-
rajzi számú, kivett saját használatú út ingatlan ingye-
nesen történő átadását elfogadták azzal a feltétellel, 
hogy az utat legkésőbb a Dunavarsány, Epres utca és 
térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsator-
na-hálózat építése során megvalósuló I. számú szeny-
nyvízátemelő műtárgy műszaki átadás-átvételekor 
birtokba kell adni. Felhatalmazták a polgármestert 
a kivett saját használatú út ingatlan ingyenes aján-
dékozásáról szóló megállapodás aláírására, vala-
mint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület módosította a Keve-Kivitelező 
Kft.-vel (2300 Ráckeve, Keszeg sor 1.) kötött, a Duna-
varsány város területén létesített közterületi térfigyelő 
rendszer műszaki üzemeltetési feladatainak ellátására 
vonatkozó Vállalkozási szerződést. A szerződés pénz-
ügyi fedezetét nettó 200.000 forint + ÁFA összegben 
a 2017. évi költségvetés „Város és község szolgálta-
tásai karbantartás” rovat terhére, valamint a hiányzó 
nettó 288.800 forint + ÁFA összeget a „Tartalék keret” 
terhére biztosította. Felhatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírá-
sára és a további szükséges intézkedések megtételére.

A testület 2017. június 15. napjával tudomásul vette 
az Útdoktor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft.-vel 
(2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51.) 2017. feb-
ruár 16-án megkötött "Dunavarsány Város 2017-2019. 
évi útjavítási és útkarbantartási munkái" tárgyú szerző-
dés felmondását. A 36/2017. (II. 14.) számú határoza-
tát 2017. június 15. napjával visszavonta. Utólagosan 
jóváhagyta a műszaki ellenőrzés folyamatosságának 
biztosítása érdekében az Earth Invest Kft. (2367 Újhar-
tyán, Pipacs utca 24.) 2017. június 16. napjával történt 
megbízását a Dunavarsány Város 2017-2019. évi útja-
vítási és útkarbantartási munkáinak műszaki ellenőrzé-
si feladatainak ellátására, a 2017. évben 450.000 forint 
+ ÁFA, összegben a 2017. évi költségvetés "vásárolt 
közszolgáltatás" rovat terhére, a 2018. évben 470.000 
forint + ÁFA összegben a 2018. évi költségvetés terhé-
re, a 2019. évben 490.000 forint + ÁFA összegben, a 
2019. évi költségvetés terhére. Felhatalmazta a polgár-
mestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Tudomásul vették 2017. június 15. napjával az Útdok-
tor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft. "Dunavar-
sány Város 2017. évi útburkolat, járda és csapadékvíz 
elvezető felújítási munkái" tárgyú műszaki ellenőr-
zési feladatainak elvégzésére irányuló ajánlatának 
visszavonását. A 107/2017. (V. 16.) számú határoza-
tának c) pontját nem teljesülés miatt 2017. június 
15. napjával visszavonta a testület és utólagosan 
jóváhagyta a műszaki ellenőrzés folyamatosságának 
biztosítása érdekében az Earth Invest Kft. 2017. júni-
us 16. napjával történő megbízását a Dunavarsány 
Város 2017. évi útburkolat, járda és csapadékvíz 
elvezető felújítási munkáinak műszaki ellenőri fel-
adatainak ellátására nettó 450.000,- forint + ÁFA 
összegben a 2017. évi költségvetés „vásárolt közszol-
gáltatás” rovat terhére. Felhatalmazta a polgármes-
tert a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Dunavarsány 969/32 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágát kivett beépítetlen területről 
kivett közterületté minősítette. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. §-a és a Szabályozási tervlap vonatkozó része

alapján, a 969/32 hrsz-ú ingatlannak a Szent István 
park elnevezést adta. Felhatalmazta a polgármestert, 
a közterület minősítéséhez és elnevezéshez kapcso-
lódó egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület megbízta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft.-t (2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.) a Weöres Sándor Óvoda (2336 Duna-
varsány, Árpád utca 12.) udvarán zárható kerékpár-, 
játék- és hulladéktároló műszaki tartalommal és 
ajánlat alapján történő megépítésével azzal, hogy 
a mérete nem haladhatja meg a nettó 100 m3 tér-
fogatot és a 4,5 m gerincmagasságot. A munkák 
elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi költ-
ségvetés az „Épületek felújítása” rovat terhére nettó 
200.000,- forint + ÁFA összegben, valamint a hiányzó 
nettó 1.485.000,- forint + ÁFA összeget a „Karbantar-
tási, kis javítási szolgáltatás” rovatról való átcsoporto-
sítással biztosította. Felhatalmazta a polgármestert a 
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel a szerződés 
aláírására nettó 1.685.000 forint + ÁFA összegben, va-
lamint a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megbízta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t 
(2025 Visegrád, Mátyás K. u. 4.) a Dunavarsány 04/8 
helyrajzi számú ingatlanon igénybevételi eljárás, 
valamint csereerdősítési eljárás lefolytatásával. Az el-
járások elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi 
költségvetés Tartalék keret terhére 3.900.000 forint + 
ÁFA összegben, és 2.100.000 forint + ÁFA összegben 
a "Karbantartási, kis javítási szolgáltatás" rovat terhé-
re, míg 7.750.000 forint + ÁFA összegben a 2018. 
évi költségvetés terhére biztosította. Felhatalmazta 
a polgármestert a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a szerződés 
aláírására 13.750.000 forint + ÁFA összegben, vala-
mint a további szükséges intézkedések megtételére.

Rendelet:

A képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-
időn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 13/2017. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletét. A rendelet megtekinthető a www.
dunavarsany.hu honlapon.

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK! 

 Örömmel tájékoztatom Önöket egy nyertes pályázatról. Dunavarsány Város Ön-
kormányzata európai uniós forrásra nyújtott be pályázatot középületeinek ener-
giahatékonysági felújítására 2016 augusztusában. A Kormány pozitív döntése 
eredményeképp 62.058.919 forint támogatásban részesül városunk, ennek kö-
szönhetően három közintézményünk energiahatékonysági felújítása valósul meg.

A Weöres Sándor Óvoda Árpád utcai központi épületének homlokzati, lábazati és 
födém-hőszigetelése, 41 homlokzati nyílászárójának cseréje, valamint az épület 
tetejére napelemrendszer telepítése történik meg.

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében szin-
tén homlokzati, lábazati és födém-hőszigetelés történik, ezen kívül napelem-rend-
szer lesz a tetőn. 

A Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár födémének hőszigetelése 
mellett öt homlokzati nyílászáró cseréje, valamint az épület tetejére szerelt nape-
lem-rendszer telepítése is megvalósul.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Az önkormányzatok működéséhez rendkívül fontosak az adóbevételek, ebből a pénzből elsősorban helyi szolgáltatások költségeit fedezi. finanszíroz. Ezekből a bevé-
telekből fejlődik és épül a város, amelyben élnek. Mindezek ellenére évről-évre több millió forintos adóhátralékot halmoznak fel a kötelezettségeiket nem teljesítők. 

Minden évben kétszer, február és augusztus végén, az önkormányzat adóirodája értesítőt küld az adózóknak, amelyben tájékoztatást ad a helyi adókra vonatkozó előírásokról, 
kötelezettségeikről.  Az értesítők egyben felszólítások is az adófizetés teljesítésére vonatkozóan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 145. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján végrehajtható okiratnak minősülnek. Ezen az említett két értesítőn kívül további felszólításokat az adóiroda nem küld. Amint arról az értesítőkben is tájékoztatjuk Önöket, 
késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot számolunk fel. Az éves adó pótlékmentesen két egyenlő részletben, március 16-ig, illetve 
szeptember 15-ig fizethető meg.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy amennyiben fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 145. § (1) bekezdés 
d) pontja, 146. § (4) bekezdés, valamint a 150. § (1), (3) bekezdés alapján, további külön értesítés nélkül, az adóhátralék beszedését önálló bírósági végrehajtónak adjuk át. 
Végrehajtás esetén annak költségei is az adózót terhelik. Gépjármű adóhátralék esetén kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását is, a forgalomba való vissza-
helyezésével kapcsolatos költségek szintén a hátralékos adózót terhelik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési nehézség esetén továbbra is lehetőségük van részletfizetési kérelem benyújtására, ehhez magánszemély esetében csatolni kell a jövedelem-
mel, illetve a kiadásokkal kapcsolatos igazolásokat. Cégek esetében a kérelem mellé az előző évi mérleg benyújtására is szükség van. Kérjük, fizetési nehézség esetén forduljanak 
bizalommal az adóirodában dolgozó munkatársainkhoz, ne várják meg, míg a hátralék beszedése végrehajtási szakaszba kerül, mert ez Önöknek és az önkormányzatnak is 
jelentős plusz költséget és ügyintézést jelent.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS 

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

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.
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BIRTOKVÉDELMI TANULSÁGOK 
TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 Az Epres utca környékét érintő szennyvízbe-
ruházás Dunavarsány vezetése, és az érintett 
területen élő, illetve ingatlannal rendelkező 
polgárok számára is különös jelentőséggel bír. 
Kivitelezői szempontból elmondható, hogy ez 
a minősített érdeklődés és figyelem, a projekt 
előrehaladtával egyre inkább tapasztalható a 
mindennapokban. Egyre több ember érzi fon-
tosnak, hogy a projekttel kapcsolatos kérdéseit 
feltegye, vagy néhány perc erejéig a kivitele-
zési munkálatokat, és a logisztikai/információs 
pontot megtekintse, megkeresse. Örömre ad 
okot, hogy a megkeresések szinte kivétel nél-
kül azt bizonyítják, hogy a vezetés és a lakosság 
ezen fejlesztésre, közös célra, egymásra pedig, 
mint partnerre tekintenek. Eltökélt szándékunk, 
hogy ez a fajta együttműködés a teljes projekt 
ideje alatt megmaradjon és tovább erősödjön. 

A kapcsolattartás különböző csatornáin keresztül 
már számos kérdés és felvetés érkezett a kivite-
lőkhöz. Az alábbiakban 5 olyan gyakran ismételt 
kérdésre adunk választ, amelyről azt gondoljuk, 
hogy az olvasók széles körét érdekelheti. 

1) Mennyibe fog kerülni a jelenleg kiépítés 
alatt álló szennyvízhálózathoz való csatlako-
zás? 

 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban fontos előrebo-
csátani, hogy szoros értelemben nem tartozik 
a kivitelezőkhöz. E döntés meghozatala a beru-
házást megrendelő Önkormányzat hatáskörébe 
tartozik, ugyanakkor – ahogy arról bizonyára 
sokan értesültek – a napokban születtek olyan 
központi döntések, amelyek komoly jelen-
tőséggel bírhatnak e téren. Erre tekintettel, 
amit kivitelezőkként tenni tudunk és meg is 
teszünk az az, hogy ezen kérdések gyakorisá-
gára felhívjuk az Önkormányzat figyelmét, aki 
– amint lehetséges – tájékoztatni fogja Önöket. 

2) Az eddigi tapasztalatok alapján várható-e 
érdemi változás a projekt ütemezése és a be-
fejezés időpontja tekintetében? 

Az effektív munkálatokról elmondható, hogy 
egyelőre minden a tervek szerint alakul. Termé-
szetesen voltak/vannak különböző nehézségek 
és előre nem láthatott egyéni/közösségi felve-
tések-problémák, de – köszönhetően az említett 
együttműködéseknek is – nem merült fel olyan 
akadály, amely a projekt határidőre történő be-
fejezését veszélyeztetné, vagy akár az ütemezés 
érdemi változását eredményezné. 

3) A projekt során megbontott utak, mikor ke-
rülnek helyreállításra?  

Ahogy azt korábban is hangsúlyoztuk, célunk 
és kötelezettségünk, hogy a projekt lezárásának 
részeként a közutak minőségét olyan szintre ál-
lítsuk vissza, amilyen a fejlesztést megelőzően 
volt. A gyakorlatban ez az esetek többségében 2 
lépcsőben fog történi. A csövek lefektetését kö-
vetően a csatornázott szakaszok – lehetőség sze-
rint – azonnal feltöltésre kerülnek úgy, hogy az 
utak rendeltetésszerű használatra alkalmasak 
legyenek. Az út/útburkolat végleges helyreállí-
tása egy rehabilitációs/tesztelési időszak után, 
a jelenlegi ütemezési terv szerint legkésőbb 
2018. május 31. napjáig fog megvalósulni. 
Továbbra is arra törekszünk, hogy az utakon az 
épített csatorna szakaszok a lehető legrövidebb 
ideig legyenek megnyitva, mindazonáltal 
hangsúlyozzuk, hogy amennyiben bármilyen 
oknál fogva egy szakaszon ezt mégsem tudjuk 
megoldani, akkor ezt az Önök biztonsága érde-
kében jól láthatóan, a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően fogjuk jelezni (táblák, elkerítés).

4) Mi az oka annak, hogy olyan területekre 
is kiterjed a szennyvízhálózat fejlesztés, ahol 
még nincs vezetékes víz? 

A szennyvíz- és az ivóvízhálózat bővítése nem 
párhuzamosan történik. Jelen projekt tárgyát 
kizárólag a szennyvízhálózat korszerűsítése 
és bővítése képezi. E projekt földrajzi kiter-
jedését alapvetően a műszaki elvárások, az 
ésszerűség, a környék fejlődésének várható 
üteme, és a költséghatékonyság határoz-
ta meg. Elmondható ugyanakkor, hogy az 
ivóvízhálózat kiépítése meglehetősen egy-
szerűbb és kevésbé költséges művelet, így 
várhatóan az ívóvíz ellátottság hamarosan 
„felzárkózik” az érintett településrészeken. 

5) Lehetséges-e az ingatlan tulajdonosa által 
az ingatlanon kívül (az utca területén) megé-
pített tisztító (csatlakozó) idomokon keresztül 
rákapcsolódni a szennyvízhálózatra?

A kivitelezés alatt álló hálózat jövőbeli üzemel-
tetőjének határozott álláspontja szerint jogsza-
bályi előírás az, hogy a „házi” tisztítóidomokat 
az adott ingatlan területén belül kell kialakítani 
és üzemeltetni. Erre tekintettel nincsen lehető-
ség arra, hogy az ingatlanon kívül megépített 
idomok csatlakozási pontként szolgáljanak.  

Továbbra is bíztatjuk Önöket, hogy a projekttel 
kapcsolatban forduljanak hozzánk bizalommal. 
A nyári időszakra minden Tisztelt Dunavarsányi 
Polgárnak kellemes programokat és feltöltődést 
kíván a 

DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság.

A LAKOSOK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN  
LÉPHETNEK KAPCSOLATBA A KIVITELEZŐKKEL: 

» Információs pont:  
2336 Dunavarsány, Epres utca HRSZ 845.

» Nyitvatartás: H-P 7-9 óráig és 16-18 óráig. 
» Információs vonal: +36-70-253-3298

» E-mail: dunavarsany2017konzorcium@gmail.com

 Az idén áprilisban hat település – Dunavarsány, Majoshá-
za, Dunaharaszti, Taksony,  Délegyháza, és egy ezen körön 
kívül eső város, Sopron birtokvédelmi ügyeire vonatkozóan 
végeztünk felmérést. A vizsgált időszak az elmúlt két év. A 
kutatás célja az volt, hogy rávilágítsunk Dunavarsány és kör-
nyéke tipikus birtokvédelmi ügyeire. Gondolhatjuk-e, hogy 
miután ezen települések egyazon megye ugyanazon részén 
helyezkednek el, a lakosainak birtokvédelmi problémái, 
amelyek tipikus személyközi súrlódások, szintén hasonló-
ak? Vajon, miután a birtokvédelemben tipikusan emberek 
közötti, az együttélésből származó konfliktusok válnak ügy-
gyé, feltételezhető-e, hogy annak függvényében nő vagy 
csökken a birtokvédelmi ügyek száma, hogy mekkora a te-
lepülés területe, és ehhez képest hány lakossal rendelkezik? 
Állíthatjuk-e, hogy minél kisebb területen minél többen 
élnek, annál inkább nő a súrlódás, a konfliktus kialakulá-
sának esélye? Vajon, az ezen régiótól távolabb eső Sopron 
városában hogyan alakulnak a birtokvédelmi súrlódások?

Dunavarsány városa nagyjából 23 négyzetkilométeres 
település kb. 7000 lakossal. Majosháza Község nagyjá-
ból 11 négyzetkilométeren terül el, lakosainak száma kb. 
1400, a két települést a Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatal intézménye köti össze, ennek vezetője, a jegyző 
birtokvédelmi hatóságként jár el mindkét településen. 

Dunaharaszti városa nagyjából 29 négyzetkilométeres 
település kb. 20 000 lakossal. Területe alig haladja meg 
Dunavarsányét, de csaknem háromszor annyi lakosa van.
Taksony nagyközség nagyjából 20 négyzetkilométer nagy-
ságú település, lakosainak száma kb. 6400.  Délegyháza 
község nagyjából 25 négyzetkilométeren fekszik, lakosa-
inak száma kb. 4000. Sopron több, mint 68 000 lakossal 
rendelkezik, területe meghaladja a 200 négyzetkilomé-
tert. A vizsgált régión kívül, két megyén túl helyezkedik el.

A vizsgált települések közül tehát Dunavarsány, Dunaharaszti 
és Taksony nagyságrendileg hasonló kiterjedésű területtel s 
hasonló népességgel rendelkezik. A térségben Dunaharaszti 
népességszáma kiugró, Majosháza mind területileg, mind 
népességszámilag csaknem a felével kevesebb, mint a töb-
bi. Sopron területileg, lakosságszámban is jóval felülmúlja a 
vizsgált régiót. 

Miért érdekes ez? Amennyiben a terület nagyságából, vala-
mint a lakosok számából indulunk ki, ezen számok összeve-
tésével feltételezhető, hogy a legtöbb birtokvédelmi ügy Du-
naharasztiban keletkezik, majd Dunavarsányban, Taksonyban, 
nem sokkal utána jön Délegyháza, végül Majosháza. Termé-
szetesen e feltételezés figyelmen kívül hagyja, hogy a lakosok 
hogyan oszlanak el az adott településen, és a szubjektív té-
nyezőket is (pl. bürokratikus út igénybevételének hajlama az 
egyes emberekben). Feltételezhetjük, hogy Sopron ügyeinek 
száma jóval lekörözi a Dunaharasztiban az eljárások számát.

Dunavarsányban és Majosházán 2015-ben kevés birtokvé-
delmi eljárás volt. Dunavarsányban négy, Majosházán három 
konfliktusból alakult eljárás. Ezen ügyek tipikus szomszédjo-
gi vitás esetek voltak (pl. szomszédba átnyúló sövény, a fák 
ágai). 2016-ban Majosházán négy birtokvédelmi eljárást 
folytattunk le. Dunavarsányban megnőtt az eljárások száma: 
tíz birtokvédelmi nézeteltérés alakult eljárássá, amely ügyek 
fele bérleti jogviszonyból kinőtt konfliktus, ezek során bér-
beadó követett el birtokháborítást bérlő ellen, hogy ezzel 
űzze el a bérlőt az ingatlanból. Az ügyek másik fele tipikus 
szomszédjogi jogviszony és családi együttélésből fakadó 
probléma (jellemző, hogy válófélben lévő, de még együtt 
élő felek összeférhetetlensége birtokháborítást eredményez). 

Az elmúlt két évben több esetben megállapítható volt, hogy a 
kérdéses ingatlan, ahonnan panaszost kizárták, a panaszos és 
a panaszolt közös birtoka, ami azt jelenti, hogy annak birtok-
lásából nem zárható ki az egyik fél sem: „közös birtok esetén 
a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti”.

Majosházán négy szomszédjogi vitából alakult birtokvédelmi 
eljárás. Összességében a polgármesteri hivatalba érkező, bir-
tokvédelemmel kapcsolatos panaszok harmada marad jegyzői 
birtokvédelmi eljárásban, a többi bírósági úton, vagy egyéb 
hatósági úton oldható meg. Előbbi esetben, mert a birtoksé-
relem több, mint egy éve fennáll, vagy jogkérdés elbírálását, 
pl. szerződés vagy annak felmondásának érvényességének 
megállapítását kérelmezik a felek, az utóbbi eset pedig tipiku-
san állattartással kapcsolatos panaszok körében fordul elő. Ta-
pasztalataink szerint miként a fejfájás sokszor csak tünet és a 
szervezet gyógyításával megszűnik, úgy viszonyul egymáshoz 
a birtokvédelmi panasz, mint tünet, és az állatvédelmi problé-
ma, mint a tünetet kiváltó betegség. Gyakran szembesülünk 
azzal is, hogy a köztudatban a birtokvédelmet milyen titokza-
tosság lengi körül, a pontos fogalmát kevesen ismerik, és mint 
egyfajta jolly jokert tartják számon. Sokan csak a polgármes-
teri hivatalban a sorszám kihúzását követően szembesülnek 
a birtokvédelem rendszerével, akadályaival és feltételeivel. 
Sokan összekeverik a birtokvédelmet a tulajdonvédelemmel.

Dunaharasztiban sem kevés az eljárás: évente 8-10. Tak-
sonyban 5-6 birtokvédelmi eljárást folytatnak le évente, 
ugyanakkor ezeken a településeken is jellemző, hogy a bir-
tokvédelmi panaszoknak csak a fele jut el a birtokvédelmi 
eljárás szakaszába. Taksonyban ezen eljárásoknak szinte 
összessége szomszédjogi vitából ered: átnyúló növényzet 
jogosulatlan levágása, telekhatáron elhelyezett ingóságok 
akadályozzák a karbantartást, a kerítéshez rögzített felépít-
mény és egyéb ingóságok, a locsolórendszer rossz beállítása; 
az állattartás közvetlenül a telekhatár mellett akadályozza 
a rendeltetésszerű használatot. Dunaharasztin kevésbé 
jelentős a szomszédok közötti konfliktus, itt az esetek fele 
használati jogok megsértése, elbirtoklással kapcsolatos 
probléma, erős hanghatások, bérleti jogviszonyból származó 
vagy együttélési konfliktus. Érdekes, hogy Taksonyban csak 
egy bérleti jogviszonyból és csak egy együttélési konflik-
tusból alakult birtokvédelem, és egy állattartási ügyben 
merült fel birtokvédelem (szagártalmakkal kapcsolatosan).

Az ezeknél a településeknél jóval több lakossal rendelkező 
Sopron városában jóval több birtokvédelmi eljárást folytattak 
le: 2015-ben közel 30-at, ugyanakkor a birtokvédelemmel 
kapcsolatos panaszok száma e számnak a duplája, 2016-ban 
több, mint 40 eljárást, s közel 60 panaszból alakult birtokvé-
delmi eljárás. 2015-ben a lefolytatott birtokvédelmi eljárások 
fele, 2016-ban több, mint a háromnegyede szomszédjogi bir-
tokvita. Egyéb birtokvédelmi konfliktusként megjelenő viták: 
építési területnek számító ingatlan birtokba vétele, földterü-
let jogcím nélküli bevetése és használata, bérleti jogviszony-
ból származó jogvita, zárcserét követően kulcs biztosításának 
elmulasztása a tulajdonjoggal rendelkező személy részére, la-
kás jogcím nélküli birtokba vétele, távközlési kábel engedély 
nélküli bevezetése a szolgáltató által, közműszolgáltató által 
engedély nélkül végzett földmunkálatok, garázs birtokbavéte-
le a zár feltörésével a felek között fennálló tulajdonjogi vita mi-
att. A lakásokban sokszor az egészségesnél több ember lakik, 
már-már munkásszálló jelleggel és zavarják a lakókörnyezetet.

Lássuk hogyan alakul az egyes településeken a benyújtott 
birtokvédelmi kérelmek sorsa! Dunavarsányban jellemző, 
hogy a szomszédjogi panaszok, amelyek többnyire átnyúló 
sövények, átnyúló faágak, közösen használt helyiségekben 

történő birtokháborítás (pl. közös területen történő parko-
lás és ezzel a másik birtokos közlekedésének akadályozása) 
miatt merültek fel, jegyzői birtokvédelmet kaptak. Ezen 
ügyekben a szomszédos ingatlan birtoklásának szükség-
telen zavarását jellemzően az átnövő növényzet idézte elő. 

Dunavarsányban a bérleti jogviszonyból származó bérlői 
panaszok is szinte 100 %-ban birtokvédelmet nyertek: a bér-
beadó nem zárhatja el a vizet, a gázt, nem zárhatja ki a bérle-
ményből a bérlőt önhatalmúlag. Az ügyek negyedében szü-
letett elutasító határozat, az elutasítást többségében az egy 
éven túliság, illetve a bizonyítottság hiánya eredményezte. 

Dunavarsányhoz hasonló képet tud felmutatni Délegyháza, 
ahol elutasító döntés nem született az elmúlt két évben, to-
vábbá Taksony is, ahol 2016-ban kizárólag helytadó határozat 
született és 2015-ben is csak két elutasító döntést hoztak. 

Érdekes, hogy az előbbieknél jóval több lakossal rendelkező 
Dunaharaszti a kérelmek 80-90 %-át elutasította, jellemzően 
a szomszédjogi panaszokat. Sopronban szintén sok kérelmet 
utasítottak el, főként szomszédjogi kérelmeket. Sopronban az 
elutasító döntések legalább 50 %-a abból ered, hogy a pana-
szos nem tud elegendő bizonyítékot szolgáltatni a megalapo-
zott döntéshez. Nem igazán akarják elfogadni és tudomásul 
venni, hogy a jegyzőnek nincs tényállás tisztázási kötelezett-
sége, sem nyomozási kötelezettsége. Szomszédviták eseté-
ben az is gyakori itt, hogy a birtoksértő állapot már több mint 
1 éve fennállt, de a türelem csak ezt követően fogyott el és a 
panaszosok későn fordultak a jegyzőhöz. Amikor az érdeklő-
désre a hatóság jelzi, hogy már nincs hatásköre, akkor a kérel-
met úgy adják be, mintha csak pár hónapja állna fenn a zava-
rás, az eljárás során nyer bizonyosságot az egy éven túliság.

Milyen a birtokvédelmi határozatok elfogadottsága az egyes 
településeken? Az elmúlt két évben Majosházán nem jutott 
el egy ügy sem bírósági szakba. Dunavarsányban össze-
sen egy, bérleti jogviszonyból származó jogvitával érintett 
birtokvédelmi ügy került bírósági szakba, ez jelenleg is fo-
lyamatban van. Dunaharasztin és Délegyházán is egyetlen 
ügy került bírósági szakba. Sopronban évente 5-8 határozat 
került fel bírósági szakba, az ottani ügyek nagy mennyi-
ségét figyelembe véve, ez a szám nem mondható jelen-
tősnek. A felkerült ügyekben a bíróság még nem döntött. 

Összességében elmondható, hogy mindegyik települé-
sen megjelennek a tipikus szomszédjogi súrlódások, ami 
mellett jelentősnek a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos 
birtokvédelmi jogviták, ezen túl pedig jellemzőek a közös 
helyiségek használatával kapcsolatos konfliktusok. Sopron 
városában a többi településhez viszonyított hatalmas terü-
letének és lakosságszámának megfelelően több a birtok-
védelmi konfliktus, s ezek különbözősége is jelentősebb.

Mindegyik vizsgált településen jellemző, hogy sokszor 
olyan esetben kértek birtokvédelmet, ahol a panasz egyéb 
jogi úton orvosolható (pl. elhanyagolt ingatlanok rendbe-
tétele), illetőleg ahol már több éve fennálló vitás állapotok 
rendezésére jegyzői úton már nincs lehetőség. Vannak, akik 
a jegyzői birtokvédelmet félreértelmezve azt remélik, hogy 
a sok éve zajló pereskedést jegyzői határozattal zárhatják le. 

dr. Nagy Csilla
birtokvédelmi előadó

T Á J É K O Z T A T Á S

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében legkésőbb 2017. október 1. napjáig meg kell 
alkotnia a településképi rendeletét. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyvét. A fentieknek 
megfelelően elkészült Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyv tervezete és Dunavarsány településképe védelméről szóló rendelet tervezete. Az elkészült egyeztetési 
és véleményezési anyaggal kapcsolatban szeretnénk kikérni a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak 
(vallási közösségek) véleményét, ezért 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2017. augusztus 8-án — kedden — 14.00–15.00 óra között 

a Városháza Dísztermében (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.).

A lakossági fórumot követően 2017. augusztus 16. napjáig a témával kapcsolatban a lakosság és az egyeztetésben részt venni kívánó partnerek észrevételeket és javaslatokat 
tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnak (2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.) címzett postai levélben, vagy a 
foepitesz@dunavarsany.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. Dunavarsány Város Önkormányzata – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a mun-
kaközi tájékoztatás szakasz további szöveges anyagát 2017. augusztus 2 -ig közzéteszi a közterületi hirdetőfelületeken, valamint a www. dunavarsany.hu honlapon, a 
főmenüben, a Partnerségi egyeztetés címszó alatt.

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és 
szentjei augusztusban

Augusztus 4.: Vianney Szent János Mária áldozópap. Lyon mellett született 
1786-ban, a francia forradalom idején élte gyermekéveit. 1815-ben szen-
telték pappá. Ars plébánosa lett, önmegtagadó, áldozatos életet élt. A falu 
életét megváltoztatta. Sokan keresték fel gyóntatószékében és hallgatták 
prédikációit. Az imádság jelentőségére így tanította híveit: „Valahányszor 
eljövünk a templomba, ne tudjuk, hogy mit tegyünk itt, vagy mit kérjünk. 
Vannak, akik így szólnak a Jóistenhez - Csak egy-két szavam lenne hozzád és 
máris tovább megyek.” Az imádság kitágítja a szíveteket 1859-ben költözött 
az örök hazába. XVI. Benedek pápa halálának 150. évfordulója alkalmából 
ezt az esztendőt a papok évének nyilvánította. 2009. június 19-én, Jézus 
Szíve ünnepén nyitotta meg, katekézisében a Szentatya az arsi plébánost 
idézte: „A jó pásztor Isten szíve szerint jó pásztor, amit Isten adhat egy plé-
bániának.” A feladat nagyságával felsóhajt a pápa: „Ó milyen nagy a pap-
ság! Ha megértené, meghalna. Isten maga engedelmeskedik neki. A pap 
kimond két szót és a mi Urunk leszáll a mennyből és egy kis ostyába rejtezik.”

Augusztus 5.: Havas Boldogasszony, Szűz Mária római főtemplomá-
nak felszentelése. A legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik vissza. 
Egy János nevű patrícius és Lieberius pápa álmukban utasítást kaptak, 
hogy ott építsenek templomot Rómában a Boldogságos Szűz Mária tisz-
teletére, ahol másnap havat találnak. Ez augusztusban történt. Innen 
az augusztus 5-i ünnep - Havas Szűz Mária. Valószínű azonban, hogy az 
efezusi Zsinat emlékére épült templom (431), a templom címében hir-
dette Mária istenanyaságának dogmáját. III. Sixtus pápa az eretneksé-
gekkel szemben engesztelésül újjáépíttette és csodálatos mozaikokkal 
ékesítette. Jelentőségének hangsúlyozásául adta neki a Santa Maria 
Maggiore nevet. Mozaikjain és freskóin az Istenanya méltóságteljes áb-
rázolásai láthatók. A főoltár alatt a betlehemi jászol maradványait őrzik.

Augusztus 6.: Urunk színeváltozása. A csodálatos titkot, Urunk istenségét 
ragyogtatja fel. Péter apostol (2Pét. 1,16-19) levelében olvashatunk erről 
valamit. A liturgikus évnek megfelelően olvashatunk a három szinoptikus 
evangéliumában. III. Kallixtusz pápa a török elleni győzelem emlékére 
az egész egyházra terjesztette ki. Keresztény életünkben való jelentősé-
ge a prefációban hangzik el. Nagy Szent Leó egyik beszédében hangzik 
el: „Önmagában, mint az Egyház fejében mutassa meg a dicsőségnek 
azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét.”

Augusztus 15.: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony). XII. Piusz 
pápa apostoli rendelkezésében így fogalmazza meg az Egyház ősi hitét: 
„Szűz Mária kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a 
sírban való romlástól és - szent Fiához hasonlóan - legyőzte a halált, testével 
és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkéva-
lóság halhatatlan Királyának jobbján, mint Királynő tündököl.”

Augusztus 20.: Szent István király, Magyarország fővédője. Esztergomban 
969. körül született. Szent Adalbert keresztelte meg. 1000-ben Magyaror-
szág királyává koronázták. Országalapító király, megalkotta a törvényeket. 
Megszervezte az egyházi életet, szerzeteseket hívott az országba, rendezte 
a magyarság életét. Példás családi élete, a magyar családok példaképe. 
Intelmek megírásával Imrét fiát készítette elő az uralkodásra. Imre her-
ceg egy szerencsétlen vadászat alkalmával elhunyt. Nem esett kétségbe 
a nehéz helyzetben sem, halála előtt országát felajánlotta a Boldogságos 
Szűzanya oltalmába. 1038. augusztus 15-én halt meg. Székesfehérváron 
temették el. 1083-ban történt szentté avatása. Ezen a napon Szent Jobb 
körmenettel is emlékezik a magyar Egyház országalapító szent királyunkra.

Augusztus 27.: Szent Mónika. Szent Ágoston édesanyja, Vallomások 
című művéből ismerjük Mónika életét. Hitében erős asszony, sokat 
imádkozott fiáért. 1987-ben az édesanyák egy csoportja Spanyolor-
szágban, Madrid városában közösséget alapított, ahol imádsággal kérik 
gyermekeik életét. Szent Mónika közösség Magyarországon is alakult, 
Vácott 2008. május 17-én tartottak egész napos lelki találkozót. A mi 
Egyházközségünkben Nagyvarsányon minden szentmise előtt a hívek 
közösen imádkoznak gyermekeikért és kérik Szent Mónika közbejárását.

Józsa Sándorné
hitoktató

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából az alábbi  
verset közöljük:

Illyés Gyula:
A REFORMÁCIÓ GENFI EMLÉKMŰVE ELŐTT 

1955
 

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk előtt.

Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!...
Hátrálnom kellett közelükből: mindet
nem fogta össze csak messzibb tekintet.
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig
s lelkemben is hűs tárgyilagosságig.

S most mintha ők
álltak volna kaszárnya-számadáson
az én szemem előtt,
feszesen-katonásan
kilépvén éppen akkor
a hátterül kapott nagy szikla-falból
s abból a másik, épp oly teli tömbből,
a mögéjük kövesedett időből.

 Addig jöhettek, maguk is meredt
kövek a napfénybe, hol nem lehet
szavuk már. Szavuk immár csak a tett,
mely idővel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázz-ban állók, szóljatok!

Vagy előbb én beszélhetek?
Kik ott álltatok, „nem tehetve másképp”,
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen,
mert a langyosat kiköpi az Isten,
kik után tárgyként maradt fönn a szándék,
mennyi az igazság még öklötökben,
mely négy százada oly nagy esküt markolt,
mely kőbe s öröklétbe görcsösödten
tartja ma is a bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes
dühével törtetek, a cél, ahogy
elértétek?

Ti kérditek?
S ha nem lesz
örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.

Álltatok égve az Úr igazától;
állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor;
aztán dönteni kezdett ezredegyszer
az ész helyett a fegyver
s a láng.

Hogy várja örök üdv a lelket:
rángtak milliószám kínban a testek
csatamezőn, bitófán, vérpadon,
karón, keréken, meg a fájdalom-
szerzés új mestergépein; növesztett
egymással szemben erdőnyi keresztet
Jézus példája, végig Európán;
égtek, hogy égjen itt a kép s a „bálvány”,
ott a „csalárd könyv” – városok és falvak,
hol újra emberhúst faltak a félvad
zsoldosok, eladdig míg tűz a tűzzel,
nem állt egymással szemben bűn a bűnnel,
eladdig, míg nem jött – a győzelem?
Az idő. Okosan, türelmesen
s némi humorral.

NYÁRI VIHAROK

 Nyár derekán vagyunk, amikor a hősé-
get gyakran nagy viharok törik meg. Né-
zem a fákat, a természetet, hogy milyen 
hihetetlen erővel állnak ellen a szélroha-
moknak, a villámlásnak. Az jut eszembe, 
hogy az ő viharállóságuk jó példa arra, 
hogy hogyan lehet kibírni az élet viharait.

A fák kiállják a vihart, mert Isten úgy al-
kotta meg őket, hogy a gyökereikkel az 
éltető nedvek felszívása mellett kapasz-
kodni is tudjanak a stabil földbe, sziklá-
ba. Ahogy Isten megalkotott téged, úgy 
a te életed is kiállja a viharokat. Ő úgy al-
kotott meg, hogy a vele való kapcsolatod 
és a benne való hited, mint gyökerek, 
képesek Őtőle felszívni a lelki életed-
hez szükséges tápanyagot és képesek 
erősen kapaszkodni, aggódás nélkül, 
stabilan, békességben tartani téged az 
élet viharaiban is. („Szerelmesének az Úr 
álmában is ad eleget.” Zsoltárok 127:2)

Úgy érzed, hogy sokkal nagyobbak a vi-
harok, mint amit képes vagy elviselni? 
Adott a megoldás, használd a gyökerei-
det, ne hagyd, hogy használaton kívüli-
ként elszáradjanak! Fordulj Istenhez, be-
szélgess vele, figyelj rá, hogy Ő mit mond 
neked, ragaszkodj hozzá és engedelmes-
kedj neki. Ő „kicserél” téged és a vele 
való kapcsolat során feltölt téged erővel.

Az utóbbi időben a környezetünkben 
tapasztalható időjárási viharok sokkal 
durvábbak, mint korábban. Isten a szá-
munkra a Bibliában előre jelzi, hogy az 
„utolsó idők”-et többek között ez is jel-
lemzi. Nincs tehát idő arra, hogy évekig 
halogasd, hogy élsz-e a lehetőséggel és 
elfogadod-e a Jézus általi váltságot. Tedd 
meg mihamarabb!

Mihály Zoltán
baptista gyülekezet

„Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek  
mindnyájan, akik várjátok az Urat!” (Zsoltárok 31:25)

KÖZÉRDEKŰ ——  ÚTRAVALÓ

A kétféle had
és hit várai szemközt állanak
ma is, az én hazámban is:
a zordon fehér-falú s arany-cifrázta templom
vén tornyai még ágyúként vitáznak
minden beharangozáskor, vasárnap
papjaik bent még ősimód dörögnek,
de kijövet az utcán átköszönnek
s ujjon mutatják, hogy hány órakor
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor
s egy kis ital.

Szép. Magam is helyeslem;
ha pap vagyok, magam is így cselekszem:
 „értsük meg egymást!”
De nem volt nagy ár
mégis a harminc évi döghalál,
d’Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája,
fél Németország, a ketté törött
Európa s hogy itt volt a török
százötven évig és a mi hazánk... -
Ez lett a „győzelem”! Ezt küldte ránk
Isten azzal, hogy „napként kimutatta”:
nem érte folyt a harc, hanem miatta;
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövő:
mert volt-e vajon győztes, kit nem ő
rendelt eleve győzni?

Győztetek.
Maga a Sátán győzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem előre.
Törlődjetek be kőbe és időbe.

Elveszett – eleve! – a harc!
mondtam keményen, mint aki magára
támad először is az igazával;
majd:
Megbuktatok! A haddal simára
törölt kontinens – e fekete tábla -
közepére mi iratott eredmény?
Egy betű, egy már tréfának sem új
buta betű s az is csak magyarul:
mért több a keresztyén, mint a keresztény?
Értelmet annyi millió halott
véréből ennyit párolhattatok,
midőn – feledve, kinek mi a dolga -
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
a Föladatba, mely épp a kötés
kibogozásával szép és merész.
Ez az „eredmény”!

És ha – ez se volna?!
– kondult bennem is, ahogy várható volt,

a tulsó torony az innen valóra
(és attól fogva mind a kettő bongott)
s kelt ezredszer is – alig finomodva -
bennem a két ős ádáz szó-birokra:
a mindig úrhitű tolnai pásztor
s a csupa dac sárréti prédikátor.
Mert mi szorította kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szótlan
„hal el a hit” a „római mocsokban”?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a „tiarás templom-kufár” vezette,
ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül
s – ha úgy fordul, hát reménytelenül,
de csak annál szebb önfeláldozásképp -
odavágja, hogy „nem tehettem másképp!”,
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad
a kín, a vér, akkor nincs áldozat,
nincs – inkvizició?!

Ha - bár „hiába” -
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
írást-imát se tudó hajdui,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?
Nem hiszem.

Vagy mást mondok: szobádban volna villany,
ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?
Hol kezdődött, hogy atomerő is van
S holnap rakétán repülsz ki az űrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya -
sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő „hiába”!
Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot -
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

Álltam némán, hírhozó katonájuk,
már azt forgatva, hogy én mit kapok,
nem is őtőlük magyarázatot:
a tettektől, melyek – akár a gyermek -
magukért csak felnőttsorban felelnek.
Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp:
volt bárkié a szándék,
maga az Isten se tudhatta másképp.

A Reformáció Emlékműve Genfben

Cím 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.
E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

E-mail kormanyablak.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon 1818 (0-24 órában elérhető)
Fax 24/887-460; 24/887-470

Hétfő: 07:00 ‒ 17:00
Kedd: 08:00 ‒ 18:00
Szerda: 08:00 ‒ 20:00
Csütörtök: 08:00 ‒ 18:00 
Péntek: 08:00 – 16:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Szerda: 08:00 – 12:00, 12:30 - 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-500,(24) 887-440
Fax (24) 887-405

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 - 16:00
Szerda: 12:30 – 18:00
Péntek: 08:00 – 12:00

E-mail nepegeszsegugy.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-440 - (24) 887-500
Fax (24) 887-405

Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 9.30-15.00

E-mail foglalkoztatas.szigetszenmtiklos@pest.gov.hu
Telefon (24) 887-440 - (24) 887-500
Fax (24) 887-405

Hétfő: 8:00 - 14:00, Szerda: 8:00 - 16:00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.00 - 12.00

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Félfogadás

Félfogadás

Félfogadás

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály

Félfogadás

Félfogadás

Félfogadás

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL OSZTÁLYAINAK  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE



1 0 1 1—  ESEMÉNYEK ESEMÉNYEK —

 Most, a nyár derekán, amikor az iskola apra-
ja-nagyja az örömteli vakációt élvezi, letette a kö-
telesség terheit, én a mögöttünk álló tanévet ér-
tékelem s közben már a jövő tanévet tervezem…
Az eredményeink azt mutatják, hogy a célok 
megvalósulásának továbbra is záloga a közös 
akarat, az egységes és működőképes nevelési 
rendszer, amelyet magunk alakítottunk ki a helyi 
igényeknek és lehetőségeknek a figyelembe-
vételével, az a pedagógiai gyakorlat, amelyeket 
a társadalmi környezet már ismer és elfogad.

A nehézségek ellenére úgy érzékelem, nem 
csak az iskolai közösség számára, hanem a vá-
ros lakóinak is fontosak és számítanak az isko-
lánkat meghatározó hagyományok, az íratlan, 
a mindennapokat jellemző magatartásformák, 
a munkavégzés, az együttműködés, a kapcso-
lattartás ritmusa, az intézmény külső jegyei 
és tárgyi körülményei. Ugyancsak fontosak az 
olyan nem minden napi eredmények, mint az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése. 

AZ ISKOLÁRÓL VAKÁCIÓ IDEJÉN

Fontosak és elismerésre méltóak a kötelezőn túli 
feladatvállalásaink, amelyekkel a valódi válasz-
tás lehetőségét kínáljuk az itt lakó családoknak.

Az elmúlt tanévben a négy épületben 707 
gyermek és 60 felnőtt élte a mindennapjait. A 
tanulóinknak egyik része nemzetiségi német 
nyelvet tanult, a másik pedig emelt szintű testne-
velést, amely a kajak-kenu és a kézilabda sport-
ágakban, valamint a Bejárható Magyarország 
Ökoturisztikai Program keretében zajlott. Első 
idegen nyelvként az angollal ismerkedhettek 
meg a diákok és lehetőség volt a japán nyelv 
tanulására is. Második tanéve volt oktatásunk 
fontos része a nagysikerű Sakkpalota Program.

A sajátos nevelési igényű gyermekek in-
tegrált és elkülönített nevelése egyaránt 
gyakorlat nálunk. Ez utóbbi csoportok loká-
lisan nem különültek el, sőt az integráció le-
hetőségét magában hordozta a működésünk. 
Pedagógiai tevékenységünk két sarokpontja a 
hátránykompenzáció és a tehetséggondozás volt.

Iskolánk ökoiskola, falai között szép hagyományai 
vannak a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 
tevékenységeknek, s ezt az elmúlt tanévben a 
tankert kialakításával gazdagítottuk. Az intéz-
mény a környék iskolái között rangos helyet fog-
lal el, s ezt szeretnénk továbbra is megőrizni.

A számvetés közepette egyrészt búcsúzom az 
elmúlt, sok derűt és legalább annyi borút hozó 
tanévétől, megköszönve mindenkinek az erköl-
csi és anyagi támogatását, pártfogását. Másrészt 
a jövő feladatai elé nézek, s gyűjtöm az erőt, a 
lendületet a folytatáshoz. Ebben nagy segítség 
egy olyan tanár írásait olvasgatni, mint Jele-
nits István piarista szerzetes: „Higyjük el, hogy 
a nevelő a személyével nevel, ezért ügyetlen 
körülmények között is tud mindennapos cso-
dát tenni. Rozoga hajón is lehet fontos szere-
pe valakinek. Nem kis kihívás a mai világban 
a gyerekek elé állni, de a személyes jelenlét és 
annak alakító ereje minden korban élethivatás.”
     

Vas Zoltánné  
igazgató

8.a
Osztályfőnök: Verebély Andrea

Apró Zsófia   
Darvas Márton Lóránd 
Deutsch Vanessza  
Drócsa Réka  
Eiben Ottó   
Facsar Gergely Attila 
Farkas Hajnalka  
Fejes Barbara Vivien 
Fejes Nóra   
Gál Ágnes Krisztina  
Garamvölgyi Zsanett Andrea
Gartner Lívia  
Havasi Napsugár Noémi 
Horváth Eszter Ilona 
Józsa Petra   
Majorán Patrik György 
Margetin Zsófia  
Mohácsi Dorottya Tünde 
Molnár Viktória  
Paskó Patrik József 
Petrovics Anna  
Pittnauer Hajna  
Poroszlay Richárd  
Száger Dávid Ferenc 
Szigeti Enikő Mónika 
Tóth Virág   
Varga Viktória Lilla  
Zsikó Zsófia Ágnes  
Zsufa Boglárka  

8.b
Osztályfőnök: Fási Adrien

Bársony Boglárka
Bélteczki Bence Gergő
Dancs Róbert
Forgó Flórián Zsolt
Gazsó Péter Tamás
Jóri Rómeó Ferenc
Józsa Krisztián
Kiss Róbert Patrik
Krizsán Martin Paszkál
Leéb Tamás Lajos
Lukács Fanni
Matis Axel Zsolt
Nagy Angelika Anna
Nagy Anita
Nagy Benjamin Bendegúz
Pozsonyi Bence
Pődör Antal
Skrenyó Laura Bíborka
Szabó Fanni
Széplaki Tamás Soma
Szűcs Petra
Tiszai Győző
Tokaji Roland Tamás
Ujvári Vivien
Zakor Dávid
Zvada Botond Zsolt

8.c
Osztályfőnök: Ági-Kendi Eleonóra

Algayer Zoltán
Becze Zsófia
Botos Viktória
Bukszár Réka Anna
Czafit Annamária
Csizi Szimonetta
Dunavölgyi Cintia Szilvia
Fejér Barna
Habi László Gábor
Harcsa János
Herczeg Zsolt
Horváth István
Jakab Zsanett
Kleiner László
Kovács Péter
Lázár Gergő
Lindenmayer Tamás
Müller Mercédesz Márta
Németh Mátyás
Pál Nárcisz
Ruzsa Gábor
Szabó Tamara Eszter
Szutter Szilvia
Tóti Gerő Petúr
Ullmann Dominik
Varga Gergő
Zsiros Gábor Richárd

Gyógypedagógiai tagozat
Osztályfőnök: Molnár Gábor Istvánné

Horváth Anna
Horváth Betti
Keipp Rolland
Korpácsi Dalma

GYEREKNAP KERTMOZI

A BALLAGÓK NÉVSORA
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Kedves Olvasók! Egy hiánypótlással kell kezdenem: az előző lapszámban az 1. képhez elfelejtettem odaírni, hogy az Arany J. u. 77. számú, mára már le-
bontott házat ábrázolja. Ezen kívül a 7. képhez tartozó szövegben is hibáztam: A Halász Lajosné u. 39. sz. ház tulajdonosai valójában a Koskai család tagjai, 
s a fotón látható tornyocska a ház mögött lévő Törpényi-villa tornya. Elnézésüket kérem!

Mostani ,,házbemutatónk” Kisvarsányon a Kossuth Lajos és a Széchenyi utca néhány 1920-as években emelt lakóházával ismerteti meg Önöket, majd 
szokás szerint egy nagyvarsányi épület is sorra kerül.

• Az első képen a Kossuth L. utca 15. sz. Molnár Gyula-ház látható az esküvői menet hátterében. (Ekkor kezdhették átalakítását, de hagyományos       
    stílusát az ablakcserétől eltekintve még megőrizte.) (Karafiáth Lajosné fotóarchívumából)
• A második felvételen a Kossuth L. u. 19/A sz. Molnár Antal-ház magasodik a gyerekek mögött. 1924-ben épült, ma a Máltai Szeretetszolgálat Családi  
    Bölcsődéjének ad otthont. (Az utca ezen szakasza kereszteződéstől kereszteződésig a Molnár család tulajdona volt, három ház állt akkoriban rajta:  
    Ferencé, Gyuláé és Antalé.) (Molnár Antal fotóarchívumából)
• A harmadik fotón a Kossuth L. u. 31. sz. Vitvindics-, majd Proksa József-ház tűnik föl. Ma jelentős átalakítás után számítástechnikai szaküzlet.  
    (Fotó: Rozbora Zoltán)
• A negyedik képen a Kossuth L. u. 31. sz. Krizsán-ház szerepel, amely a család több nemzedékének szolgált lakhelyül. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik képen a Széchenyi u. 41. sz. Kőhegyi István-ház csodálható meg szinte eredeti formájában.
• A hatodikon a Széchenyi u. 54. sz. Császár Károly-, majd Pető Ferenc-ház látható - kissé átalakítva. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fénykép a Széchenyi u. 59. sz. Szintai Sándor-, majd Szűcs István-házat örökítette meg az esküvői menet hátterében.  
    (Matló Sándorné fotóarchívumából)
• A nyolcadik felvételen a nagyvarsányi Alkotmány u. 1. sz. Száger Lénárd-, majd Kronome József- és Jakab-házat tekinthetjük meg.  
    (Fotó: Horváth László)

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

 Felemelő érzéssel indítottuk katolikus táborun-
kat 30 gyermekkel, és 12 önkéntes segítővel. 
A Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítása 
Alapítvány pályázatot nyújtott be nyári táborozta-
tásra Dunavarsány Város Önkormányzatának civil 
pályázati felhívásra, melyet a kiíró támogatott, 
valamint magánszemélyek felajánlása is segített. 

Öröm volt látni, az önfeledten játszó, vetélkedő, 
alkotó gyermekeket, akik ha kellett elcsendesed-
tek Jézus jelenlétében. Kis R. Sándor atya reggeli 
imái, Józsa Sándorné Nusika néni és Fülöp Izabella 
hitre nevelő szavaival kezdtük a reggeleket, majd 
csapatokat alkotva játszottunk, vetélkedtünk. 

A hét szerdai napján buszkiránduláson vettünk 
részt, megtekintettük a nagyvarsányi, délegyházi, 
majosházi templomokat, amelyekről hasznos és 
érdekes információkat hallottunk. A nap további 
részét Majosházán töltöttük, ahová Kis Gábor, 
Majosháza polgármestere hívott meg minket.  

NYÁRI KATOLIKUS HITTANTÁBOR

A majosházi sportpályán megérkezésünkkor 
ízletes, bográcsban főtt paprikás krumplival vár-
tak minket, amelyből nagyon jól laktunk. De a 
tiszteletünkre állítottak ugrálóvárat, trambulint, 
s a helyi sportvezető ügyességi sporteszközök 
kipróbálását, bemutatását is felügyelte. A nap 
zárásaként Polgármester Úr fagylaltozni hívta 
meg a lelkes kis csapatot. Köszönjük a szívből 
jövő vendégszeretetet minden kedves ma-
josházi vendéglátónak. Elfáradva, de élmé-
nyek sokaságával tértünk haza a dunavarsányi 
Szent Kereszt Felmagasztalása Templomba. 

Csütörtökön ebéd után látogatást tettünk a Vá-
rosházára, itt szeretettel fogadott Gergőné Varga 
Tünde polgármester asszony minket, ahol kötet-
len beszélgetést kezdeményezett és örömmel 
tapasztalta a gyermekek érdeklődését, nyílt 
kérdezősködését. Tábori életünk utolsó napján 
nagy izgalommal készültünk és vártuk a szülőket         

15:00 órára hálaadó misére, ami felemelő ér-
zés volt. A közös imákat csengő-bongó hálaadó 
énekek váltották, amelyek betanítását Gárdonyi 
Adriennek köszönünk meg. Mindennapi bete-
vő falatunkról a Városgazdálkodási Kft. konyhai 
dolgozói gondoskodtak, amelyek bőségesek és 
ízletesek voltak, ezúton is köszönjük nekik. Kö-
szönetemet fejezem ki továbbá az önkéntes segí-
tőknek is, akik folyamatosan támogatták, ellátták, 
felügyelték e kedves kis gyermekközösséget: 
Darvas Alexandrának, Gyurasics Gábornénak, 
Keresztesi Károlynénak, Keresztesi Balázsnénak, 
Kocsis Reginának, Laurinyecz Péter Pálnak és Do-
mán Gergőnek, aki folyamatosan fotózta a napi 
eseményeket.

Mindannyian — akik e táborban részt vehettünk — 
reméljük, hogy sikerült a gyermekek szívében a 
hitet fokozni, az Isten szeretetét továbbsugározni.

Keresztesi Balázs
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási K� . (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor K� .
 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 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 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,
 ifj úsági 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,
 ifj úsági 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, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági 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, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Pető�  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
  06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Pető�  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
Gyepmester
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 Hibabejelentő: 24/483-116
 Ügyfélszolgálat: 24/473-630
Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonpro� t Zrt./Multiszint K� .
 Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig. 
 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
 06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 
Dunavarsányi Kirendeltsége
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató K� .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310 
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Telkek eladók Délegyházán. Dunavarsány Halász Lajosné  
 utcától kétszáz méterre a kettes tónál. Üdülő sétány és Kéktó  
 sétány között. Érdeklődni Tel: 0612033018  
 E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net

A DÉLEGYHÁZI-DUNAVARSÁNYI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

Kicsit lassítottunk, de így sem unatkoztunk!

 A június kicsit lazábban alakult, de azért nem hagytak bennünket túl sokat pihenni. Délegy-
házán a pünkösdi felvonulást kellett magunk mögött hagyni, ugyanis riasztották az egyesü-
letünket Hernádra, ahol több hektáron égett az erdő és izzott az aljnövényzet. A helyszínre 
rajtunk kívül a dabasi, monori és kecskeméti hivatásos tűzoltókat is hívták. A tüzet végül négy 
vízsugárral, több puttony fecskendővel és kézi szerszámokkal tudtuk megfékezni. Mialatt az 
egyes fecskendő és a rajta lévő csapat Hernádon dolgozott, azalatt Délegyházán a Tavirózsa 
kemping területén is kisebb tüzet okozott az összegyűlt nyárfapihe. Oda a vízszállítóval vo-
nultak a tagok. 

Június 6-án parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vettünk részt a dabasi hivatásos tűzoltók-
kal Bugyin az Obo Bettermann Hungary Kft.-nél. A gyakorlat végén kaptuk a jelzést, hogy 
Tatárszentgyörgyön nagy területen ég az erdő aljnövényzete és lakóházakat fenyeget a tűz. 
Kiérkezésünkkor az ott lakók vödrökkel és kerti tömlőkkel már próbálták védeni ingatlanja-
ikat. A tüzet végül több órás munkával tudtuk csak eloltani a dabasi hivatásos tűzoltókkal.  

Június 8-án ismét Dunaharasztin volt erdőtűz, a lángok 9 hektáron pusztítottak a Duna–Ti-
sza csatorna partján. Másnap a dabasiakkal dolgoztunk a lángok megfékezésén Bugyin, ahol 
két hektáron foltokban égett az erdő aljnövényzete lakóházakat is veszélyeztetve. A jelzett 
helyre mi érkeztünk elsőként és kezdtük meg a beavatkozást. Nem sokkal utánunk érkezett 
meg Dabas egyes és kettes fecskendője, valamint a szigetszentmiklósi és a mi vízszállítónk. 
Az izzást és a lángolást több mint öt órányi munka után sikerült teljesen megszüntetni. 

Június 12-én két autóbalesethez is vonultunk az 51-es úton. A 27-es kilométerszelvénynél rá-
futásos baleset történt, az ütközésben egy ember könnyebben sérült. A másik a 28-as kilomé-
terszelvénynél egy frontális karambol volt, az egyik autóban csak a sofőr utazott, ő könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A másik autóban ketten utaztak, a gépjármű vezetője olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Utasát súlyos sérültként a mentők 
kórházba szállították.  Június 24-én vízből mentési gyakorlaton vettünk részt a Rukkel-tó terü-
letén a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókkal, a rendőrséggel és az Országos Mentőszolgá-
lat szakembereivel közösen. Az eseményt figyelemmel kísérték a Rukkel-tó vendégei is, akik 
a gyakorlat végeztével megnézhették a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók szakfelszereléseit.  

Június 28-án a rossz idő adott sok unkát. Több helyre kellett kivonulnunk kidőlt fákhoz, vagy 
letört ágakhoz Dunavarsányon és Kiskunlacházán is. Június 29-én riasztottak minket a Délegy-
házát Majosházával összekötő útra, ahol kigyulladt egy három épületrészből álló, egymáshoz 
épített, tárolásra szolgáló épület. A kétszer ötven négyzetméteres tároló a kiérkezésünkkor 
már teljes terjedelmében, a harmadik épületrész, ami szintén közel ötven négyzetméteres 
volt, részben égett. A helyszínen a szigetszentmiklósi hivatásos, a ráckevei önkormányzati és a 
majosházi önkéntes tűzoltókkal karöltve öt vízsugárral oltottuk el a lángokat, majd átvizsgál-
tuk a leégett épületeket. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack robbant fel a tűzben, az 
oltás ideje alatt további kettőt kellett kihozni az ingatlanból. A tűzben senki nem sérült meg.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy  
JÚNIUS 20-ÁN TŰZGYÚJTÁSI TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős mi-
niszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezé-
sére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a 
fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide 
értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, 
tilos a parlag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ 
a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és 
a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos 
honlapjukon teszik közzé az erről szóló határozatot és térképet és az országos közszolgála-
ti média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett 
esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok 
is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Hon-
lapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.
hu A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi 
frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található 
erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat. 
         
Végezetül szeretném felhívni a figyelmet, hogy augusztus 5-én felvételi tájékoztatót tartunk 
12 órától 17 óráig a Dunavarsány, Halász Lajosné utca 30. szám alatti tűzoltó szertárban. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni egyesületünk életében. 

Majer István
titkár




