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VasútVonal fejlesztéséről

1. A kapacitás-számításoknál kérjük figye-
lembe venni, hogy mindkét vasúti átjáró ese-
tében elengedhetetlen a gyalogos, akadály-
mentes  és  kerékpáros  átjáró  megépítése.
Továbbá információt kérnénk arról, hogy mi-
lyen menetrendi struktúra kerül majd kialakí-
tásra, hiszen ez jelentősen meghatározza a te-
lepülésre  nehezedő  forgalmi,  zaj  és  egyéb
káros környezeti hatásokat. 

2. Tekintettel  arra,  hogy  a  vasútvonal  a
város központján keresztül halad, így annak bő-
vítése, két párhuzamosan egymás mellett ha-
ladó sínnel történő átépítése jelentős helyigény-
nyel rendelkezik, kérjük azon ingatlanok, köztük
közterületek, utcák megjelölését, melyeket a fej-
lesztés kisajátítással vagy a védőtávolság meg-
határozásával érint. A település központjában
helyezkedik el a vasúti megállóhely és a 2015.
évben kiépített P+R parkoló, melyek átalakítá-
sáról, a vasútvonal fejlesztésével történő érin-
tettségéről kérnénk információt. 

3. Kérjük  szíves  tájékoztatásukat  arról,
hogy a vasútfejlesztéssel érintett településré-
szen a zajhatás mérséklésére tett intézkedé-
sek között milyen lehetőségek szerepelnek.

4. Az átjáróink közül a megállóhely közelé-
ben lévő, lámpával és sorompóval ellátott vas-
úti átkelőhelyen került kialakításra a gyalogos,
akadálymentes és kerékpáros forgalom átveze-
tése. Településünk megfelelőnek tartaná az át-

kelő délebbre történő áthelyezését is, gyalogos,
akadálymentes és kerékpáros átkelő kialakítá-
sával, melynek helyigénye így könnyebben biz-
tosítható lenne, a P+R parkolótól Délegyháza
irányában  délre,  de  a  közigazgatási  határon
belül történő elhelyezéssel, mely a megállóhely
megközelítését is optimálisan lehetővé tenné,
de ezen kívül a városon átmenő járműforgal-
mat a városközpont irányából elterelné. 

Ezzel egyidejűleg egy új útszakasz építése
is szükségessé válik, mely a forgalmat az 51.
számú másodrendű főútvonal és M0 autóút
felé vezeti.

5. A település Szabadkai utca – Bajcsy-Zsi-
linszky utca – Vasút sor kereszteződésében
lévő átkelő átépítésénél a gyalogos, akadály-
mentes és kerékpáros átvezetés kialakítása
mellett jelentőséggel bír a közúti kanyarodó
sávok megfelelő kialakítása, ehhez a jelenlegi
útburkolat szélesítése, a közúti gyalogos átke-
lők kialakítása, továbbá az ezen a szakaszon
áthaladó szennyvíz nyomóvezeték átépítése.

6. A  tervezésnél  továbbá  kérjük  figye-
lembe venni az átjárók biztonságos megköze-
lítéséhez szükséges járdák és gyalogos átjárók
megépítését.

A MÁV Zrt. válasza kivonatosan:
1. A Dunavarsány területén található átjá-

rók fény- és félsorompóval biztosított gyalo-

gos közúti átjáróként épülnek meg. A felújítás
utáni menetrenddel kapcsolatban felvilágosí-
tást  jelenleg nem tudunk adni, mert ennek
előfeltétele a forgalmi szimuláció elkészítése.
A projekt elsődleges célja, hogy a növekvő
vasútforgalom számára elégséges kapacitást
tudjon biztosítani, ezért számottevő növeke-
dés várható a személy- és teherforgalom te-
kintetében egyaránt. A forgalomnövekedés-
ből eredő környezeti hatásokat a korszerű
zaj- és rezgésvédelmi intézkedésekkel mű-
szakilag megfelelően tudjuk mérsékelni,  il-
letve a megengedett határérték alatt tartani
a lakosság nyugalma és egészségének meg-
óvása érdekében.

2. A vasútvonal fejlesztése Dunavarsány
területén előreláthatólag nem igényel kisajá-
títást.  A  meglévő  P+R  parkoló  kapacitása
megmarad, és várhatóan további P+R, B+R
parkolóhelyek kerülnek kialakításra, tervezet-
ten a megállóhelytől északra.

3. A vasútvonal közelében elhelyezkedő
lakóingatlanok zaj- és rezgésvédelme érdeké-
ben aktív zaj- és rezgésvédelmi intézkedések,
valamint zajvédő fal építése is szerepel a mű-
szaki követelmények között, ezek pontos rész-
leteiről a tervezés során születik döntés.

4. Külön szintű közúti-vasúti átjáró léte-
sítésére a pénzügyi fedezet figyelembevéte-
lével nincs lehetőség. A műszaki tartalom ré-
szét képezi a lakott településrészen szintbeni,
akadálymentes  gyalogos  és  közúti  átjáró
megvalósítása. A szintbeni átjáró áthelye-
zésével kapcsolatos javaslat megvalósítha-
tóságát  az  engedélyezési  terv  készítése
során megvizsgáljuk. A vasútvonal korsze-
rűsítése közútfejlesztési elemeket csak kor-
látozottan tartalmaz, az átjárók közúti csat-
lakozásainak átépítésére korlátozódik, ezért
új útszakasz vagy közúti nyomvonalkorrek-
ció építésére egy későbbi projekt keretében
kerülhet sor.

5. A Szabadkai utcai útátjáró fény- és fél-
sorompóval biztosított közúti és gyalogos át-
járóként épül meg, ami magában foglalja az
átjáró közúti csatlakozásának előírásszerű ki-
alakítását is.

6. A 218+85 számú vasúti szelvényben ta-
lálható mezőgazdasági célú szintbeni keresz-
tezés megmarad, a felújítás során az fény- és
félsorompóval biztosított útátjáróként kerül
kialakításra, mintegy 40-40 méter becsatla-
kozó út kiépítésével.

Anevezett vasútvonal fejlesztése már jó ideje téma nemcsak helyben, országosan
is. A Dunavarsányt érintő szakasza azonban húsbavágóan érinti a helyi lakos-
ságot, ezért Gergőné Varga Tünde polgármester asszony rendszeresen igyekszik

tájékozódni – amennyire egy ilyen nemzetközi együttműködésben megvalósuló, kie-
melt kormányzati beruházás esetén lehet – a beruházás műszaki tartalmáról, és időről
időre megfogalmazza jogos kéréseit városunk érdekében. A legutóbbi ilyen levél május
14-én született, amelyben polgármester asszony egyebek mellett az alábbi kérdéseket,
kéréseket fogalmazta meg a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. igazgatójának.



V isszagondolva az egy évvel ezelőtti jú-
niusra, megelégedve beszéltük át újra
meg újra a Dunavarsányi Napok több

mint  egy  hétig  tartó  eseményeit.  Kicsit  fá-
rasztó volt a mindennapi megjelenés a külön-
féle eseményeken, ahol piknikeztünk, a helyi
sport-, tánc- és zenei csoportjaink fellépésén
tapsoltunk, diszpolgárt avattunk, vagyis önfe-
ledten szórakoztunk, ünnepelve a nyár bekö-
szöntét és a vakáció kezdetét. Apropó vakáció!
Most is elkezdődött, de nem egy rokonokkal,
családtagokkal, ismerősökkel teli iskolai balla-
gási rendezvény lezárásával. Emlékezetes lesz
a nyolcadikosoknak, a szülőknek és a pedagó-
gusoknak is az általános iskola befejezése. Be-
tartva  a  fennálló  egészségügyi  előírásokat,
szűk  körben,  de  meghatóan,  könnyezve  és
most szomorúbban búcsúztak el a diákok az
alma matertől és egymástól. Akik kívül ma-
radtunk, meghatottan néztük a ballagási fel-
vételen a magukban ünneplő gyerekeket és
tanárokat, akik mindent elkövettek annak ér-
dekében, hogy széppé és maradandóvá te-
gyék az általános iskolában együtt eltöltött
utolsó órákat. 

Elmaradt az a hagyományos ünnepi est,
ahol a városunkban dolgozó és már nyugdíjas
pedagógusokat, védőnőket és a kulturális, va-
lamint a szociális munkát végző közalkalma-
zottjainak megünnepelhettük volna, megkö-
szönve az egész éves szolgálatukat. Így itt és
most szeretném ezt írásban megtenni, hálá-
mat kifejezni mindenkinek, aki a pandémia
időszakában  a maga munkaterületén  helyt
állt, tanított, segített. Köszönöm!

Biztosan eljön majd az idő, amikor csak
egy rossz emlékként emlegetjük a 2020. év
első hónapjait. Ami a legtöbbünknek kényel-
metlenséget okozott, az leginkább az idősek-
nek kijelölt vásárlási idősáv volt. A veszély-
helyzet megszűnésével ez is eltörlésre került.
Utazhatunk már szinte minden európai or-
szágba karanténba vonulás nélkül, rendezvé-
nyeket is tarthatunk létszámkorlátozással, és
beülhetünk  vacsorázni  a  kedvenc  étter-
münkbe. Szervezhetők a gyerekeknek nyári tá-
borok, több lehetőségről is kapnak informá-
ciót a családok a város közösségi oldalán.

Az önkormányzat munkájában a veszély-
helyzet megszűnése azt jelenti, hogy újra nyílt
képviselő-testületi és bizottsági üléseken hoz-
nak majd döntéseket a képviselők. A speciális
időszakban minden településen a katasztró-
favédelmi  törvény  a  polgármesterekre  ru-
házza  át  a  testületek  hatásköreit.  Ezeket  a
döntéseket informális, szakmai egyeztetéseket
követően hoztam meg. A veszélyhelyzet alatt

az általam meghozott határozatokról a hiva-
talos honlapunkon tájékozódhatnak. A Hiva-
talban az ügyfelek előzetes egyeztetés nélkül
intézhetik ügyeiket, de kérjük továbbra is a
maszk használatát. 

Ez a koronavírus okozta több mint három
hónapos otthonmaradás, visszafogottság, lassí-
tás teljes életmódváltást eredményezhet. Így van
ez a családban, és így van az önkormányzatnál
is. Az elkezdett beruházásokat folytattuk, de nem
olyan ütemben halad minden, mintha semmi
sem  történt volna. Máshol  is most  kezdenek
visszatérni az ügyek intézéséhez, más hivatalok
és hatóságok is most nyitnak ki az ügyfelek előtt.
Ami már elkezdődött, és hetek óta nem mozdul
tovább az építése (kerékpárút), az sajnos nem
az Önök bosszantására van, hanem a pandémiás
helyzet miatt az építési engedélyben meghatá-
rozott szakfelügyeletek eljárásai lassabban ha-
ladnak.  Mindenki tudja a feladatát, és hetente
tájékoztat bennünket a kivitelező és a műszaki
ellenőr a problémákról, a gátló tényezőkről és a
következő hét történéseiről. Sokszor rajtunk kí-
vülálló okok miatt áll meg egy beruházás folyta-
tása, de minden folyamat határidőn belül van.

A  lényeg, hogy egy építkezésnek akkor
van vége, ha hivatalosan is megtörténik az át-
adás-átvétel. A félig elkészült utat, a megkez-
dett kerékpárutat nem kell még minősíteni
semmilyen fórumon, mert nincs kész! 

Több bejelentést kapunk a Forrás lakópark
közösségétől, akik az utak, a járdák, a busz-
megálló, a játszótér hiányosságának felvetése
mellett a Duna-parti helyzet megoldását is kö-
vetelik az önkormányzattól.  Tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy Dunavarsány Város
Önkormányzata korszerű technikákon alapuló
geodéziai felmérést készíttet a Dunavarsány
közigazgatási területén található Duna-partról
és a Duna-parthoz közvetlenül csatlakozó te-
rületekről. A felmérések meg fogják mutatni
mérésekkel igazoltan a Duna-part és a Duna-
parthoz közvetlenül csatlakozó területek való-
ságnak megfelelő geodéziai állapotát, és pon-
tosan kitűzik – ha lehetséges – a közterület(ek)
és a magáningatlanok határait. Erre azért van
szükség, mert a Taksony közigazgatási terüle-
tének határától Majosháza közigazgatási te-
rületének  határáig  húzódó  dunavarsányi
Duna-parti szakaszon a térképen látható jogi
állapotok és a valóságos állapotok között elté-
rések vannak. Dunavarsány Város Önkormány-
zata a Forrás lakóparki – Taksony közigazga-
tási terület határa és edzőtábor közötti – Duna
partszakasszal  kezdve,  ütemezetten Majos-
háza közigazgatási területének határáig ezeket
a geodéziai felméréseket elvégezteti és az eg-

zakt mérési eredmények birtokában megvizs-
gálja szakértők bevonásával a megoldási lehe-
tőségeket, a szükséges és lehetséges jogi lé-
péseket, a területeket érintő tiszta jogi helyzet
megteremtése érdekében. Az első ütem felmé-
rése megrendelésre került. Kérem az ott lakók
türelmét és higgadtságát a munka elkészültéig.

A naponta Dunavarsányra lezúduló özön-
vizek  is  kemény  kritikák  megfogalmazására
késztetik  egyes  utcák  lakosait.  Sajnos  nincs
egyenes  arány  az  új  építkezések  száma,  az
utcák leaszfaltozása és az esővíz elvezetése kö-
zött. Számtalan  lakóház készül el  szinte pár
hónap alatt. Az újonnan felépült házak nagy
többségéből a tetőkről valamint a burkolt ud-
varokról lefolyó csapadékvíz is a közterületre
kerül, ahonnan nincs tovább hová folynia. Ezért
óriási tavak képződnek a város némely utcájá-
ban. Eljutunk egyszer mindenhová aszfaltozni
és elvezetni a csapadékot, de kérem, hogy fi-
gyeljenek oda a saját ingatlanjukon képződő
csapadékvíz telken belüli elszikkasztására  is.
Ennyivel  kevesebb  kerül  ki  a  közterületre.
Amennyiben átszámolva a költségvetést bizto-
sítva látom a város működését év végéig, el-
sődleges célul tűzöm ki még ez évben az útkar-
bantartások folytatását a város minden részén. 

Szintén a lakosság növekedésének ténye
hozta meg azt a döntést, hogy a Nyugati la-
kópark lakóinak biztonsága érdekében lakó-
pihenő övezetté kívánjuk nyilvánítani azt a vá-
rosrészt. Amint a részletes tervek elkészülnek,
a lakópark meghatározott pontjaira kerülnek
ki a jelzőtáblák, amelyek majd 20 km-es se-
bességhatárt engedélyeznek a járművel köz-
lekedőknek.

Kedves  Dunavarsányi  Gyerekek!  Véget
ért az iskolai életetek legkülönösebb digitális
tanéve. Lehet, hogy most jobban örülnétek
az  iskolába  járásnak,  hiszen  több  hónapja
nem találkoztatok az osztálytársaitokkal és
a barátaitokkal. Még az is előfordulhat, hogy
számítógépet, tabletet, okostelefont sem kí-
vántok látni egy darabig. Megértem. Használ-
játok ki okosan, barátaitokkal együtt játszva,
új elfoglaltságokat  találva a nyári  szünidőt.
Kérjétek meg szüleiteket és a nagyszüleiteket,
hogy meséljenek a régi nyári szünetek játékai-
ról. Biztos vagyok benne, hogy sok újat és ér-
dekeset fogtok hallani, főleg arról, hogy soha
nem unatkoztak, és szép, tartalmas nyári va-
kációkat éltek meg.

Kívánok  felnőttnek,  gyereknek  nyugal-
mas, tartalmas nyarat, jó feltöltődést a követ-
kező tanévre. 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester
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kedVes dunaVarsányI lakosok!
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Március 6-án kezdődtek el a munká-
latok a Habitat utca (közismerten:
S-kanyar) új nyomvonalának meg-

valósulása  érdekében.  A  kivitelezés  során
megtörténtek  a  közműfektetés  előkészítő
munkálatai, melynek kiépítésével lehetőséget
teremtettünk arra, hogy a területen bölcsőde,
majd iskola létesüljön, amelyek kiszolgálják a
Nyugati lakópark és a város megnövekedett
lakossági igényeit is. A veszélyhelyzet ellenére
az előzetes terveknek megfelelően, rendben
zajlottak a kivitelezési munkálatok, április hó-
napban a rendkívül  fontos közműkiváltások
történtek meg. Májusban a felszíni terepmun-
kálatok is elkezdődtek. Az új útpálya kialakítá-
sával párhuzamosan a régi felszámolását ké-
szítették  elő  a  szakemberek.  Először  június
9-én  terelték a  forgalmat a megépült új út,
akkor még félkész, kötőréteggel ellátott sza-
kaszára, ezzel egyidejűleg – mivel a Dunavar-
sány, Egészségház elnevezésű buszmegálló át-
építése is megtörtént – a buszokon történő le-
és felszállás is már az új peronokról történt.

Jelenleg a gépjárműforgalom már a meg-
épült új út, kopóréteggel ellátott  szakaszán
halad. Az új útszakasz építésével párhuzamo-
san a régi útpálya elbontásra került. A régi út-
pálya és az új útpálya közötti rész tereprende-

zése még folyik, az erre a területre tervezett
bölcsőde megvalósítása még pályázati  sza-
kaszban van. Az új útpálya kialakítása során
még számos munkálatot kell elvégezni, addig
is kérjük a környék figyelmes megközelítését!
Az  építés  ideje  alatt  az  érintett  Bajcsy-Zsi-
linszky utca – Búza utca és Habitat utca – Búza
utca  csomópont  környékén,  sebességkorlá-
tozó, illetve forgalmi rend változását jelző táb-
lákkal találkozhatnak. Elsőbbségadás kötelező
táblák kerültek kihelyezésre a Bajcsy-Zsilinszky
utca és a Búza utca felől közlekedők számára.
A forgalmi rend kialakítása során a buszközle-
kedés elsőbbségének elve került előtérbe.

A kivitelezés még zajlik, folyamatban van
a tereprendezés, a vízelvezető árkok kialakí-
tása, a biztonságos gyalogosközlekedés érde-
kében az új útszakasz mellett – a meglévő
járda folytatásaként – egy 1,5 méter széles,
térkő burkolatú járda is megépítésre kerül, to-
vábbá a teljes útszakasz mentén biztosított
lesz a közvilágítás is.

Kérjük, hogy az épülő útszakaszt figyel-
mesen közelítsék meg, az építkezés befejezé-
séig szíves türelmüket, együttműködésüket és
megértésüket köszönjük!

Dunavarsány Város Önkormányzata

a Végéhez közeledIk az új útszakasz építése

megVáltozhat a nyugatI lakópark Besorolása

Az elmúlt évtizedben szinte teljesen be-
népesült a város szélén elhelyezkedő
Nyugati lakópark. Sokan választották

otthonuknak ezt a csendes, nyugodt település-
részt, ahol egyre több kisgyermekes család él.
Nem csoda hát, hogy a lakók részéről idővel
felvetődött az igény a nagyobb biztonságra,
hogy zavartalanul játszhassanak, biciklizhes-
senek a gyermekek a  lakóparkban anélkül,
hogy közben a szülőknek tartaniuk kellene a
száguldozó autóktól. A szülők kérése meg-
hallgatásra talált, és hamarosan a képviselő-

testület lakó-pihenő övezetté nyilváníthatja a
Nyugati lakóparkot.

Kicsit  előre  szaladva  az  időben  lássuk,
hogy kedvező döntés esetén milyen változá-
sokat hozhat az ott lakók és arra közlekedők
számára az új övezeti besorolás.

Lakó- pihenő övezetbe csak a követ-
kező járművek hajthatnak be:
• kerékpár,
• az ott lakókat vagy az oda látogatókat szál-
lító személygépkocsi, a személygépkocsi ki-
vételével a legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a beteg-
szállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, a se-
gédmotoros  kerékpár,  állati  erővel  vont
jármű és  kézikocsi,  a  kommunális  szemét
szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda
áruszállítást végző, legfeljebb 3500 kg meg-
engedett  legnagyobb  össztömegű  teher-
gépkocsi,

• az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,

• az oda látogatókat szállító autóbusz,

• az oda építő- és tüzelőanyagot szállító te-
hergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

•  az út- és közmű építésére vagy fenntartá-
sára, köztisztasági, rendvédelmi, betegszál-
lítási, közegészségügyi feladat, illetőleg pos-
tai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására
szolgáló jármű, ha ez a feladata ellátása ér-
dekében elkerülhetetlen,

• a mozgáskorlátozott személy által vezetett
vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

A lakó- pihenő övezetben járművel
legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad
közlekedni!

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fo-
kozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különö-
sen a gyermekek) és a kerékpárosok bizton-
ságára.
Ha az út mellett nincs járda, akkor:
• a gyalogosok az utat teljes szélességében
használhatják, a járművek forgalmát azon-
ban szükségtelenül nem akadályozhatják,

• jármûvel várakozni csak az erre kijelölt terü-
leten szabad.

Forrás: kreszklub.hu
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Az ember nem is gondolná, hogy Duna-
varsány  határában  látogatható  egy
atombunker. Azzal minden helyi és az

összes autós tisztában van, hogy a főút mel-
lett található a KOMO-SKY 51-es bázis, ahol
láthatóak a néhai Komócsi Zoltán által gyűj-
tött repülők, helikopterek és egyéb harcijár-
művek – sajnos a névadó 2014-ben repülő-
gépbalesetben elhunyt,  így az ő emlékét  is
őrzi a kiállítás. 

A bunker azonban más. Egy olyan hely,
ami nem látszik az útról, ellenben számtalan
titkot rejt, ráadásul elképesztően biztonsá-
gos. A  földalatti  élménycentrum megnyitó
ünnepségét május 28-án tartották, amelyre
a városvezetők mellett a helyi média is meg-
hívást nyert.

„Hat  méterrel  vagyunk  a  föld  alatt  –
mondta Rózsavölgyi László, a KOMO-SKY Él-
ményközpont egyik tulajdonosa. – Kiásták itt
a gödröt a készítők, majd feltöltötték beton-
nal, a födémszerkezet nagyjából nyolcvan cen-
timéter vastag. Támadás esetén a légvédelmi
rakéták becsapódása ebben a dimenzióban
már nem hatásos, vagyis mind a negyven itt
lévő ember túlélt volna egy támadást.”

A tököli és a kiskunlacházi szovjet repte-
rek között kialakított bázis bejáratával szem-
ben Vlagyimir Iljics Lenin fogadja a látogatót.
Persze a nagy októberi szocialista forradalom
„hőse” nem  járt Dunavarsányban, ellenben
egy másik nagy vezér igen. 

„A legenda szerint Leonyid Brezsnyev, volt
szovjet kommunista vezér  járt  itt, amikor a
hetvenes évek végén eljött megnézni a ma-
gyarországi  helyzetet.  Végigjárta  a  kiemelt
fontosságú létesítményeket, és a tököli reptér
mellett Dunavarsányba is eljött megnézni a
bunkert.”

Persze akkor ő még nem sejthette, hogy
az egykori megszállók által elhagyott tárgyak-
ból kiállítás készül majd. A dunavarsányi léte-
sítmény több, mint egy múzeum, hiszen a föld
mélyén egy labirintust is kialakítottak, sőt még
lézerharcra is van lehetőség. 

A bunker nemcsak katonai emléktárgya-
kat őriz, hanem betekintést enged a XX. szá-
zad második felének magyar történelmébe is. 

„Megmutatjuk a fiatal látogatóknak, hogy
mit jelentett korábban, ha valaki kisdobos vagy
éppen úttörő volt. Mi nem kérünk számon sen-
kin semmit, egyszerűen csak szeretnénk meg-
mutatni, hogy milyen volt néhány évtizeddel
ezelőtt hazánkban az élet” – mondta el a tu-
lajdonos.

Persze a gyerekek számára nemcsak ez a
visszatekintés érdekes, hanem az a kiállítás is,
amelyet a bunker legnagyobb termében ala-
kítottak ki. 

„Nagy dolgok dőlhettek el ebben a he-
lyiségben.  Akadhattak  olyan  világpolitikai
döntések, amelyekkel kapcsolatban ezen a
helyen is egyeztettek, például 1968-ban, ami-
kor  a  csehszlovákiai  beavatkozás  történt.
Ebben a teremben ma már csak emléktárgyak
vannak, aki itt szétnéz, az láthat különböző
egyenruhákat, fegyvereket, kitüntetéseket, de
még egy repülőgép feketedobozát is – erről
például kevesen tudják, hogy sárga és gömb-
alakú. Itt található egy olyan katapultülés is,
amelyet akár ki is lehet próbálni, persze csak
azt, hogy mennyire kényelmes.”

A bunker falait plakátok, korabeli ruháza-
tok díszítik és sok tekintetben egyedülálló az
országban. 

„Ez egy olyan kiállítás, amelyet magánem-
berek gyűjtöttek össze és nagy dolognak tar-
tom, hogy látogatható állapotba hoztuk a bun-
kert.  Az  elhelyezkedése  és  a  történelme
szempontjából egyedi, emellett pedig ez nem-
csak  egy  múzeum,  hanem  egy  játéktér  is,
ebben a tekintetben pedig nincs párja az or-
szágban. A kialakításakor korabeli dokumen-
tumokat használtunk, hogy teljesen hiteles le-
gyen, olyan, mint az építésekor” – tette hozzá
Rózsavölgyi László.

A bunker és a kiállítás a nyári szünet első
napjától kezdve látogatható, és garantált él-
ményt  nyújt  gyerekeknek  és  felnőtteknek
egyaránt. 

tItkokat rejt a föld mélye
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A kényszerszünet idején elkészült dr.
Gligor János: Mesevarázs című verseskö-
tetének kézirata, amelynek születéséről és
tartalmából kaptunk ízelítőt. 

A  járvány  miatti  „kényszerszünetet”  a
„maradj otthon” szellemében a többi között
arra használtam fel, hogy befejezzem a tavaly
elkezdett verseskötetemet, amelynek munka-
címe: MESEVARÁZS.

A kötetben a klasszikus, zömében magyar
szerzők (Móra Ferenc, Benedek Elek, Gárdonyi,
Jókai stb.) meséinek verses feldolgozását ké-
szítettem el. A célom az évszakokra vonat-
kozó ismeretek bővítése, a magyar néphagyo-
mányok  ápolása,  a  munka  tisztelete,  az
erkölcsi nevelés és az élményszerzés.

A  kötet  négy  fejezetből  áll,  mivel  a
mesék  tematikusan a négy évszakhoz kap-
csolódnak.  Remélem,  hogy még  ebben  az
évben kézbe vehető lesz a kötet. Mindenki-
nek kellemes majdani olvasgatást kívánok:
Dr. Gligor János.

JÓKAI MÓR: A KOLDUS VERÉB
című meséjének verses adaptációja

Egyszer régen történt, egy tavaszi reggel
Séta közben találkoztam egy kócos sihederrel
Elém állt a fiú, harciasan mondta:
Eladó ez a veréb – egy krajcárért adja.

Nem hezitáltam, megvettem az árvát
Így visszaadhatom elvett szabadságát
Tenyeremre tettem –had repüljön messze,
De a madár gubbasztott, fejét emelgette.

Jobban megnéztem, elszörnyedve látom,
Törött lába lóg egy darab bőrfoszlányon
Mivel kertész volnék, fogtam „ojtó bicskámat”:
Lekezeltem, bekötöttem a kicsiny veréb lábat.

Elengedtem és huss, ott volt a közeli ágon
Billegve bár, de már állt, – azon az egy lábon.

Teltek a hetek. A teraszon ültem a családdal
Kellemes volt a tavasz, simogató a madárdal
De nézd csak: a közeli ágra egy fakó veréb szállt
Csőrével köszörülte a fát, farkával mórikált.

Szólt a feleségem: jaj! nincs meg az egyik lába!
S valóban, ő volt az. A sánta madárka
Vajon hogy talált meg? Az ösztöne súgta,
Hogy pont ide hozzánk vezetett az útja?

De képzeljétek – mert ez még nem minden –
Idejött minden nap, hogy itt, nekünk csiripeljen
Azt mondta: szegény koldusnak adjatok mor-
zsákat,
Csak így tudom megetetni a két kicsi árvámat.

A nyár derekán verébanya már a fiait is hozta
A két „sárgaszájú kamaszt” nekünk bemutatta
Szégyenlősen csivitelt, ami kérés is lehetne,
Hogy a családom ezután őket is segítse.

A morzsákat szétosztva – talán ezt mondhatta:
Itt nincs veszély.  Se „verébfogó vas, se macska”
Ha szárnyra keltek, ide nyugodt szívvel jöjjetek
Ha nélkülem jöttök majd - akkor is köszönjetek.

Mindannyian fontosak és értékesek va-
gyunk – üzente Romhányi Zsófia 1.b osz-
tályos tanuló, akinek papír figurája Max Lu-
cado:  Értékes  vagy!  című  elgondolkodtató
meséjéhez kapcsolódik. A történet főhőse Pan-
csinelló, a kis foltmanó, aki egy, a mások véle-
ménye által megbélyegzett manócskák közül.
A ráaggatott negatív bélyegek elfedik alakját.
Már-már elhiszi magáról, hogy ő nem jó, bár-
mennyire is szeretne az lenni. Szerencsére meg-

ismeri megalkotóját, Élit. Teremtője biztatásával
lassan lehullanak róla a negatív béklyók, elkezd
hinni magában, mer önmaga lenni, többé nem
számít neki mások rossz véleménye.

Énekes Lídia, 8 éves, 3.b osztályos ta-
nulót felkérték egy hangoskönyv elkészí-
téséhez, amelyben 21 verset adott elő, ami
megjelent a verseket tartalmazó könyvecské-
vel.  Röpke  3  hét  alatt  jött  létre  az  alkotás,
amely ma már  a  Széchényi  Könyvtárban  is
megtalálható. A kortárs szerző, Főző Péter ve-
reseit szavalja el Lídia a lemezen, amelyről a
felvételt dunavarsányi otthonukban készítet-
ték. Énekes Lídia és családja három éve költö-
zött a Nyugati  Lakóparkba, és elmondásuk
szerint igazi otthonra találtak Dunavarsány-
ban. Mi is örülünk, hogy Lidi személyében ilyen
tehetséggel gyarapodott városunk.

onlIne közösségI akcIóBa
hívott a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány minden dunavarsányi gyermeket

és felnőttet azzal a céllal, hogy osszuk meg egymással: ki, hogyan, mivel tölti a
„kényszerszünet” idejét. Fényképet, rajzot, esszét, verses költeményt vártunk

mindennapjainkról, amelyek közül városunk közösségi oldalán heti rendszerességgel
a legjobbat megjelentettük. Köszönjük mindazoknak, akik meghallották a hívó szót,
és alkotásuk szépséges örömét megosztották mindannyiunkkal. Szívből gratulálunk
színes és sokfajta talentumaikhoz! 

A kuratórium megbízásából: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

elnök



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. július 7

hírek a kertBarát kluB életéBől

Akialakult koronavírus járvány hatásai-
nak mérséklése és a további megelő-
zés érdekében az IBIDEN Hungary Kft.

május  27-én  500  db  mosható  szájmaszkot
adományozott Dunavarsány Önkormányzata
részére, mellyel az IBIDEN a társadalmi fele-
lősségvállalás jegyében közvetett módon tá-
mogatni kívánja Dunavarsány lakosságát.

Az önkormányzat részéről Gergőné Varga
Tünde polgármester asszony fogadta az IBI-
DEN Hungary Kft. képviselőit. A cég részéről
jelen lévők Suzuki Ayumi elnök úrral közösen
átadták az önkormányzatnak a maszkokat,
majd kölcsönösen kifejezték egymás felé az
eddigi együttműködéssel kapcsolatos  jó ta-
pasztalataikat, és megerősítették, hogy a to-
vábbiakban  is  folytatni  kívánják  a  sikeres
közös munkát. Az önkormányzat kiemelte a
cég helyi iskolával való eddigi együttműködé-
sét, valamint a dunavarsányi sportklubok tá-
mogatását. A koronavírus-járvány okozta gaz-

dasági hatások jövőbeli mérséklésére vonat-
kozóan az IBIDEN Hungary Kft. kifejezte azirá-
nyú szándékát  is, hogy a jövőben Dunavar-
sányból,  valamint  a  térségből  alkalmazzon

munkavállalókat, így segítséget nyújtva azok-
nak, akik a jelenlegi helyzetben elvesztették
munkájukat.

IBIDEN Hungary Kft.

az IBIden hungary kft. 
Városunk támogatója

Ajúnius meghozta a kertészek számára
kincset  érő  csapadékot.  De  az  eső
után jött a hirtelen meleg, ami kedve-

zett a kártevőknek és kórokozóknak. Mivel
nehéz előre kiszámítani a kártételek időpont-
ját, így ebben az esetben is hasznosak lehet-

nek a biológiai védekezési módszerek. Előnyük
a védekezés utáni várakozási időben rejlik. Jól
jöhet dísznövényeknél az ismert csalánleveles
permetszer a levéltetvek ellen.

Előző  számunkban  ígértük,  hogy  a  fa-
hamu jótékony növényvédő hatásáról, hasz-

nálatáról is tanácsokkal jelentkezünk. Most,
hogy az esőt követi a hírtelen meleg, ez na-
gyon kedvez a csigák kártételének. Ilyenkor
figyeljük meg a csigák vonulási útját, és oda
szórjuk ki a fahamut. A másik módszer a csi-
gák összegyűjtése. Tegyünk cserépalátétbe
sört, és reggelre ott lesznek benne növénye-
ink dézsmálói. 

Most van rózsáink fő virágzási ideje. Az el-
nyílott virágokat metsszük le az első ötös levé-
lig, így még várhatunk egy másodvirágzást is.

Ápoljuk és tápláljuk gyepünket, vegyük fi-
gyelembe az időjárást is. Hetente nyírjuk, így
sűrűsödik gyepünk.

Nagy örömmel gyűltünk össze a Kertbarát
Klubban június első szerdáján. Ott folytattuk
és annyian, ahol abba hagytuk a járvány előtt.
Júliusban is találkozunk. 

Jó kertészkedést, kellemes időtöltést kívá-
nunk mindenkinek!

Ne feledkezzünk el a „Virágos Varsány”
pályázatról sem! 

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

Budafoki Katalin Kertbarát Klub elnök 
Telefon: 06/20 804-0673

Virágzó levendula a Nagyvarsányra vezető út mentén
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Kis R. Sándor plébános és Dr. Bóna Zoltán lelkipásztor szolgálata Sebestyén Attila szaval

Keresztesi Balázs alpolgármester mond beszédet Boross Nikolett szavalata

a BékedIktátum 100. éVfo    
Megemlékezés a Tri  
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Az Erdélyiek Baráti Körének megemlékezéseFáklyás felvonulás a Petőfi Művelődési Háztól a Trianon Emlékparkig

Az "Összetartozásunk Tüze" akció keretén belül az emlékezés lángjának meggyújtása

Gergőné Varga Tünde polgármester asszony, valamint Herczeg Mariann és
Keresztesi Balázs alpolgármesterek főhajtása a haranglábnál

   rdulója (2020. júnIus 4.)
  anon Emlékparkban
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Történelmi távlatokban országok és biro-
dalmak „jönnek, látnak, győznek”, aztán
eltűnnek. A trianoni diktátum centená-

riuma különösen is életben tartja Magyaror-
szág megcsonkítását, sosem létező országok
létrehozását, majd azok fölbomlását. Szente-
sítik  a  határokat,  aztán  kiderül,  hogy  ezek
mégsem  olyan  szentek  és  sérthetetlenek,
mert szentségtelen volt már a szentesítésük
is. Erről sokat hallunk és helyénvaló módon
sokat töprengünk az idén. 

De van egy másik ország is, amiről például
Zorán énekel „Kell ott fenn egy ország…”,
amely mindaddig megfordul a fejünkben és a
szívünkben, ameddig teljesen nem ragadunk
bele a múlandóság sarába és porába. 

És  van  egy  harmadik  ország,  amiről  az
igénk szól, nevezetesen az a titokzatos isteni
ország, amely nem a megfoghatatlan távolsá-
gokban, hanem bennünk és közöttünk él és
dolgunk van vele. Erről az országról a gyarló

érzékeink és értelmünk okán csak példázatok-
ban lehet fogalmunk. Egyebek mellett azt ol-
vassuk, hogy ez olyan, mint a mustármag és
olyan, mint a kovász. A mustármag a vetemé-
nyek magvai között a  legkisebb, de amikor
megnő, akkor szinte fa lesz, akár négy méter
magas is. Az Isten országa sokszor láthatatlan,
de urának rendelése szerint növekszik. S ami-
kor beteljesedik, akkor összehasonlíthatatlanul
nagyobb, jelentősebb minden más növénynél
a saját fajában. Ennek a magnak a növekedé-
sét bennünk és közöttünk gátolhatjuk, elta-
poshatjuk vagy kultiválhatjuk, művelhetjük és
a növekedés minden áldását magunk élvez-
hetjük. Hasznos, haszontalan és kifejezetten
káros életek növekednek körülöttünk és ben-
nünk, amelyekben sokszor bízunk vagy csak
tűrünk, ugyanakkor Isten országa növekedé-
sének feladata és áldása iránt pedig érzéket-
lenek maradunk. Ez is az ember tragédiájának
a része.

A kovász példázata pedig már egy minő-
ségi változásról szól. Az élvezhetetlen fehér
púdert elindítja a ropogós, finom táplálék felé.
Az Isten országa funkciójának tudatos foga-
dása, követése és munkálása bennünk is ezt
a minőségi  transzformációt viheti  végbe. A
bűnös, gyarló és halandó embert elindítja a
megszentelődés útján, amely az Isten orszá-
gának nem csak az evilági töredékes jelenlé-
tében ad áldást, hanem az új teremtés töké-
letességébe ad befogadást. 

Minden látszat ellenére sem kell aggód-
nunk az Isten országának sikere miatt, de ag-
gódnunk kell azért, hogy ebben a sikeres isteni
projektumban megtaláljuk és megéljük a leg-
pozitívabb helyünket. 

A dunavarsányi református gyülekezet
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

A z utóbbi időben az életünk megválto-
zott,  a  járvány miatt  otthon  kellett
maradnunk, az életünk lelassult, más

lett. Ez egy új életkörülmény volt, amivel meg
kellett tanulnunk együtt élni. Ha az ember böl-
csen gondolkodott, akkor megpróbált új, jó
szokásokat kialakítani, amiket esetleg be tu-
dott építeni a „régi kerékvágásba”.

A napok nagyon egybefolytak, és sokszor
nem  tudtam, milyen  nap  van.  Lelassultam,
későn reagáltam dolgokra, ami nem biztos,
hogy feltétlenül rossz. Ezért van az is, hogy
pünkösd ünnepéről csak most írok. Az a jó,
hogy pünkösd üzenete bármikor aktuális, nem
lehet vele elkésni. Bár nem egyszerű megér-
teni, mi is történt pontosan…

Jézus, mikor utoljára találkozott a Földön
a tanítványaival, megígérte nekik, hogy elküldi
maga helyett a Szentlelket, aki majd bátorítja,
vigasztalja őket és erőt ad ahhoz, hogy mer-
jenek Róla beszélni az embereknek. Jézus fel-
támadása után a tanítványokat üldözték, aki
Jézusról, a feltámadásról beszélt, azt megöl-

ték. Jézus már előre tudta, hogy ez így lesz,
ezért is ígérte meg a tanítványoknak, hogy el-
küldi a Szentlelket maga helyett, aki valóban
be is töltötte a tanítványokat. 

Hogyan  történt  ez?  Együtt  imádkoztak,
mikor  nagy  szélvihar  támadt  és  a  tanítvá-
nyokra lángnyelvek szálltak le. Ekkor betöltötte
őket Isten Lelke. Amikor ezután Péter, Jézus
egyik tanítványa előállt, és Jézus tetteiről, fel-
támadásáról  beszélt  az  embereknek,  olyan
csodát is átéltek, hogy a más anyanyelvű em-
berek, akik egy ünnep miatt éppen a városban
tartózkodtak, mind a saját nyelvén hallotta és
értette a héberül beszélő Pétert. Az emberek
értették őt, de ennél még nagyobb csoda volt
az, hogy el is hitték, amiről beszélt!

Mi lett a következménye? Ezután a tanít-
ványok már bátrak voltak arra, hogy Jézusról
beszéljenek, hiszen Isten Lelke ott élt bennük
és biztatta, bátorította őket.

Ha nem töltötte volna be őket a Lélek,
akkor ma már senki nem beszélne Istenről. De
Istennek az volt (és ma is az) a célja, hogy az

emberek megismerjék őt. Sokszor kockázatos
volt, és sok helyen még ma is az, beszélni Jé-
zusról, de akit betöltött Isten Lelke, abban az
emberben Ő maga működik, így azok hirdetik
az Ő tetteit. Van rá bátorságuk, van rá hitük.

Miért aktuális a pünkösdi üzenet ma is?
Azért, mert Isten Lelke kiáradt, és ma is be
tudja tölteni azokat, akik ezt kérik. Ez az a
pont,  amit  nehéz  megérteni.  Ha  engedem,
hogy Isten Lelke betöltsön, akkor áldás lesz az
életem, megtalálom az igazi helyemet és Is-
tentől rendelt dolgomat a környezetemben,
egyszerre kedvem és erőm is lesz ahhoz, hogy
azt tegyem, amit kell, ami Isten szerint helyes.
Nem elég hinni, hogy Isten létezik, engedni
kell, hogy Ő irányítsa az életünket. Szól a lel-
kiismeretünk által, ha valamit nem jól csinál-
tunk, szól, ha valamit meg kell tennünk.

Persze, az engedelmesség rajtunk múlik.
Mihály Csilla

baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu

fb: baptista.dunavarsany

AMagányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány ("MISA") újraindítja a
korábban nyolc éven át folyamatosan

működtetett Álláskeresők Klubját. 
A következő összejövetel július utolsó kedd-

jén, azaz 28-án 14 órai kezdettel lesz a Petőfi
Művelődési Házban. 
Állásajánlatokkal, terveink szerint álláslisták-

kal  várjuk  a  munkalehetőséget  keresőket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A kuratórium nevében:
Dr. Gligor János 

nem mInden, de sok mInden rajtunk múlIk…
Olvasandó Máté 13,31-35.

pünkösd üzenete ma Is aktuálIs

újraIndul a mIsa
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pecséthasználat dunaVarsányBan – III. rész

Amost bemutatásra kerülő pecsétek kizárólag községi, illetőleg
iskolai körbélyegzők. Közös bennük, hogy az 1947-től 1961-
ig terjedő időszakban használták őket. A községnévhasználat

megértéséhez újból megjegyezném, hogy a Taksonyból kiváló és az

önállóság útjára  lépő  településünk  1947.  augusztus  1-jétől 1948.
november 4-ig Szabadvarsány néven szerepelt, majd 1948. novem-
ber  5-től  az  Országos  Községi  Törzskönyvbizottság  javaslatára
ismét a régi, a már XIX. század óta használt Dunavarsány nevet

Községpecsét 1948-ból, felirata: ,,Pest-Pilis-
Solt-Kiskun Vármegye Szabadvarsány Köz-
ség" (Miként a bevezetőben olvasható, 1947
és 1948 között használták a Kossuth Lajos
utcai községházán.)

Községpecsét 1950-ből, felirata: ,,Pest-Pilis-
Solt-Kiskun Vármegye Dunavarsány Község"
(1948 és 1950 között, a tanácsrendszer beve-
zetéséig volt használatban.)

Községi anyakönyvi pecsét 1950-ből, felirata:
,,Dunavarsányi Anyakönyvi kerület" (1950 és
1956 között, már a tanácsrendszer idején ke-
rült az anyakönyvi bejegyzések alá. Címere
már az úgynevezett Rákosi-címer.)

Iskolai körpecsét 1951-ből, felirata: ,,Állami Ál-
talános Iskola Dunavarsany Kossuth-utca."
(1950-től 1956-ig virított e Rákosi-címeres bé-
lyegző az iskolai iratokon.)

Iskolai pecsét 1949-ből, felirata: ,,Állami Álta-
lános Iskola Dunavarsány" (1948 és 1950 kö-
zött használták, címere Kossuth-címer, a nö-
vényi ornamentika a címerpajzs tetejéig ér.)

Iskolai körpecsét 1957-ből, felirata: ,,Állami Ál-
talános Iskola Dunavarsány Kossuth L.-utca"
(Kossuth-címer díszíti, melyen a növényi orna-
mentika csak a címerpajzs alsó harmadáig ér.
1956-tól 1957-ig használták.)

Iskolai körpecsét 1961-ből, felirata: ,,Állami Ál-
talános Iskola Dunavarsány Kossuth L.-u 33"
(Címere már az úgynevezett Kádár-címer,
1957-től 1964-ig volt használatban.)

Iskolai körbélyegző 1948-ból, felirata: ,,Köz-
ségi Általános Iskola Igazgatósága Szabadvar-
sány" (1947 és 1948 között volt használatban
az iskolai dokumentumok hitelesítésére.)

Községi anyakönyvi pecsét 1948-ból, felirata:
,,Szabadvarsányi Anyakönyvi Kerület" (Az első
bélyegzővel egyidőben, 1947 és 1948 között
anyakönyvi adatokat hitelesítettek vele. Cí-
mere Kossuth-címer – növényi ornamentika
nélkül.)
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Sajnos a koronavírus helyzet a sportéle-
tet is nagyban befolyásolta. A Magyar
Kézilabda Szövetség március közepén

felfüggesztette a sportolás lehetőségét, és a
versenyeket is törölte, majd a 2019/20-as baj-
nokságot a márciusi dátummal lezárta. Ez a
helyzet minden csapatot nagyon mélyen érin-
tett, de természetesen mindenki fegyelmezet-
ten alkalmazkodott a kialakult helyzethez.

Az MKSZ előírásai szerint mi is folytattuk
munkánkat, edzőink online edzéseket tartottak
a sportolóknak, kihasználva a digitális lehető-
ségeket. Minden héten a korosztálynak meg-
felelő edzésprogramot kellett elvégezniük a
sportolóknak, melyet rövid videó formájában
dokumentáltak is a gyerekek. Ezek a felvételek
a www.dte.hu oldalon megtekinthetők.

A 2019/20 bajnoki szezonban a DTE kézi-
labdásai 8 csapattal vettek részt a bajnoksá-
gokban.

Az U10 korcsoport fiú szivacs csapata
a kisiskolás bajnokságban szerepelt Sándor
Róbert edző vezetésével. 

Az U11 fiú csapat tagjai a gyerekbajnok-
ságban versenyeztek ugyancsak Sándor Róbert
edző irányítása mellett. A Kézilabda Szövetség

alapelvei  szerint  ezekben  a  korosztályokban
nincs eredménycentrikusság, itt a mérkőzése-
ken elért eredményeket nem mérik, csak a játék
elsajátítása,  fejlesztése, a versenyhelyzetben
való rutin elsajátítása a szempont.

Az U12-13 lány csapatunk gyerekbaj-
nokságban vett  részt Paulné Simon Brigitta
edző vezetésével. A lányok 2 bajnokságban in-
dultak, ezzel a mérkőzések gyakoriságára és
az éles helyzetekben való rutin elsajátítására
is nagyobb a lehetőségük.

Az  FU13 fiú csapatunk Keller  Andrea
edző irányításával dolgozott. Ők is a gyerek-
bajnokságban mérték össze felkészültségüket
a bajnokságban szereplő csapatokkal.

A Női Ifjúsági csapat Váraljai  Ádám
edző vezetésével az NBII. leány III. osztály-
ban versenyzett. A lányok a IV. helyen zárták
a  bajnokságot.  A  csapat  gólkirálya  Váraljai
Eszter lett 112 góllal.

A Felnőtt Női csapatunk a Pest megyei
bajnokság déli csoportjában versenyzett, Dat-
zuk Péter edző vezetésével. A lányok az 5. he-
lyen zárták  ezt  a  csonka  bajnokságot.  Az
együttes gólkirálya Keller Andrea lett 97 gól-
lal, aki ezzel a Női megyei bajnokság gól-

királyi címét is megszerezte. Ebben a cso-
portban 212 igazolt versenyző közül Andi
lett a csoport gólkirálya. Gratulálunk a szép
eredményhez!

A Felnőtt Férfi csapat a megyei bajnok-
ságban szerepelt Vitányi Attila edző irányítá-
sával. A csapat a csonka szezont a 8. helyen
zárta.  A felnőtt férfi csapat gólkirálya
Janda Zsolt lett.

Természetesen a nyár sem telhet el spor-
tolási lehetőség nélkül. A DTE kézilabda szak-
osztálya nyári sporttáborokat szervez, mely-
nek részleteit a honlapon olvashatják.

Reményeink szerint a következő szezonra
való felkészülést augusztusban elkezdhetjük,
erről minden értesítést az edzők küldenek el az
érintett sportolóknak. Terveink között szerepel
az augusztusi edzőtáborok szervezése, hogy
felkészülten kezdhessük a következő szezont.

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári
szünetre! Mozogjatok sokat, kihasználva a jó
időt és a visszakapott szabad mozgás lehe-
tőségét!

Herczeg Mariann
szakosztályvezető

Dunavarsányi Torna Egylet

kézIlaBda hírek

 

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS 
DUNAVARSÁNYBAN! 

Dunavarsányban teljes körű 
szemészeti vizsgálat jól felszerelt 
orvosi rendelőben várakozás 
nélkül! 

Alábbi szolgáltatásokkal várom a 
kedves pácienseket: 

felnőtt és gyermekszemészet, 
szemüveg felírás, 
kontaktlencse dioptriájának 
meghatározása,  
jogosítványhoz, munkaalkalmassághoz vizsgálat és igazolás 
szemészeti lelet kiadása monitor előtti munkavégzéshez szükséges 
szemüvegről, 
glaukóma (zöldhályog) kezelése, 
cukorbetegek, hypertoniás betegek szemfenéki vizsgálata, 
szemfenéki meszesedés, időskori maculadegeneráció (AMD) 
szűrése, idegentest eltávolítás ambulánsan gyulladt szemek kezelése  

Rendelési idő: hétfőn 15:00-tól és szerdán 13:00-tól  

Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között 
ezen a számon: 0670/280-1067 

Részletesebb információk a www.roan-med.hu honlapon! 

Szeretettel várom Dunavarsányban Százados Istvánné utca 4. szám alatti 
rendelőben 15:00 órától előzetes telefonos bejelentkezés alapján.  

                                                                     Dr. Pásztor Anna 
                                                                     szemész szakorvos 
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Mobiltelefon kiegészítők

Új- és használt számítógépek, laptopok

Gyerekeknek: cipők, ruhák, ágyneműk, táskák, játékok

Biztonságtechnikai eszközök

Televíziók, akciókamerák

Kabátok, táskák, túrazsákok

HonlapkészítésHonlapkészítés

Számítógép- és mobiltelefon  szerviz

+36 70 360 0984

NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE

lakossági és KKV ügyfelek részére

Ingyenes műszaki 
és gazdasági tanácsadás,

tervezés, teljeskörű kivitelezés!

Zsoldos András okl. villamosmérnök
Mobil: +36 203116446

Email: zsoldos.andras@napvadasz.hu
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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 rövidíté-
séhez, 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

Rönkhasító Kft. – TűZIFA AKCIÓ
Akác tűzifa 2.900 Ft/mázsa kugli

Vegyes kemény 2.700 Ft/mázsa kugli
Hasított + 200 Ft/mázsa

A tűzifa erdei köbméterre is (1m×1m×1,7m) 
és kalodára is megrendelhető!

Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!

Rönkhasító Kft. 
06/70 605-4678

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:
06/1 301-6969; Hétköznap: 16.00-8.00
Munkaszüneti és folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos 06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; 
Sz: 13-16; Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos 
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos 06/24 521-127
Egészségház I. em.
Rendelés: K: 12-16; Sz: 8-12; 
Cs: 12-16; P: 8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos 06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534- 575
Rendelés: H: 16-18; K:8-10;
Sz: 13-15; Cs, P: 13-15

GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/70 203-6341
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
Egészséges tanácsadás:  K: 13-14
Dr. Zsiros-Antóni Krisztina Egészségház,
Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
06/24 521-124 
Gyermekorvosi rendelés: H, K: 9-12; 
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés; 
Cs: 15-18; P: 9-12

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák részére: 
H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: 
K: 10-12

Kovácsné Zelenka Ágnes területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák részére: 
Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: 
P: 10-12
Fonyóné Tóth Cecília területi védőnő
Petőfi ltp. 4. 06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák részére: 
Sz: 10-11
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: 
Sz: 11-12
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: 
K: 14-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás: 
K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi és 
iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12. 06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák részére: 
Cs: 13-15
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:
Sz: 9-11

Fogorvosi rendelők Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4. 06/24 534-576
Kincsem Gyógyszertár 06/24 534-350

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

Városgazdálkodási Kft. 06/20 337-6421
www.dvvg.hu; E-mail: info@dvvg.hu
Weöres Sándor 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
: 06/24 660-633, 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
VERTIKÁL Nonprofit Zrt./Multiszint Kft.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Dunavarsányi 
Kirendeltsége 
Árpád utca 7. 
Gyámhivatal: 06/70 436-4005
Hatósági: 06/20 249-4218

Közvilágítás hibabejelentés 06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 703-3955; 06/30 236-4884

Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal 06/24 519-300, 
5193-310, Fax: 06/24 519-301

Közérdekű telefonszámok

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