
DUNAVARSÁNYI
NaplóXXXI. évf. 3. szám         2020. március

Dunavarsány Önkormányzatának lapja

25 éves a L.A.K. – képes beszámoló a 6. oldalon

Jubiláltak a
„banyák”
Jubiláltak a
„banyák”



TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
2020. január 28-ai rendes ülés

A képviselő-testület elfogadta a Közigaz-
gatási szerződés - Együttműködési megálla-
podásokat, amelyek Dunavarsány Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve
Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatával kerültek megkötésre.

A testület a Dunavarsány és Térsége Ön-
kormányzati Szennyvíztársulás Társulási Taná-
csába Gergőné Varga Tünde polgármestert
delegálta, és a Társulási megállapodás módo-
sítását jóváhagyta.

Szúnyoggyérítés
A képviselő-testület az idei szúnyoggyérí-

tésre vonatkozó megbízási szerződést elfo-
gadta. Az idei költségvetésében a Dunavar-
sányra eső gyérítések költségeire bruttó
3.355.506 Ft összeghatárig kötelezettséget
vállalt. Felkérte Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzatát a szolgáltató kiválasztására és
a közbeszerzési eljárás haladéktalan elindítá-
sára. Felkérte továbbá Szigetszentmiklós pol-
gármesterét, hogy a költségek csökkentése
érdekében keressen támogatási (pályázati) le-
hetőségeket.

Új alapítvány az egészségért
A testület úgy döntött, hogy Délegyháza,

valamint Majosháza önkormányzatának kép-
viselő-testületeivel együtt, mint alapító „Du-
navarsány-Délegyháza-Majosháza és Környéke
Egészségügyi Alapítvány” névvel alapítványt
hoz létre az érintett települések lakosságát
érintő egészségügyi feladatok ellátására. Az
alapítvány működésének megkezdéséhez
szükséges vagyonhoz Dunavarsány lakos-
ságszáma alapján 100 Ft/fő összeget biztosít
az idei költségvetés terhére. A saját részéről
dr. Kun Lászlót jelölte a felállítandó 3 fős ku-
ratóriumba.

Február 11-ei együttes képviselő-
testületi ülés

A testület a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi költségvetését
365.505.901 Ft bevételi főösszeggel és
365.505.901 Ft kiadási főösszeggel elfogadta,
és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Du-
navarsány Város Önkormányzatára eső finan-
szírozás összegét a 2020. évi költségvetésbe
beépítse. 

Február 11-ei rendes testületi ülés

A képviselő-testület megállapította az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyle-
tei után az adósságszolgálatból eredő fizetési
kötelezettségeinek, illetve az önkormányzat
fedezetként figyelembe vehető saját bevéte-
leinek (iparűzési adó, építményadó, idegen-
forgalmi adó) következő három évben vár-
ható összegét.

Elfogadott beszámolók
A testület elfogadta a Petőfi Művelődési

Ház és Könyvtár 2019. évre vonatkozó, va-
lamint a Weöres Sándor Óvoda 2018/2019-
es nevelési évre szóló szakmai beszámolóját.
Elfogadta továbbá a Művelődési, Oktatási
és Sport Alapítvány 2019. évben végzett te-
vékenységére vonatkozó szakmai beszámo-
lóját.

Óvodai beiratkozás
A képviselő-testület a Weöres Sándor

Óvodában a 2020. augusztus 31-ig 3. életévü-
ket betöltő gyermekek óvodába történő fel-
vételének időszakaként a 2020. május 11-15.
közötti napokat határozta meg.

A testület az óvodában a heti nyitvatartási
időt a 2020/2021-es nevelési évben hétfőtől
péntekig 6.30–17.30-ig, az éves nyitvatartási
időt 2020. szeptember 1 –  2021. augusztus
31-ig határozta meg oly módon, hogy az óvo-
davezető által előre meghatározott rend sze-
rint az óvoda valamely épülete a nyári idő-
szakban is nyitva tart.

Pályázat civil és sportszervezeteknek
A képviselő-testület a 2020. évre kiírta a

pályázatot a civil és sportszervezetek támo-
gatására. A részletes pályázati kiírás az 5. ol-
dalon olvasható!

Egyéb testületi döntések
A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-

sányi Városgazdálkodási Kft. módosított 2020.
évi üzleti tervét.

A testület Könözsi László díszpolgárt saját
halottjává nyilvánította, egyben a kegyeleti és
temetési költségeket magára vállalta a 2020.
évi költségvetés terhére.

A képviselő-testület elfogadta a 2020. évi
közbeszerzési tervet. Továbbá az érvényben
lévő közbeszerzési szabályzatot hatályon
kívül helyezte és 2020. február 12-ei hatály-

balépéssel megalkotta Dunavarsány Város
Önkormányzatának új közbeszerzési szabály-
zatát.

A testület a Dunavarsány 2058 helyrajzi
számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú
ingatlan értékesítésére pályázatot írt ki.

Kerékpárút
A testület a „Kerékpárút fejlesztés Duna-

varsány Városában 1. rész – Kerékpárút” tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményét az aláb-
biak szerint állapította meg: a GTE 2020
Konzorcium, a KULCS Útépítő és Mélyépítő
Kft., a TAM-BAU Kft. és az ÚT-ÉP-KER 97 Kft.
1. részre benyújtott ajánlata érvényes. A leg-
jobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes
ajánlatot a GTE 2020 Konzorcium tette. Az el-
járás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alap-
ján azonban az 1. részre eredménytelen. Az
ajánlatkérő új eljárást kíván indítani, és felha-
talmazta a polgármestert a megismételt köz-
beszerzési eljárást megindító döntés megho-
zatalára.

A képviselő-testület a „Kerékpárút fej-
lesztés Dunavarsány Városában 2. rész – Ke-
rékpárnyom” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította
meg: a GTE 2020 Konzorcium, a KULCS Út-
építő és Mélyépítő Kft., a TAM-BAU Kft. és
az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. 2. részre benyújtott
ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték arányra
vonatkozó érvényes ajánlatot a GTE 2020
Konzorcium tette. Az eljárás a 2. részre ered-
ményes volt, az eljárás nyertese a GTE 2020
Konzorcium.

Megújuló kommunikáció
A képviselő-testület a Dunavarsány Város

Önkormányzata által működtetett honlap, kö-
zösségi oldal és a Dunavarsányi Napló című
önkormányzati havilap kiadására, gondozá-
sára és felelős szerkesztésére 2020. február 15.
napjától határozatlan időre megbízta a Rádió
Flash Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t
690.000 Ft+ÁFA/hó megbízási díjért a 2020.
évi költségvetés terhére. Felhatalmazta a pol-
gármestert a feladatok ellátására vonatkozó
hatályos megbízási szerződések közös meg-
egyezéssel történő megszüntetésére, a West-
Graph Reklám- és Nyomdaipari Kft-vel a Du-
navarsányi Napló előállítása tárgyában kötött
vállalkozási szerződés megfelelő módosítá-
sára és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
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A testületi határozatok pontos szövege elolvasható a www.dunavarsany.hu oldalon.



KEDvES DuNAvARSÁNyI LAKOSOK!
Először vehetik kezükbe a megújult Du-

navarsányi Napló e havi számát. Az új
szerkesztői csapat, élükön dr. Szilvay Ba-

lázs felelős szerkesztővel igyekszik pontos és
naprakész hírekkel ellátni Önöket havonta.
Egyre nagyobb az igény az internetes, inter-
aktív kommunikációra, a jövőben ezen a terü-
leten is változások lesznek. Továbbra is hall-
gathatják és nézhetik a Lakihegy Rádióban és
a DunaMédia Televízióban a Dunavarsányról
szóló híreket, riportokat.

Ezzel a tétellel együtt lett elfogadva Du-
navarsány 2020. évi költségvetése a februári
képviselő-testületi ülésen. A korábbi évekhez

hasonlóan, de egy új testülettel és külsős ta-
gokkal folytak az egyeztetések a végső dön-
tés előtt. Mindenki részt vett minden nem hi-
vatalos és betervezett bizottsági ülésen, így a
gyakorlottabb és főleg az új képviselők is
többször hallhatták a részletes terveket, szá-
mokkal alátámasztva. A felelős és aktív
egyeztető munka eredménye, hogy idén is feb-
ruár közepére egyhangúlag elfogadott költ-
ségvetése lett Dunavarsánynak, és az önkor-
mányzat is már az alapján gazdálkodik.

Mint már korábban többször leírtam, az idei
év fejlesztései főleg a már eddig elkezdett, il-
letve megtervezett tételek befejezéséről fog
szólni. Az újonnan, teljesen saját bevételből fel-
épített óvoda épületet a hatóságok ellenőrizték,
a feltárt hibák kijavítása megtörtént. A haszná-
latbavételi engedély kiadása után, reménység
szerint márciusban már birtokba is vehetik óvo-
dásaink a szép, új csoportszobákat, a tornater-
met és az egyéb kiszolgálóhelyiségeket.

A városban több utca állapota romlott
meg így tél végére, minden kátyú felmérése
megtörtént, és a műszaki ellenőr folyamatos
ellenőrzése mellett kerülnek majd kijavításra.
Útépítés csak a Habitat utcában fog zajlani,
amelynek műszaki leírását már többször kö-
zöltük. A következő évek bevételeiből min-
denképpen azoknak az utcáknak a teljes fel-
újítását kell betervezni, amelyeken már a tél
utáni javítások nem sokat segítenek. Az utak,
a járdák építését, a csapadékvíz elvezetését,

a közművek további kiépítését és felbővítését
mind a következő években próbáljuk megol-
dani, természetesen a bevételek függvényé-
ben, és a kötelező feladatok betervezése után.
A kerékpárút kivitelezőjének kiválasztása még
zajlik, de egy év múlva már biztonságos kö-
rülmények között tekerhetünk két keréken Du-
navarsány két településrésze között. A fejlesz-
tések felsorolásánál kell megemlíteni azt az
óriási lehetőséget, amelyet a magyar Kormány
biztosít városunknak. A Bajcsy-Zsilinszky utca
végén lévő intézményi területünkre egy 8 tan-
termes iskola építése valósul meg a következő
két évben.

Február közepén egyeztető tárgyaláson
vettem részt a 15 önkormányzat polgármes-
terével, a tankerületek vezetőivel és a BMSK
Zrt. szakembereivel, amelyet dr. Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelős államtitkár úr hívott
össze az EMMI épületébe. A tájékoztatón
mindenki elmondhatta a településének sajá-
tosságait, a felépítendő, illetve bővítendő
köznevelési intézménnyel kapcsolatos elvá-
rásait. 

A szennyvíztisztító telep felújításának
próbaüzeme is hamarosan elkezdődik, és a
teljes befejezés is ez év végére várható. Fo-
kozottabb a szaghatás jelenleg, mert a II.
számú tó kitakarítása történik, ami a beruhá-
zás része. Mint már sokszor, kérem a tisztelt
lakosokat, hogy legyenek türelemmel a kelle-
metlenebb szagok miatt, bízunk benne, hogy
minden a tervek szerint jól halad, és az átadás
után meg fognak szűnni ezek a jelenségek.

A képviselő-testület döntött a civil egye-
sületek, alapítványok, egyházak, sportszerve-
zetek támogatásáról is, a korábbi évekhez ha-
sonlóan. A pályázattal kapcsolatos
tudnivalókról ebben az újságban olvashatnak
az érintettek. 

Sok színvonalas rendezvény várja 2020-
ban is a dunavarsányiakat, kísérjék figyelem-
mel a híreket, és vegyenek részt a progra-
mokon!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

MEgúJuLÓ vÁROSI
KOMMuNIKÁcIÓ

Ahogy a cikkében Polgármester asz-
szony is írta, egyre nagyobb az igény
városunkban az internetes, interak-

tív kommunikációra. Az általam vezetett cég
ennek a jogos lakossági elvárásnak kíván
eleget tenni a jövőben azzal, hogy össze-
kapcsolja a különböző felületeken (újság,
rádió, televízió, Facebook és honlap) meg-
születő helyi tartalmakat, és aktív kapcso-
latot épít ki az olvasókkal.

A DunaMédia Televízió riportjait rövidí-
tett formában és feliratozva az önkormány-
zat Facebook oldalán is láthatják ezentúl, az
értékes rádiós magazinműsorokat pedig –
rövidített formában – el is olvashatják mind
az interneten, mind a Dunavarsányi Napló
aktuális számában. Apropó újság, bizonyára
észrevették, hogy egyszerűbben lapozható
a Napló, és könnyebben belefért a postalá-
dájukba is. A korábbi illusztris, ugyanakkor
nehezen kezelhető formátumot egy könnye-
debb külső váltotta fel, amely mostantól 16
oldalon kínálja az olvasnivalót. Garantálom,
hogy a tartalom mindig aktuális lesz, és
soha nem jelenik meg az újságban olyan in-
formáció vagy felhívás, aminek a megjele-
néskor már nincs aktualitása.

Komoly újítás, hogy városunk vezetői
ezután élő, interaktív kapcsolatot is tarta-
nak majd a lakossággal az interneten ke-
resztül: minden hónapban, a testületi ülés
utáni napokban élő Facebook fogadóórát
tartanak, ahol online feltehetik kérdéseiket
a lakosok a polgármesternek vagy alpolgár-
mestereknek. A közösségi médián keresztül
közvetített beszélgetés egy rövidített válto-
zata másnap a Lakihegy Rádió reggeli mű-
sorában is meghallgatható lesz.

A város honlapja, a www.dunavarsany. hu
is megújul a tavasz folyamán; csapatommal
szeretnék egy jól áttekinthető, ügyfélbarát ol-
dalt létrehozni.

Végül talán az egyik legfontosabb újítás
maradt a végére. Az önkormányzat közösségi
oldalán keresztül üzenetet is lehet küldeni, és
a valós lakossági problémával egy erre dele-
gált munkatársunk foglalkozik majd, aki igyek-
szik minden esetben kielégítő választ adni a
privátban küldött kérdésre, észrevételre.

Összességében egy nyitott, interaktív
kommunikáció veszi kezdetét, amely befogadó
lesz a lakosság építő jellegű észrevételeire és
remélem, idővel megelégedésükre szolgál
mind a megújult internetes platform, mind az
új külsővel jelentkező önkormányzati újság.

Tisztelettel:
dr. Szilvay Balázs

felelős szerkesztő – Dunavarsányi Napló
ügyvezető – Rádió Flash Kft.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK 
NAppALI ELLÁTÁSÁRÓL
Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. január 1-jén feladat-

ellátási megállapodást kötött Szigethalom Város Önkor-
mányzatával a nappali ellátás biztosítására. A szerződés sze-

rinti ellátást Szigethalmon, a Rákóczi út 149/b alatti intézményben
lehet igénybe venni. 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját
otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi ál-
lapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biz-
tosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint a napi egyszeri étkezésre. A nappali ellátásra vonat-
kozó igényeket az ellátást igénylőnek közvetlenül az intézmény ve-
zetőjéhez kell szóban vagy írásban benyújtania (Szigethalom, Rá-
kóczi út 149/b). A nappali ellátás és az étkezés a vonatkozó
kormányrendelet értelmében díjköteles. Az intézményi térítési díjat
a fenntartó (Szigethalom Város Önkormányzata) határozza meg
minden év április 1-jéig. Amennyiben az igénybevevő kéri, az intéz-
mény a szállítást is vállalja, ami szintén díjköteles.

Bővebb tájékoztatást a Dunavarsány és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője nyújt személyesen
(Árpád utca 13.), illetve a 06/24 483-352-es telefonszámon.

Solymosi Erika

INgyENES vÉDŐOLTÁS
Dunavarsány Város Önkormányzata az

idei költségvetésében ismét lehetősé-
get biztosított a fertőző agyhártya-

gyulladás elleni védőoltás teljes költségének
átvállalására, valamint fiúgyermek esetében a
humán papilloma vírus elleni védőoltás árá-
nak jelentős mértékű támoga-
tására.

A fertőző agyhártyagyulla-
dás elleni védőoltás ingyenesen
igényelhető minden 14 és 18 év
közötti, Dunavarsány közigaz-
gatási területén lakóhellyel ren-
delkező gyermek részére. 

A cél korcsoport szakembe-
rek bevonásával került kijelö-
lésre, ugyanis ebben az életkor-
ban a legfogékonyabbak a
gyermekek a fertőzésre. A vé-
dőoltás a betegséget okozó
baktérium leggyakoribb, C, W135 és Y szero-
csoportjai ellen nyújt védelmet.

Dunavarsány Város Önkormányzata az
idei tanévben is biztosítja a 6. osztályos fiú-
gyermekek esetében a HPV elleni védőoltás
költségeinek 60 százalékát. A lánygyermekek
HPV elleni védőoltása továbbra is a Nemzeti

Védőoltási Program keretén belül ingyenesen
hozzáférhető mindenki számára. Egybe-
hangzó sajtóértesülések alapján a közeljövő-
ben várható a fiúk részére is az ingyenes HPV
elleni védőoltás, mindazonáltal a bevezetés
pontos időpontjáról még nincs információ.

Addig is éljenek az önkormányzat által nyúj-
tott támogatás lehetőségével. Tudni illik
ugyanis, hogy a HPV vírus nem csak a nőket,
hanem a férfiakat is képes megbetegíteni,
ezért megkérdőjelezhetetlen fontosságú a
megfelelő időben biztosított védőoltás az is-
koláskorú fiúgyermekek esetében is. 

A védőoltás iránti kérelmet a gyermek
törvényes képviselője (szülői felügyeletet gya-
korló szülője, gyámolt esetében gyámja) nyújt-
hatja be a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 18.) a www.dunavarsany.hu honlapon

megtalálható rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyom-
tatványon. A kérelemhez csa-
tolni kell a gyermek lakcímét
igazoló hatósági igazolvány, va-
lamint a házi gyermekorvos/há-
ziorvos által kiállított vény má-
solatát.

A kérelem mellett egy rész-
letesebb szakmai tájékoztató is
megtalálható a város webolda-
lán. További információért ér-
deklődjenek háziorvosuknál,
házi gyermekorvosuknál vagy a

gyógyszertárban!
Kérem Önöket, hogy éljenek a lehetőség-

gel, és védjék gyermekeiket egy potenciálisan
súlyos szövődményekkel járó betegség kiala-
kulásától!

dr. Békássy Szabolcs
háziorvos

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy március 17-től már-

cius 31-ig tüdőszűrést tartunk városunkban, a Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtárban (Dunavarsány, Petőfi tér 1.).

A szűrés időpontja: hétfő, szerda: 11:45 – 17:45-ig,
kedd, csütörtök, péntek: 7:45 – 13:45-ig. 

A szűrés napjai: március 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31.

A TÜDŐSZÜRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal
továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a
vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői bele -
egyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve
a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknél oktatási törvény ezt előírja,
a vizsgálat természetesen ingyenes.
Személyi igazolványt, TB kártyát, illetve ha van, az előző évi kapott
tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időbeni
felismerésére! Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg.
Kérjük, hogy saját érdekében jelenjen meg a szűrésen! 

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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pÁLyÁZATI LEHETŐSÉg cIvIL 
ÉS SpORTSZERvEZETEK RÉSZÉRE

Dunavarsány Város Önkormányzata idén is pályázatot hirdet
dunavarsányi székhelyű, vagy dunavarsányi székhelyű tag-
szervezettel Dunavarsányban működő – bíróság által jog-

erősen nyilvántartásba vett – egyesületek, sportegyesületek és ala-
pítványok által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai,
generációs, sport- vagy szabadidős programok, kulturális, művé-
szeti, sport- és ifjúsági rendezvények támogatására, továbbá az
egyesületek, a sportegyesületek és az alapítványok működéséhez
való hozzájárulásra. 

A támogatás 2020. január 1-je és december 31-e között meg-
valósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységek gya-
korlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez
nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást. 

A részletes pályázati felhívások és a pályázati űrlapok besze-
rezhetőek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán,
valamint elektronikusan letölthetők a www.dunavarsany.hu honlap
pályázatok rovatából.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2020. március 25. (szerda).

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

Dunavarsány Város Önkormányzata

HuLLADÉKgyŰJTÉSI REND 
A vÁROSbAN

Ünnepi hulladékszállítás: ünnepnapoktól függetlenül mindig a já-
ratterv szerint meghatározott napon szállítjuk el a hulladékot. Tehát
nincsenek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is van hul-
ladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik.

Hamu elszállítása: A lakosság egy része, amelyik fával tüzel, sok-
szor a hamut csak úgy a kukába teszi. A kuka ürítésekor a hamu
szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a dolgozók egészségét, va-
lamint a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba
kerülve. Kérjük, hogy a hamut inkább telken belül hasznosítsák. Aki
mindenképpen a kukába szeretné helyezni, az hideg állapotban, be-
zsákolva tegye a gyűjtőedénybe. 

A szelektív hulladékok elkülönített, házhoz menő begyűjtését és
elszállítását minden páros héten biztosítjuk a lakosság részére. A
műanyag hulladékok gyűjtésére az általunk biztosított sárga mű-
anyag zsákot, vagy bármilyen átlátszó zsákot használhatnak. Az
üveghulladékok gyűjtését a megszokott módon, külön házhoz menő
járattal végezzük, szintén minden páros héten, a már ismertetett
sárga zsákban. A kihelyezett mennyiséggel egyező cserezsákot
mindkét frakció esetén a szállítás alkalmával biztosítjuk, de ezen
felül is korlátlan mennyiségben, bármilyen áttetsző zsákban kihe-
lyezhetők a hulladékok. A hiányzó zsákokat a Dunavarsányi Város-
háza recepcióján tudják pótolni. A papírhulladékot kötegelve kérjük
kihelyezni, szintén a fent említett szállítási ütem szerint, a hulladék-
tároló edények mellé.

A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatási igényüket jelezhe-
tik ügyfélszolgálatunk telefonján (06/30 665-4021) félfogadási idő-
ben (hétfőtől-péntekig 800 – 1600), vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@
multiszint.hu). A leegyeztetett napra a lomhulladékot elő kell készí-
teni a szállításra úgy, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével
a kisebb méretű anyagok bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelye-
zésre az ingatlanon belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem he-
lyezhető ki lomhulladék! A szolgáltatás megrendelésének elenged-
hetetlen feltétele, hogy ügyfelünk díjhátralékkal ne rendelkezzen.
Lomtalanítási szolgáltatásunkat évente egy alkalommal, 2 m3/in-
gatlan mennyiségig vehetik igénybe térítésmentesen.

Zöldhulladék-gyűjtés idén tavasszal április 4-én és 5-én történik.
Az ingatlantulajdonosok vagy bérlők a levelet, valamint füvet a gyűj-
tést megelőző napon zsákokban – melynek súlya maximum 20 kg
lehet – helyezzék ki az ingatlanok elé. Az ágakat maximum 1,5 m-es
darabokra vágják és kötözzék össze. Az ágas-bogas, kihajított fát
és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el. A zöldhulladék-
gyűjtés reggel 5 órakor kezdődik. Azon bejelentéseket, hogy az ut-
cában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után elszórtan
zöldhulladék maradt a helyszínen, nem tudjuk figyelembe venni. 
Havi egy alkalommal a zöldhulladék átvételét a KÖRÉP-SZOLG Kft.
(Dunaharaszti, 51-es út, Dunaharaszti Szennyvíztelep mellett) hul-
ladékgyűjtő pontonján történő átadás lehetőségével biztosítjuk a
lakcím igazolása mellett, 110 kilogrammig. 

Idényjellegű zöldhulladék-gyűjtés: minden év áprilisától októ-
beréig, térítés ellenében.

Multiszint Kft.

HíREK A KERTbARÁT KLub ÉLETÉbŐL

Kertünk téli nyugalmi állapota a végéhez közeledik. Készül-
hetünk a metszésre. Ez egy nagyon fontos feladat, elsősor-
ban a gyümölcsfáknál, szőlőknél, rózsáknál, cserjéknél.

Nem csak alakot formálhatunk, de termést is szabályozhatunk
vele. Ezt kövesse egy alapos, bőséges lemosó permetezés, amely-
lyel sok kártevőtől és kórokozótól menthetjük meg növényeinket,
főleg az enyhe tél után.

Elvégezhetjük az új csemeték telepítését is. Már mindenki re-
mélhetőleg túl van a tervezésen és a vetőmagvásárláson. Ahogy
az időjárás engedi, neki is láthatunk a kinti kerti munkáknak.

Januárban búcsúztunk Remecz Béláné Hajnikától, február ele-
jén Könözsi Lászlótól. Nyugodjanak békében!

Soron következő előadásunkon meghívott vendégünk ökoló-
giai tanácsokkal látja majd el a kiskerttulajdonos tagjainkat. Az
érdeklődőket szeretettel várjuk március 25-én 15 órakor a Polgá-
rok Házában.

Budafoki Katalin
elnök



25 ÉvES A LÁNyOK ASSZONyOK KLubJA

Nehéz feladatra vállalkozik, aki egy te-
vékeny, igazi női csapat 25 éves tevé-
kenységét akarja bemutatni úgy, hogy

aki nem ismeri őket, átfogó képet kapjon
munkájukról, színes, mozgalmas egyesületi
életükről.

1995 novemberében alakult a csapat
Lányok Asszonyok Klubja néven 25 fővel,
18-65 év közötti életkorral, ami mára már
75 év. A cél, amire a klub alakult, szép és
nemes volt. 

Az alapítás ötlete Venczel Éváé és Ull-
mann Józsefnéé volt. Az alapításkor elnök-
nek Szabó Csabánét választották, aki három
évig vezette a klubot. Majd Ullmann Jó-
zsefné Király Edit vette át a vezetést, és 22
éve eszi az elnökök „keserű kenyerét”. Sokat
dolgozik, nagy a szája, de mindent megbo-
csátunk neki, mert nélküle ez a klub már
nem lenne!

A szervezetet 2004 januárjában egyesü-
letként a Pest Megyei Bíróság bejegyezte,
majd 2008-ban megkaptuk a közhasznú stá-
tuszt. 2000 óta kiadásaink és működésünk
fedezésére a banya-báli bevételeinken túl
különböző támogatókhoz pályázunk. Évente
nyújtunk be támogatási kérelmet a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz és Dunavarsány
Város Önkormányzatához.

Hiányzott egy asszonybál is, ahol az
egyedül élők és férjezettek is felhőtlenül szó-
rakozhatnak férfiak nélkül. Minden év január
utolsó szombatján lobog a máglya a sport-
csarnok udvarán. Férfiördögök seprű-„taxin”
szállítják a batyusbálra érkezőket. Egyenru-
hájukban bevonul a banya-csapat és kezdőd-
het a jókedvű, önfeledt, meglepetésekkel és
sztárvendégekkel fűszerezett mulatság.

Büszkeséggel tölt el, hogy alapító tagun-
kat, Gergőné Varga Tündét másodszorra vá-

lasztották meg városunk polgármesterévé, va-
lamint, hogy Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selőt tiszteletbeli tagunknak tekinthetjük.

Egyesületünk komoly bevételi forrása a
banyabál. A befolyt összeget mindig jótékony
célra fordítjuk. Hosszú az elvégzett feladatok
listája, de néhányat kiemelnék közülük. Rászo-
ruló gyermekek kirándultatása, Tűzoltó egye-
sület, Polgárőrség támogatása. Erőspusztai
idősek otthona, Szív Hangjai, Érző lélek alapít-
ványok, gyermekkórházak támogatása, meg-
segítése. Az újjáépült önkormányzat falát is a
LAK zenélő órája díszíti.

Városi rendezvényeinken is eleget te-
szünk a felkéréseknek. Testvérvárosi kap-
csolataink ápolásában élen járunk! Sütünk,
főzünk, az elkészült ételeket pedig szerető
szívvel kínáljuk.

Sokfelé jártunk itthon és külföldön egya-
ránt. A közös kirándulások élménye összeko-
vácsolja a tagságot.

Testvérvárosi útjaink; a németországi
Gemmingen, a kárpátaljai Csetfalva és a szlo-
vákiai Szalóc, ahol elnökasszonyunkat dísz-
polgárrá avatták.

A 25 éves munkánk beszámolójához hoz-
zátartozik, hogy itt mondjunk köszönetet
mindazoknak, akik jó szándékkal és segítő
munkával hozzájárultak sikereinkhez és jóté-
teményeinkhez.

A Jóisten és az itt élő emberek szeretete
reméljük, még ad erőt az öreg banyáknak,
hogy folytathassuk tevékenységünket ma-
gunk és mások örömére.

Lányok Asszonyok Klubja
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TIZENÖT ÖRDÖg fÉRfI ÉS Egy NŐ 
A KANTÁTIKA SIKERE MÖgÖTT

„Még 1997-ben vettünk részt a március
15-i ünnepségen vendégként, és láthattuk,
hogy öt fiatalember lépett fel, és egy szólam-
ban elénekelte a Kossuth nótát. Meg is bök-
tem a többieket, hogy ez nekünk is menne,
csak nem egy, hanem akár három szólamban.
A gondolatot aztán tett követte, és a rákövet-
kező Tibor napon meg is alakultunk” – idézte
fel az indulás körülményeit Molnár Antal, aki
az énekkar mögött álló egyesület elnöke. 

Dunavarsányban lényegében azóta foga-
lommá vált a Kantátika Férfikar. Az együttes
az első perc óta erre a névre hallgat, és a
keresztelő a már említett Tibor naphoz kö-
tődik.

„Fanyar ötvözet ez a név. Sokan hallottak
már a kantáta műfajról, és talán arra is sokan
emlékeznek, hogy a kilencvenes évek végén

volt egy úgynevezett tátikázás, vagyis ment a
zene, és tátogtak az előadók. Lovász Zoltán,
a kórus titkára javasolta, hogy vegyítsük ezt
a kettőt, és akkor mindjárt az is kiderül a név-
ből, hogy mi egy férfikórus vagyunk. Tizenket-
ten voltunk, egyből ki is osztottuk a szólamo-
kat, és gyakorlatilag ezzel megalakultunk” –
mesélte el Papp Tibor a névadás történetét.

A Kantátika azóta baráti társasággá is ne-
mesedett, hiszen a tagok a próbák valamint a

fellépések mellett is sok időt
töltenek együtt. A kórus célja
például, hogy a legendás ma-
gyar borvidékeken – mind a
huszonkettőn – fellépjen,
ezekre a turnékra pedig nem-
csak az énekesek, hanem a
családjaik is elkísérik őket.
Sok minden teszi különle-
gessé a férfikart, például az,
hogy a megalapítása óta női
karnagy vezeti, Gémesi Bog-
lárka már az ötödik a sorban.
Érdekesség, hogy az eddigi
karvezetők mindegyike diplo-

mát szerzett miközben a Kantátikát irányí-
totta, és még férjhez is ment. Gémesi Boglár-
kának már csak az esküvő hiányzik, de nyáron
ő is férjhez megy, vagyis nem ússza meg a
Kantátika-hatást. Amennyiben a férfikar fellép
majd a lakodalomban, akkor széles repertoár-
ral szórakoztathatja az egybegyűlteket, hiszen
közel kétszáz kottából dolgoznak. 

„Sok dalt tudnak, ami nem csoda, hiszen
nagyon komolyan állnak a próbákhoz a kórus
tagjai, akikkel éppen ezért könnyű együtt
dolgozni. Nincs rivalizálás a tagok között, ez
tényleg egy baráti társaság, amely összetart.
Lelkes vagyok én is a kórus vezetését ille-
tően, mert sok pozitív energiát kapok tőlük,
hiszen a tagok ezt hobbiként művelik, ugyan-
akkor komolyan is veszik. Nagyon meglepett
minket a városi elismerés, ami fontos vissza-
jelzése annak, amit a Kantátika az elmúlt bő
két évtizedben tett a város kulturális életé-
ért” – mondta el Gémesi Boglárka. 

A kórus tagjai minden csütörtökön pró-
bálnak Szolnoki Ferenc vállalkozásának egyik
épületében. A cég vezetője szinte szent hely-
ként kezeli a próbatermet, amelyhez nagyon
sok emlék köti a tagságot. A miért jó Kantá-
tika tagnak lenni kérdésre válaszolva Szol-
noki Ferenc szeme könnyes lett a megható-
dottságtól. 

„A csapat döntő része évtizedek óta is-
meri egymást, és mindenki szereti a zenét.
Ebben a zaklatott világban ez a közösség és
a zene jelenti a nyugalmat és a feltöltődést.
Rengeteg közös élményünk van, amit már
nem lehet tőlünk elvenni. Szeretünk együtt
lenni, és nemcsak énekelni, hanem beszélgetni
is. Nagyon jó barátok vagyunk, nincs köztünk
tabu, van itt mindenféle világnézetű ember, de
ez sosem jelentett problémát. Addig járunk
össze, ameddig csak élünk.”

A férfikar rangidőse Skobrák Ferenc, aki-
nek a fia is a Kantátika tagja. A hetvenhat éves
énekes többek között arról is híres, hogy vezeti
a kórus krónikáját, és még dalszövegeket is ír.
A legnépszerűbb első sora így fest: „Egy-egy
ördög minden férfi, így szokták a nők mesélni.”
A Kantátika tagjai igazából persze nem ördö-
gök. Ellenben egy egészen elképesztően fel-
szabadult, vidám és sikeres társaság.
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Az együttesről riportműsort készített a Lakihegy Rádió, amely a lakihegyradio.hu oldal hangos archívumából, az Itt élünk rovatból visszahallgatható.

Részt vettünk az immár 23 éves Kantátika férfikórus próbáján. A kar ja-
nuárban vehette át a Dunavarsány kultúrájáért járó díjat, de hosszú út
vezetett idáig. Az egész tulajdonképpen egy március 15-i rendezvényen

kezdődött, majd egy Tibor napon kapott új lendületet. A kórussal kapcsolat-
ban érdekesség, hogy mindig nő vezeti, akiknek sokat adnak az urak, hiszen
minden eddigi karmester diplomát szerzett, és még férjhez is ment – ezt a
mostani karmester, Gémesi Boglárka sem ússza meg. 
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Amagyar népzene, népdalkincs ápolása,
a magyarságtudat továbbvitele hatá-
ron innen és túl volt a célja 2019-ben

is a Népdalkörnek.
Sok felkérésnek tettünk eleget. Városunk

ünnepségein, rendezvényein vettünk részt;
március 15-ét, augusztus 20-át és a szobor -
avatókat említeném.

A környékbeli települések ünnepségein,
népzenei találkozóin szerepeltünk, képvi-

selve Dunavarsányt. Felléptünk Bugyi, Dabas,
Ócsa, Eger, Balatonfüred és Inárcs népzenei
találkozóin.

Városnapokon, szüreti felvonuláson nép-
dalcsokorral színesítettük a programot. A
Kalamajka Néptánccsoport 10 éves születés-
napi ünnepségén örömmel tettünk eleget a
meghívásnak. Advent időszakában a Kará-
csonyi koncerten énekeltünk, majd az Erős-
pusztai Idősotthon lakóit örvendeztettük meg

karácsonyi dalokkal, citerajátékkal szebbé téve
az ünnepüket.

Egy sikeres pályázattal új népi hangszerek
megvételére kerülhetett sor ebben az évben,
ezáltal színesíteni tudtuk népdalcsokrainkat.
Új ruhákat is varrattunk.

Amatőr népzenei csoportunk létszáma 18-
20 fő, amely 5 citerással működik, az együttes
vezetője pedig Szikora Ferencné Marika. A
zenei-szakmai munkát Kovács László, a Nép-
művészet Ifjú Mestere irányítja.

Köszönjük Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának a megtisztelő bizalmat, az
anyagi támogatást és köszönjük, hogy esélyt
adnak a népi kultúra megmaradásának.

A jövőre nézve a legfontosabb esemény a
május hónapban megrendezésre kerülő nép-
zenei találkozó. Szívből reméljük, hogy ismét
sikeres lesz a rendezvény, és sok emberhez jut
el a népdal, népzene szeretete városunkban..

Szikora Ferencné

KÖNÖZSI LÁSZLÓ MÁSIK ARcA
Volt szerencsém Őt családi barátként, a

Kertbarát klub tagjaként is ismerni. A
barátság a Könözsi család és férjem,

Csaba családja, a Moóri-Szabó család között
mintegy száz éve kezdődött. A barátság nem-
csak a közeli szomszédság miatt volt, hanem
Laci bácsi édesapja és férjem nagyapja a vas-
útnál kollégák voltak; Könözsi bácsi Dunavar-
sányban, Moóri nagypapa Délegyházán és Kis-
kunlacházán teljesített szolgálatot, mint
elöljárók az 1920-as években.

Sajnos jött a
háború, az embert
próbáló nehéz idők,
halálesetek, ame-
lyek meglazították a
barátságot, de nem
szüntették meg.
Száz év elteltével a
két család újra egy-
másra talált.

Laci bácsival főleg a Kertbarát klubban ta-
lálkoztam. Komoly, de jó hangulatú, a tréfát
értő, fanyar humorú embernek ismertem. Ter-
mészetesen, mint kertbarátoknak, mindenki-
nek volt saját bora. Néha az összejöveteleken
megkóstoltuk egymás borát. Ilyen alkalmak-
kor Laci bácsi hozta a „száraz fát” – így hívta

ilyenkor a hegedűjét – és jókedvűen húzta a
sok népdalt, magyar nótát mindannyiunk örö-
mére. Dalolt, énekelt velünk vidáman és bol-
dogan, amíg el nem fáradtunk – néha mi
előbb, mint ő.

2008-ban a Helytörténeti Múzeum terve-
zése és kivitelezése során megalakult a Hely-
történeti Kör, amelynek tagjai gyűjtötték, ko-
ordinálták, ellenőrizték a bekerülő képeket,
szövegeket. Ennek a körnek tagja volt többek
között Könözsi Laci bácsi, Tátrai János bácsi,
Molnár Józsi, Boda Lajos, Szabó Csaba és kon-
zulensként Faragó Károly is. Sokszor hallgat-
tam élvezettel mondataikat a régi Varsányról,
vitájukat egy-egy témában majd azt, ahogy
végül közös nevezőre jutottak. Az ő együttes
munkájukból – más bedolgozók közreműkö-
désével – született meg a múzeum talán leg-
nagyobb értéke, az a lapozó, ahol együtt lehet
tanulmányozni Dunavarsány történelmét. 

Visszaugorva az 1990-es évek végére,
megkerestük Laci bácsit, hogy alakult itt a köz-
ségben egy civil szervezet, a Lányok-Asszo-
nyok Klubja, amelyiknek kellene egy induló. El-
vállalta a munkát és mosollyal az arcán kérte,
hogy írjuk meg a szöveget, amit majd ő meg-
zenésít. Ennek a mosolynak az okát nemsoká
megtudtuk: a mi mekmesteres versikénket
nem lehetett megzenésíteni. Laci bácsi újabb
mosoly kíséretében azt kérte, hogy mondjuk
el, mi legyen a lényege az indulónak, és ő majd
megírja a szöveget is. Így született meg a mi
Lajta-díjas Könözsi Laci bácsink által szerzett
Banya-induló. Ezt harsogjuk minden Banya-
bálon és más jeles alkalomkor. 

Köszönjük Neked Laci bácsi a sok szép él-
ményt, amit jelenléteddel és munkáiddal sze-
reztél nekünk. Emlékeinkben továbbra is itt
élsz velünk.

Szabó Csabáné

KÖSZÖNETNyILVÁNíTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a tisztelőknek, akik édesapánk,
Könözsi László temetésén megjelentek, vagy részvétnyilvánítást küldtek.
Köszönetünket fejezzük ki Dunavarsány város polgármesterének, önkormányzatá-
nak, hogy Könözsi Lászlót, mint a város díszpolgárát saját halottjának tekintette,
és szeretett édesapánk végső búcsúztatását méltó módon segítette.

Nagy Tamás és családja

A DuNAvARSÁNyI NÉpDALKÖR  
ÉS cITERAZENEKAR TAvALyI ÉvE

A Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar 2019. augusztus 20-án

Könözsi Laci bácsi 
a 95. születésnapján



A DuNAvARSÁNyI TORNA EgyLET HíREI
Labdarúgó szakosztály

Afelkészülési időszakot követően kezde-
tét vette a 2019-2020-as bajnokság ta-
vaszi szezonja a Dunavarsányi TE labda-

rúgó szakosztályában is. Az egyesület csapatai
mind a Bozsik tornákon, mind az MLSZ köte-
lező korosztályaiban, valamint a megyei baj-
nokságban is részt vesznek, kiegészülve az Old
Boys együttesével. 

A szakosztály kiemelt célja az utánpótlás
nevelés, éppen ezért folytatjuk az elmúlt két év
munkáját, és ebben a szezonban is beszerzésre
kerül minden utánpótláskorú és felnőtt labda-
rúgó számára egy új, második garnitúra teljes

mez felszerelés. A Dunavarsányi Torna Egylet
labdarúgó szakosztályának fő célkitűzése to-
vábbra is az, hogy a mozgás öröme mellett a
felnövekvő nemzedék közösségben találja meg
a magas színvonalú szakmai képzést, kimagasló
infrastrukturális környezetben. 

Csapataink tavaszi menetrendjét lentebb ol-
vashatja. További információkért keresse fel
egyesületünk megújult honlapját a dte.hu címen.

Hajrá Dunavarsány! Hajrá DTE!
Keresztesi Balázs

labdarúgó szakosztályvezető, 
DTE elnökhelyettes

Kézilabda 
szakosztály

APest megyei bajnokságban szereplő
felnőtt női csapat március 22-én, va-
sárnap játssza az alapszakasz utolsó

mérkőzését hazai pályán, a Jászberény
ellen, 16 órai kezdettel a Sportcsarnokban.

A férfiak március 7-én, szombaton a Tá-
piószele csapatát fogadják ugyancsak 16
órai kezdettel, majd március 22-én Százha-
lombattára látogatnak.

Herczeg Mariann
kézilabda szakosztályvezető
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Az ifjúsági női csapat hátralévő tavaszi
mérkőzései

2020. március 7. (szombat) 18:00
Dunavarsányi TE – EURONOVEX USE

2020. március 14. (szombat) 14:00
Gárdony-Pázmánd NKK – Dunavarsányi TE

2020. április 4. (szombat) 18:00
Dunavarsányi TE – VSK Tököl

2020. április 18. (szombat) 18:00
Dunavarsányi TE – Szolnoki KCSE

2020. május 9. (szombat) 14:00 
helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok 

Dunavarsányi TE – Abonyi KC

2020. május 17. (vasárnap) 13:00
Dunaújvárosi AC – Dunavarsányi TE

Az U14-es csapat hátralévő tavaszi 
mérkőzéseiAz U16-os csapat hátralévő tavaszi 

mérkőzései 2020. március 10. (kedd) 17:00
Bugyi SE – Dunavarsányi TE

2020. március 28. (szombat) 12:00
Dunavarsányi TE – Alsónémedi SE

2020. április 11. (szombat) 10:00
Ferihegy-Vecsés II. – Dunavarsányi TE

2020. április 18. (szombat) 10:00
Dunavarsányi TE – Lurkó FC-Gyál

2020. május 3. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Felsőpakonyi KSE

2020. május 16. (szombat) 14:00
Kiskunlacháza SE – Dunavarsányi TE

2020. március 8. (vasárnap) 10:00
Tököl VSE – Dunavarsányi TE

2020. március 22. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Pereg SE

2020. március 29. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Gyáli BKSE

2020. április 5. (vasárnap) 10:00
Inárcs VSE – Dunavarsányi TE

2020. április 19. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Örkény SE

2020. április 25. (szombat) 10:00
Százhalombattai VUK SE – Dunavarsányi TE

2020. május 2. (szombat) 10:00
Dunavarsányi TE – Újhartyán VSE

2020. május 10. (vasárnap) 13:00
Bugyi SE – Dunavarsányi TE

2020. május 17. (vasárnap) 13:00
Dunavarsányi TE – Lurkó FC

2020. május 24. (vasárnap) 10:00
Táborfalva KSE – Dunavarsányi TE

Az U19-es csapat hátralévő tavaszi 
mérkőzései

2020. március 8. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Felsőpakonyi KSE

2020. március 22. (vasárnap) 10:00
Alsónémedi SE – Dunavarsányi TE

2020. március 29. (vasárnap) 10:00
Százhalombattai VUK SE – Dunavarsányi TE

2020. április 5. (vasárnap) 10:00
Inárcs VSE – Dunavarsányi TE

2020. április 19. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Örkény SE

2020. április 26. (vasárnap) 10:00
Százhalombattai VUK SE – Dunavarsányi TE

2020. május 2. (szombat) 10:00
Újhartyán VSE – Dunavarsányi TE

2020. május 10. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Pereg SE

2020. május 17. (vasárnap) 14:30
Bugyi SE – Dunavarsányi TE

2020. május 24. (vasárnap) 10:00
Dunavarsányi TE – Halásztelek FC

A felnőtt megye I-es csapat hátralévő
tavaszi mérkőzései

2020. március 8. (vasárnap) 14:30
Pilisi LK-Legenda Sport – Fémalk-Dunavarsány

2020. március 14. (szombat) 15:00
Fémalk-Dunavarsány – Törteli KSK

2020. március 21. (szombat) 15:00
Százhalombattai LK – Fémalk-Dunavarsány

2020. március 28. (szombat) 15:30
Fémalk-Dunavarsány – Tököl VSE

2020. április 4. (szombat) 16:00
Törökbálinti TC – Fémalk-Dunavarsány

2020. április 18. (szombat) 16:00
CSO-KI Sport – Fémalk-Dunavarsány

2020. április 25. (szombat) 16:30
Fémalk-Dunavarsány – Maglódi TC

2020. május 2. (szombat) 16:30
Vecsési FC – Fémalk-Dunavarsány

2020. május 9. (szombat) 16:30
Fémalk-Dunavarsány – VS Dunakeszi

2020. május 16. (szombat) 17:00
Gödöllői SK – Fémalk-Dunavarsány

2020. május 24. (vasárnap) 17:00
Szentendre VSE – Fémalk-Dunavarsány

2020. május 30. (szombat) 17:00
Fémalk-Dunavarsány – Nagykáta SE



DuNAvARSÁNy uTcANEvEI – II. RÉSZ
Dunavarsány lakossága a XX. sz. első

négy évtizedében – döntően Kisvar-
sány intenzív fejlődése miatt – hihe-

tetlen gyorsasággal gyarapodott. Az 1910-ben
611 fős ,,induló létszám” 1920-ban 1032, 1931-
ben 1900 körüli, 1944-ben már a 3000-et kö-
zelítő volt. Új utcák jöttek létre, a régiek né-
melyike pedig új nevet kapott.

Nagyvarsányon nem volt ilyen ugrásszerű
változás sem a lélekszámban (3-400 között),
sem az utcanevek ,,átkeresztelésében”. Csu-

pán azt jegyezhetjük fel, hogy a mai Kertész
utcát a Jézus Szíve Társaság Népleányai rend
1920-ban a hajdani Vészi-kúriába költöző tag-
jai Szent Imre utcának nevezték el, s a kúria
kápolnájából induló úrnapi körmenetnek itt
volt két ünnepi sátra, az első a Firnigl-háznál.
Persze ennek írásos dokumentuma éppúgy
nem található, mint annak, hogy a mai Béke
utcát valaha Fő utcának hívták a helybeliek...

Írásos dokumentum? Kisvarsányon egy
1920 táján készített parcellázási térképvázlat

tudósít arról, hogy a hajdani Fő utcát ekkori-
ban ,,keresztelhették” át mai nevére, Kossuth
Lajos utcára, s létezett már a Deák Ferenc és
a Bugyi út utcanév is. A többi utca nevét nem
jelöli a vázlat.

A kisvarsányi iskolai anyakönyvekbe
1930-tól írták be a tanulók pontos lakcímét.
Mártonyi Károlyné Szecskó Sarolta volt az
első tanító, aki kitöltötte ezt a rubrikát.
(Nagyvarsányon még az 1950-es években sem
találunk anyakönyvi utcabejegyzést!) 

Azt bizonyosan kijelenthetjük tehát, hogy
Kisvarsányon 1930-tól kezdve hivatalosan is
használták a Kossuth Lajos utca, a Gróf Tisza
István utca (ma: Széchenyi u.), az Eötvös utca,
a Petőfi utca, valamint az Apponyi, Arany
János, Árpád, Baross, Bethlen, Jókai és Rákóczi
történelmi utcaneveket.

Átnevezések is történtek ekkoriban. Vél-
hetően a Trianon által elszakított területek em-

lékére a hajdani Kereszt utca a Kolozsvári, a
Német utca a Pozsonyi, a Szolnoki utca a Sza-
badkai nevet kapta. Valószínűleg más okból,
de ekkortájt nevezték át a hajdani Bugyi utat
Wesselényi utcára (ma: Halász Lajosné utca).
Ekkoriban ,,vehette át” a Fő utca nevet – talán
a vele szemben lévő ,,kis sorompós” vasúti át-
járó miatt – a mostani Kossuth Lajos utcától a
mai Bajcsy-Zsilinszky utca is. A vasúti utat az

1930-as évek elején kezdetben Vasút utcaként,
majd máig használt nevén, Vasút sorként jelöl-
ték. A Nagyvarsányi úttól a mai Vörösmarty
utcáig terjedő területet Új telepnek, majd Uj-
helyi telepnek hívták a frissen parcellázott bir-
tok tulajdonosáról, Ujhelyi Antalról elnevezve.

A következő jelentős változások 1942-ben
kezdődtek, de ez már a befejező rész témája.

Kohán József
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Úrnapi sátor a Firnigl-háznál
özv. Schuszter Istvánné fényképgyűjteményéből

A kép forrása: Faragó Károly
Barangolás Dunavarsány múltjában 

és jelenében

Az egykori Gróf Tisza István utca, 
ma Széchenyi utca

Eötvös utca Petőfi utca



A katolikus egyház gondolatai a nagyböjtről 
(február 26 – április 9.)

Így világítsatok az emberek előtt, hogy lás-
sák jótetteiteket és magasztalják mennyei
Atyátokat!” (Mt. 5;16)
A fenti mondat meglepő indítása lehet a

nagyböjti gondolatoknak, ám a keresztény kö-
zösségek körében nem idegen, hogy a böjtö-
lés mellett a húsvéti készülődésben is nagy
hangsúlyt kap a jótékonykodás, az irgalmas-
ság testi és lelki jócselekedetei. Idézzük is ide,
mit tanít erről bölcs Egyházunk.

Az irgalmasság testi cselekedetei: az éhe-
zőknek ételt, a szomjazóknak italt adni, a sze-
gényeket ruházni, az utasoknak szállást adni,
a betegeket és a börtönben lévőket látogatni,
a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki jócselekedetei: a bű-
nösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a
kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúa-
kat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni,
az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az
élőkért és holtakért imádkozni.

A nagyböjt a keresztény közösségekben a
húsvétot megelőző negyven napos készületi
időt jelenti. Érdekes kérdés, hogy miért nem
esik minden évben ugyanarra a napra húsvét,
Krisztus feltámadásának ünnepe. Ennek az a
magyarázata, hogy húsvétot mindig a tavaszi
nap-éj egyenlőséget követő holdtölte utáni

vasárnap ünnepeljük, ez idén április 12-ére
esik. Innen számolunk visszafelé összesen
negyven napot, azonban a vasárnapokat ki-
hagyjuk, mivel keresztény ember vasárnap
nem böjtölhet. Így jutunk el hamvazószerdáig,
ez a nagyböjt kezdete. Ez egyben a farsangi
időszak lezárását is jelenti. A hamu már az
Ószövetségben is a bűnbánat jele volt, és a
nagyböjtöt is ezzel a gondolattal kezdjük. A
hamut a hagyomány szerint az előző évi virág-
vasárnapi barkák elégetésével és szitálásával
nyerjük. A szertartás alkalmával a pap keresz-
tet rajzol a hívek homlokára a hamuval, és ezt
mondja: „Ember, emlékezz rá, hogy porból
vagy és porrá leszel!”, illetve: „Térjetek meg,
és higgyetek az Evangéliumnak!”.

Általános szokás a nagyböjtben a katoli-
kus hívek között, hogy a maguk számára va-
lami értékesről lemondanak, lelküket így ké-
szítik a feltámadás ünnepére. Természetesen
a pénteki szigorú böjtöt ebben az időszakban
a 14 év feletti híveknek tartani kell. Emellett
nagyon ajánlatos, hogy jócselekedeteink szá-
mát növeljük, és így a lemondásokkal együtt
a tőlünk telhető legtisztább lélekkel várjuk a
kereszténység legnagyobb ünnepét: Krisztus
feltámadását!

dr. Biksi Otília

A kegyelem természete!
Olvasandó: Lukács 7,1-10

Saját és mások életéből is tudjuk, hogy
olykor rosszul ítéljük meg a helyzetünket:
egyszer alulértékeljük magunkat és visz-

szahúzódunk, máskor túlértékeljük magunkat
és kiderül, hogy mégsem vagyunk olyan kívá-
natosak és fontosak, mint gondoltuk. Az
egyikkel lehetőségeket veszítünk el, a másik-
kal kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. 

Ez a római százados tudta a helyét. Tudta,
hogy mit tehet, és mit nem tehet haldokló szol-
gája javára. Tudta, hogy ő az idegen pogány,
megszálló hatalomnak a megtestesítője, és
ezért nem rohanhat Jézushoz, még akkor sem,
ha érzi, hogy Nála van a segítség. Jó termé-
szete/szíve kapcsán azonban korábban is barát-
ságos, sőt segítőkész volt a zsidókkal, ezért szó-
szólóul elküldhette őket Jézushoz, akit ő meg
sem szólíthatott. Pogány létére tudta, hogy Jé-
zusnál van minden hatalom, a szolgáját meg-
gyógyító hatalom is. Bárcsak mi, akik magunkat
kereszténynek valljuk, mindig tudnánk ezt.

Aztán egy újabb delegációt küld a köze-
ledő Jézus elé azt kérve, hogy ne is jöjjön a há-
zához, hiszen zsidó ember át sem lépheti a
megszálló pogány küszöbét. Ezt nem kérheti
Jézustól. De kéri a gyógyító igét, amely szemé-
lyes kapcsolat nélkül is működik. Milyen kifino-
mult bölcsesség ez: tudja, hogy nem szólíthatja
meg Jézust, és nem hívhatja otthonába. És
ezzel együtt tudta, hogy Jézusnak adatott min-
den hatalom, amit tőle sem sajnál. Ez a három
ismeret: önismeret, Krisztusismeret és törvény-
ismeret a gyógyító kegyelmet hozta házába.
Aki ezeket eltéveszti és mástól várja a kegyel-
met, az ezzel egy kegyetlen világot szolgál, és
annak átkát hozza saját fejére is.

Hogy van az, hogy a százados Jézushoz
nem is szólhat, házába se hívhatja, mégis jogot
formálhat Jézus gyógyító hatalmának áldására?
Azért, mert azt is tudta, hogy ez a kegyelem
rendje. Kegyelmet kért, nem igazságszolgálta-
tást. Tudta, hogy neki nem jár semmi Jézustól,
de remélte, hogy kaphat. Mi sokszor nem így
vagyunk ezzel, és inkább jogot formálunk az
Isten jóságára, pedig azt a jogot már régen el-
veszítettük. A kegyelem éppen arról szól, hogy
jog szerint büntetés járna, de a kegyelem szerint
megbocsátás, gyógyulás és üdvösség.

Jézus a pogány százados bölcs hitére „…
így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom
nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet.
Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a
szolgát egészségesen találták.” (Lk 7,9-10) Bár-
csak mi, keresztyének is így tudnánk testi-lelki
gyógyulást venni Krisztustól bölcs hitünk miatt. 

A Presbitérium
Dunavarsányi Reformátusok

Gyógyulás Istentől

Amúlt héten valaki felhívott minket te-
lefonon, hogy segítséget kérjen. Kér-
deztem, hogy hisz-e Istenben, ha már

a baptista gyülekezethez fordult. Kiderült,
hogy régen járt templomba, ma már nem,
de hisz Istenben. Sőt, elmesélt egy történe-
tet arról, hogy Isten hogyan gyógyította
meg őt.

Évekkel ezelőtt rosszindulatú pajzsmirigy
daganatot állapítottak meg nála, és emiatt ke-
moterápiás kezelésre kellett járnia. A harma-
dik kezelés után úgy érezte, nem bírja tovább,
nagyon rosszul volt és azt mondta, nem vál-
lalja tovább. Azon az éjszakán egyfolytában
Istenhez imádkozott, hogy gyógyítsa meg őt,
vegye el a betegségét. Hajnalban olyan érzése
volt, mintha egy kéz megérintette volna a nya-
kát és tudta, hogy meggyógyult. Isten meg-
gyógyította őt. A következő napokban elment

az orvoshoz, aki megállapította, hogy rákos
sejteknek nyoma sincs.

Azt mondja az Ige a Zsidókhoz írt levél-
ben: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké
ugyanaz.” Mikor Jézus itt járt a földön, sok
embert meggyógyított. Ő azért jött, hogy
megszabadítson a bűneinktől és hirdesse Isten
szeretetét, de a hatalmát megmutatta úgy is,
hogy a testi betegségeket meggyógyította.
Persze, olyan helyzet is van, amikor Istennek
nem az a terve, hogy meggyógyítson, hanem
az, hogy magához hívjon.

Ennek az embernek Isten megmutatta
gyógyító hatalmát. Örülök, hogy felhívott és
segítséget kért, bár lehet, hogy én kaptam
tőle többet, mert a története által az én hitem
is erősödött.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
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„KApcSOLATOT TEREMTÜNK”

Afenti címmel kerekasztal beszélgetésre
hívtuk a Pest megye Civil Információs
Centrum szakmai partnereit február 3-

án, a Civilek Napján, 10 és délután 1 óra kö-
zött, a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi
Ház Klára termébe. 

A programot dr. Bóna Zoltán szakmai ve-
zető, a címbirtokos Isten Szolgálatában Refor-
mátus Missziói Alapítvány kuratóriumának
tagja szóval, Czikó Rebeka dunavarsányi 6.
osztályos tanuló pedig dallal nyitotta meg.

A szakmai vezető köszöntőjében örömét
fejezte ki a jelenlévők reprezentativitását ille-
tően, és megerősítette annak különleges fon-
tosságát, hogy a civil szféra, a versenyszféra
és a politikai/társadalmi szféra egymástól füg-
getlen entitások, mégis az egész közösség ja-
vára fontos a tudatos együttműködésük. 

A résztvevők között köszönthettük Pest
Megyei Önkormányzatának elnöki tanácsadó-
ját, Virág Róbertet, valamint polgármestere-
ket, önkormányzati civil ügyekkel foglalkozó

tisztségviselőket, civil szervezeti képviselőket,
valamint tagokat és a sajtó munkatársait, ösz-
szesen mintegy 30 főt. 

Természetesen terített asztal mellett,
finom ételekkel, italokkal, kiváló szakmai part-
nerekkel tartalmas egyeztetést folytattunk. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
szakmai tanácsadó
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IMRESSZUM

Kiadja: Dunavarsány Város Önkormányzata
Felelős kiadó: dr. Szilágyi Ákos Andor
Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs
Készíti: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. Nytsz: B/PHF 1125/P/93

Lapzárta: minden hónap 15-e. Várható megjelenés: következő hónap első hete.

Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel ellátott, közérdekű írást teszünk
közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok lényegi mondanivalója ne változzon.

Hirdetésfeladás: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu

www.dunavarsany.hu; facebook.com/dunavarsanyhivatalos
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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
Dr. Csúz Antal és Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőfi 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

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

06/24 486-023
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

Nem érzed jól magad a munkahelyeden?
Egyhangúvá vált a napi rutin, unalmasak a
feladatok és nem találsz már benne kihívást?

Nézz körül Európa vezető jakuzzi gyártójánál, a Wellis Dabasi gyár-
tócsarnokában! Gyere el hozzánk gyárlátogatásra keddenként 
9 órakor és ismerj meg valami újat, ami felpezsdíthet, felrázhat! 

Bővülés miatt több munkakörbe is keressük új, lelkes kollégánkat,
így ha fával, műanyaggal, szerszámokkal vagy akár gépekkel 
szeretsz foglalkozni, megtalálhatod nálunk a helyed.

Hidd el, nem is vagyunk olyan messze, mint ahogy azt gondolnád!

Csatlakozz Te is a dabasi Wellis világsikeréhez!

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

Közérdekű telefonszámok



+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.

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028
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BETONRENDELÉS

Dunavarsány
 Vörösmarty u. 2434/3

30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

 mixerbeton, ckt
 estrich beton
 sóder, homok
 termőföld, murva

 cement, mész
 zsákosanyagok
 szállítás, daruzás
 gépi földmunka
 térkövek
 kerti lapok

 kertépítő elemek
 betonblokkok
 betonvas
 téglák
 áthidalók
 födémgerendák

www.dunad2010.hu


