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Elkezdődött a tanév

Az iskolában és óvodában a pandémia időszakában érvényes eljárási rendről kérjük,
tájékozódjanak az intézmények honlapján (arpadsuli.hu; bobitatunderovi.hu), valamint
Dunavarsány Város Önkormányzatának megújult weboldalán (dunavarsany.hu) !



– Hogyan emlékszik vissza az 1990-es,
első szabad helyhatósági választásokra?

Mindenki nagy várakozással tekintett elé,
pedig sokan nem foglalkoztak a politikával. Én
sem. Ugyan kint voltam a Parlament előtt a
köztársaság kikiáltásán, de alapvetően csak az
újságból értesültem a politikai történésekről.

– Honnan jött akkor a gondolat, hogy
helyben elinduljon az önkormányzati válasz-
tásokon?

A helyi zeneiskola tanára, Rácz Edit aktí-
van dolgozott akkoriban azért, hogy egy olyan
csapat induljon el a választásokon, amelynek
tagjai tenni akarnak Dunavarsányért. Tőle jött
a felkérés. Közös volt az akarat abban, hogy
tiszta közéletet teremtsünk helyben, ahol a te-
lepülést jobbá, szebbé tudjuk tenni.

– Milyen nehézségekkel szembesült az
első képviselő-testület a megválasztása után?

Ma már talán hihetetlenül hangzik, de
1990-ben a Halász Lajosné és a Kossuth Lajos
utca egy szakaszán kívül nem volt aszfaltos út
Dunavarsányban. Nem volt vezetékes ivóvíz,
nem volt gáz, és nem volt telefon. Csak kátyúk
és por. Innen indultunk, majd a második ciklus
végére egy közművesített település körvona-
lai kezdtek kirajzolódni. Nagy előrelépés volt
a csatornahálózat kiépítése, majd a hozzá kap-
csolódó szennyvíztisztító telep létrejötte.

– Abban az időben igencsak forráshiányo-
sak voltak még az önkormányzatok. Honnan
sikerült mégis pénzt találni ezekhez a fejlesz-
tésekhez?

A pályázati lehetőségek felkutatása mel-
lett első körben ingatlanértékesítéssel pró-
báltunk forrásokhoz jutni. Ezen felül abban
láttunk fantáziát, hogy a megépített közmű-
hálózatot nem adtuk át az üzemeltetőnek,
hanem például a gáz esetében saját részvény-
társaságot alapítottunk, és bérleti díjat szed-
tünk a használatért. Akkor kezdtük kialakítani
Dunavarsány térségi szerepét is, hogy minél
több dolgot társulásként működtessünk, amit
mi irányítunk, így a pályázatok szempontjából
kedvezőbb helyzetbe tudtunk kerülni.

– Nagyjából erre az időre tehető az ipari
park alapjainak megteremtése is…

Igen, mert miután megépültek a közmű-
vek, a következő lépés a gazdálkodás volt.
Szüksége volt a településnek munkahelyekre
és további bevételi forrásokra. Az ipari parkba
betelepült cégeknek köszönhetően tudott
látványosan fejlődni a város, és a befizetett
iparűzési adó az éves költségvetés egyre na-
gyobb részét tette ki. Egyre több pénz jutott
aszfaltozásra, intézményfejlesztésre, a civil
és kulturális élet támogatására. Létrejöttek a
lakóparkok, és egyre többen választották
otthonuknak Dunavarsányt, amely mind von-
zóbb település lett a térségben.

– Minden adott volt, hogy
városi rangot kapjon Dunavar-
sány…

A harmadik ciklus végén
nyújtottuk be a pályázatot, de
2002-ben Tököl kapta meg he-
lyettünk. Végül egy évvel ké-
sőbb kapott városi címet Duna-
varsány.

– A második ciklusban,
1994 és ’98 között ellenzéki
képviselőkkel kellett dolgoznia.

Minden elképzelését keresztül tudta vinni a
testületen?

Addigra már szereztem némi rutint a
helyi politikában, és a fontos ügyeket a ki-
lenc-, tízórás testületi ülés végére tettem,
amikor már mindenki kellően fáradt volt
ahhoz, hogy hosszasan akarjon vitatkozni
például a költségvetésről. Így könnyebben
született kompromisszumos döntés. Volt
olyan ülés is, amely mindössze 23 másodper-
cig tartott, amivel szerintem országos rekor-
dot állítottunk fel.

– Nos, azt már tudjuk, mit adott a Pálfy-
éra Dunavarsánynak, de „mit adott” Önnek ez
a 12 év? Hogyan változtatta meg az életét
három ciklusnyi polgármesterség?

Abban az időben nagyon kevés időt tudtam
a családommal tölteni. Komoly lelkiismeret -
furdalást okozott, hogy évekig este 10–11-ig
dolgoztam, hajnalban pedig már indultam is a
munkába. A gyerekek meg is kérdezték: A
papi itthon lakik? Amikor 2002-ben nem vá-
lasztottak meg újra, a lelkem mélyén egy kicsit
megkönnyebbültem. Emlékszem, a választás
utáni napokban az autóban ülve láttam, hogy
a Görgey utcában egy kicsit megdőlt a stop-
tábla. Akkor eszembe jutott: milyen jó, hogy
ez már nem az én dolgom… Persze azért je-
leztem az illetékeseknek a problémát. Ami jó
érzés volt, hogy a választás utáni napokban
rögtön megtalált 3-4 telefonhívás egy-egy ál-
lásajánlattal, ami azért esett jól, mert azt
üzente, hogy nem a pozíciónak szólt a korábbi
ismeretség, üzleti kapcsolat, hanem partner-
ként tekintettek rám, akinek szükség van a
munkájára.

– Köszönöm a beszélgetést, és további si-
keres, aktív éveket kívánok még Dunavar-
sányban!
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30 ÉVESEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON

Nevéhez fűződik az ország legrövi-
debb testületi ülése, és városunk
működésének piaci alapokra he-

lyezése. Ő a rendszerváltozás utáni első
polgármester, aki három cikluson át
vezette településünket. Pálfy Márton
napjainkban a Dunavarsányi Ipari Park
Kft. igazgatója, akivel az önkormány-
zatiság kerek évfordulója kapcsán be-
szélgettem. 

(Riporter: Dr. Szilvay Balázs.)



Acsalád életében mindig boldog ese-
mény egy születésnap. Még nagyobb
ünnep, ha az ország születésnapja al-

kalmából, a Dunavarsányon előző évben szü-
letett kisgyermekeket köszönthetjük. Rendha-
gyó módon idén nem a vírushelyzet miatt
elmaradt Dunavarsányi Napokon folytattuk ezt
a több mint egy évtizedes hagyományt, hanem
augusztus 19-én. Izgatottan készültünk az idei
első, nagy, sátras rendezvényre, naponta fi-
gyelve az országos híreket. Szerencsére csak a
létszámkorlátozó intézkedésekre kellett jobban
felkészülni, így a korábban eltervezett műsor,
változtatás nélkül került megrendezésre. 

Még egy évben sem volt ennyi újszülöttje
a városnak, 108 gyermek szülőjének küldtünk
meghívót a polgárrá fogadási ceremóniára. A
kicsik több mint felének sikerült a színpadon át-
adni a címeres aranymedált és az emléklapot.
Akik nem tudtak eljönni, azok ez év végéig át
tudják venni az ajándékot a Városházán.

Magyarország nemzeti ünnepének előes-
téjén verssel, ünnepi beszéddel és az új kenyér
megáldásával, megszentelésével emlékeztünk
államalapító királyunkra, Szent Istvánra. Az
idén nem tudtak Magyarországra utazni a kül-
földi táncosok, így elmaradt a hagyományos
táncpanoráma. Viszont nem maradtunk az ün-
nepi estén minőségi tánc nélkül, hiszen 70 fővel
képviseltette magát a százhalombattai Forrás

Néptáncegyüttes nagyon ígéretes utánpótlás
csoportja. Fergeteges ünnepi táncokat adtak
elő, amelyet már a nagyobb létszámú dunavar-
sányi közönség vastapssal jutalmazott.

Egy stílusváltással a 2010 legjobb férfi
hangja cím bírtokosa, Kökény Attila varázsolt
el bennünket saját, és mások által írt szép da-
laival. Az augusztus 20-ra átnyúló rendezvényt
egy nagyon jó hangulatú utcabál zárta, ame-
lyen városunk elismert DJ-je szolgáltatta a
minden korosztálynak megfelelő talpalávalót.
Reméljük, hogy a szeptemberre tervezett szü-
reti mulatságot is hasonló módon tudjuk majd
megtartani.

Lassan véget ér az augusztus, elmúlnak a
forró napok, és a hosszú-hosszú otthoni tar-
tózkodás után újra megnyílnak a gyermekin-
tézmények. Ki, milyen érzésekkel indul el szep-
tember 1-én újra az iskolába, azt nem tudom.
Nekem vannak kételyeim és némi félelmem.
Aggódom, hogy nehogy megnövekedjen újra
a vírus okozta fertőzöttek száma, amely ismét
az otthonmaradást eredményezné. Aggoda-
lomra ad okot a pedagógushiány is, hiszen a
gyermeklétszám nő évről évre, de az őket ne-
velő, tanító szakemberek egyre kevesebben
vannak. Az iskola tekintetében most csak 1 pe-
dagógusi álláshely vár betöltésre, de az óvo-
dába még 3 pedagógust várnak. Fontos, hogy
minden hiányzó státusra jelentkezzenek a

szakemberek, hiszen az iskola 755, az óvoda
400 gyermekkel kezdi meg az új tanévet, akik
közül 110 kiscsoportos lesz. 

A havi polgármesteri írásomat jó hírekkel
zárom. A Magyar Közlöny 118. száma megerő-
sítette, hogy Dunavarsányban fog megépülni
az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény. Szeptember 1-én ünnepélyes keretek
közt adjuk át a két csoportszobával és torna-
szobával felépült új óvodaépületet, amelyet
teljesen önerőből építettünk fel.

Büszkeséggel töltenek el azok a sportsike-
rek, amelyeket augusztusban értek el sporto-
lóink. A DTE felnőtt labdarúgó csapata a Du-
naharaszti együttesét legyőző mérkőzés után
a Magyar Kupa főtáblájára került. A felnőtt
Kajak-Kenu Magyar Bajnokságon a Merkapt-
Mekler László Sport Egyesületből Fejes Dániel
és Adolf Balázs fantasztikus győzelmükkel ki-
vívták, hogy jövőre indulhassanak a pót kvali-
fikáción az olimpiai részvételért! Szintén ezen
a bajnokságon állt fel a dobogó harmadik fo-
kára Fejes Dani Lelovics Dáviddal, akik 500 m
kenu párosban is hírnevet hoztak Dunavar-
sánynak és az Egyesületüknek. 

Szívből gratulálok a kimagasló sportered-
ményekhez, és további sikereket kívánok.

Hajrá Dunavarsány!
Gergőné Varga Tünde

polgármester

Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. szeptember 3

kedves dunavarsányi lakosok!

speciális oktatási intézmény
épül dunavarsányban

Atavaly bejelentett, szintén Dunavarsány-
ban megvalósuló, új, nyolc tantermes ál-
talános iskola mellett még egy oktatási

intézmény kerül városunkba.
Magyarország Kormánya egy új, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény meg-
építésének előkészítését kezdi meg Dunavarsány-
ban, mely a Ráckevei és Szigetszentmiklósi járás
20 településén élő gyermekek speciális nevelését
és oktatását fogja ellátni óvodai, általános iskolai
és fejlesztő nevelés keretében. Az intézményben
kap helyet az utazó gyógypedagógusi hálózat is,
amelynek feladata az integráltan nevelhető tanu-
lók segítése. Az intézmény – Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő munkájanak eredményeként –
várhatóan 250 gyermek napi szintű ellátását
fogja biztosítani az erről szóló kormányrendelet
értelmében.

Az új intézmény a Nyugati lakópark közelé-
ben fekvő önkormányzati fejlesztési területen
épülhet fel.

rendben halad a kerékpárút 
kivitelezése
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dunavarsány nem a bűn városa

Hány rendőr dolgozik a dunavarsányi
őrsön?

Tizennégyen vagyunk, kollégáim közül
hatan járőrök, hatan körzeti megbízottak, akik
egy-egy település „felelősei”. Ők azok, akik
kellő hely- és személyismerettel rendelkeznek
az adott helységben, ők tartják a kapcsolatot
a helyi szervezetekkel és az emberekkel. Duna-
varsánynak 3 körzeti megbízottja van, a város-
ban 24 órás lefedettséget tudunk biztosítani.

Milyen szervezetek segítik a rendőrség
munkáját?

Szoros kapcsolatban vagyunk a jól működő
varsányi polgárőr egyesülettel. Segítik a mun-
kánkat például baleseteknél, rendezvények biz-
tosításánál, fokozott közúti ellenőrzéseknél.
Gyakran látunk el velük közös szolgálatot.
Együttműködünk az erdészekkel, valamint a
mezőőrökkel és a halőrökkel is – a környékbeli
tavaknál előforduló orvhalászok nekik és ne-
künk is adnak munkát.

Ön már 33 éve rendőr, így feltehetem a
kérdést: régen volt több munkájuk vagy mos-
tanság?

Mindig volt és van, sőt a jövőben is bizo-
nyosan lesz munkánk. Ma talán zsúfoltabb az
életünk. Csak egy példa erre: volt idő, amikor
a hívások egy helyi, rutinos kollégához érkez-
tek be, aki, ismerve a helyi viszonyokat, eset-
leg magukat a betelefonálókat, súlyozni tudta
a hívásokat, sőt, sok ügyet telefonon is meg-
oldott, amikor elegendő volt egy felvilágosí-
tás, tanácsadás. Ma már nincs mérlegelési le-

hetőségünk; minden
egyes, a 112-es
számra beérkező hí-
vásra ki kell mennünk,
intézkednünk kell. A
területünkön meg-
többszöröződött a
beérkező hívások
száma. Nem is lenne
probléma, ha minden
hívás rendőrség által
megoldandó problé-
mát takarna, de egy-
részt rengeteg, „a

szomszéd már megint füvet nyír” jellegű pa-
nasz érkezik, azaz olyan gond, amit mi nem
mindig tudunk megoldani, mert nem történt
bűncselekmény vagy szabálysértés, önkor-
mányzati rendelet nem szabályozza az ügyet,
viszont egy-két jó szóval a panaszosok elsi-
míthatnák a vitát, bonyodalmat.

Mennyire „problémás” hely Dunavarsány?
Varsány szerintem egy élhető kisváros,

akár országos viszonylatban nézzük, akár a
környékbeli településekhez viszonyítva. A tér-
ség bűnügyi helyzetét jelentősen befolyásolja
Budapest közelsége. Gyorsan bővülő ipari par-
kok és ezekhez kacsolódó lakóparkok határoz-
zák meg az elkövetett bűncselekmények
struktúráját. 2019-ben mindössze 50 közúti
közlekedési baleset jutott a tudomásunkra,
ebből 2 volt halálos, 5 súlyos, 17 könnyű, 26
pedig anyagi kárral végződött. A közösségi
médiában nagy teret kapott például az 51-es
és 510-es út kereszteződése, amely fokozott
baleseti kockázatot jelent; itt többen egy kör-
forgalom kialakításában látják a megoldást.
Sajnos ez több szempontból sem ilyen egy-
szerű – például hiába tehermentesítünk egy
helyen, vagy állítunk oda forgalomirányító
rendőrt, ha a következő útszakasz, csomópont
ugyanolyan lassan tudja átereszteni a forgal-
mat, mint addig. Az emberek fáradtak, stresz-
szesek, figyelmetlenek, ezért türelmetlenek,
és már meg is van a baj.

A legtöbb baleset a 2019. évben „gyors-
hajtás”, azaz a sebesség nem megfelelő meg-

választása miatt következett be, a második
helyezett az elsőbbségi jog megsértése, a har-
madik helyen pedig a kanyarodási szabályok
be nem tartása állt. A szigetszentmiklósi kör-
zetben is – melynek része Dunavarsány – nem
egyszer találkoztunk ittas járművezetőkkel;
mindent megteszünk, hogy kiszűrjük őket a
forgalomból, e célból fokozott ellenőrzéseket
szervezünk.

A türelmetlenség tetten érhető például a
Halász Lajosné utcai pékségnél is, ahol a reg-
geli csúcsforgalomban szinte mindig áll vész-
villogóval egy-egy autó, akinek a sofőrje „épp
csak beszaladt” egy kakaós csigáért. Mennyire
veszélyeztetik ők polgártársaikat?

Dunavarsányban nagy dugók nincsenek,
de parkolóhelyből hiába van sok, még sincs
elég. Persze van olyan polgártársunk, aki
akkor is ott áll meg a Flura előtt, ha tőle 3
méterre van öt üres parkolóhely – ez men-
talitás kérdése. A szabálysértés észlelésekor
figyelmeztetünk, helyszíni bírságolunk, de
nem tudunk mindig ott lenni, mint ahogy az
iskoláknál sem, ahol reggelenként egyszerre
kétszáz autó próbál negyven parkolóhelyen
osztozni. Visszatérve a pékségre, a tilosban
megálló autók persze szabálysértést követ-
nek el, amit szankcionálni kell, de inkább kel-
lemetlen – mert megállásra kényszeríti az
arra a haladókat –, mint balesetveszélyes
helyzetet teremtenek, mert szerencsére ott
a Halász Lajosné utca elég széles, jól be -
látható.

Végül hadd kérdezzem városunk bűnözési
statisztikájáról.

Dunavarsány békés, jó közbiztonságú, él-
hető település. A településen a kiemelten ke-
zelt bűncselekmények számának alakulását
tekintve megállapítható, hogy a legtöbb bűn-
cselekmény esetében csökkenés vagy stagná-
lás mutatható ki. 2019-ben 124 bűncselek-
ményt regisztráltak Dunavarsányban. Ezek
közül volt 5 testi sértés, 2 garázdaság, 43 lopás
(ebben a bolti lopás és a betörés is benne van),
valamint örömmel mondhatom, nullához igen
közeli, mindössze 2 kábítószer-birtoklás.

A továbbiakban is törekszünk az állam-
polgárok jogainak tiszteletben tartásával, ha-
tározott, de törvényes és szakszerű rendőri
intézkedések végrehajtásával és kellő toleran-
ciával végezni munkánkat.

Ehhez további sikereket és jó egészséget
kívánok!

Szolgálnak és védenek, nem sztárgázsiért, viszont ha kell, éjjel-nappal,
hétköznap és hétvégén. A rendőrség és a társadalom jó esetben kölcsö-
nösen előnyös szimbiózisban él, így feltehető a kérdés, kicsit elferdítve

a klasszikust: Ne csak azt nézzük, mit tehet értünk a rendőr, hanem azt (is),
hogy mi mit tehetünk a rendőrökért!  

Kovácsné Szabó Márta alezredessel, a Dunavarsányi Rendőrőrs parancs-
nokával Veresegyházi Béla beszélgetett.
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Dunavarsány – Petőfi-tó. Már eleve a
név is érdekes, hiszen miért neveznek
el egy tavat a szabadságharc költőjé-

ről… Tulajdonképpen ez az egyetlen kérdés,
amire nem kaptunk választ Szegedi Lászlótól,
a Petőfi Horgászegyesület elnökétől, mert azt
ma már senki sem tudja, hogy miért a költőt
választották névadónak annak idején. Az vi-
szont kiderült, hogy igencsak aktív a horgá-
szok élete Dunavarsányban, ráadásul nem is
eredménytelen, mert nagyobbnál nagyobb ha-
lakat fognak a tóból.
„Öt éve vagyok az egyesület elnöke, idén lesz
tisztújító közgyűlés – mondta Szegedi László.
– Meghallgatom mindenkinek a véleményét,
a panaszát, és igyekszem a vezetőséggel kö-
zösen rendet tartani az egyesületben és a tó-
parton is. A tó mellett intézni kell a karban-
tartási munkákat, de szerencsére a papírokkal
nem kell foglalkoznom, mert azt az alelnököm
átvállalta tőlem.”

A Petőfi-tó partján több építkezést is látni.
Szegedi László szerint ez jó, mert javulhat a
közbiztonság a környéken, hiszen a lakók job-
ban figyelnek majd egymásra. 

„Nemcsak a házak épülnek itt, hanem
igyekszünk közösségi tereket is kialakítani.
Szeptemberben adjuk majd át azt az épületet,
amelyben rendezvényeknek is otthont tudunk
adni. Bízunk benne, hogy ez is segíti majd a
közösségi élet fejlődését. Nagyjából száz-száz-
húsz tagunk van, de nemcsak nekik áll rendel-
kezésükre a tó, hanem külsősök is jöhetnek.
Számukra egy külön helyet biztosítunk, azt
csak ők használhatják.”

A horgászoknak persze a legfontosabb
kérdés, hogy miből, mekkorát lehet fogni. 

„Van itt minden! A rekord egy negyvenki-
lós harcsa, pontyból pedig huszonhat kiló a
csúcs. Szerencsére nagyon sokféle halunk van,
akad itt busa, és egyre több a süllő is. A har-
csát ritkítanunk kell, mert nagyon sok más
halat pusztít.”

A Petőfi-tó egy igazi gyöngyszem a város
mellett. A halakon kívül kacsák és hattyúk is
akadnak szépszámmal.

„Van egy tagunk, aki nagyon sokat eteti
a hattyúkat, ami nem feltétlenül nagy öröm a
horgászoknak. Egyrészt a száraz kenyér nem
a hattyú legjobb eledele, másrészt nem a tóba
való, harmadrészt pedig a horgászok kifeje-
zetten idegesek, amikor a hattyú beleúszik a
szerelékbe és tízezres kárt okoz. Ugyanakkor
nem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni, el
kell viselnünk ezt is.”

A tóból, ha minden jól megy, sosem fogy-
nak ki a halak. Már csak azért sem, mert az öt
kiló feletti példányokat nem viheti el senki,
azokat vissza kell engedni.

„A természetes szaporulatnak köszönhe-
tően mindig van hal a tóban, és abban marad-
tunk a közgyűléssel, hogy csak elenyésző szám-
ban veszünk halat telepítésre, és csak hét
kilónál nehezebbet. Már csak azért sem fogy ki
a hal a tóból, mert nem mindig van fogás. Rá-
adásul megmagyarázhatatlan, hogy ennek mi
az oka. Ráfoghatjuk a melegre, a hidegre, az
esőre, a szélre, mindenre, de nem tudni, mikor
és miért jön a hal. Volt most két versenyünk,
amelyeken lényegében senki nem fogott sem-
mit. Mi ezt azzal magyaráztuk, hogy abban az
időszakban hullik a nyárfa virága. Mondták is,
hogy tegyük át másik időpontra, de ha akkor
sem lesz hal, akkor majd jön az új kifogás.”

Sok mindent lehet csinálni a Petőfi-
tóban, de csónakázni és úszni tilos. Ha valaki
a ladikjával szeretne bemenni halakat elő -
etetni, akkor azt jeleznie kell az egyesület
felé, hiszen csak kedden és csütörtökön sza-
bad bármikor bemenni a vízre harcsázni.
Szegedi László azt is elmondta, hogy a hor-
gászás ma már egy tudomány, de vannak a
„csipeszesek” is.

„Ők azok az idős sporttársak, akik még a
hagyományos módszerekkel próbálkoznak. És
nem is rosszul, mert komoly halakat tudnak
megakasztani.”

És még olyanok is vannak a tó körül, akik
nem horgásznak, csak a természetet szeretik.
Őket is megérti az ember, hiszen a Petőfi-tó
valóban csodaszép. 

A Petőfi Horgászegyesületről Szegedi
Lászlóval készült riportműsor meghall-
gatható a Lakihegy Rádió honlapján a
Hangos archívumban, az Itt élünk rovat-
ban (http://lakihegyradio.hu/hangos-archi-
vum/6/itt-elunk).

AHOL MÉG A CSIPESZESEK IS NAGY
HALAKAT FOGNAK
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ünnep, újra közösségben
Szinte hihetetlen, de idén az államalapítás napja

volt az első olyan pirosbetűs alkalom a naptár-
ban, amit ismét szabadon ünnepelhettünk.

Végre kimozdulhattunk otthonról, hogy másokkal ta-
lálkozva, az elmaradt városnap hangulatát kicsit meg-
idézve szórakozzunk. 

Augusztus 19-én az újszülöttek polgárrá fogadá-
sával kezdődött a Szent István-napi program, majd a
polgármesteri köszöntő után az új kenyér megáldása
és megszentelése következett a művelődési ház ud-
varán felállított nagyszínpadon. Az ünnepi műsor a
százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes ifjú növen-
dékeinek táncpanorámájával folytatódott, majd sö-
tétedés után Kökény Attila lépett színre. Az estét Dj
Janó műsora zárta.

Másnap, augusztus 20-án ünnepi szentmisére és
hálaadó istentiszteletre nyitották meg kapuikat a du-
navarsányi templomok.

Jó volt újra együtt, újra közösségben ünnepelni.
Ki tudja mikor lesz rá ismét lehetőségünk… 
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a szent istván-napi megemlékezésen polgár    

Annou Arnold Noel Bárány Szofi Anna Baranyi Bernadett Becs Tamás Tibor

Bóna Zsuzsanna Márta Cserhalmi Csongor Csuti Dominik Dobronyi Adél és Mira és Zselyke Erdős Attila Bálint

Faggyas Zétény Márk Farkas Patrik Fekete Marcell Fiatal Dávid Fige Mira

Forgács Lili Gergő Blanka Gerstmayer Milán Gilyán Johanna Havasi Csanád

Hegedűs Hanna Husztafa Lilla Joó Péter Dénes Kálmándy Bence Kaszás Rozina Zselyke

Ludányi Bende Zsolt Majer Zselyke Marosi Kata Marton Ábel Mestyán Mária Luca
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    rá fogadott újszülöttek dunavarsányban

Mészáros Martin Péter Miklós Elina Lara Mózes Rebeka Navarra Alexandra LaraNagy Andrea

Németh Rebeka Zselyke és Róza Boróka Nyakas Kristóf Oláh Martin Papp Kadosa Bulcsú Pilán Hanna Szofia

Reszler Csenge Riesinger Laura Sikó Kende Sultész Boglárka Szabó Kloé Andrea

Szabó Szofi Hanna Szücs DánielSzurov Níla Tarján Liza Tillinger Janka

Tompos Bella Korina Törzsök MiraTóth Ádám Tóth Milán Szabolcs Trautman Leila Erzsébet

Tuskán Milán Ulmann Szófia Annabella Várnagy Anna Verschnitzer Mira Zsigár Benett



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2020. szeptember10

hálát adni minden nap kell
„Mindeddig megsegített bennünket az Úr”

Olvasandó: 1Sámuel 7,2-12

Emberek generációinak emlékezetét/em-
lékezését beszédes alkotások, kövek,
oszlopok, diadalívek, obeliszkek etc. se-

gítik. Ezek majdnem kizárólagosan egyes em-
berek vagy embercsoportok nagyságát, dicső-
ségét, különleges tetteit, olykor pedig
keserves tragédiáit hirdetik. Legegyszerűbb
ilyen formációk a sírkövek, kopjafák, amelyek
nevesen vagy névtelenül a már elköltözöttek
puszta földi létét jelzik az idegen számára, de
szinte az életük teljességét a közeli hozzátar-
tozók számára. 

El kell ismernünk, hogy többet emléke-
zünk, emlékeztetünk, sőt dicsőítünk emberi
vonatkozásban, mint amennyit a kövek segít-
ségével tennénk Isten dicsőségét illetően.
Ebben sajnos benne van, hogy az ember sze-
ret elmenni az Isten dicsősége mellett, mert
félti a saját fontosságát. De benne van az is,
hogy az Isten titokzatos dicsőségét nem olyan
könnyű helyénvaló módon kőben ábrázolni.
Pedig valami ilyesmi történt akkor, amikor az
Isten népe megtért Urához, Ő pedig csodála-
tos módon megszabadította őket a filiszteu-
sok elnyomásától. 

Ekkor Sámuel egy követ helyezett két
város – Micpa és Sén – közé, aminek az Ében-
Haézer, a segítség köve nevet adta, a címben

leírt hitvallással. Az egyik város
jelképesen hirdeti a rendkívüli
esemény miatti – csodálatos
hadigyőzelem – helyénvaló
hálát, a másik a maga jelenték-
telenségével arra a hálára hív,
ami már a puszta életünkért is
méltó. Ugye, hogy milyen igaz-
ságtalan, hogy a Jóisten előbb
eszünkbe jut, ha fuldoklunk,
mintha szépen, egyenletesen vesszük az oxi-
géndús levegőt? De jó annak, aki a puszta
életére is úgy tud tekinteni, mint, ami az Úr
hátszelével zajlik.

Szomorú annak a nemzedéknek az élete,
amelyik sem emberre, sem Istenre nem tud
hálával tekinteni, a segítséget, jóságot nem
tudja megköszönni. Ráadásul ez a kettő össze
is függ. Aki minden éltető gesztusért köszö-
netet tud mondani emberi viszonylatban, az
talán rájön arra, hogy olyan gesztusok is kö-
rülveszik, amelyek mögött az a titokzatos sze-
retet van, amit mi Szentháromság Istennek
nevezünk. És fordítva, aki Istennek megkö-
szöni a mindennapi kenyeret, az meg tudja kö-
szönni az ebédet az édesanyjának is, pedig
neki kötelessége, és a pincérnek is, akinek
pedig fizet érte. 

Még szomorúbb, hogy Christofer Colum-
bus-ok, Abraham Lincoln-ok és Winston Chur-
chil-ek – és innen már csak egy lépés Szent
István, Széchenyi István vagy Kossuth Lajos –
szobrait döntik le, csak azért, mert erényeik
mellett voltak gyarlóságaik is. Ráadásul teszik
ezt istentelen és embertelen brutalitással. 

Sámuel példája segítsen bennünket abban
a tisztánlátásban, hogy a gondviselő és sze-
rető Isten ezer segítségével értük meg ezt a
napot is. Tudjunk ezért hálát adni Istennek, és
ha fölismerjük, hogy Isten mindezekben em-
bereket is fölhasznált a javunkra, hálánkat
tőlük se sajnáljuk.

A dunavarsányi református gyülekezet
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

a szuperhősök köztünk járnak

Kisgyerekeket hallottam beszélgetni
hintázás közben. Az egyik, miután már
jó magasan járt a hintával, ezt

mondta:
– „Én, ha nagy leszek, szuperhős akarok

lenni. Mire a másik:
– De Lili, szuperhősök nincsenek!
– De, vannak. Én is az leszek. Sportolok,

ezért erős vagyok, sokat tanulok, ezért okos

vagyok, gyorsan tudok futni, jól tudok úszni…”
Nagyon aranyos volt számomra ez a beszél-
getés, és hirtelen nem tudtam, kinek adjak
igazat. Először én is azzal értettem egyet,
hogy szuperhősök nincsenek, és csodálkoz-
tam is, hogy 7 évesen milyen bölcs a kislány.
A következő pillanatban az jutott eszembe,
hogy Lili anyukája orvos. Ő egy szuperhős,
mert naponta segíteni próbál az embereken,
gyógyítja őket. 

Számomra az a hős, aki valamilyen for-
mában adni próbál az embereknek a saját le-
hetősége szerint. Nem kell ahhoz gazdagnak
lenni, hogy anyagilag tudjunk valakit segíteni,
aki szükségben van, nem kell orvosnak len-
nünk, hogy elsősegélyt nyújtsunk egy sérült-
nek. Nem kell izompacsirtának lenni, hogy
bevásároljunk egy idős embernek, aki már
nem bírja el a nehéz szatyrot, vagy nem kell
pszichológusnak lennünk, hogy egy-két jó
szót szóljunk a szomszédhoz, a kollegánk-
hoz, az embertársainkhoz és még folytathat-
nánk a sort.

Lili valóban lehet szuperhős, ha észreveszi
azt, akinek szüksége van a segítségre és meg-
adja neki azt. Nem kell hozzá más, csak figye-
lem, hajlandóság, együttérzés, szeretet. Persze
csodákat nem fog tudni tenni.

Én egyetlen olyan szuperhőst ismerek, aki
előtt nincs lehetetlen, aki csodákat tesz, aki
hallhatatlan, elpusztíthatatlan, aki örökké él,
és Ő is itt jár köztünk, ha a szívünkbe hívjuk,
akkor itt él bennünk. Ő Jézus Krisztus, Isten
Fia, aki nemcsak segítette, gyógyította az
embereket, mikor a földön járt, hanem meg
is halt értünk, hogy a Benne hívők, az Őt kö-
vetők mehessenek a Mennyországba. Sőt,
még ma is gyógyít, bátorít, vigasztal, taná-
csot ad, bűnöket bocsát meg, életeket hoz
rendbe, békességet ad.

Szeretnél a legszuperebb szuperhős ba-
rátja lenni?

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu

fb: baptista.dunavarsany

A kép forrása: napidoktor.hu

Az augusztus 20-ai úrvacsorás istentisztelet 
a református templomban



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. szeptember 11

75 éve történt...
EMLÉKEzzüNK A ,,MÁLENKIJ RoBoTRA" HuRCoLT DuNAVARSÁNyIAKRA!

Glázer Péter
(1926-1945)

Az egyik legfiatalabb
áldozat. Halálát 
fertőző betegség, 
tífusz okozta. 

Wágner Ferenc
(1900-1945)

Vélhetően tífuszban 
halt meg ő is, igen 
hamar, már 
1945. február 12-én.

Wágner Teréz 
(1926-1948)

Legyengült szervezete
nem sokkal a hazatérés
lehetősége előtt adta
föl a küzdelmet...

Winkler István 
(1901-1945)

Halálának pontos oka
nem, csupán dátuma
tudható: 
1945. október 7.

Kreisz György 
(1899-1945)

Ő volt a legidősebb 
dunavarsányi 
elhurcolt. Szintén 
tífuszban halt meg.

Kreisz Lénárd 
(1918-1945)

Szörnyű körülmények 
között, büntetésből
egy pincébe zárva
halt éhen.

Lindwurm Ferenc 
(1926-1945)

Halálának körülményeit,
okát nem tudjuk, 
miként testvéréét, 
Józsefét sem.

Lindwurm József 
(1924-1945)

Halálának pontos okát
nem, csak dátumát 
tudjuk: 
1945. december 4.

ullmann Ferenc
(1920-1945)

A második csoportban 
kivittek közül az 
egyetlen halott. 
Szökésért lőtték agyon.

75 éve történt...
EMLÉKEzzüNK A ,,MÁLENKIJ RoBoTRA" HuRCoLT DuNAVARSÁNyIAKRA!

1945. január első felében a Sztálin kezde-
ményezésére született, hírhedt 0060-as
számú parancs értelmében 700-nál is több
taksonyi 17 és 45 év közötti férfit, 18 és 30
év közötti nőt, valamint az akkoriban Tak-
sony külterületének számító Dunavarsány
50 német nemzetiségűnek tekintett lakóját
írták össze a szovjetek helyi segítőinek ja-
vaslatára.

Az elhurcolás két hullámban történt a
Szovjetunióban végzendő jóvátételi munka
céljából. Az érintetteknek azt hazudták, hogy
Magyarországon, lakóhelyüktől nem messze
kell majd dolgozniuk, és mindössze 15 napig.
Mikor a tehervagont kinyitották, kiderült, hogy
szovjet földön vannak, s volt, aki öt évig szen-
vedett ott kegyetlen körülmények között.

(Minderről Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn
Dunavarsányon 2017. január 22-én bemuta-
tott Emlékezz Ránk! ... azokra, akik ,,egy kis
munkán” voltunk a Szovjetunióban című
könyvéből szerezhettünk tudomást.) 

Az első csoportba összeírt, még gyanút-
lan 30 dunavarsányi érintett közül 11-en hal-
tak meg, és nyugszanak jeltelen ukrajnai tö-
megsírokban. 

A második csoportba összeírt 20 ember
már valószínűleg hírt kaphatott a rájuk váró
szörnyűségekről, mert 12-en megszöktek a
kiskunlacházi vagy ceglédberceli gyűjtőtábor-
ból, s mindössze egy halottról tudunk. A szö-
késhez is bátorság kellett. Az egyik nagyvar-
sányi férfi után háromszor is lőttek a szovjet
katonák. Szerencséje volt, s aztán hetekig rej-

tőzött környékbeli rokonoknál, barátoknál,
mire hazamehetett.

Kegyetlen időszak volt ez. A bátyjai sorsáról
érdeklődő lánynak így válaszolt az egyik későbbi
faluvezető: ,,Kár, hogy nem vagy egy évvel idő-
sebb, téged is szívesen elküldtelek volna!" 

Akik átélték és túlélték a szenvedéseket,
nemigen beszéltek róla. Először félelemből,
később pedig már nem akarták föltépni a régi
sebeket. Keveset tudunk a sorsukról. Fényké-
peikkel s néhány adattal szeretnék most egy
négyrészes sorozatban emléket állítani nekik,
hogy az unokák generációja megismerhesse
tragédiájukat. A kint meghaltak arcképeivel
kezdem a múltidézést. Sajnos, hármójukról
még az sem maradt fenn...

Kohán József

Wágner Jakab
(1904-1949)

Róla sincs fotó. 
Halálának okát nem, pontos dátumát 
tudjuk: 1949. november 12.

Huj Wágner Jakab 
(1906-1945)

Nincs róla fénykép. 
Nagy dohányosként kenyerét cigarettára
cserélte. Éhen halt.

Leéb Jakab
(1900-1945)

Fényképem nincs róla. 
Állítólag annyira legyengült, hogy 
halottnak hitték, s élve temették el...
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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.

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



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. szeptember 15

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

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

G Á z S z E R V I z ! Bármilyen típusú gázkészülék javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20 922-0552

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Mlinkó Sándor
Ferenc búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek. 

A gyászoló család

Az IDŐSEKET VÁRJÁK
A "MISA" Alapítvány jótékonysági rendezvényt szervez az 

IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBóL 
2020. szeptember 26-án, szombaton 15 órai kezdettel 

Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

A program: szórakoztató műsor és élelmiszercsomagok osztása.

Előzetes jelentkezés a nyugdíjas klubok vezetőinél. 
A járványügyi szabályok betartása fontos (maszk stb.)!

A járványhelyzet rosszabbra fordulás esetén csak az élelmiszer-
csomagok kiosztására kerül sor külön-külön, a településeken az
autóbusz indulásával megegyező időpontban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A kuratórium nevében: Dr. Gligor János

ÚJ MENTŐGÉPKoCSI KEzDTE MEG SzoLGÁLATÁT A TÉRSÉGBEN

Tavaly új mentőautók beszer-
zéséről is döntött Magyaror-
szág Kormánya, amelyek
közül egy a Csepel-sziget
északi térségének ellátását
szolgálja nyár óta a Sziget-
szentmiklós központtal mű-

ködő mentőállomáson. Bóna Zoltán országgyűlési képviselő és Dr. En-
gelbrecht Imre, az OMSZ közép-magyarországi regionális igazgatója
ünnepélyes keretek között adta át a közelmúltban Képes Kornélnak,
a szigetszentmiklósi mentőállomás vezetőjének azt az új mentőautót,
mely által városunkban is biztonságosabbá válik a betegek mentése.
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