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táJékoztatÓ a testÜleti döntésekről
Az október 29-ei rendkívüli testületi ülésről

AA képviselő-testület a „Dunavarsány,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kód-
számú, Bölcsőde fejlesztés tárgyú beru-

házás kiviteli terveinek elkészítésére” tárgyú be-
szerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint
állapította meg: a JávorHáz Kft. ajánlata érvé-
nyes; a Wolf Stúdió Bt. ajánlata érvényes; a KJT
Építész Stúdió Kft. ajánlata érvényes; az Archi-
dea Kft. ajánlata érvényes. Az eljárás eredmé-
nyes volt. Az eljárás nyertese az Archidea Kft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi
fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékke-

retének terhére biztosítja a testület. Felhatal-
mazta egyúttal a polgármestert 14.980.000 fo-
rint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerző-
dés aláírására, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a Karsádi és Fia Bt.
által a „Dunavarsány, 4 csoportszobás főző-
konyhás bölcsőde épületének megterve-
zése” tárgyú engedélyezési tervdokumentá-
ció tulajdonjogát és tovább tervezési jogát
megvásárolta nettó 600.000 forint + Áfa
összegért.

A testület Portik-Cseres Évával 2020. no-
vember 1. napjától munkaszerződéssel határo-
zatlan idejű munkajogviszonyt létesített 3 hó-
napos próbaidő kikötésével, ezzel egyidejűleg
megbízta a Dunavarsány Város Önkormányzat
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával
határozott, 5 éves időtartamra 2020. novem-
ber 1. napjától 2025. október 31. napjáig.

A testületi határozatok és rendeletek
pontos szövege elolvasható a www.du-
navarsany.hu oldalon.

partnerségi egyeztetés
kezdődött

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete megindította a város teljes
közigazgatási területére vonatkozóan a településrendezési

eszközök módosítására irányuló eljárást. A tervmódosítás egyezte-
tési eljárása nyomon követhető 2020. december 1-től a város hon-
lapján (www.dunavarsany.hu) a „Partnerségi egyeztetés” felületen,
az önkormányzati hirdetőtáblákon és a Dunavarsányi Naplóban.

Dunavarsány Város Önkormányzata

traktorral a biCikliúton

Ugyan még nem készült el a kerékpárút a városban, volt, aki
máris birtokba vette. Vagy legalábbis úgy gondolta, jó ötlet
áthajtani rajta. Keresztben. Traktorral. Ordító nyomot hagyva

ezzel a frissen felfestett bringaúton. A dunavarsányi rendőrök sze-
rencsére hamar a nyomára bukkantak az elkövetőnek, aki – mint
kiderült – nem helyi illetőségű, és mielőtt a földet megművelhette
volna, minden sarat le kellett taka-
rítania az útról, és elsimítani a ke-
réknyomokat. Persze nem magától
jutott erre a felismerésre, segítettek
neki a rend őrei is.

Ez az eset jól mutatja, hogy saj-
nos van még lemaradásunk abban,
hogyan becsüljük meg kellően érté-
keinket, amelyek közpénzből, a köz
javára épültek. Vigyázzunk a kerék-
párútra, közlekedjünk rajta szabályo-
san, de csak majd azután, hogy az
önkormányzat hivatalosan is átadta!

Dunavarsány Város  
Önkormányzata

Célegyenesbe „fordult” 
a kerékpárút

Akerékpárútfejlesztés kivitelezési munkálatai látványosan
előre haladtak, a szerződésben foglalt ütemezés szerint.
A külterületi szakaszon, tehát a Liget utca és Nyár utca kö-

zött a kerékpárút nyomvonala megépült, a kopórétegen már a fel-
festés is látható. December 15-ig megvalósul a külterületi   

szakaszt érintően
a Nyár utcai  

csomópontnál az útburkolat szélesítésével a forgalomcsillapító szi-
get, mely a külterületi kerékpárút átvezetésének biztosításához
szükséges. Ez az átvezetés – a szerződés szerinti ütemezés alapján
– a jövő évben valósul meg.

A kerékpárút a Vörösmarty Mihály utca úgynevezett lakott te-
rületi részén, a Búza utca és Liget utca közötti szakaszon - az út-
burkolat szélesítését követően – még idén elterítésre kerül az új
aszfalt kopóréteg. December közepéig várhatóan a kapubeállók át-
építése is megtörténik. Ezt követően a gépjármű forgalom számára
megnyílik az érintett útszakasz. 

A végleges forgalomtechnikai elemek, vagyis az útburkolati jelek
felfestése, a jelzőtáblák kihelyezése a 2021. évben, szintén a szer-
ződés szerinti ütemezés alapján kerülnek kivitelezésre. 

A kerékpárút forgalomba helyezése a 2021. év tavaszán várható. 
Köszönjük eddigi szíves együttműködésüket, türelmüket, és kér-

jük a jövőben is a beruházás teljes befejezéséig a megértésüket!

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztály
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kedves dunavarsányi lakosok!
Eljött az év utolsó hónapja, amikor számot

vetünk az idei évről, és terveket szővünk a
következő esztendőre. Ez most nagyon

nehéz feladat! Ezt az évet átírta a Covid-19 az
egész világon, és félő, hogy még 2021 terveit is
a koronavírus fogja meghatározni. 

Alig állt fel az új képviselő-testület, máris a
márciusban kihirdetett veszélyhelyzetben elma-
radtak a személyes részvételt kívánó gyűlések.
Önálló döntéshozóként, a Hivatal szakapparátu-
sával, az alpolgármesterekkel naponta egyez-
tetve próbáltam az elfogadott költségvetés
mentén meghozni a döntéseket. Bizonytalanná
váltak a bevételek, több lett a kiadás a vírus el-
leni védekezés okán. Dunavarsány abban a sze-
rencsés helyzetben volt, hogy pályázaton nyert
beruházásokat kellett elkezdeni, folytatni és be-
fejezni. Tehát a városban folytatódott és befeje-
ződött a Habitat utcai korrekció, elkezdődött a
kerékpárút építése. Ezek a munkálatok egész
évben látványosan folytak, kicsit elterelve az em-
berek figyelmét a veszélyhelyzetről. Birtokba ve-
hették - bár ünnepélyes átadóra akkor nem ke-
rült sor – a legkisebbek a két új csoportszobás
óvoda épületét tavasszal. Ez a beruházás teljes
egészében önkormányzati pénzből valósult meg,
megoldva egy rövid időre városunkban a 3 és 6
év közötti kisgyermekek kötelező elhelyezését.
Több online egyeztetést folytattunk a BMSK pro-
jektmenedzserével, a Tankerület vezetőjével és
az iskola igazgató asszonyával a 8 tantermes is-
kola terveiről. Az előzetes tervek elkészültek,
minden érdekelt jóváhagyta, reméljük, rövid idő
alatt felépül az új épület. Két jó hír vidított fel a
nyár végén két olyan beruházásról, amelynek
megvalósításával Dunavarsány városa óriásit fej-
lődik intézményi létesítmények terén. A 4 cso-
portszobás bölcsődére tavaly beadott pályáza-
tunk sikeres lett, és a képviselő-testület már a
műszaki ellenőri feladatokra és a kiviteli tervek
elkészítésére is kiválasztotta a cégeket. Tavaly
felmerült az a lehetőség, hogy állami pénzből
Dunavarsányban épülhet majd fel az Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény. Ez
mára már tényként kezelendő, így a BMSK már
mindkét kormányzati beruházást egységesen fel-
ügyeli. Persze ezeknek a fejlesztéseknek a meg-
valósulásához nagyon sok önkormányzati intéz-
kedés szükséges, amelyek komoly anyagi forrást

igényelnek. A folyamatokat a Testület határoza-
tai alapján a Hivatal elindította, a szükséges pén-
zeszköz biztosítása a következő évek költségve-
tését fogja terhelni. 

A város működtetése, fenntartása a kiala-
kult helyzet ellenére az előző évekhez hason-
lóan, a megszokott minőségében és mennyisé-
gében történt, szemben a kulturális események
elmaradásával. A legtöbb városi rendezvény el-
maradt, az ünnepségeket és megemlékezése-
ket is nagyon kis létszámban és visszafogottan
tartottuk meg. Magyarország születésnapjára
emlékeztünk augusztus 20-án egy kicsit felsza-
badultabban, szép programokkal, majd a szep-
temberi felvonulás nélküli szüreti mulatság al-
kalmával is reménykedtünk, hogy lesznek még
városi programok, együtt tudjuk búcsúztatni
majd az évet. Ma már tudjuk, hogy ez nem így
lesz…

Személyi változásokat is hozott, és még
hozni is fog ez az év. Új igazgatója van a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtárnak (később olvas-
hatnak róla bővebben), és január 1-től a Weöres
Sándor Óvodának is új vezetője lesz. A civil szer-
vezetek támogatása is csak késve és kevesebb
összeggel lett kifizetve, de félő, hogy több egye-
sület nem tudja majd megvalósítani az elképzelt
programját az év végéig.  

A decemberi, már megszokott karácsonyi
támogatást a 70 éven felüli dunavarsányi lako-
sainknak a testület idén is jóváhagyta. Ez az egy
főnek adható szerény kis „pulykapénz” összesen
910 idős embernek jelent egy kicsi segítséget az
ünnepekre.

Látjuk, hogy az egészségügyben és a szoci-
ális feladatokat ellátó intézményekben milyen
embert próbáló munkát végeznek az ott dolgo-
zók. Talán nem is lepődtem meg azon a híren,
hogy az orvosi ügyelet ellátására nem jönnek or-
vosok, mert az a pénz, amit a három önkor-
mányzat társulásban fizet, már nagyon kevés.
Mivel a közbeszerzési törvény alapján az ügye-
letet vállaló céggel megkötött szerződés több
emelést nem engedélyez, fel kellett velük azt
bontani. Természetesen nem hagytuk a telepü-
léseket orvosi ügyeleti ellátás nélkül, közös meg-
egyezéssel az év végéig egyedi díjazásért végzik
tovább a tevékenységüket. Az érintett települé-
sek közösen új közbeszerzést írtak ki, amelynek

eredményeképpen 2021. január 1-től új és kibő-
vített feltételekkel fogja a három településen a
központi ügyeletet ellátni a Medical-Provisor Kft. 

Szintén társulásban végzi gondozó, ellátó,
segítő munkáját a Dunavarsány és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az ott dol-
gozók munkája hatványozottan fontos ebben a
vírusfertőzéses időszakban, szolgálatukat meg-
köszönve és elismerve köszöntöttem a dolgozó-
kat a Szociális Munka Napján. 

Ismét veszélyhelyzet lett elrendelve Magyar-
országon úgy, mint márciusban. Most, hogy iz-
gatottan várjuk az ünnepeket, békességben, sze-
retetben szeretnénk minden családtagunkkal
együtt lenni, akkor jelen pillanatban még kijárási
tilalom, létszám behatárolás, vásárlási idősáv és
még sok-sok óvó intézkedés teszi árnyalttá az
ünnepi várakozást és készülődést. 

Nagyon idegen tőlem, és szerintem sok-sok
honfitársamtól a távolságtartás, hogy nem fogjuk
meg egymás kezét, nem öleljük meg egymást,
nem adunk puszit szeretteinknek, és maszkban
beszélgetünk idős szüleinkkel a szobában. Én ezt
nem tudom, de nem is akarom megszokni! Az
agyam megérti és elfogadja, hogy így tudom
magam és embertársaimat megvédeni a vírustól,
de a szívemnek és a lelkemnek kell az érintés, és
szeretem látni a mosolyt az arcokon. Elmaradnak
a narancs- és forraltbor illatú csillogó adventi vá-
sárok, személyesen nem tudjuk megnézni és
megfogni a városi kézműveseink által készített
gyönyörű karácsonyi termékeket, a Petőfi téren
nem lesz étel-, italosztás, nem lesz közös gyer-
tyagyújtás az adventi koszorún, és nem hallgat-
hatjuk áhítattal a csípős hidegben az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola diákjainak az ünnepekre
hangoló kedves zenés, verses műsorát. Sok min-
den megváltozott ebben az évben, egy valami
biztosan lesz: KARÁCSONY! A vírus sem veheti el
tőlünk, a családjainktól, a gyerekektől. Ott állok
majd a családommal a feldíszített fenyőfa előtt
és imádkozom, hogy mindenki élje túl ezt a nehéz
időszakot az egész világon, Magyarországon és
szeretett városomban, Dunavarsányban. 

Kedves Dunavarsányi Lakosok! Békés, sze-
retetteljes, áldott ünnepeket kívánok mindnyá-
juknak!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

„Karácsonykor az ember mindig hisz 
egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az egész világ, 

Márai Sándor gondolatával kívánunk minden kedves dunavarsányinak
áldott, békés, meghitt karácsonyt, és egészségben gazdag újesztendőt!

A Dunavarsányi Napló szerkesztősége

az emberiség, amint mondják, 
hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
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segít az önkormányzat
AKormány november 4-étől ismét

veszélyhelyzetet hirdetett. Duna-
varsány Város Önkormányzata – az

előző veszélyhelyzethez hasonlóan – se-

gítséget nyújt a lakosságnak. Ennek meg-
felelően azon karanténban lévő dunavar-
sányiak, akiknek környezetében nincs
megfelelő családtag, ellátási igényüket a 

06 30 388 4538 telefonszámon jelezhetik a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. munka-
társainál.

Dunavarsány Város Önkormányzata

főhaJtás az 
áldozatok 
emléke előtt
November 4-én az 1956-os forradalom

és szabadságharc leverésének évfor-
dulóján helyezett el koszorút Herczeg

Mariann és Keresztesi Balázs, városunk két al-
polgármestere a Varsányi ’56-osok terén. Mint
ismert, 64 évvel ezelőtt ezen a napon szállták
meg szovjet csapatok Magyarországot, s vette
kezdetét a forradalom utáni megtorlás. A ká-
dári diktatúra 33 éven át tartott, és a rendszer-
változás folyamatával ért véget. Az utolsó
szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el ha-
zánk területét.

emlékezés a tanítÓra
ALiza Tanító Néni Alapítvány idén a jár-

vány miatt nem tudta megtartani szo-
kásos nagyvarsányi rendezvényeit. Du-

navarsány Város Önkormányzata a nehéz
időszak ellenére is támogatást nyújtott alapít-
ványunknak.

Sokat gondolkoztunk a megoldáson. A szi-
gorítások nem hagytak nagy mozgásteret. A fő
szempont az volt, hogy a gyerekek ne marad-
janak verseny és ajándék nélkül, így a szokásos
májusi rajzpályázatunkat novemberben, zárt
ajtók mögött tartottuk, a pedagógusok közre-
működésével. A nyerteseket az idén is egy rajz-
készlettel díjaztuk, és hagyományinkhoz híven
a legjobb eredményt elérő tanuló ebben az
évben is megkapta a Liza néni emlékérmet.

Petőfi Sándorné, Liza tanító néni közsé-
günk egyik karizmatikus tanítója volt, aki 1950-
ben indult el pályáján, 1951 óta tanított Nagy-
varsányban, amit aztán ugyanezen a helyen
fejezett be 1989-ben. Fiatalon, tele remények-
kel, elképzelésekkel indult, nem kis feladatot
vállalva, előszőr évekig 4 osztályos összevonás-
ban, majd nyugdíjazásáig 2 osztályos váltott
műszakban tanított. Hosszú éveken át nevelte

községünk gyermekeit, fiataljait, voltak csalá-
dok, ahol több generáció is oktatott. Teljesít-
ménye, munkássága, segítőkészsége kimagasló
volt, akik ismerték, ma is szeretettel emlékez-
nek rá. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy
az élete volt az ISKOLA. A 2014. november 19-
én megtartott megemlékezés során Kohánné
Tiba Lujza, Liza néni volt kolléganője így emlé-
kezett: „Sajnos már nincs közöttünk. Nekem
sokszor eszembe jutnak jellegzetes mozdulatai,
gondolatai, humora, és az EMBER, aki Ő volt,
csupa nagybetűvel.”

Alapítványunk programjából idén a bábe-
lőadás is elmaradt, de az iskola falai között, zárt
körben, kakaó partival és egy kis karácsonyi
ajándékkal most is kedveskedtünk a nagyvar-
sányi gyerekeknek.

Erzsébet napkor a mise és a közös koszo-
rúzás is sajnos elmaradt. 

Bízunk benne, hogy a következő évben már
visszatér a normál élet és folytathatjuk azt az
utat, amit 2012-ben elkezdtünk.

Mindenkinek jó egészséget, kellemes kará-
csonyt és boldog új évet kíván alapítványunk.

Horváth László
Liza tanító néni emléktáblája

a nagyvarsányi iskolánál
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a koronavírus ellen ép testtel és lélekkel

Doktor úrral Majosházán, a Hospice Ház
előtt beszélgetünk azután, hogy a Praxiskö-
zösség, illetve a Találj egy célt egyesület közös
szervezésű jótékonysági futónapján teljesí-
tette a félmaratont. Miért jó dolog a futás?

A futás az egyik legegyszerűbben megva-
lósítható és egyben leghasznosabb mozgás-
forma. Nem kell hozzá más, csak egy jó futó-
cipő – ez viszont nagyon fontos. Nem biztos,
hogy a legdrágább a legjobb, a lábunk egyedi,
ezért érdemes tanácsot kérni cipőválasztás
előtt a háziorvostól vagy más szakértőtől. Ha
megvan a megfelelő cipő, akkor a fokozatos-
ság elvét betartva neki is vághatunk a futás-
nak – életkortól és fizikai állapottól függően
kezdhetjük sétával, folytathatjuk rövidebb ko-
cogással, egészen a pár kilométeres futásig
vagy akár a félmaratonig eljutva.

Milyen élettani hatásai vannak a sportnak?
Értelemszerűen erősödik tőle a fiziku-

munk, az immunrendszerünk, de a mentális ál-
lapotunk is javul, mert a sport különböző örö-
mérzetet, elégedettséget, jó érzést okozó
hormonokat is felszabadít. Aki most kezdene
bele valamilyen mozgásba, mert sohasem
késő elkezdeni, annak azt ajánlom, hogy egy
kardió jellegű sportot mindenképpen válasz-
szon, és e mellé jöhet egy statikusabb is.

Bárki belevághat a sportolásba, legyen
öreg vagy fiatal, kövér vagy sovány?

A magyar lakosság nincs jó fizikai állapot-
ban, sajnálatos módon európai listavezetők
vagyunk elhízásban. Valamit azért mindenki

tehet az egészségéért, és kell is, de ajánlatos
felmérni az állapotunkat, és ahogy az imént
említettem, betartani a fokozatosságot. Az ál-
lapotfelmérésben segít a Kis-Duna Menti Pra-
xisközösség, ahol ezt a háziorvos elvégzi,
majd a pácienssel megbeszéli a lehetőségeket,
teendőket. Ebbe beletartozik például a – szin-
tén ingyenes – dietetikai tanácsadás, a gyógy-
tornász vagy akár a pszichológus is. Érdemes
a megelőzésre, önmagunk optimális állapotba
hozására koncentrálnunk, főleg a mai pandé-
miás időszakban, arra, hogy ellenállóvá te-

gyük magunkat a vírus- és bakteriális fertőzé-
sekkel szemben.

Meg is érkeztünk a „ma” fő témájához, a
koronavírushoz. Mit tehetünk, hogy ne kapjuk
el, illetve, hogy minél kisebb gonddal vészel-
hessük át a vírusfertőzést?

Egyrészt dolgozzunk a megfelelő fizikai és
lelkiállapotunkon, az immunrendszerünkön.
Szedjünk megfelelő mennyiségű C- és D-vita-
mint, és a legújabb kutatási eredmények sze-
rint cinket. A légúti megbetegedésekkel járó
fertőzések tünetei, legyen szó nátháról, influ-
enzáról vagy koronavírusról, nagyon hason-
lóak, ezért ha ilyesmit észlelünk magunkon,
mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ha diag-
nosztizáltak minket, fogyasszunk sok folyadé-
kot, ha lázunk van, köhögünk, csillapítsuk. És
reménykedjünk, hogy minél hamarabb elké-
szül egy hatásos vakcina, bár nem tartom va-
lószínűnek, hogy ez március-április előtt for-
galomba kerülhet.

A háziorvosokra nagy teher nehezedik
mostanság. Hogy van ellátva háziorvossal a
környék, hogyan változott a munkájuk a pan-
démiával?

Háziorvosból sohasem volt elég, manap-
ság pedig extrém terhelést kapunk. A mun-

kánk sokat változott;
a személyes jelenlét
minimális szintre
csökkent, és előtérbe
került az online diag-
nosztika. Akár napi
több száz telefonhí-
vást is fogadunk,
van, hogy mindany-
nyian kommuniká-
lunk valakivel, és
még két másik tele-
fon is csörög. Termé-
szetesen ez a fajta
vizsgálat nem teljes
értékű a személyes,
tapintásos, érzékelé-

ses vizsgálattal, de az okos eszközök fejlődé-
sével például már láthatjuk is a betegeket.
Most így kell megoldanunk a feladatot.

Kitartást és egészséget kívánunk önnek és
a kollégáknak!

Az I. Kis-Duna menti futóversenyről
készült riportösszeállítást megnézhetik a
Duna Média weboldalán (www.duna-
media.hu), a Dunavarsányi Magazin ro-
vatban.

Amédiumokban rengeteg szó esik arról, hogyan védekezzünk a Covid-fertőzés
ellen prompt, az adott „pillanatban”, és hogy mit tegyünk, ha megfertőződ-
tünk. Ám arról, hogy milyen fizikai és szellemi állapotban vagyunk, kellene len-

nünk általában a betegségek elkerülése érdekében, már ritkábban esik szó. Dr. Bé-
kássy Szabolcs háziorvossal, a Kis-Duna Menti Praxisközösség szakmai vezetőjével, a
Háziorvosok Online Szervezetének elnökével beszélgettünk erről, és a háziorvos–
beteg kapcsolat aspektusairól.
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Februárban fogalmazódott meg ben-
nünk, hogy életre hívjunk egy közös-
ségkovácsoló kezdeményezést, amely

összefogja a szép és környezetükre igényes
lakóit városunknak.

Az elképzelést tett követte, így született
meg pályázati felhívásunk „Virágos Varsány”
címmel, mely hűen tükrözi városunk utóbbi
években tapasztalható szépülését.

Indulásként, mivel még tapasztalatot kel-
lett gyűjtenünk, a szomszédos településről,
Szigethalomról kértünk segítséget Regényi
Arankától, a Zöld Háló Egyesület elnökétől. Ők
ugyanis már 16 éve rendeznek hasonló verse-
nyeket a településükön.

Hasznos tanácsok után Nagyné dr. Csobo-
lyó Eszter megalkotta a felhívásunkat. A pá-
lyázat kiírója a Helyi Értéktár Bizottság és a
Kertbarátok Dunavarsányi Klubja volt. Felké-
réseket intéztünk a fővédnök asszonyhoz, a
zsűritagokhoz, hogy személyükkel járuljanak

hozzá kezdeményezésünk sikeréhez. A pályá-
zatot a helyi újság oldalain jelentettük meg,
így gondoskodtunk arról, hogy a márciusban
kialakult helyzet ellenére is minden házba el-
jusson felhívásunk.

13 nevezés érkezett be hozzánk június 30-
ig. A képeket szeptember 30-ig kértük eljut-
tatni levelezési címünkre. Szemet és lelket

gyönyörködtető fotókat kaptunk nevezőink-
től. A zsűri ezután összeült és bírált.

A következő eredmény született:
•  I. helyezés - Sándor Károly
•  II. helyezés - Pusztai Mihályné
•  III. helyezés - Botos Istvánné
• Különdíjat két versenyző kapott,

Maksa Imréné és Bernáth Ildikó kertje.

Apályázaton indultak még: Decsiné Beke
Katalin, Póka Lászlóné, Márton Károlyné, Sütő
Andrea, Kojetinszki Beáta, Vadkerti Andrásné,
Kallai Andrea, Bukri Éva.

Fővédnök: Kern Ildikó, a Városgazdálko-
dási Kft. képviselője.

Zsűritagok: Szabó Csabáné (elnök), Bóna
Zoltán (országgyűlési képviselő), Regényi

Aranka, Vargáné Budafoki Katalin (KKOSz
Dunavarsányi Klub elnök).

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a
Soli Deo Gloria Közösségi Házban október
31-én a versenyzők jelenlétében, zárt kör-
ben, a rendelkezések betartása mellett ke-
rült sor.

Minden induló versenyzőnek, szervező-
nek, rendezőnek, támogatónak köszönet és

hála, hogy hozzájárultak rendezvényünk
eredményes lebonyolításához, jelenlétükkel
emelték fényét és színvonalát az I. Virágos
Varsány pályázatnak. Jövőre, reméljük, foly-
tatjuk a kihívást! 

Budafoki Katalin
elnök, 

Kertbarát Klub

JÓ példával a szép városért
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A10 millió Fa dunavarsányi civil cso-
portja és az önkormányzat együtt-
működése révén madárberkenye fák

kerültek elültetésre a Vörösmarty és a Búza
utcában november első napjaiban.

Az elültetett növények árának felét a civil
csoport tagjai adták össze, a másik felét az
önkormányzat állta. A 10 millió Fa országos
faültetési kezdeményezés dunavarsányi cso-
portjának vezetőjével, Hidasi Lászlóval egyez-
tetve a járványhelyzet miatt nem egy széles
réteget megmozgató közösségi akció zajlott,
hanem a Városgazdálkodási Kft. segítségével
és a város vezetőivel valósult meg a program.
Köszönjük a szervezőknek és a közreműkö-
dőknek a munkát! 

Reményeink szerint folytatódik majd ez a
nemes kezdeményezés, amelyben az önkor-
mányzat továbbra is partner kíván maradni.

egy Csupaszív természetvédő

Mondhatni, egy élet munkáját dí-
jazta Pest Megye Önkormány-
zata, amikor nemrég kitünte-

tésben részesítette Komáromi Istvánt,
Pista bácsit, aki a napokban ünnepelte
86. születésnapját. Dunavarsány díszpol-
gára évtizedek óta foglalkozik környezet-
védelemmel, és ennek a munkának az el-
ismeréseként kapta meg a Pest Megye
Környezetvédelméért díjat, melyet a ví-
rushelyzetre tekintettel az otthonába vit-
tek el neki városunk vezetői.

Komáromi István 1975 óta foglalko-
zik a Kertbarát Klubon belül a környe-
zet- és természetvédelemmel. Utóbbi
kapcsán a legnagyobb eredményei közé
tartozik a dunai úszóláp és a délegyházi
500 éves vadkörtefa védetté nyilvánít-
tatása, de komoly erőfeszítéseket tett
azért is, hogy a nagyvarsányi fekete fe-
nyők és a honvédség által korábban bir-
tokolt, 40 hektáros árvalányhajas terü-

letek mind a mai napig érintetlenek ma-
radjanak.

A környezetvédelem terén is ko-
moly sikerei vannak. Ilyen például annak
a megfúrt olajvezetéknek az észrevé-
tele, amelyből 30 ezer liter kerozin folyt
ki a Nagy- és Kisvarsány között fekvő
területre, és amitől csak hosszú évek ki-
tartó munkájával sikerült megtisztítani
a földet.

Pista bácsi szót emelt a pár éve Tak-
sonyba tervezett cementüzem építése
ellen, amely végül a lakossági tiltakozá-
sának is köszönhetően meghiúsult. Fo-
lyamatos szélmalomharcot vív mind a
mai napig a kavicsbányákkal is. Ahogy
mondja, egészen addig folytatja a ter-
mészet- és környezetvédelmi munkát,
amíg a Jóisten erőt ad hozzá. 

Szívből kívánunk neki még nagyon
sok egészségben töltött évet és eredmé-
nyes munkát!

A Délegyházán található 500 éves vadkörtefa,
amelynek megmentésében oroszlánrésze van 

Komáromi Istvánnak

Árvalányhaj Dunavarsány határában

fával a zöldebb 
környezetért
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úJ lendÜlet a kultúrában

November 1-jétől látod el a művelődési
ház vezetői feladatait. Honnan érkeztél, mivel
foglalkoztál korábban?

Közel 14 évig dolgoztam Dunavarsány
Város Önkormányzatnál, a hétköznapokból
sokaknak innen lehetek ismerős. A kultúrával
kicsi gyermekkorom óta van kapcsolatom,
azóta vonz a színpad és a mögötte lévő rész.
Már az általános iskolai padból sorra jelent-
keztem mindenfajta felhívásra, legyen szó
táncról, zenéről vagy irodalomról. Akár fellé-
pőként, akár szervezőként otthonosan mo-
zogtam a legkülönfélébb rendezvényeken.

Ez azt jelenti, hogy majd a színpadon is ta-
lálkozhatunk veled a városi események alkal-
mával?

Mindenképpen szerves része szeretnék
lenni a varsányi kulturális életnek, és ha ehhez
a szervezőképességem mellett a színpadi
megjelenésemmel is hozzá tudok járulni,
akkor állok a feladat elé.

A kultúra iránti amatőr érdeklődésből nem
túl nagy ugrás a város elsőszámú kulturális in-
tézményének a vezetése?

Nem, mert hosszú évek alatt tudatosan
készültem, ha nem is konkrétan erre, de min-
denképpen egy hasonló feladatra. Alapvég-
zettségemet tekintve gyógypedagógus-logo-
pédus vagyok. A főiskola elvégzése után a
családalapítás és a gyermeknevelés töltötte ki
az életemet, de már ez idő alatt is képeztem
magamat, és megszereztem a szükséges vég-
zettséget ahhoz, hogy a kultúrával a megfe-
lelő szinten foglalkozhassak Dunavarsányban.
A feladat azonban hirtelen talált meg, hiszen
a művelődési ház vezetője, Dr. Kun Lászlóné a

törvényi változások okán bejelentette a nyug-
díjba vonulását. Így nyílt meg előttem a lehe-
tőség arra, hogy megpályázzam ezt az állást.

Mit vállaltál a pályázatodban? Milyen kul-
turális életet képzelsz el Dunavarsányban?

Miután sokan úgy gondolják, hogy a helyi
közművelődés nagyon színes és jól működik,
mindenképpen azon leszek, hogy ami jó és
sokak megelégedésére szolgál, azt megtart-
suk és folytassuk. Ilyenek például a kávéházi
estek, az irodalmi műsorok. Említhetem a
Summerfestet vagy a városnapokat is, ame-
lyeket feltétlenül szeretnék megtartani. Ami-
ben szívesen gondolkodnék még, az egy ama-
tőr felnőtt színjátszó csoportnak a
létrehozása, kifejezetten helyi civilekkel. Du-
navarsányon sok a lelkes, kultúra iránt érdek-
lődő egyén, akik azt gondolom, szívesen fo-
gadnának egy ilyen kezdeményezést.

Talán a legnehezebb pillanatban vetted át
a művelődési ház irányítását, amikor nem
lehet a szokott módon programokat szervezni.
Az épület kapuja a pandémia miatt jelenleg
zárva van a nagyközönség előtt. Hogyan pró-
báltok dolgozni ebben a helyzetben?

A kormányzati szigorítások hallatán elő-
ször bizony mi is elszomorodtunk, aztán arra
jutottunk, hogy az épület ugyan zárva van az
érdeklődők és a csoportjaink előtt, de mi itt
vagyunk és átállítottuk az agyunkat az online
térben való önmegvalósításra. Egy kicsit olya-
nok lettünk, mint a kaméleon, amelyik
olyanná színeződik, amilyen a környezete.

Most ehhez a helyzethez kell alkalmazkod-
nunk. Hál’ Istennek egy olyan profi csapat áll
mögöttem, amelyik otthonosan mozog az on-
line térben és nagyon jól tudják, hogyan lehet
egy ötletből profi műsort összeállítani a digi-
tális térben.

Mondanál erre példákat? Milyen progra-
mokkal találkozhatunk az interneten?

Jelenleg gőzerővel készülünk az adventre.
Minden vasárnapra készítünk egy rövid, tartal-
mas műsort, amelynek végén meggyújtunk egy
gyertyát. Igaz, hogy most a családok nem tud-
ják itt, a művelődési házban elkészíteni az ad-
venti koszorújukat, de arra buzdítok mindenkit,
hogy az otthon elkészített alkotásokat mutas-
sák meg nekünk, és mi komoly nyereményekkel
jutalmazzuk majd a legszebb és legötletesebb
koszorúkat. Ezen felül felöltöztetjük a művelő-
dési ház mikulását, és a tíz legszebb adventi ko-
szorút készítő családhoz be fog kopogtatni a
szekerén, és megajándékozza őket.

A másik nagy vesztese a pandémiának a
Luca napi vásár. Erről is le kell mondanunk
idén?

A megszokott formában sajnos nem tud-
juk megrendezni az eseményt. Ugyanakkor
felkerestük azokat a helyi kézműveseket, akik
a portékáikat minden évben kihozták eddig a
vásárba, és online módon, egy videóban mu-
tatjuk be őket. Így mindenki talán egy kicsit
jobban megismerheti őket és a munkáikat, és
akár rendelhetnek is tőlük kézműves termé-
keket a fa alá. 

Szívből kívánok még számtalan ötletet a
következő évekre, és jó egészséget a művelő-
dési ház valamennyi munkatársának!

A nevükben is köszönöm, én pedig kívá-
nok minden dunavarsányinak áldott, békés,
szeretetben töltött karácsonyi ünnepeket!

Mosolygós, vidám, fiatalos. Lassan két évtizede ismerem őt, mióta párjával
Dunavarsányba költöztek, hogy itt alapítsanak családot. Művelt, intelligens
személyiség, akit a városi ünnepségek alkalmával gyakran láthatunk verse-

ket szavalni. Mégsem innen lehet sokaknak ismerős…
Portik-Cseres Évával, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár új vezetőjével a kinevezése
apropóján beszélgettem. (Riporter: Szilvay Balázs.)

Készülőben az ünnepi díszlet a művelődési házban
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virágmentés lakossági
összefogással

Idén első alkalommal szerveztük meg, hogy a
villanyoszlopokról leszedett futómuskátlikat
szétosszuk a dunavarsányi lakosok között.

(Korábban a város ezeket a szépen gondozott
muskátlikat komposztálásra szállíttatta el.)

Idén októberben a testületi ülésen kaptam
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony-
tól lehetőséget arra, hogy megszervezzük
Cserhalmi-Czirják Beátával ezt az akciót.

A közösségi média segítségével juttattam
el a helyi csoportokba a felhívást, melyben je-

lentkezhettek azok a
személyek, akik vállal-
ják a futómuskátlik át-
teleltetését, és ezek-
kel a virágokkal (is)
jövő tavasszal kertjü-
ket, házukat fogják dí-
szíteni.

Így nem csak a
közterületek, hanem
városunk ingatlanjai is
egyre virágosabbak
lesznek.

Jó volt látni a du-
navarsányiak aktivitását, a virágok válogatá-
sánál az örömüket.

Köszönöm a dunavarsányi lakosok virág-
mentését, a közösség megmozdulását, és
külön kiemelem ismét Cserhalmi-Czirják Beáta
mindennemű segítségét.

Remélem, a közeljövőben folytathatjuk
más virágokkal is (pl. krizantém) ezt az akciót. 

Knul Andrea
települési képviselő

a "misa" 
alapítvány hírei

AMagányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány által az Idősek
Világnapja alkalmából szervezett

adományosztáshoz jelentős értékű élelmi-
szeradományt kaptunk különböző helyi
cégektől, vállalkozásoktól. Ezúton is kö-
szönjük nekik a támogatást!

Az Álláskereső Klub következő össze-
jövetelére 2021. január 26-án, 14 órai
kezdettel kerül sor a Petőfi Művelődési
Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Glig

a szeretet Ünnepe
Nem szeretném, ha újra karantén jönne, és nem

mehetnénk sehova. Nem azért emlegetem ezt
az időszakot, mert olyan jó volt, de volt egy-

két jó is, amire rászoktunk, mert volt rá időnk. Ilyen
például a macskasimogatás. Van egy nagyon barát-
ságos cicánk, akit persze addig is simogattunk, de
olyan mennyiségben, mint akkor, azóta sem. Szerin-
tem nálunk a cica volt a karantén időszakának legna-
gyobb nyertese, és azóta is visszasírja ezt az időt…

Mindig valaki a családból kiment hozzá –mert
kinti macska lévén nem jöhet be –, és leült mellé si-
mogatni vagy az ölébe vette dédelgetni, és mindig jó-
kedvűen, feltöltődve jött vissza az illető. 

A pszichológusok biztos másképp magyarázzák,
de én úgy gondolom, hogy azért mentünk folyton si-
mogatni, mert szeretetet adni jó! Főleg, ha értékelik
is és viszonozzák. A macska bőven viszonozta.

Ha szeretetet adunk valakinek, az lelkileg feltölt
bennünket, melegséget, elégedettséget, örömöt ér-
zünk magunkban. Miért? Mert Isten így alkotott meg
minket, ezt programozta belénk. Az ördög megpró-
bálta még a kezdetek kezdetén kiölni ezt belőlünk, és
azóta is ezen dolgozik. Ne hagyjuk!

Higgyük el, hogy Isten szeret minket. Annyira,
hogy Ő maga jött le erre a földre, hogy ezt megér-

tesse velünk. Megszületett értünk, hogy elmond-
hassa, annyira szeret, hogy meg fog halni a bűnein-
kért, hogy életünk végén újra együtt lehessünk Vele
a Mennyben. Mivel túl nagy volt köztünk a távolság,
közelebb jött hozzánk, hogy jobban értsük a szavát.  

Karácsonykor arra emlékezünk, hogy Isten a
földre jött, így mutatta meg irántunk való nagy sze-
retetét. 

Mi is mutassuk meg Felé is és mások felé is. A sze-
retetnek annyiféle formája van. Kezdve egy mosoly-
tól, a nehézségek között is kedvesen kimondott sza-
vakon át a fizikai vagy anyagi segítségig. Minden
olyan dolog, ami a másikat építi, szeretetből van.

Jézus is azt mondta a tanítványainak, hogy:
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítvá-
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást.„ (Jn.13:35)

Békés, Boldog Karácsonyt kíván mindenkinek a
Baptista Gyülekezet!

„Abban lett nyilvánvalóvá Isten irántunk való sze-
retete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világra,
hogy éljünk Általa.„ (1.Ján.4:9)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

www.dvbaptista.hu, fb: baptista.dunavarsany

A római 
katolikus 
egyház 
karácsonyi 
szertartásainak
kezdési 
időpontja:

•  december 24. 22 óra 
éjféli szentmise 
(Nagyvarsány)

•  december 24. 24 óra 
éjféli szentmise 
(Kisvarsány)

•  december 25. 9 óra 
ünnepi szentmise 
(Kisvarsány)

• december 25. 11 óra 
ünnepi szentmise 
(Nagyvarsány)
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az úr érkezése
című versében Ady Endre a hitben és a hit vívódásaiban egya-
ránt érzékeny lelke azt az élményét osztja meg röviden és
megrázóan, amelyben megérezte az Isten szeretetteljes, át-
ölelő jelenlétét. Ő váratlanul kapta ezt a nagy ajándékot. Talán
éppen azért, mert magányában és lelki fájdalmában őszintén
roskadozott, s nem keresett rá emberi pótcselekvésben meg-
oldást.

Bennünket pedig arra hívnak a próféták, az apostolok, a
Szentírás bizonyságtevői, hogy az Úr szeretetét is akkor tudjuk
igazán el és befogadni, ha azt képesek vagyunk várni. Valljuk
meg, mennyi mindenre várunk kisgyermek korunktól kezdve,
például karácsonykor is! Az életünk nagy része ráadásul hiá-
bavaló várakozás, mert ha be is teljesedik, kiderül, hogy igaz
megelégedést nem hoz, ha pedig nem teljesedik be, akkor a
kudarc terhe még fájdalmasabb. A klasszikus kor nagy költője
és gondolkodója, Horatius ezzel a várakozással szemben írta,
hogy: „Carpe diem!” - Ragadd meg a napot! Babits fordításá-
ban: „Szakítsd le a napot!”, tehát minden napban itt és most
találjuk meg az élet értelmét, ha lehet örömét. Sok embernek
ez a filozófiája, és bár ideig-óráig működni látszik, végső meg-
elégedést ez sem ad. 

Dávid király a zsoltárában azonban arról a harmadik va-
riációról beszél, ami minden Adventnek különösen is a lé-
nyege, nevezetesen, hogy várjuk az Urat és átéljük az Ő Ad-
ventjét, érkezését, boldogítóan és megnyugtatóan. Azt a
szomorú tényt, hogy az emberek többségének sikerült a fe-
jébe beleverni, hogy az Advent várakozást jelent, csak záró-
jelben jegyezzük meg. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy Adventben várakoznunk kell, méghozzá az Istenre. Az
Advent lényege, ahogy azt a neve is jelzi, az Úr érkezése.
Hozzánk jön az Isten, abba a verembe, abba az életbe, ami-
ben éppen vagyunk. Lehajol hozzánk, ahogy Ady mondja,
átölel bennünket. 

Ezzel szemben hitetlen világunkban a felnőtté érés sajnos
úgy jelenik meg a karácsony összefüggésében, hogy gyermek-
korunkban várjuk a tárgyi ajándékot, felnőtt korunkban pedig
Istent játszva azt hisszük, hogy az ajándékozók mi vagyunk,
vagy éppen az evés-ivás lett a feladatunk. A karácsonyi szent
irat immáron nem a Biblia, nem is a klasszikus karácsonyi no-
vellák, hanem a szakácskönyvek. Ez sajnos nem nagyon hoz
boldog karácsonyt, mint ahogy az kívánjuk magunknak és
másoknak is.

A zsoltár ezzel szemben arra hív, hogy aktív várással, há-
laadással, bűnbánattal és böjtöléssel – de kár, hogy élet ide-
genné váltak ezek az igaz szavak! – várjuk az Urat, aki egy
méltatlan körülmények között megszületett kisgyermekben,
majd az ő keresztáldozatában, halálában és feltámadásában
adta jelét, hogy jön, hozzánk hajol, velünk van, és mi Vele le-
hetünk karácsonykor, minden napon és mindörökké. 

Kegyelemteljes boldog ünnepeket kívánunk minden ked-
ves Olvasónak!

A dunavarsányi 
református gyülekezet presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

református istentiszteletek 
a karáCsonyi Ünnepkörben

Sajnos a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések okán az idei karácsonyi
ünnepkörben csak a leghagyományosabb istentiszteleteket tartjuk meg.
Minden istentiszteletre a templomban kerül sor, amelyet online közve-

títünk. 

December 6. 10 óra Advent második vasárnapi istentisztelet a 
Zeneiskola hangfelvételes közreműködésével

December 13. 10 óra Advent harmadik vasárnapi istentisztelet 
December 20. 10 óra Advent negyedik vasárnapi istentisztelet
December 24. 18 óra Szentesti istentisztelet
December 25. 10 óra Karácsonyi istentisztelet az úrvacsora 

megünneplésével
December 26. 10 óra Karácsonyi istentisztelet
December 27. 10 óra Vasárnapi istentisztelet
December 31. 18 óra Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1. 10 óra Újévi könyörgő istentisztelet az úrvacsora

megünneplésével
Január 3. 10 óra Vasárnapi istentisztelet

Az úrvacsora megünnepléséhez való készüléshez a megfelelő időben online
teszünk elérhetővé biblikus és imádságos anyagot. Azokban a családokban,
ahol ez lelkileg és gyakorlatilag is megvalósítható, bizalommal ajánljuk, hogy
az online követett úrvacsorai ünnepségekhez néhány darab kenyérrel és korty
borral otthonukban készüljenek, és a megfelelő pillanatban hívő/bűnbánó
lélekkel osszák meg egymással.

Az ökumenikus imahét rendezvényeinek megtartásáról később tudunk hírt
adni.

Városunk vezetői november 25-én megemlékeztek a dunavarsányi depor-
táltakról, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermun-
kások áldozatainak emléknapján.
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Kronome István
(1910-1980) 

Magának való öreglegény volt, csak a munkának
élt. Még esküvőkre sem járt, nem maradt fénykép
se róla. Unokahúgának azt mesélte, Dániából jött.
Úgy tűnik, rejtelmes módon sikerült megszöknie a
lágerből. Winkler András

(1924-1991)
Fejes István 
(1919-1980) 

Illinger István 
(1904-1985) 

Kreisz György 
(1914-1984) 

Pamuk Mihály 
(1926-2005)

Pillmayer jakab
(1914-1992) 

Speck György 
(1921-2006) 

Wágner Mária 
(Kreisz Lajosné)
(1925-2016) 

Wiesner jános
(1920-1990) 

Vígh jános 
(1921-1983) 

Weinhardt Gáspár
(1907-1952) 

A második transzporttal
kellett volna a Szovjetuni-
óba mennie. A kiskunlac -
házi táborban közölte a bi-
zottsággal, hogy neki a 3
heti hideg élelme csak 3
szem dió, ennyire tellett.
Ráüvöltöttek: Takarodjon!
Szót fogadott, hazasétált...

Taksonyi lakosként vitet-
ték el. Főleg mezőgazda-
sági munkát kellett vé-
geznie. Sokat szenvedett,
súlyosan megbetegedett.
Több mint másfél év után
tért haza. Férjhezmene-
tele után lett nagyvarsá-
nyi lakos.

A kiskunlacházi gyűjtőtá-
borból sikerült megszök-
nie. Egy darabig üldözték,
háromszor is utánalőttek,
a  letöretlenül maradt ku-
koricás azonban jó fede-
zéknek bizonyult. Hazaté-
rése után viszont többször
is bántalmazták.

Még taksonyi lakosként
került ki Ogyesszába.
Egy fatelepen dolgoztat-
ták. Kinti életéről, szen-
vedéseiről szinte semmit
sem mesélt, azt sem
szerette, ha mások hoz-
ták szóba. 1949-ben tér-
hetett haza.

Taksonyról vitték el. Szén-
bányában dolgoztatták a
nagyvarsányiakkal együtt
5 éven át. Leányát, Mari-
kát csak hazatérése után
láthatta először. 1956-
ban épített házat Duna-
nagyvarsányban, s költö-
zött ide.

Szénbányában dolgoztat-
ták a többi kisvarsányival
együtt. Született kint egy
fia is, Andrej, aki a ’70-es
években itt szolgáló kato-
naként megkereste, de
kapcsolatfelvétel nem tör-
tént. 1949-ben térhetett
haza.

Kismarosról vitték el,
géplakatosként dolgoz-
tatták. Kint barátkozott
össze Müller Ferencékkel,
akik hazatértükkor meg-
hívták a helyi búcsúba. Itt
ismerkedett meg későbbi
feleségével, s lett nagy-
varsányi lakos.

Taksonyiként vitték ki.
Egy szökés után Anna
Wissenz, erdélyi szász
lány mentette meg az éh-
haláltól. Gyermekük szü-
letett, Ani, aki felnőttként
megkereste apját. Máig
tartja a kapcsolatot fél-
testvéreivel.

Kocsirendező volt a fe-
rencvárosi pályaudvaron,
a munkából hurcolták el a
szovjet katonák. Sóbá-
nyába került. Sokat szen-
vedett. Kétszer is megszö-
kött, visszavitték. Végül
1947-ben súlyos betegen
került haza.

Beteg édesapja helyett
ment az édesanyja kéré-
sére a többiekkel Taksony-
ról. Szovjetunióbeli életé-
ről, munkájáról semmit
sem tudunk. Ahogy lánya
szomorúan mondta: ,,Ez
nem volt téma a család-
ban."

Dunaharasztiról vitték el,
bányászként, majd eszter-
gályosként dolgoztatták.
Barátaival sikerült meg-
szökniük a lágerből, a
román határról vitték visz-
sza őket. 1949-ben, nősü-
lésekor lett dunavarsányi
lakos.

75 éve történt...
EMLÉKEzzüNK A ,,MÁLENKIj ROBOTRA" HURCOLT DUNAVARSÁNyIAKRA!

IV. RÉSz

Emlékező sorozatom zárásaként először
két varsányi elhurcoltról írok, majd nyolc
olyanról, akiket más településekről vit-

tek el, de itteni lakosként ismertük őket, vé-
gezetül a 12 szerencsésen megszökött közül
két jellemző sorsot mutatok be. A többieknek
csak a nevét és születési, halálozási dátumait
közlöm most.

Akiknek sikerült megszökniük, vagy más ok
miatt nem kerültek a Szovjetunióba: Geierhoz

Jakabot (1926-1987) kézfagyás miatt vissza-
küldték, Geyerhosz Mátyás (1924-1998) vélhe-
tően Ceglédbercelről megszökött, Illinger Má-
tyás (1912-1992) Kiskunlacházáról szökött
meg, Lang Erzsébet (1923-1988), Lang Mária
(1926-2006), Lindwurm Antal (1922-1991) és
Száger Lénárd (1926-2011) együtt szöktek meg
Kiskunlacházáról, Schirling Mihály (1918-1980)
Kiskunlacházáról megszökött, Ullman Katalint
(Bodnár Pálné) (1927-2019) bátor édesanyja az

induló vonatról szedte le, Ullmann József
(1923-1990) pedig szintén Ceglédbercelről szö-
kött meg.

Végezetül édesapámat idézném, akinek az
áldozatok jó ismerősei, barátai, iskolatársai
voltak:

,,Még haldokolva is egy nagyot kiáltok: 
Szűnjön meg hazánkban a turáni átok! 
Gyűlölködés helyett Istent imádjátok!"

Kohán józsef
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kupadöntőt Játszik a fémalk-dunavarsány
Azzal, hogy Dunavarsány felnőtt labda-

rúgó csapata történelmet írt, és bejutott
a MOL Magyar Kupa legjobb 32 együt-

tese közé, biztossá vált, hogy tavasszal Amatőr
Kupa döntőt játszhat. A Magyar Kupa verseny-
kiírása szerint ugyanis az a két megyei I-es
vagy annál alacsonyabb osztályban játszó csa-
pat, amelyik legtovább jut a Magyar Kupában,
megmérkőzhet egymással az Amatőr Kupáért.

A meccset tavasszal játssza majd semleges
pályán a két klub, vagyis a Pest megyei Fémalk-
Dunavarsány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei bajnokságban vitézkedő Tarpa SC. A mér-
kőzés helyszínét és időpontját az MLSZ
Versenybizottsága határozza majd meg, amely-
ről a későbbiek során adunk tájékoztatást.

A MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata
közé és az Amatőr Kupa döntőjébe vezető út:

Fémalk-Dunavarsány –   Százhalombattai LK
3-0

Fémalk-Dunavarsány –   Vecsési SC 
2-0

Dunaharaszti MTK –   Fémalk-Dunavarsány
1-1, büntetőkkel 3-5

Fémalk-Dunavarsány –   Körösladányi MSK
2-1

Kabai Meteorit SE –   Fémalk-Dunavarsány 
0-0, hosszabbításban 0-2

A MOL Magyar Kupa legjobb 16 csapata
közé jutásért a jövő év elején az NB 1-es Bu-
dafoki MTE-t fogadja a DTE.

Másik felnőtt csapatunk a III. osztályú fel-
nőtt megyei bajnokság nyugati csoportjában
játszik, ahol 16 csapatból jelenleg a 10. helyen
áll. Az újra formálódó gárda szerepe az utánpót-
lás és az első számú csapat közötti híd betöltése.

A Dunavarsányi Torna Egylet labdarúgó
szakosztályának fő célkitűzése továbbra is az,
hogy a mozgás öröme mellett a felnövekvő
nemzedék közösségben találja meg a magas
színvonalú szakmai képzést, kimagasló inf-
rastrukturális környezetben.

Hajrá DTE, hajrá Dunavarsány!

Dr. Szilvay Balázs, elnök
Keresztesi Balázs, szakosztályvezetőA DTE első számú felnőtt labdarúgó csapata

Alig pár éve, hogy jogosítványt
szerzett, de már több futam-
győzelemmel is büszkélked-

het. Idén a rallycross szakágban in-
dult a hybrid bajnokságban, és a
kupasorozatot a 2. helyen zárta.
Nagy Benjámin szerint a bajnoki
cím is elérhető lett volna számára,
ha nincs annyi technikai probléma .  

menet közben. Beni Dunavarsányban nőtt fel, és ki ne ismerné az apu-
kát, Nagy Mihályt, Csoszit, aki a gokart révén szerettette meg fiával
az autósportot. Ma már fél mellé ülni egy versenyautóba, de a közúton
„igazi gavallér a fiam” – meséli Csoszi.

A Fémalk által is támogatott fiatal versenyző szép jövő előtt áll, hi-
szen Beni még csak 18 éves. Az autósporton kívül az informatika is ér-
dekli, jelenleg Halásztelekre jár a Bocskaiba. Jövőre szeretne magasabb
kategóriában is versenyezni, két év múlva pedig már az Európa Baj-
nokságon is kipróbálná magát.

18 évesen a  leggyorsabbak 
között
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akik a „nagyok” után Jönnek
Hírek a helyi utánpótlás világából

KÉzILABDA

A DTE női ifjúsági csapata nagy átala-
kuláson ment át tavalyhoz képest, hiszen
három meghatározó játékos is kiöregedett a
korosztályból, ketten pedig máshol folytatják
pályafutásukat. A tavalyi csonka évben a ne-
gyedik helyet érték el a lányok az ifi bajnok-
ságban, idén pedig szerettek volna előre
lépni. Az őszi szezonban a járvány újra köz-
beszólt, csak három mérkőzést tudtak ját-
szani, két győzelem mellett egy döntetlent
értek el, és a csapat az előkelő harmadik he-
lyen várja a tavaszi szezont. Jelenleg online
edzésekre kényszerülnek.

Az U14-es fiúcsapat személyemben új
edzővel és jelentős játékoshiánnyal kezdte
az őszi szezont. Sokan iskolai, más sportági
vagy egyéb elfoglaltság miatt estek ki, tíz
távozó helyére csak hárman érkeztek, ebből
a jelentős visszaesésből kellett új csapatot
alkotni. Mindent elölről kellett kezdenünk,
hiszen a pár éve kézilabdázókhoz teljesen
kezdők is csatlakoztak. Kezdetben a fiúk
nem értették, miért az alapokat gyakorol-
juk, és miért nem játszunk. Mára azt hi-
szem, megértették, hogy kezd beérni a be-
fektetett munka, hiszen a Mogyoródi Kupáról
ezüstéremmel tértünk haza, és Fejes Áron jó-
voltából a legjobb játékosnak járó díjat is el-

hoztuk.
A fiú U12-es csa-

patunk Zoltay Tamara
személyében szintén
új edzővel vágott neki
a szezonnak. A gárda
szépen fejlődik, keve-
sen vannak, de a vég-
sőkig küzdő kis ba-
ráti társaság kezd
kialakulni. A bajnok-
ság kezdetén csatla-

kozott néhány új játékos, akik lassan felzár-
kóznak a többiekhez, és már ugyanolyan
fontos szerepet töltenek be, mint a "rutino-
sabb" játékosok.

A 2020/21 gyermekbajnokságban két
korosztályban (U13 és U14) játszik lány csa-
patunk, akik immáron három éve készülnek
együtt Paulné Simon Brigitta vezetésével. A
tavalyi szezonban az U12-es korosztályban
tíz mérkőzésből mindössze csak két veresége
volt az együttesnek, ami dicséretre méltó
eredmény. A U13-as korosztályban inkább a
tapasztalatszerzés a cél. Sajnos a tavalyi baj-
noki szezont idő előtt be kellett fejezni a
COVID-19 vírushelyzet miatt, így a közös ed-
zések befejeződtek és online edzés formájá-
ban folytattuk tovább a munkát kisebb-na-
gyobb sikerrel. A legkisebbek, azaz az
előkészítő csoport létszáma is dinamikusan
fejlődött, a hat-nyolc éves korosztály edzé-
seit azonban a veszélyhelyzet miatt jelenleg
szüneteltetni kényszerülünk. Reményeink
szerint minél hamarabb újra indulhatunk, sze-
retnénk toborzót tartani a járvány elmúltá-
val, addig pedig az egészség megőrzése a
legfontosabb.

Datzuk Péter

LABDARÚGÁS

Az utánpótlásunk alapelvén idén sem vál-
toztattunk (alulról építkeztünk), és sikerült
közel 20 gyermeket elérnünk az 5-6 éves óvo-
dás korosztályból.

Az U9-eseknél (7-8 évesek), ahol én
magam foglalkozom a gyerekekkel, külön
öröm volt, hogy a közeli Délegyházára is elju-
tott a hírünk, hiszen egy 4 fős gyerekcsoport
szülei kerestek meg bennünket és igazoltak át
a DTE-be az ősz folyamán.

Az U11-es korosztálynál egy 18 főből álló
fiatal, tehetséges gárda alakult ki.

Az U13-asoknál már szükség volt ketté
bontani a meglévő csoportunkat, hiszen mind
a gyerekek létszáma, mind az életkoruk ezt in-
dokolttá tette.

Amíg Pollák Roland a fiatalabb, 2009-es
korosztállyal foglalkozott, addig jómagam az
idősebb, 2008-as születésű gyerekekkel, akik
a Bozsik program mellett már ¾ pályás baj-
nokságban is szerepeltek.

Az eddig felsorolt csapataink (U7, U9, U11,
U13) folyamatosan résztvevői voltak az őszi
idényben megrendezésre kerülő Bozsik torn-

áknak és Fesztiválok-
nak, ahol remek telje-
sítményt nyújtva kivá-
lóan helyt álltak.
Köszönöm minden
szülő és gyermek tá-
mogatását és kiváló
munkáját!

A bajnokságban
szereplő csapataink
közül először az álta-
lam már 5 éve edzett
U14-es csapatunkról
ejtenék pár szót. Csa-
patunk a bajnokságban 7 mérkőzést játszott,
és ebből 6 győzelem és 1 vereség a mérle-
günk, ezzel a második helyen zártuk az őszi
idényt és várjuk a tavaszi folytatást. Továbbra
is nagy reményt fűzünk ehhez a korosztályhoz. 

Az U17-es bajnokságban szereplő csapa-
tunknál az elsődleges feladat a csapat létszá-
mának bővítése volt. Ez olyan jól sikerült, hogy
az augusztusi 11-12 főhöz képest az idény vé-
gére 16-17 főre duzzadt a csapat, és ezzel
együtt a játék is érdemben javulni tudott.

Az U19-es csapatnál tavaly nyáron kezd-

tem meg a munkát, az akkori 8-9 főhöz ké-
pest eddig még nem tapasztalt, 21 főre emel-
kedett a játékosok száma, és másfél éve ez a
csapat még dobogós helynél rosszabb pozíci-
óban sosem volt. Az idei őszi szezont is remek
hangulatban és olykor kiváló játékkal fejezték
be. Ennek is köszönhető, hogy a 11 lejátszott
mérkőzésből 3 vereség mellett 8-at meg-
nyerve a csapat a 2. helyről várja a tavaszt.

Keresztesi Ferenc
utánpótlás szakágvezető
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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.

kezelések

Proksa Veronika
Babor kozmetikus

Sminkes

Babor Beauty Box vezetője

Bejelentkezés
+36 30 341 12 29

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

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

Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel ellátott,
közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidíté-
séhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok lényegi mondanivalója ne változzon.
Hirdetésfeladás: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály

Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu
www.dunavarsany.hu; 

facebook.com/dunavarsanyhivatalos

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

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

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

Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!

Rönkhasító Kft. 
06/70 605-4678

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

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

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

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

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

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

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

Városgazdálkodási Kft. 06/20 337-6421
www.dvvg.hu; E-mail: info@dvvg.hu
Weöres Sándor Óvo da 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola

06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család- és 
Gyermekjóléti Központ krízistelefon

06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány

: 06/24 660-633, 06/30 222-3535
Okmányiroda-Dunaharaszti

06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda

06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs 

Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,

Közterület-felügyelők
Doktor János 06/70 938-2905
Nagy István 06/20 229-9739

Mezőőr – Schipeck Sándor 06/70 382-3660
Gyepmester 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190

Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15

DPMV zrt. (víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 06/24 483-116
Ügyfélszolgálat: 06/29 340-010

Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofit zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021

Szigetszentmiklósi járási Hivatal Dunavarsányi 
Kirendeltsége 

Árpád utca 7. 
Gyámhivatal: 06/70 436-4005
Hatósági: 06/20 249-4218

Közvilágítás hibabejelentés 06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.

06/30 703-3955; 06/30 236-4884
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal 06/24 519-300, 
5193-310, Fax: 06/24 519-301

Közérdekű telefonszámok

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István, tel.: 06/20 317-0843
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