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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
Az október 13-ai rendes ülésről

Aképviselő-testület elfogadta a Duna-
varsány Város Önkormányzatának első
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoz-

tatóját.
A testület jóváhagyta a Dunavarsány

Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását,
és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát.

A képviselő-testület tudomásul vette a
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvoda intézményvezetőjének 2020.
december 31. napi hatállyal történő, magasabb
vezetői megbízásáról történő lemondását,
ezzel egyidejűleg – ugyanezen hatállyal – hoz-
zájárul a határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez. Egyúttal pályázat kiírásá-
ról is döntés született a pozíció betöltésére.

A testület úgy határozott, hogy a Duna-
varsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat státuszlétszámát 2020. november
15. napjától 1 fő, teljes munkaidős (8 órás) köz-
alkalmazotti (családsegítői) létszámmal meg-
emeli.

A képviselő-testület elfogadta Dunavar-
sány Város Önkormányzatának 2020-2025.
évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramját.

A Humánpolitikai Bizottság – illetve ala-
pítványok esetén a Bizottság javaslatára a
képviselő-testület – elbírálta az "egyesületek,
sportegyesületek és alapítványok" támogatá-
sára kiírt pályázati felhívásra beérkezett pá-
lyázatokat, melyeket táblázatos formában a
következő oldalon olvashatnak.

A képviselő-testület a Dunavarsány Város
Önkormányzata tulajdonában lévő Dunavar-
sány külterület 032/22 helyrajzi számú Duna-
varsány 14/L jelű 3,19 ha nagyságú, 14/M jelű
6,70 ha nagyságú, 14/U jelű 0,60 ha nagyságú,
valamint a Dunavarsány belterület 4889 hely-
rajzi számú Dunavarsány 17/O jelű 1,30 ha
nagyságú, 17/P jelű 1,50 ha nagyságú, 17/Q jelű
1,50 ha nagyságú, összesen 14,79 ha nagy-
ságú erdőrészleteket cserére ajánlotta fel a
Pilis Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében lévő Du-
navarsány, külterület 04/7 helyrajzi számú Du-
navarsány, 5/A jelű 0,42 ha nagyságú, 5/B jelű
3,46 ha nagyságú, 5/CE1 jelű 0,98 ha nagy-
ságú, valamint a Dunavarsány külterület 04/8
helyrajzi számú, Dunavarsány 5/CE2 jelű 6,14
ha nagyságú, 5/B jelű 0,97 ha nagyságú, 5/E
jelű 2,48 ha nagyságú, erdőtervezetlen meg-
nevezésű 1,43 ha nagyságú, összesen 15,88 ha
nagyságú erdőrészletekért Dunavarsány fej-
lesztési célú törekvéseinek megvalósítására és
a fennálló állapotok funkcionális szempontú
rendezésének céljából.

A testület támogatta a Dunavarsányi Ipari
Park Kft. kérelmezőnek tervmódosítási kezde-
ményezése Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosítá-
sához csatlakozó tervezési munkák folyama-
tába való befogadását. A támogatás feltétele,
hogy a módosítást a magasabb szintű jogsza-
bályok előírásai lehetővé tegyék, továbbá
hogy a véderdő övezet azonos nagyságú cse-
reterülete Dunavarsány közigazgatási terüle-
tén belül kijelölhető legyen a módosítást ké-
relmező által 2020. november 30. napjáig
megnevezett hrsz-ú területen, valamint, hogy

a kérelmező a településrendezési eszközök
módosításának tervezési költségeit az Urba-
nitás Tervező és Tanácsadó Kft.-vel kötött
szerződés alapján vállalja. 

A képviselő-testület támogatta, hogy az
5100 hrsz-ú ingatlanon a beruházó Forintrade
Kft. megvalósuló épületeinek az Agromulti
Kft. dunavarsányi telephelyének középső zó-
nával érintett részén soha ne legyen egyszerre
100 főnél több, és a belső zónán belüli terüle-
ten munkahelyet, parkolót ne létesítsen.

A testület a „PM_KEREKPARUT_2018 „Ke-
rékpárutak felújításának és korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” című pá-
lyázatához kapcsolódó munkák műszaki ellen-
őri tevékenységének ellátása tárgyában kötött
megbízási szerződés módosítását elfogadta.

A képviselő-testület a „PM_BOLCSODE-
FEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki el-
lenőrzési feladatai" tárgyú beszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapította
meg: a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépí-
téstervező Kft. ajánlata érvényes; az OVIBER
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzu-
lens és Tervező Kft. ajánlata érvényes; a
Green light Kft. ajánlata érvényes. Az eljárás
nyertese az OVIBER Országos Vízügyi Beruhá-
zási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. A szer-
ződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedeze-
tet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret
terhére a testület biztosítja. A testület felha-
talmazta a polgármestert nettó 6.200.000 fo-
rint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerző-
dés aláírására, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

A testület elfogadta a „PM_BOLCSODE-
FEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsőde fej-
lesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás aján-
latkérési felhívását. Az eljárásban meghívta
ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Jávorház
Kft., KJT Építész Stúdió Kft., Wolf Stúdió Bt.,
Bánáti+Hartvig Építész Iroda Kft., Archidea
Kft.

A képviselő-testület a Dunavarsány,
2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére érke-
zett érvényes pályázatot elfogadta.

A testület megbízta Vezse Miklós József
egyéni vállalkozót a címkezeléssel összefüggő
informatikai, szakmai tanácsadói feladatok el-
látásával bruttó 1.500.000 Ft megbízási díjért
a 2021. évi költségvetés terhére.

A testületi határozatok és rendeletek
pontos szövege elolvasható 

a www.dunavarsany.hu oldalon.
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KEDvES DuNAvARSÁNyI LAKOSOK!
Akerékpárút nincsen készen! Ezzel a megkérdőjelezhetetlen kijelen-

téssel kell kezdenem a havi beszámolómat. Dunavarsány
hozzá(nem)értő lakosai napi rendszerességgel minősítik a pályázati

pénzből épülő új kerékpárutat. A még több hónapig tartó befejezésig a félig
elkészült szakasz jelenleg munkaterület, amelyre a lezáró mobilkerítések fi-
gyelmeztetnek. Mindenki csak a saját felelősségére használhatja! Persze senki
nem lesz megbüntetve, ha kerékpárral vagy gyalogosan rámegy az útra, csak
fokozott figyelmet igényel a még nem rendezett útszél, árok vagy padka.
Azt csak halkan jegyzem meg, hogy nyilvánosság előtt egy el nem készült
munkafolyamatot úgy minősíteni, mintha már átadtuk volna, nagyfokú hi-
telrontás! Kérem, hogy türelemmel figyeljék jövő év tavaszáig az építési mun-
kákat, és bízzanak a munka elvégzéséért felelősök szakértelmében.

Legalább ugyanennyi bejelentést kapunk a lakosságtól a temetőkben
károkat okozó őzekről. Minden évben hallani egy-két esetről, hogy leeszik
a virágokat a sírokról ezek a kedves kis négylábúak, de most napi szinten
okoznak bosszúságot. Ez az a vis maior helyzet, amit – ha van rá pénz, ha
nincs – meg kell oldani minél előbb. Igyekszünk a kerítést a halottak napi
hétvégére rendbe hozni, hogy a kegyelet virágai minél tovább díszíthessék
szeretett halottaink sírját. A nagyvarsányi temetőt is bekerítjük jövőre, ezt
a munkát az Elohim Kft. vállalta abban a szerződésben, amelyben a képvi-
selő-testület további tíz évre bízta meg a kegyeleti szolgáltatás ellátásával
városunkban.

Sajnos továbbra is fő hírként szerepel a híradásokban a koronavírusban
megbetegedettekről és az elhunytakról szóló napi statisztika. Most úgy
tűnik, sokkal több a lehetőség, ahol megfertőződhetünk, hiába a maszk és
a fertőtlenítés. Dunavarsányban is hétről hétre több az igazolt fertőzött,
tehát a veszély nem múlt el.

Érdekes visszaemlékezések lesznek majd erről az évről, hiszen mindenki
életében valamilyen változást jelentett a COVID-19 megjelenése. Az Önkor-
mányzat intézményeiben is nagy átalakulások várhatóak. Lehet, hogy nem
közvetlen a vírus okozza ezeket a történéseket, de mindenképpen a 2020-
as évhez kapcsolhatók. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató asz-
szonya, Dr. Kun Lászlóné, Ági a törvényi változások okán lezárja a több mint
40 éves közalkalmazotti jogviszonyát, és megkezdi a jól megérdemelt – re-
méljük, hasonló hosszúságú – nyugdíjas életét. Mire ezeket a sorokat ol-
vassák, a képviselő-testület már döntött az új igazgató személyéről. A Dr.
Kun Lászlónéval készült riportot a későbbiekben olvashatják. Szintén kérte
a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését december 31-ével a We-
öres Sándor Óvoda vezetője, Varga Beatrix is. Az óvodavezető asszony nem
a korára, hanem egészségi állapotára való hivatkozással fejezi be hivatását.
Nagyon sajnáljuk mindkét intézményünk leköszönő vezetőjét, városunkban
maradandót alkottak, kiváló munkát végeztek, az utánuk jövőknek példa-
ként szolgálnak.

Döntésüket elfogadva és tiszteletben tartva kívánok mindkettejüknek
további boldog életet, jó egészséget, a nyugdíjba menőnek hosszú, nyu-
galmas időskori éveket. 

Már csak egy újság jelenik meg ezen kívül az idén, és ismét vége egy
évnek. Mindig gyorsabbnak érzem az idő múlását pár éve, de ez az év most
csak egy röpke pillanat volt. Megint eljött az esztendő vége, és november
29-én mind otthon, mind pedig a városi adventi koszorún meggyújtjuk az
első gyertyát. Elkezdődik a négyhetes várakozási időszak, amely egészen
karácsonyig tart. Az év hátralévő idejére kívánom, hogy maradjanak egész-
ségesek, tartsák be a járványügyi előírásokat, vigyázzanak magukra és a
környezetükben lévőkre.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Csujjogató Táncegyesület

Délegyházi Karate Sportegyesület

Dunavarsányi Csoport

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú 
Egyesülete

Dunavarsányi Jump Fit TSE
Dunavarsányi Off-Road Egyesület

Cigány Írószövetség és Nemzeti 
(Köz)művelődési Társaság

Everness Senior Egyesület

Kantátika Férfikar

Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetsége Dunavarsányi Klubja

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi
Egyesülete

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi 
Gyermekekért Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület  Dunavarsányi Tagszervezete

Magyar Vizsla Klub Egyesület

Mollissima Női Kar

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

Soli Deo Glória Közösség

Találj egy célt! Sportegyesület

1270. sz. Nautilus Vízicsapat

Venus Rúdsport Egyesület

Dunavarsányi Római Katolikus 
Egyházközség Karitász Csoportja

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc-
és Sportegyesület

375.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

200.000 Ft

150.000 Ft

60.000 Ft

125.000 Ft

280.000 Ft

285.000 Ft

300.000 Ft

330.000 Ft

175.000 Ft

240.000 Ft

100.000 Ft

40.000 Ft

240.000 Ft

325.000 Ft

150.000 Ft

150.000 Ft

200.000 Ft

300.000 Ft

375.000 Ft

2020. évi civil pályázat alapján
Megítélt 

támogatás

Dunavarsány Város Önkormányzata által 
2020. évben pályázat útján támogatott szervezetek
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A KuLTúRA DuNAvARSÁNyI NAgyKÖvETE

Mindenki azt kérdezi: Miért? Miért? Mi
okból megy nyugdíjba Ági néni, amikor tavaly
5 éves igazgatói megbízást kapott a képvi-
selő-testülettől?

Döntésemben több ok is szerepet játszott.
Egyrészt én sem leszek fiatalabb, bár nem ez
volt a döntő ok. Többet nyomott a latban,
hogy november 1-jével megszűnt a közműve-
lődési dolgozók közalkalmazotti státusza, és
nem akartam egy teljesen új keretrendszerben
úgymond újraindulni. No és a legfontosabb:
orvosi, bár inkább úgy mondanám, isteni cso-
daként pár hónapja megszületett első uno-
kám, akivel rengeteg időt töltök, és még sok-
kal többet szeretnék!

Ha jól tudom, 42 éve lépett a kultúra
„színpadára”. Hol, hogyan indult a pályafu-
tása?

Egy nyírségi kis falu kultúrházában kezd-
tem a szakmát 1976-ban. Más idők, más kö-
rülmények; akkor és ott még internet híján és
minimális tévéadás mellett az emberek társa-
dalmi életének a központja a kultúrház volt.
Hatalmas igény mutatkozott gyakorlatilag
mindenre, amit szerveztünk, vagy aminek he-
lyet adtunk. Vetélkedők, ki mit tudok, klubok,
tanfolyamok – a paletta rendkívül széles volt.
Ma, egy otthonról egy gombnyomással elér-
hető, egyszerre széttagolt és globalizált világ-
ban, ahol a gyerekek – és nagyobbak – a va-
lóságsókon szocializálódnak, a művelődési

házak helyzete összehasonlíthatatlanul nehe-
zebb. Mondhatom, hogy tisztelet a kivételnek,
inkább csak szórakoztatásra van igény, mint
kultúrára.

Van még remény a kultúra számára?
A világ átalakul, ezért a közművelődési

módszereknek is át kell alakulniuk. Egyébként
a pandémiának látom egy pozitív hozadékát;

a kisközösségek, a családi, baráti kapcsolatok
kényszerűen erősödnek. Ezt érdemes kihasz-
nálni, segíteni, továbbfejleszteni a jövőben.

Akkor a jövő után ejtsünk szót a múltról
is; mik voltak a kedvenc rendezvényei az el-
múlt években?

Nagyon büszke vagyok egy igazi egyedi
dunavarsányi kezdeményezésre, a Varsányi
Tánclázra. Három „idényen” keresztül táncol-
tattuk a képviselőinket, egyesületi vezetőin-
ket, vállalkozóinkat, párosítva őket a bőséges
helyi táncos-kínálattal. Rendkívül népszerű és
szerethető programsorozat volt, a Városna-
pokba ágyazva, amely szintén az elmúlt évti-
zedben nőtt ki egynapos falunapból egyhetes
programsorozattá. Büszkén mondom, hogy
ezeket a nagy rendezvényeket, mint a Város-
napok mellett a Summerfest, a Szüreti Mulat-
ság és még sorolhatnám, zökkenőmentesen
lebonyolította a művelődési ház kollektívája.

A csapatról szólva, beszélgettem a kollé-
gákkal, és az Ági néniről való vélemények
eléggé összecsengtek: „Nem csak kiváló ve-
zető volt, de második anyámnak is tekintet-
tem”, „Maximálisan tisztelem emberileg,
szakmailag, példakép számomra. Szeretnék
ilyen lenni, ha ennyi idős leszek.”

Remek emberek, remek csapat, akiknek
sok sikert kívánok a továbbiakra. Köszönöm
nekik az együtt töltött éveket, mint ahogy az
önkormányzatnak is a kiváló együttműkö-
dést, és mindenkinek, aki a munkánkat segí-
tette.

Egy hétindító értekezlet a kultúrban – novembertől már új vezetővel

Szomorú vagy vidám apropóból született az alábbi riport? Mind-
kettő igaz, sőt, az érzelmek széles skáláját mozgatja meg az, ami
november 1-jén történt: Dr. Kun Lászlóné, Ági néni, a dunavarsányi

Petőfi Művelődési Ház igazgatója nyugdíjba ment. Ez alkalomból be-
szélgetett vele kollégája, Veresegyházi Béla, alkalmi riporter.
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A NÉpDAL A KÜLDETÉSÜK

„1974-ben alakult a társulat, azóta tagja
vagyok, és 1986 óta mondhatom el magamról,
hogy vezethetem ezt az együttest – elevení-
tette fel a dalkör indulását Szikora Ferencné.
Amikor kineveztek, akkor elküldtek egy isko-
lába, ahol megtanultunk mindent, még azt is,
hogy mit kell felvennünk egy-egy fellépésre
vagy azt, hogy miként kell összeállítani a dal-
csokrokat és azt is, hogyan kell átadni a ma-
gyar népzene mondanivalóját a fiataloknak.
Mert a népdaloknál nincs csodásabb, hiszen az
öröm, a bánat és a szerelem is bennük van.”

Az Arany Páva Nagydíj minősítésig vezető
út hosszú volt, hiszen különböző szinteken kell
bizonyítania annak, aki ezt el akarja nyerni.

„Kétévente minősítenek. Nagyon régen a
térségi versenyeken kezdtük, és elértük ott
annak a lehetőségét, hogy országos megmé-
rettetésen vegyünk részt. Ezeken előbb az
Arany Pávát, majd az Arany Páva Nagydíjat

lehet megszerezni, és mi ez utóbbit már má-
sodik alkalommal kaptuk meg. Egerben volt
idén a verseny, amelyre egy jól begyakorolt
csokrot vittünk magunkkal és nagyon erős
mezőnnyel találkoztunk. Sok volt az új nép-
dalkör a résztvevők között, nem nagyon is-
mertem a többieket, de mind a kilenc csoport
nagyon jó volt, mégis mi kaptunk csak Arany
Páva Nagydíjat.”

Ugyanakkor nem csak ez az elismerés fon-
tos a Népdalkör életében, hiszen nagylemez-
zel is jelentkeznek. 

„Másfél napig vettük fel, nagyon sokat
dolgoztunk vele, de megérte. Tizenkét csokor
lesz a lemezen, és nagyon büszkék vagyunk
rá. Nyertünk pályázatot a kiadására, de a
város lakossága és az önkormányzat, valamint
a művelődési ház is sokat segített. A kultúrház
adta a helyet a próbákra, a Soli Deo Gloria Kö-
zösségi Ház pedig a felvételek elkészítéséhez

biztosított egy nagyon jó akusztikájú termet.
Mindenkinek köszönjük a segítséget!”

A lemez akár a fiatalokhoz is közelebb vi-
heti a népdalokat. Szikora Ferencné úgy látja,
hogy a következő generációk nem utasítják el
a népdalokat. 

„Látjuk, hogy a városi rendezvényeken ott
vannak a fiatalok és mozognak, táncolnak, de
akad olyan is, aki velünk énekel. Erre bíztatunk
is mindenkit. Mi pedig énekelünk, ameddig csak
lehet. A férjem nyolcvan éves, ő a legidősebb
tagja a Népdalkörnek, és mindig ott van a pró-
bákon és a fellépéseken. Nekünk ez nagyon fon-
tos, át akarjuk adni a fiataloknak ezt a tudást.”

Szikora Ferencné azt is elmondta, hogy a
dunavarsányi Népdakörben nemcsak énekel-
nek, hiszen egy hat főből álló citerazenekar is
fellép velük. 

„A hetvenes években Beregszászi Károly
indította a citerát. Jöttek a fiatalok és az idő-
sebbek, hogy elsajátítsák ennek a hangszer-
nek a tudományát. Jelenleg hatan vannak a
zenészek, de nemcsak citeráznak, hanem több
hangszert is megszólaltatnak. Kovács László
a citerások vezetője, aki oktató és citeragyártó
is egyben. Nem nagyon ismerek olyan Nép-
dalkört, amely mellett ilyen komoly zenészek
állnak. Az Arany Páva Nagydíj mostani oda -
ítélésékor a zsűri elnöke, Birinyi József az ér-
tékelésében is csak annyit mondott, hogy mi
mindig jók vagyunk.”

A Népdalkör vezetője arra a kérdésre,
hogy mit szeret a legjobban az éneklésben, el-
mondta, hogy a kultúra átadását.

„Szeretek tanítani. A népdalok a vidéki
emberektől jönnek, ezekkel adták át egymás-
nak az érzelmeket. Ez csodás, és olyan szép a
magyar nyelvünk, hogy ezt nekünk ápolnunk,
továbbadnunk kell.”

(A teljes beszélgetés elhangzott a La-
kihegy Rádió Itt élünk című műsorában
2020. október 13-án. Az adás visszahall-
gatható a lakihegyradio.hu oldal hangos
archívumából.)

Dunavarsány a fantasztikus kórusok városa. Volt már szó lapunk-
ban szinte mindegyikről, és visszatérő vendég a Népdalkör is,
amely a közelmúltban immár második alkalommal vehette át az

Arany Páva Nagydíjat, ami a kategória egyik legjelentősebb elismerése.
A társulat – több ez, mint kórus! – vezetője már évtizedek óta Szikora
Ferencné, Marika, akinek élete a Népdalkör. 

Adventi�vasárnapok�Dunavarsányban a�művelődési�ház�udvarán
Advent�1.�vasárnapja
2020.�november�29.�17�óra
Az�első�gyertyát�a�város�
adventi�koszorúján�meggyújtja�
Keresztesi�Balázs�alpolgármester

Advent�2.�vasárnapja
2020.�december�6.�17�óra
A�második�gyertyát�a�város�
adventi�koszorúján�meggyújtja�
Mekler�Andrea,�a�Humánpolitikai�
Bizottság�elnöke

Advent�3.�vasárnapja
2020.�december�13.�17�óra
A�harmadik�gyertyát�a�város�
adventi�koszorúján�meggyújtja
Herczeg�Mariann�alpolgármester

Advent�4.�vasárnapja
2020.�december�20.�17�óra
A�negyedik�gyertyát�a�város�
adventi�koszorúján�meggyújtja
Gergőné�Varga�Tünde�polgármester

Az�ünnepi�műsorokban�közreműködik�a�művelődési�ház�Málnás�Cukor�Társulata.
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A fűtési szezonnal 
kapcsolatos feladatok

Megkezdődött a fűtési szezon, és
ezzel egy időben sajnálatos
módon megjelentek a kéménytü-

zes, füstmérgezéses esetek, naponta riaszt-
ják a tűzoltókat ezen esetek és szén-mono-
xid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus
kimenetelű események többsége kellő oda-
figyeléssel és felkészüléssel megelőzhető
lenne.

A szén-mo-
noxid-mérge-
zés legtöbb-
ször a tüzelő-,
fűtő-, és egyéb
berendezések
(párae l sz ívó ,
kandalló) hely-
telen használa-
tára, a karban-
tartás és
ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek
nem megfelelő szellőztetésére vezethető
vissza. Éppen ezért különös jelentősége
van a kémények rendszeres ellenőrzésé-
nek. A kémény állapotát gázüzemű beren-
dezés esetén kétévente, szilárd és olajtü-
zelésű berendezés esetén évente
ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán,
bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk

felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzé-
kelő készülék használata, egy megfelelő
eszköz életet menthet. Ezek azonban
nem helyettesítik a rendszeres karbantar-
tást, felülvizsgálatot! Az égéstermék-el-
vezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos
ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a
kéményseprőket a 1818-as kormányzati

ügyfélvonali te-
lefonszámon a
9.1. melléken ér-
hetik el.

Mindezeken
túl ügyelni kell a
tüzelőanyag tá-
rolására is, biz-
tosítsuk a meg-
felelő távolságot
a tüzelő, fűtő
berendezés és

az éghető anyag között. A kazán közelé-
ben felhalmozott éghető anyagokat távo-
lítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztró-
favédelem műveletirányítási központját a
105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon!

Érd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

új kerítés a
temetőben

Az utóbbi időben rendszeres vadbe-
törésnek estek áldozatul a temető-
ben elhelyezett virágok. A lakosság

jelzéseit ezúttal is komolyan vette az önkor-
mányzat, és lapzártánk idején egyes szaka-
szokon már el is kezdődött a kerítés javí-
tása, más szakaszokon pedig új kerítés
telepítésére került sor az iskola utcai teme-
tőben. 

Kikerültek a forgalomlassító 
táblák a Forrás lakópark mellé
ADuna-part közelében, az 510-es úton

is nagy sebességgel közlekedtek az
autók nap, mint nap, amit több Forrás

lakóparkban élő dunavarsányi is probléma-
ként jelzett az önkormányzatnak, hiszen a fő-
útra történő kihajtás és a száguldozó autók
által keltett zaj igencsak megnehezítette az
ott élők mindennapjait. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel való si-
keres egyeztetésnek köszönhetően néhány
hete megjelent a városjelző zöld tábla, vala-
mint a forgalomlassító jelzés a településrész
határában, ami remélhetőleg mérsékli majd a
forgalom okozta kellemetlenségeket az érin-
tett útszakaszon.
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FuSS AZ EgÉSZSÉgEDÉRT! 
FuSS A hOSpIcE ELLÁTÁSRA SZORuLÓ bETEgEKÉRT!

AKis-Duna Menti Praxisközösség és a Ta-
lálj egy célt! Sportegyesület közös szer-
vezésében futóversennyel egybekötött

egészségnapot szervezünk november 8-án. 
Mindkét szervezet egyetért abban, hogy

az jó egészség megőrzésének és a betegsé-
gek megelőzésének záloga az aktív testmoz-
gás. Közös ügyünknek érezzük a térségben
élők figyelmének felhívását a betegségmege-
lőzésre, a szűrővizsgálatok fontosságára és a
rendszeres sportolás pozitív hatásaira. Szoros
együttműködésünk keretében megvalósításra
kerülő rendezvényünk egy időben, egy helyen
ad lehetőséget ingyenes egészségügyi állapot-
felmérésre és a futóversenyek fantasztikus
hangulatának átélésére. Az aktív testmozgás
bizonyítottan véd nem csak a szív-érrendszeri,
hanem a legtöbb daganatos megbetegedés
kialakulásától is. Szimbolikus jelentőséggel bír,
hogy versenyközpontunk a Majosházi Hospice
ház közvetlen közelében kerül kialakításra, a
verseny útvonala pedig a festői Kis-Duna ág
mellett kanyarog egészen a dunavarsányi ed-
zőtábor kajak-kenu pályájáig és vissza.

Az esemény megrendezésével két dologra
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét.

Egyrészt szeretnénk rávilágítani a hos-
pice ellátásra, azaz a súlyos betegségük
végstádiumában lévő emberek humánus,
összetett ellátására, amelynek célja az élet-
minőség javítása, fizikai és szellemi aktivitá-
suk támogatása, valamint a hozzátartozók
segítése orvosok, ápolók, gyógytornászok,
pszichológusok/mentálhigiénikusok, szociális
munkások, lelkészek, dietetikusok és képzett
önkéntes segítők részvételével. Másrészt sze-
retnénk fókuszba helyezni, hogy a COVID jár-
vány idején, minden eddiginél nagyobb jelen-
tősége van annak, hogy szervezetünket
minden lehetséges módon támogassuk a ví-
rusokkal szemben, és immunrendszerünket
testmozgással tartsuk karban! A koronavírus
járvány jelentősen megváltoztatta az emberek
életét. Saját és embertársaink védelme érde-
kében komoly korlátozásokkal kellett hónapo-
kon keresztül megküzdenünk, embert próbáló
időszakon vagyunk túl. A bezártság, önkéntes
karantén, szeretteinkkel és barátainkkal való
személyes találkozások csökkenése és a kevés
testmozgás negatív hatással volt testi-lelki
egészségünkre.

Sokan felteszik azt a kérdést, hogy bizton-
ságos-e a szabadban való futás és testmozgás
koronavírus idején? A válasz természetesen
igen, a testmozgás és a szabadban való tar-
tózkodás jó, mert ezáltal friss levegőn vagyunk.
Járvány ide vagy oda, szükségünk van a
sportra, futásra, a szabadban való tartózko-
dásra még a vírus ideje alatt is. Kifejezetten
ajánlott a séta, kerékpározás vagy kocogás, vi-
szont fontos szem előtt tartani a koronavírus-
sal kapcsolatos óvintézkedéseket, és érdemes
ehhez igazítani szokásainkat mozgás esetén.

Várunk kicsiket és nagyokat, profikat,
amatőröket és kezdőket egyaránt sok szere-
tettel!

Hiszünk abban, hogy az egészséges élet-
mód szemléletét nem lehet túl korán magun-
kévá tenni, és soha nincs késő mindennapja-
inkba illeszteni. Ezen gondolat vonalán
állítottuk össze az egészségnap programját és
alakítottuk ki a versenytávokat, hogy min-
denki megtalálja a számára fontos szűrővizs-
gálatot és a felkészültségének megfelelő pen-
zumot. Részt vehetnek – a többi között –
vércukor- és vérnyomás mérésen, gyógytor-
nász illetve mentálhigiénés tanácsadásokon,
ahogy a távok közül is választhatnak verseny-
zőink 3 km-es útvonalat, de akár a félmaratoni
pályát is.

A verseny nevezői díjmentesen kaphatnak
visszajelzést szervezetük állapotáról és vehet-
nek részt tanácsadásainkon. Felkészült szak-
emberek segítségével, rutinos rendezőcsapat
közreműködésével, gyönyörű környezetben
támogathatják szervezetüket a résztvevők,
hogy az még ellenállóbb legyen korunk kihí-
vásaival szemben. Olyan eseményt hívunk
életre, ami – a szükséges előírások betartása
mellett – alkalmat ad mentális feltöltődésre is
egy újabb közösségi élmény átélésével.

Bízunk benne, hogy eseményünk fantasz-
tikus hangulata olyan emlék lesz a résztvevők
számára, ami segít a hétköznapokon is a fi-
gyelem középpontjában tartani az egészség-
megőrzés fontosságát! Azért, hogy ez a be-
nyomás minél tovább elkísérje futótársainkat,
egy gyönyörű befutóéremmel díjazunk min-
denkit, aki teljesíti a kiválasztott távot.

A részletekről és a regisztráció menetéről
az alábbi weboldalon tájékozódhatnak.

http://talaljegycelt.hu/kis-duna-menti-fel-
maraton/

Vár mindenkit sok szeretettel a Kis-Duna
Menti Praxisközösség és a Találj egy célt! SE
lelkes szervezőcsapata!

A "MISA" ALApíTvÁNy híREI
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány az

Idősek Világnapja alkalmából az idén is megszervezte a ha-
gyományos jótékonysági rendezvényét. Sajnos a járvány miatt
a kulturális műsort le kellett mondani, de az élelmiszercsoma-
gok kiosztása a nyugdíjas klubok vezetőinek segítségével
megtörtént.

Mivel idén több helyről is kaptunk támogatást, jelentős ér-
tékű, mindösszesen több százezer forint értékű tartós élelmi-
szert tartalmazó csomagot juttattunk el a támogatói jeggyel
rendelkezőknek.

Köszönjük a természetbeni támogatást a felajánló cégeknek,
valamint a Máltai Szeretetszolgálat délegyházi csoportjának.

Mindenkit szeretettel várunk. 
A kuratórium nevében: 

Dr. Gligor János

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy az Álláskereső
Klub következő foglalkozása november 24-én lesz
14 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban. Állás-
listák lesznek.
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A vértanúkra emlékeztünk
Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából városunk  vezetői
koszorúval emlékeztek a 13 kivégzett hősre.

Nem engedtek a 48-ból…

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Október 7-én, az aradi vértanúk halálának évfordulójához közel
szervezett véradást a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató
Központ. A március ifjak jelmondatát kölcsön véve 48 véradót

vártak a Soli Deo Gloria Közösségi Házba. Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szervező az esemény kapcsán a segítség fontosságára hívta fel a fi-

gyelmet: „szükség van arra, hogy életeket menthessünk akkor, amikor
még nem késő. Bármelyikünk kerülhet abba a helyzetbe, hogy vérre
lesz szüksége. Tennünk kell érte, és ez mindannyiunk közös felelős-
sége.” A felhívásnak végül szép számban tettek eleget a dunavarsá-
nyiak, amiért ezúton is köszönetet mondunk..
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Tisztelet a hősöknek!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett

ünnepi megemlékezésen az önkormányzati tisztviselőkön kívül
szép számban jelentek meg a civil szervezetek képviselői és a

helyi lakosok is. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően mindenki
maszkban emlékezett.

A Hősök emlékének adóztak a megjelentek az 56-os forradalmá-
rokat méltató beszédekkel, koszorúzással és gyertyagyújtással. Mégis
minden szónál többet mondanak az október 23-ai megemlékezés
képei. 
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úJAbb LÉpÉS AZ OLIMpIA FELÉ
FANTASzTIKuS EREDMÉNyEKKEL zÁRTA A SzEzONT 

A MERKAPT-MEKLER LÁSzLó SE

Idén a vírus miatt mindenkinek nehéz volt
a felkészülés az egyetlen világversenyre,
ezért a Magyar Kajak-kenu Szövetség úgy

tartotta formában a válogatott versenyzőit,
hogy tesztversenyeket szervezett Szolnokon.
A 6 tesztversenyt és az Országos Bajnoksá-
got is megnyerte az Adolf Balázs-Fejes Dá-
niel U23-as kenu párosunk C2 1000 m-en,
akik ezzel kvalifikálták magukat a 2021 tava-
szán megrendezésre kerülő olimpiai pótkva-
lifikációs versenyre, valamint indulhattak a
Szegeden megrendezésre kerülő Világkupán,
ahol hatalmas versenyzéssel ezüstérmet sze-
reztek, legyőzve több Világ- és Európa baj-
nokságot megjárt versenyzőt, pár ezred má-
sodperccel lemaradva a 2012-es olimpiai
bronzérmes orosz kenupárostól. Ez volt az
első felnőtt nemzetközi versenyük együtt.
Nagy bizakodásra ad okot, hogy maguk
mögé utasították az összes olyan országot,
akikkel megvívnak a jövőévi pótkvalifikációs
versenyen majd. 

Felnőtt kajakos versenyzőnk, Noé
zsombor K2 1000-en Dombvári Bencével a
Világkupán 4. helyen végeztek. Zsomborék
nagy reményekkel indulhatnak a pótkvalifi-
kációért.

Nagy büszkeség számunkra az is, hogy
Simon Sebestyén is képviselte hazánkat és

egyesületünket a Világkupán C1 5000 m-en,
ahol hatalmas küzdelemmel az előkelő 5. he-
lyet szerezte meg. 

A jó felkészülési lehetőségeknek köszön-
hetően az utánpótlás versenyzőink közül az
eddigi legnagyobb létszámmal, 7-en jutottak
ki az Olimpiai Reménységek Versenyére (ser-
dülő korosztály világbajnoksága), ahol kiemel-
kedő eredményeket értek el a 9 érmmel: 5
ezüst, 4 bronz, ahogy ezt már megírunk az
előző Dunavarsányi Naplóban is. 

Ezüstérmesek: Győri Ivett 3-at szerzett,
Itzelberger Zsófia 1-et és Szulovszky Csenge
szintén egyet.

Bronzérmesek: Lugosi Gergely 1 db,
Szabó Éda 1 db, Szulovszky Petra 1 db, Szu-
lovszky Csenge 1 db.

Mind a két világversenyt megelőzték a
Magyar Bajnokságok versenysorozatai min-
den korcsoportban. Az összesített éremtáblá-
zatban 168 egyesületből a 13. helyen végez-
tünk 19 arany, 32 ezüst és 17 bronz, összesen
68 éremmel.

Aranyérmesek: Fejes Dániel 4 db, Bese-
nyei Ádám 3 db, Győre Panna 3 db, Győri Ivett
2 db, Szulovszky Petra 3 db, Szulovszky
Csenge 2 db, Itzelberger Zsófia 1 db

Ezüstérmesek: Fejes Dániel 4 db, Bese-
nyei Ádám 3 db, Simon Rebeka 3 db, Simon

Sebestyén 1 db, Noé Zsombor 1 db, Lelovics
Dávid 1 db, Kulcsár György 1 db, Lugosi Ger-
gely 2 db, Szabó Éda 2 db, Szulovszky Csenge
2 db, Győri Ivett 1 db, Brandner Ádám 1 db,
Beck Botond 1 db, Itzelberger Zsófia 1 db, Pólai
Botond-Kismika Márton-Füri Ádám 1 db, Szu-
lovszky Petra-Pólai Petra 1 db, Sárkány Réka-
Győre Panna 1 db, Matis Bence-Skrenyó
Rómeó-Guzli Márton-Lukács Péter 1 db, Lu-
kács Eszter-Szente Johanna 1 db.

Bronzérmesek: Fejes Dániel 2 db, Simon
Sebestyén 2 db, Lelovics Dávid 2 db, Simon Re-
beka 1 db, Brandner Ádám 1 db, Győri Ivett 1
db, Benkucs Kira 1 db, Beck Botond 1 db, Bor-
dács Imre 1 db, Lantai Tímea-Potoczki Domi-
nika-Trencsánszki Violetta 1 db, Lukács Péter-
Guzli Márton 1 db, Lukács Eszter-Szente
Johanna-Bernáth Iringó 1 db, Sárga Napsugár-
Arató Bálint-Tóth-Szilágyi Hunor-Kalló Sára 1
db, Bernáth Eszter-Kappelmayer Luca 1 db.

Gratulálunk minden versenyzőnknek ezek-
hez a kiváló eredményekhez! Csak így tovább,
hajrá Merkapt-Mekler SE!

Mekler Andrea
Merkapt-Mekler SE elnök

Németh Szabolcs
szakosztályvezető

Eredményhirdetés (Világkupa) Adolf-Fejes páros, 1000 m, 2. hely
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Adolf Balázs-Fejes Dániel, 
Világkupa 1000 m, 2. hely

Aranyérmesek OB Országos Bajnokságok összesített éremtábla 2020.

Bronzérmesek OB

Ezüstérmesek OB

Dombvári Bence-Noé zsombor, 
Világkupa K2 1000 m, 4. hely

Simon Sebestyén, 
Világkupa 5000 m, 5. hely
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vENDÉg IgEhIRDETŐ A REFORMÁTuS gyÜLEKEZETbEN
Október 11-én a dunavarsányiak

meghívására Pétery-Schmidt
zsolt Máté tartott istentiszteletet

a református templomban. Alábbiakban
ebből az ő prédikációjából olvashatnak
rövid, kivonatolt részletet. Az igehirde-
tés teljes terjedelmében megnézhető a
youtube-on:  https://www.youtube.com/
watch?v=QWutXw3qdXo&t=1359s

Olvasandó: Pál apostol első levele a 
Korinthusiakhoz 15. fejezet 1-4, 12-14, 19-22

A feltámadásra figyelünk mi is ezen a
napon. A feltámadásnak az üzenete a szá-
munkra, ha egyetlen szóban össze szeretném
foglalni, akkor az az, hogy győztünk. Győz-
tünk! Ezt hirdeti számunkra a feltámadás. És
nem csak úgy hirdeti, mintha az apostolok
mondák volna ezt, hogy ők győztek, és mi
meg gondolkodhatunk azon, hogy vajon az ő
közösségükbe tartozhatunk-e, hiszen amikor
eljövünk a templomba, vagy amikor online
hallgatjuk az istentiszteleteket és figyelni aka-
runk arra, hogy mit üzen számunkra Isten, és
figyelni akarunk arra, hogy hogyan akar ve-
zetni bennünket, akkor tudhatjuk, hogy mi is
ebben a győztes csapatban vagyunk, amit az
apostolokban látunk kiteljesedni, ott, az első
keresztények korában. Ez a győzelem nem
egy tőlünk távol lévő valami, hanem egy

olyan dolog, ami a mi életünknek is a része,
ami a mi éltünket is tudja formálni. Ezért na-
gyon fontos, hogy ezt a feltámadást, amiről
beszéltem eddig is, ne csak hittel fogadjuk el,
hanem meg is győződhetünk róla, vagy leg-
alábbis a meggyőződésnek a határáig eljut-
hatunk a feltámadással, Krisztus feltámadá-
sával kapcsolatban.

Az első kérdés mindig az, hogy követjük-
e Krisztust? Az első kérdés mindig az, hogy
Krisztus nyomában járunk-e? És hogyha ott
vagyunk, ha őt követjük, akkor tudjuk meg-
hozni azokat a döntéseket, akkor tudjuk föl-
ismeri azt, amerre ő vezetni akar bennünket. 

Arra bátorítalak titeket, hogy zengje Krisz-
tust életetek! Bármilyen helyzetbe is kerültök,
akár otthon vagytok, akár munkahelyeteken,
Krisztust zengje az életetek! Azt, aki feltá-
madt, azt, aki megszerezte nekünk azt a győ-
zelmet, amely minden szomorúságot fölül tud
írni, ha ragaszkodunk hozzá, és ha életünket
erre az alapra helyezzük.

A dunavarsányi református gyülekezet
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

bEJELÖLvE
Egy brazil focista azt nyilatkozta egyszer,

hogy ha befejeződik a pályafutása,
akkor lelkész lesz. Bár úgy gondolja,

hogy nehéz lehet a lelkészeknek közel vinni a
ma emberéhez a Bibliát, a nagyon régen tör-
tént dolgokat úgy elmagyarázni az emberek-
nek, hogy azt ma aktuálisnak érezzék, és
vonzó legyen a számukra.

Ezzel én is sokszor így vagyok. Próbálom
a gyerekekkel megértetni, hogy Isten ma is
ugyanaz: kegyelmes, szeretetteljes, aki sok
ezer évvel ezelőtt volt, és az emberek is
ugyanolyan tulajdonságokkal bírnak, mint
régen: csalnak, lopnak, hazudnak, nem érdekli
őket Isten. Csak a hely és az idő változik…

Próbálom mai példákkal, mai nyelven Is-
tent közel vinni az emberekhez, hogy megért-
sék. Ilyen okból jutott eszembe a következő
gondolat is.

Az emberek ma a közösségi életük nagy
részét a facebookon élik. Ezen a felületen be-

szélgetnek, mutatnak képeket egymásnak, ke-
resik az ismerősöket. Ha valakit ismernek,
akkor bejelölik, onnantól kezdve kapcsolatban
lesznek egymással. Ezentúl látják egymás ké-
peit, olvashatják egymás gondolatait.

Erről az jutott eszembe, hogy ha Jézus
most itt lenne testben a földön, bejelölne
téged is a facebookon. Szeretne a te ismerő-
söd lenni. Szeretnél te is az ismerőse lenni,
kapcsolatban lenni Vele? Az Ő történeteit ol-
vasni, az Ő képeit nézegetni? Igent mondanál
arra, hogy kövesd Őt? 

Ha igen, megteheted facebook jelölés nél-
kül is. Olvasd a Bibliát, tele van Jézus és Isten
történeteivel. Igazából nem Mózesről, Ábra-
hámról, Pálról szól a Biblia, hanem Istenről és
rólad, csak ezt különböző emberek életén át
mutatja be. Te is esendő ember vagy és a te
életeden keresztül is tud Isten csodákat tenni.
A Bibliából megismerheted Istent, és Ő meg
tudja változtatni az életedet, ha hagyod. Hi-

szen a Biblia nem azért adatott, hogy növelje
a tudásunkat, hanem, hogy megváltoztassa az
életünket.

Szeretnél egy jobb életet? Ne a házastár-
sadtól válj el, ne a munkahelyedet cseréld le,
ne a kollégádat akard megváltoztatni, változz
te magad. Hívd be az életedbe Jézust, engedd,
hogy vezesse az életedet és meglátod, minden
a helyére kerül.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu

Fb: baptista.dunavarsany

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Mészáros István búcsúztatásán
részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.

A gyászoló család



A második transzporttal
vitték a Krím-félszigetre.
Földmunkásként dolgoz-
tatták. Nagyon megvisel-
ték a kint töltött évek, tü-
dőbetegséggel tért haza
1947-ben. Nem szeretett
beszélni az átélt borzal-
makról. 

Illinger György
(1920-1980) 

Lang Gáspár 
(1926-2003) 

Kreisz lajos 
(1922-1991) 

Lindwurm Péter
(1912-1967) 

Schuszter István
(1903-1985)

ifj. Schuszter István
(1927-1992) 

Schwarzenberger
Antal (1913-1974) 

Stark József 
(1910-1988) 

Tillinger József
(1908-1978?) 

ullmann Antal
(1917-2000) 

ullmann Katalin
(1914-2008) 

Wágner János 
(1907-1974) 

Az elhurcolt négy Ullmann
testvér közül ő volt a leg-
idősebb. Az első csoport-
tal került a Szovjetunióba.
Valamelyik fekete-tengeri
üdülőhely közelében kel-
lett dolgoznia.

Pestszentimrei lakos volt,
de apjához, Tillinger Mi-
hályhoz költözött családjá-
val a bombázások elől
1944 őszén. Így varsányi-
ként írták be az első cso-
port névsorába, és vitet-
ték el 1945. január elején.

Őt is az első csoportban
vitték el. Egy kolhozban,
a földeken dolgoztatták.
1947 nyarán csontsová-
nyan jött haza. Gyakran
emlegette gyerekeinek a
csalánlevest, ha fanyalog-
tak az ebéd miatt...

A második csoporttal
került ki 1945. január kö-
zepén. Szovjetunióbeli
sorsáról, munkakörülmé-
nyeiről nincs adatom, de
valószínűleg bányában
dolgoztathatták. Mind-
össze 55 évet élt...

Az első csoportban volt.
Lacházáról megszökött,
de elfogták. Szénbányá-
ban dolgoztatták, a szén-
por szinte beleégett vég-
tagjain a bőrébe. Végül
súlyos betegen engedték
haza 1949-ben.

Illinger Györggyel együtt a
Krím-félszigetre került.
Barátja mentette meg az
életét, mikor súlyos beteg
lett. Együtt jöttek haza is.
Sokszor emlegette a ten-
gert, milyen jó volt abban
fürödni. 

A második csoporttal vit-
ték el 1945. január köze-
pén. Sokat éhezett, szen-
vedett, de erről nem
szívesen beszélt. 1947.
szeptember 19-én jött
haza 40 kilóra lefogyva.
Nyombélfekélyt kapott,
meg kellett műteni.

Ő is a második csoport-
ban volt. A lacházi gyűj-
tőtáborból elszökhetett
volna, de fiát már beva-
gonírozták, így vele tar-
tott. Kolhozban dolgo-
zott, egészsége hamar
megrendült.

Katonaként nem akart
társaival nyugatra távozni,
szüleihez szeretett volna
visszajönni. Apját már ja-
nuár elején elvitték, őt ja-
nuár közepén a 2. cso-
porttal. 1947-ben súlyos
szívbetegen került haza. 

Édesapjával együtt került
ki. Romeltakarítás során
súlyos kézsérülés érte,
melynek majdnem cson-
kolás lett a vége. Egy
német orvos mentette
meg ettől. 1945 októberé-
ben jöhettek apjával
együtt haza.

Taksonyi lakos volt, de a
varsányi névsorban szere-
pel ,,Antal" keresztnéven.
(A taksonyi névsorban
pedig nincs József!) Bányá-
ban dolgozott Gayerhosz
Györggyel s Gergő Ferenc-
cel együtt.

75 ÉvE TÖRTÉNT...
EMLÉKEzzüNK A ,,MÁLENKIJ ROBOTRA" HuRCOLT DuNAVARSÁNyIAKRA!

III. RÉSz

Az eddigiekben - egy kivételtől elte-
kintve – az első hullámban elhurcol-
takról írtam. Az ő neveiket egy Pest

Megyei Levéltárban őrzött taksonyi névsorba
ékelve találhatjuk. 1945 első napjaiban a kis-
varsányiaknak a Móri kocsma előtt, a nagy-
varsányiaknak a Gieser kocsma előtt kellett
gyülekezniük, innen indultak Kiskunlacházára,
az első gyűjtőtáborba. Pár nap múlva Cegléd-

bercelre vitték őket tehervagonokban. Itt is
várakoztak, majd indultak a Szovjetunió felé.

A második hullámban, január közepén el-
hurcoltakról nem került elő még névsor, csu-
pán a családtagok emlékezetére hagyatkoz-
hattam. Őket Lacházáról Kiskunhalasra vitték,
onnan mentek tovább. 

A gyűjtőtáborokban nem volt túl szigorú
az őrzés, de azzal fenyegették a foglyokat,

hogy szökésük esetén a családjukon állnak
bosszút. Persze ennek ellenére volt, aki meg-
próbálta, hisz néhányan már sejtették, hogy
csak a golyó általi gyors halál vagy a betegsé-
gek és az éhezés miatti lassú halál között vá-
laszthatnak.

Mostani emlékezésem tragikus hősei
közül heten a második hullámban elhurcoltak.

Kohán József

Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. november 13
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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.

Alábbiakban közreadjuk egy helyi művészetpártoló 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott versét.

76 év

Lassabb és rövidebb a léptem,
meg-meg biccen és tétova,
az idők otromba gáncsait átlépem,
bár ilyenkor már csak játszik a kor,
holnapot remélve haladok tova.

A szívem fiatalnak vélem,
de néha ide-oda ver,
kalimpál, megtorpan,
majd kottából énekel, zümmög, dúdol,
ütemet ver, tá-tá-ti-ti-tá
szünet és követi egy szinkópa.
Már kész az öreges szívdal.

Ölembe a tűz
egykoron izzó parázs,
ma hamvak közt szikra
csendesen szunnyad.
Még feltámad ritkán
a szerelmi mámor, a vágy
jó tett helyébe jó jár,
úgy látszik, nem felejtett el
jóbarátom, Ámor.

Az évszámok igazak,
belé gyűrűztek keményfa testembe.
Koptatom a rám szabott időt,
mit őseim rám hagytak.
Gondolatom, ha leírom,
talán nem halok meg
nyomtalan.

Skobrák Ferenc 2020. augusztus

A kép a dunavarsányi tanösvényen készült 2020 októberében

Pontosítás
Októberi lapszámunkban hibásan jelent meg a 90. születésnapját
ünneplő Schuszter Istvánné neve. Az elírásért elnézést kérünk, és
ezúton is jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

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

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

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

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

facebook.com/dunavarsanyhivatalos

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

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

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

Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!

Rönkhasító Kft. 
06/70 605-4678

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

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

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

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

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

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

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

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

06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

06/24 534-505
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

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

06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány

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

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

06/30 987-2850
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs 

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

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

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

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

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

Hulladékszállítás
VERTIKÁL Nonprofit zrt./Multiszint Kft.

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

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Dunavarsányi 
Kirendeltsége 

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

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

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

Közérdekű telefonszámok

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



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2020. november16

Tanfolyamok,�foglalkozások,�klubok�a�művelődési�házban


