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Az egészségügyi kormányzat megvizs-
gálja annak a feltételeit, hogy a lakossági vak-
cináció milyen keretek között tud megvaló-
sulni. Ezzel kapcsolatban még nincs elfogadott
kész koncepció. Vizsgálják annak a lehetősé-
gét, hogy a családorvosi rendelőkben meg
tud-e valósulni a lakosság legnagyobb részé-
nek a beoltása, mert ennek
nyilvánvalóan vannak infra-
strukturális korlátai. Ezen
korlátok felmérése és a ta-
pasztalatszerzés érdekében
itt, a Dunavarsányi Egész-
ségházban, családorvosi
környezetben egy „pilot”
programot valósítottunk
meg, melynek keretén belül
110 Pest megyében és Bu-
dapesten alkalmazásban
álló egészségügyi szakdol-
gozó védőoltása történt
meg a Pfizer-Biontech koronavírus elleni vak-
cinájával. Az Egészségházban négy oltóhely
került kialakításra, ahol önkéntes segítők vet-
tek részt a munkában: Taksonyról Dr. Fábián
Dóra gyermekorvos, Dr. Szilicsány Adrienne

Dunaharaszti háziorvos, Dr.
Kovács Ákos gyermekor-
vos Hernádról, Dr. Papp
Kornél háziorvos Nagy-
kőrösről, Dr. Kővári Éva háziorvos
Szigethalomról és jómagam. A szükséges
sürgősségi hátteret a dunavarsányi orvosi

ügyeletet biztosító összeszokott csapat szer-
vezte, ugyanis ennél a vakcinánál az egyetlen
potenciális oltási szövődményre is felkészül-
tünk, ha esetlegesen allergiás reakció alakult
volna ki. Ezért az ügyelet munkatársainak kö-

szönhetően a beoltottak megfigyelését is biz-
tosítani tudtuk. 

A pilot program lezárását követően erről
az oltónapról egy összefoglaló jelentést készí-
tünk, amelyet megküldünk az Operatív Törzs-
nek, amelyik ebből majd levonja a megfelelő
következtetéseket. A ma megszerezett tudás
a lakossági vakcináció megtervezéséhez jó ki-
indulási pont lehet, azaz adott esetben hány
beteget lehet egy családorvosi környezetben
biztonságosan beoltani, illetve milyen egyéb
logisztikai és infrastrukturális szükségletei
vannak mindennek.

Dr. Békássy Szabolcs helyi szinten is meg-
erősítette, hogy a pandémia második hulláma
jóval nagyobb terhet ró a háziorvosi ellátó-
rendszerre, mint a tavaly tavaszi. A hamaro-
san tömegforgalomba kerülő vakcinával kap-
csolatban elmondta, hogy azt szinte bárki
megkaphatja majd, egyedül csak a várandós
anyák képeznek alóla kivételt illetve azok,
akik váradósságot terveznek. Esetükben
ugyanis még nem áll rendelkezésre kellő szak-
mai tapasztalat a védőoltás biztonságával
kapcsolatban. Jelen állás szerint gyermekek
sem kaphatják meg a vakcinát, esetükben vi-
szont nem kell tartani attól, hogy a koronaví-
rus súlyos szövődményeket okozna – mondta
el a háziorvos.

Oltási próbanap zajlott január 16-án az Egészségházban, amelyen
az egészségügyi dolgozók koronavírus oltását családorvosi kör-
nyezetben végezték el annak érdekében, hogy felkészüljenek

a lakossági oltási folyamatra. Az oltási pilot program részleteiről
Dr. Békássy Szabolcs háziorvost, a helyi program házigazdáját
kérdeztük.

Felkészültünk az oltásra
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Ú j év, új lendület, új remények! Biztosan
sokan vagyunk, akik ezekkel a vágyakkal
indultak neki a 2021-es évnek abban

bízva, hogy átlépünk az új évbe, és magunk mö-
gött hagyunk minden rosszat.

Egy évvel ezelőtt nagy tervekkel, nagy prog-
ramokkal, nagy utazásokkal voltak tele a nap-
táraink, a legborúsabb gondolatainkban sem
szerepelt a vírus, a maszk, a karantén, a távol-
ságtartás, a vásárlói időkorlátozás és még so-
rolhatnám, milyen új fogalmak, amelyek egy pil-
lantás alatt megváltoztatták az életünket.
Nekem ezen újság hasábjain a város terveiről, a
várost érintő gazdasági változásokról kell írnom.
Most is így lesz, de nem mehetek el szó nélkül
a magánembereket és családokat ért nehézsé-
gek, tragédiák mellett. Emberek százezrei ma-
radtak munka nélkül, hiszen gyárak zártak be,
bedőlt a turizmus, padlóra került a légiközleke-
dés, a vendéglátás, és a hozzájuk kapcsolódó ki-
szolgáló iparágak. Elmaradnak a rendezvények,
bezártak a mozik, a színházak, a múzeumok,
tehát az e területeken dolgozók is súlyos lét-
fenntartási problémákkal küzdenek. Az informá-
ciós tér radikálisan átalakult, a home office-tól
az online oktatáson át a megbízható hírekhez
való hozzáférésig.

Lelassulhat a városok, a települések fejlő-
dése, hiszen új feladatot is el kell látnia minden
önkormányzatnak, ez pedig a védekezés orszá-
gos és helyi szinten egyaránt. Ebbe tartozik bele
a fertőtlenítés, a védőeszközök vásárlása, a fo-
kozott törődés az idős, beteg emberekkel, a
munkájukat elvesztő családok segítése. 

A tragédia szót használtam korábban, ami
nem eltúlzott, mert amire úgy gondoltunk, hogy
„velünk ez nem fordulhat elő”, az már nagyon
sok családban városszerte bekövetkezett. Ősz-
től egyre többen kerültek karanténba, és kín-
lódták át otthon a Covid-19 minden protokollá-
ris tünetét. Sajnos voltak, akik rosszabbul jártak,
csak kórházi segítséggel sikerült meggyógyulni,
illetve már Dunavarsányban is elveszítettünk
családtagot, barátot, ismerőst, aki alulmaradt a
vírussal vívott harcban. Mindenki egyformán
fontos számomra, a veszteség elviseléséhez és
a feldolgozásához kívánok a hozzátartozóknak
sok erőt és egészséget!

Nem tudni, még meddig tart a sok korláto-
zás, a bizonytalanság, de önkormányzatunknak
már tervezni kell a 2021-es évet. Az újabb ve-
szélyhelyzet kihirdetése óta nincsenek bizottsági
és testületi ülések, így ismét saját hatáskörben
fogadtam és fogadom el a határozatokat és al-
kotom meg a rendeleteket. Ezeket megbeszélem
az alpolgármesterekkel, és tájékoztatom róluk a
képviselő-testület tagjait. Rendszeresen kapnak
tájékoztatást a kedves lakosok is a városi újság
által. Ebben az időszakban a legfontosabb dön-
tés a költségvetési rendelet elfogadása lesz, ami

február elejére megtörténik. Mostanában sok
szó esik elvonásokról, az önkormányzatok pénz-
ügyi „ellehetetlenítéséről”, mi is várakozással
tekintettünk a kormány által meghozott dönté-
sekre. Az előző évben már a központi költség-
vetésbe utalt gépjármű adó teljes összegén felül
– a decemberi hírek alapján – az iparűzési adó
egy bizonyos részével sem számolhattunk volna
az idei költségvetésünkben. Ezt korrigálta az a
január 14-én meghozott kormányrendelet, mi-
szerint minden 25.000 főnél kisebb település ön-
kormányzata „a 2021. évben kieső iparűzési adó-
bevételének összegével megegyező összegben
a központi költségvetésből támogatásra jogo-
sult”. A rendelet szerint az elengedett iparűzési
adó miatt kiesett összeget két részletben, júni-
usban és októberben fizetik vissza nettó finan-
szírozás keretében, amivel 2022-ben kell elszá-
molni. Ezen hírek és az Ipari Parkban jól teljesítő
cégeink várható bevételei alapján az idei bevé-
teleinket még nem fenyegeti komoly veszély. Így
tovább tudjuk gondolni a múlt évben elkezdett,
és még be nem fejezett beruházásainkat, például
a kerékpárutat. Betervezhetjük a bölcsőde épí-
téséhez szükséges mintegy 323 millió forint ön-
részt, mely az állam által nem finanszírozott
egyéb munkálatok elvégzéséhez szükséges. El
kell kezdenünk tervezni az intézményi terület
rendezését, a közművek és az utak kialakítását.
A város működése – az intézményeket is bele-

értve – biztosítva lesz. Minden, a mai napon még
nem látható fejlesztés és egyéb tevékenység
(rendezvények, civil szervezetek és egyéb támo-
gatások), valamint az ígért visszafizetés összege
tartalék alapba lesz tervezve. Már most több tíz-
millió forintot terveztünk be útfelújításokra, de
erre a feladatra a későbbiek folyamán is csopor-
tosítunk át összeget. A költségvetés számairól a
rendelet elfogadása után az önkormányzat hiva-
talos oldalán tájékozódhatnak majd.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a kor-
látozások előírásait figyelembe véve próbálja
ötletekkel, saját készítésű videókkal, műsorok-
kal szórakoztatni a város érdeklődő lakosait.
Megemlékeznek minden jeles eseményről, leg-
utóbb a Magyar Kultúra Napjáról is. Már egy
decemberi polgármesteri döntéssel javasoltam
dr. Kun Lászlónét a „Dunavarsány Kultúrájáért”
díjjal kitüntetni, csak az átadás időpontja volt
kétséges. A Művelődési Ház vezetője és kollégái
megszervezték, és ünnepélyes keretet adva a
kultúra napján átadhattuk az elismerést szűk
körben. Szeretettel gratulálunk, jó egészséget
és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk a
volt intézményvezető asszonynak.

Kérem, továbbra is a járványra való tekintet-
tel a védekezés szabályainak betartását. Vigyáz-
zunk magunkra és embertársainkra!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

kedves dunavarsányi lakosok!

Lapzártánkig meghozott polgármesteri döntések

Apolgármester a veszélyhelyzet kihirde-
téséről szóló kormányrendelet alapján
elfogadta a képviselő-testület 2021.

évi Munkatervét, valamint a Helyi közbizton-
ságot érintő feladatok ellátására vonatkozó
megállapodást, amely a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal került megkötésre 2021. ja-
nuár 1-jétől 2021. december 31-éig terjedő ha-
tározott időtartamra, a közterületek és
nyilvános helyek megerősített rendőri ellen-
őrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység
túlszolgálatának díjazására, elsősorban a
családi házas övezetek, valamint oktatási/ne-
velési intézmények környező biztonságának
erősítésére, az önkormányzati rendezvényeken
állandó rendőri jelenlét biztosítására, illetve a
térfigyelő tevékenység során szükségessé váló
túlszolgálat finanszírozására 2.200.000 Ft ösz-
szegű támogatás biztosításával a 2021. évi
költségvetés terhére.

A polgármester elfogadta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. 2021. évi üzleti tervét az
önkormányzat 2021. évi költségvetésének

megalkotásáig, és azt követően kérte az üz-
leti terv átdolgozását a megalkotott önkor-
mányzati költségvetés alapján.

Elfogadta a Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár 2021. évre vonatkozó Munkatervét.

Elfogadta a Dunavarsány Város Önkormány-
zata 2021. évre vonatkozó Rendezvényprog-
ramját.

Elfogadta a Közigazgatási szerződés-Együtt-
működési megállapodásokat, amelyek Duna-
varsány Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatával, illetve Dunavarsány Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kerülnek
megkötésre.

Elfogadta a MA-DUN Investment Kft-vel 2015.
október 8-án megkötött Településrendezési
és Jelzálog Alapítási Szerződés 3. számú mó-
dosítását. 

Elrendelte a Dunavarsány, Homoktövis utca
és Epres utca kereszteződésébe zsákutca
tábla kihelyezését.

A polgármester által megalkotott rendeletek és a határozatok pontos szövege 
megtekinthető a www.dunavarsany.hu honlapon.



szemét
vagy

hulladék?
a szelektív hulladékgyűjtés
Dunavarsány teljes közigazgatási terüle-
tén, minden páros héten a szelektíven
gyűjthető hulladéktípusok szállítása az
alábbiak szerint történik:

a házhoz menő gyűjtés
során külön, sárga zsákban 
gyűjthetők:

• műanyag ásványvizes, üdítőitalos
PET palack (kupakkal, címkével)

• tejes, joghurtos poharak, margari-
nos dobozok

• háztartásban előforduló tiszta fólia
(szatyrok, tasakok, csomagoló fó-
liák stb.)

• PP és HDPE jelzésű (a flakon alján
jelzett) kozmetikai- és tisztítószeres
flakonok (pl.: samponos, habfürdős,
mosószeres, öblítőszeres flakonok)

• alumínium italdobozok (üdítős,
sörös), fém konzervdobozok

• Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes do-
bozok)

A flakonokat úgy kell gyűjteni, hogy a kupakot
letekerjük, és a palackot megtapossuk. Ezután
helyezzük a sárga színű zsákba. Ez azért szük-
séges, mert így több hulladékot lehet elhe-
lyezni. Érdemes erre különösen figyelni, hiszen
a szelektív hulladék gyűjtése a környezetünk
védelmét szolgálja, és ezt próbáljuk meg kö-
zösen a leghatékonyabban megtenni. A flako-
nokat a hulladék-gyűjtőbe dobása előtt öblít-
sük el. 

az üveg gyűjtésére szintén 
a sárga zsákot használjuk!

• Ezekbe a zsákokba az üvegpalackokat
helyezheti a lakosság. Sík üvegeket
nem (pl. ablaküveg)! 

ne doBjuk egyik  szelektív
gyűjtŐ zsákBa se:

• zsíros, ét- vagy motorolajos flakon

• élelmiszer-maradványt tartalmazó mű-
anyag dobozok (ételfutárok dobozai)

• hungarocell

• élelmiszermaradványokat és egyéb
szennyeződéseket tartalmazó papírok,
használt egészségügyi papírok (hasz-
nált papírzsebkendő, szalvéta, pe-
lenka)

• ne legyenek benne kisebb egységek
(pl. papírdarabkák, cetlik) 

• különböző textil darabok

• műanyag evőeszközök, eldob-
ható poharak, eldobható tányé-
rok

• konyhai szerves hulladék (teafil-
ter, lehámozott héjak, gyü-
mölcs-, zöldség- vagy bármi-
lyen ételmaradék)

két fogalom között igen nagy különbség
van. Tulajdonképpen szemétnek hívjuk

az olyan haszontalanná vált, vegyesen tárolt,
elhagyott anyagokat, tárgyakat, amelyeknek
további felhasználásáról lemondtak, kezelésük-
ről, elhelyezésükről nem gondoskodnak.  Ezzel
szemben a hulladék egy olyan gyűjtőfogalom,
amely különböző, szintén feleslegessé vált és
kidobásra szánt tárgyakat, anyagfajtákat, ter-
mékeket, maradványokat, szennyezőanyago-
kat stb. foglal magában, melyek az ember
élete, munkája és tevékenysége során kelet-
keznek. Ezektől a részben már haszontalanná
vált anyagoktól birtokosuk megválik, mivel az
elhelyezése, tárolása például a háztartásokban
nem megoldható. A hulladékokról való gon-
doskodás azonban nem egy lehetőség, ez
mindnyájunk kötelessége, amennyiben a jövő
generációja számára is szeretnénk fenntartani
egy élhető környezetet, világot.

A cél, hogy az úgynevezett hulladéklera-
kóba kerülő mennyiségeket csökkentsük,
tehát minél kevesebb hulladékról kelljen gon-
doskodni. A lerakók előbb-utóbb megtelnek
és be kell zárni azokat. A hulladék ott marad
és a későbbiekben is felügyelni kell az adott
területet. A hulladéktermelés azonban folya-
matos, így újabb és újabb lerakókat kell
nyitni. Ahhoz, hogy az anyagok még vélet-
lenül se kerüljenek vissza a környezetbe
(talaj, talajvíz, levegő), számos biz-
tonsági előírásnak kell megfelelni
az egyes lerakóknak és folyamatos
felügyeletet is igényelnek, az esz-
tétikai problémákról és az anyagi
vonzatáról nem is beszélve. 

Általánosságban elmond-
ható, hogy hulladékaink 75%-a
hasznosítható, másodnyersanyag-
ként új termékek készülhetnek be-
lőlük. Az újrahasznosítás alapja
pedig nem más, mint a szelektív
hulladékgyűjtés. 

E
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Sokan csak SOrSi-ként ismerik, hiszen 20
éve gyógyít a kezeivel. Amikor beléptem hozzá,
meditációs zene szólt és egyből szemben egy
kép fogadott, amin az állt: Mennyország nyel-
vezete: Boldog vagyok, Elégedett vagyok, Jól
szórakozom, Hálás vagyok, Köszönöm, Szere-
tem magam és másokat, Szerencsés vagyok,
Megbocsájtok magamnak.

Akkor tudtam, ez biztosan nem egy hét-
köznapi masszázs, hanem test-lélek kapcso-
lata… 

Látogatásom apropója Sallai Orsi: Fi-
gyelem című könyve volt, de ennél
sokkal többet kaphattam tőle. 

Beszélgetésünk kezdetén Orsi el-
mondta, a könyv megírásának célja
az volt, hogy tapasztalatait átadja
a vendégeinek, hiszen sűrűn elő-
fordult, hogy a páciensei jegy-
zetekkel tértek haza, annyi út-
ravalóval szolgált nekik az
egészséges mozgást és
testtartást illetően.

„Nem az a célom, hogy ide kössem
a pácienseket, a tapasztalataimat megosztva
próbálok segíteni nekik a mozgás területein.
A táplálkozással kapcsolatos tudásomat és ta-
nácsaimat szívesen megosztom a vendégeim-
mel, de mivel ilyen szakirányú végzettségem
nincs, mindig azt javaslom, hogy forduljanak
szakemberhez.”

Orsi testünkkel kapcsolatban sok min-
denre rávilágított, mindezt úgy, hogy teljesen
érthető legyen. Hasonlatokkal támasztotta alá
testünk különböző jelzéseit, reakcióit, aminek
a fő eleme a táplálkozásunk. 

„A testünket tekintetjük akár úgy, mint
egy járművet. Utazás során tisztában vagyunk
vele, milyen üzemanyag, motorolaj szükséges
az autóba. Ehhez hasonlóan működik a tes-
tünk is. Hiába tanuljuk, milyen táplálékra van
szüksége a szervezetünknek, ha azt nem visz-
szük be, nem várhatjuk el tőle, hogy megfele-
lően működjön.”

A könyv visszajelzése egyszerűen és tö-
mören Orsi páciensétől: „Világszenzáció.”

Időközben megérkezett egy vendég. Egy
fiatal lány, aki már korábban is járt Orsinál. Ki-
fejezetten kevés alkalommal kell ellátogatnia
minden vendégnek hozzá, hiszen elmondása

alapján neki az jelent igazi sikert, ha már akár
egy vagy két alkalom teljesen megszűnteti a
fájdalmat vagy megtalálja a probléma góc-
pontját. Jelen esetben a lány otthon elvégez-
hető feladatokat kapott, amivel izmait és tes-
tét megtanítja a megfelelő testtartásra. 

A kezelés ideje alatt én átmentem egy
másik helyiségbe, hiszen nem csak masszázsra
lehet bejelentkezni Orsinál. Japán infraszauna
kezelés zajlott itt, ahol szintén egy kliens fe-
küdt. A szerkezet első ránézésre talán furcsá-

nak tűnhet, de Gábor felvilágosí-
tott engem ennek

jótékony hatásairól,
hiszen mint kide-

rült, ő nem csak
használója, tu-
lajdonosa is

egy ilyen gépnek
Budapesten.

Arra a kérdé-
semre, milyen célokat
lehet elérni a kezelés-
sel, rengeteg informá-

cióval szolgált:
„Elsősorban a bőr

feszességét és a sejtregenerációját segíti elő
a berendezés, hiszen ez egy olyan módja a
fogyásnak, amikor nincs szükség másra, csak
feküdni a gépben. A jó egészség alapvető
feltétele a gép használatának, de férfiak és
nők egyaránt igénybe vehetik a szolgáltatást.
A kezelés ideje nagyjából fél óra, hiszen ennyi
idő alatt kezdenek el termelődni a hősokk

fehérjék, melyek olyan fehérjék, amik az em-
beri sejteket képesek regenerálni. A kezelés
előtt sót illetve vizet érdemes fogyasztani, hi-
szen a terápia során ezekből az izzadás által
sokat elveszíthetünk. 

Mikor végzett Orsi, és Gábor kezelésének
ideje is lejárt, elbúcsúztunk tőle és ketten marad-
tunk, amikor is bátorkodtam előhozakodni prob-
lémámmal, ami már évek óta az életem része.

Elmeséltem Orsinak, hogy régóta tartó
csípőfájdalmat érzek a bal oldalamban, ami
sokszor kisugároz a lábamba is. Természete-
sen kapva-kapott az alkalmon és felfektetett
a masszázs ágyra. Az alapoknál kezdve meg-
állapította, hogy a bal lábam másfél centimé-
terrel eltér a jobbtól. Ebben a pillanapban kicsit
megrémültem, bár tudtam, jó kezekben va-
gyok. Mint kiderült, a fiatal páciens is hasonló
problémával érkezett, így kíváncsian vártam
én is a változást, miután láttam, elégedett mo-
sollyal az arcán távozott a lány. Felülmúlta
minden várakozásomat, amit varázs kezeivel
művelt a testemmel. Éreztem minden porci-
kámban a változást. A hát olajozása után ke-
zelésbe vette az egész testemet. Komplex ke-
zelés volt, sokkal több, mint egy egyszerű
masszázs. Figyelt rám végig! Jó érzés volt
olyan helyen lenni, ahol én vagyok igazán fon-
tos. Arra kért, hogy lazuljak el és engedjem el
magam. Sikerült. A kezelést követően felálltam
és hirtelen csak arra tudtam gondolni, hogy
mennyire felfrissültem. Energiabomba testnek,
léleknek. A legvégén én is kaptam erre meg-
felelő gyakorlatokat, amiket 21-42 napon ke-
resztül kell végeznem, napi rendszerességgel.
A feladatokat bárki megtekintheti Orsi első és
legújabb könyvében, de emellett nem érde-
mes kihagyni azt az érzést sem, amit SOrSi
Egészségközpontjában élhet át az ember.

Figyelem! – hogyan reagál a testem

Legtöbben átéltük már milyen az, amikor becsípődik a derekunk vagy megfájdul
a hátunk. Azonban vannak olyan esetek, amikor ezek már akár évekkel ezelőtt
kialakultak, csak épp nem vettünk tudomást a már fennálló problémáról. Sok-

szor már gyermekkorban találkozhatunk ízületi problémával, amit megfelelő keze-
léssel orvosolni lehet. Dunavarsányban betekintést nyertem Sallai Orsolya, gyógy-
masszőr varázslatos világába. (A Lakihegy Rádióban elhangzott riport alapján
készítette: Patek Edina.)
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Hol kezdődik a másság? Mert ugye mind-
annyian mások vagyunk… Mi az, amire már
tényleg összehúzott szemmel tekintünk? Talán
ez a kulcs: mi az, ami zavarba hoz, taszít,
frusztrál minket? A másságot könnyebben ész-
revesszük – és talán toleráljuk is –, ha az fizi-
kai téren nyilvánul meg, például valakinek hi-
ányzik a keze vagy a lába, netán tolókocsiban
ül. Őket sajnáljuk, és nekik szívesen segítünk
is akár, hiszen alapvetően olyanok, mint mi,
csak esendőbbek, magatehetetlenebbek.

Akiknek viszont az elméje működik más-
ként, mint a miénk, és ez esetleg a viselkedé-
sükben, reakcióikban is megnyilvánul – nos,
velük szemben már fenntartásaink lehetnek,
vannak. Nem értjük őket, és talán félünk is
tőlük. De kik is ők valójában?

SNI-s, azaz speciális nevelési igényű gye-
rekek az általános iskolába is járnak, integrál-
tan „egészséges” társaikkal. Ez nem jelenti
azt, hogy nincs szükségük plusz szakértelemre
– ezt biztosítja számukra az utazó gyógype-
dagógusok hálózata, Dunavarsányon Jakabné
Cseh Szilvia személyében. Ő azokkal a gyere-
kekkel foglalkozik, akik szakértői véleménnyel
és SNI-s BNO kóddal rendelkeznek, amelyben
diszlexiát, diszgráfiát, enyhe fokú autizmust,
egyéb tanulási nehézséget diagnosztizáltak.
„A szakemberhiány miatt igyekszünk biztosí-
tani a habilitációs/rehabilitációs foglalkozáso-
kat, fejlesztéseket, ami részben a tanuló, rész-
ben az őt nevelő szülők, vele együtt oktatott

osztálytársak és pedagógusok megsegítését
is jelenti.”

Az „Elemi Iskolába”, aminek valós neve az
Árpád Fejedelem Általános Iskola Gyógypeda-
gógiai Tagozata, azok a gyerekek (jelen pilla-
natban 27-en) járnak, akik nem integrálhatók
– a középsúlyostól a súlyosig terjedő értelmi
fogyatékkal élők, autisták és más, komolyabb
tanulási nehézséggel küzdő fiatalok. Az okta-
tás három csoportban folyik, és nagyon ko-
moly felkészültséget és energiabefektetést
igényel a tanárok valamint pedagógiai asszisz-
tensek részéről, hiszen elsőtől a nyolcadikig
különböző problémákkal küzdő gyerekeket
kell tanítani úgy, hogy mindegyikükre jusson
elég figyelem. „Ezek a gyerekek nagyon sze-
retetreméltók, amit azok az érzékenyítő órák
is bizonyítanak, amelyeket az általános isko-
lával közösen szoktunk tartani. Az „egészsé-
ges” gyerekek hatalmas empátiával fogadják
ilyenkor a mieinket, és a megismerés még kö-
zelebb hozza őket egymáshoz.” – mondta
Nagyné Macsu Zsuzsanna, a munkaközösség
vezetője. A valóban kedves, szeretetteli, csa-
ládias hangulatú „Elemiből” kikerülő diákok jó
része – megkapva azokat az ismereteket, tu-
dást, amivel tovább mehetnek – a későbbiek-
ben szakmát szereznek és beilleszkednek a
társadalomba. Sajnálatosan – de természete-
sen – vannak kivételek.

Az egyik ilyen kivétel a 16 éves Bodza, aki
közepesen súlyos értelmi fogyatékos autista.

Az autisták másképp gondolkodnak, éreznek,
kényszeres szokásokat „gyűjtenek”, és tudnak
bizony hangosak is lenni. Ők „furcsák”, és fur-
csaságuk rögtön szembetűnik, amit egy uszo-
dában, parkban nem mindenki tolerál, leg-
alábbis azok nem, akik ugyanazon mércével
mérik a fogyatékkal élőket, mint az egészsé-
geseket. „Egy Bodzához hasonló autista gyer-
mek egész napos, állandó jelenlétet, foglalko-
zást igényel. Őket nem lehet betenni egy
osztályba, harminc másik gyerek közé. Olyan
óvodát, általános iskolát, amire nekik szüksé-
gük van, még csak-csak talál az ember, de
megfelelő középiskolát nagyon nehezen, már-
pedig ők ugyanúgy tankötelesek 16 éves ko-
rukig, mint egészséges társaik. Ha szülőként
azt akarod, hogy megfelelő intézménybe ke-
rüljön a gyermeked, ahol jobb esetben nem
csak elvegetál egy sarokban, akkor alapítasz
egyet, vagy hatalmas szerencsével csatlakozol
egy már létező, szintén szülők által létrehozott
iskolához, nappali ellátó intézményhez. Ez ren-
geteg pénzedbe, idődbe, energiádba fog ke-
rülni, én most éppen itt tartok. Az Árpád utcai
házunkat alakítjuk át iskolává – a párom épít
és szerel, én gyűjtöm az alapítványhoz a
pénzt, és feladva szeretett óvónői állásomat,
jövök nevelőnek is.” – mondta Gerendás Bar-
bara, Bodza édesanyja.

Bakos Andrást, Dunavarsány emblemati-
kus – sajnos már nyugdíjas – pékjét mindenki
ismeri, csakúgy, mint feleségét, a kedvességtől
sugárzó tanárnőt, Jutka nénit. Ők is átélték a
veszteség minden fokozatát, amikor megtud-
ták, hogy lányuk, Zsuzsi Down-kóros. Szeren-
cséjükre rátaláltak egy összetartó, együtt síró-
nevető Down-os szülői közösségre, akik egy
remek közös otthont hoztak létre gyermeke-
iknek, ahol most Zsuzsi ideje nagyobb részét
tölti. „Jó lenne, ha minden szülőnek lenne egy
Zsuzsihoz hasonló gyermeke, mert akkor meg-
tanulna igazán ember lenni. Megtanulná, hogy
nem szabad dühbe gurulni, haragudni, meg-
tanulna megbocsájtani, megosztani és feltétel
nélkül szeretni. Zsuzsi a család magja, aki
miatt jobb, szeretetre képesebb emberek let-
tünk. És nem mellékesen remekül mulatunk
együtt, így vagyunk boldogak.”

Nagyné Macsu Zsuzsanna és vidám osztálya

Tanulásban gátoltak, értelmi fogyatékosok, autisták, Down-szindrómások –

itt vannak közöttünk, vagy inkább csak a látóterünk legszélén bukkannak fel

nagy ritkán. Elfogadjuk-e a másságot, van-e bennünk tolerancia és empátia?

Bízva abban, hogy a megismerés talán közelebb visz az elfogadáshoz, meglá-

togattuk Dunavarsány egy-egy érintett intézményét, családját.

V E L ü n k
é L n E k

A riport teljes egészében meghallgatható a Lakihegy Rádió weboldalán – www.lakihegyradio.hu  –
a Hangos Archívumra kattintva, az Itt élünk című műsorban.
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– A laudációból vett idézetek és informá-
ciók alapján bepillanthattunk országos és
nemzetközi szolgálatodba. Mégis, talán szá-
munkra a legérdekesebb az lenne, hogy ho-
gyan tudtad ezt helyi, dunavarsányi szinten
megvalósítani? 

– Számomra mindig mindent megelőző
volt a helyi gyülekezeti munka, amit szintén
az ökumenikus lelkiség jegyében igyekeztem
végezni. Erre szívesen mondok néhány példát,
amelyek legalábbis a szándékot jelzik. 

Ideérkezésemkor 1980 decemberében el -
sők között kerestem föl Felföldi Bertalan plé-
bános urat és akkori káplánját, Bagi Ferencet.
Hamarosan bizalmas barátságba kerültünk,
amelynek első megnyilatkozása az volt, hogy a
következő év januárjában kezdeményezésemre
mindkét templomban közös istentiszteleteket
tartottunk az Ökumenikus Imaheteken. Hírér-
téke volt ezeknek az eseményeknek. Bizonyos
hatalmi kommunista körök rosszallásukat is ki-
fejezték, mert ezzel sérült az „oszd meg és ural-
kodj” általuk is gyakorolt hatalmi módszer. A
pozitív csúcspontja pedig talán az a pillanat
volt, amikor a református lelkésznő, szíve alatt

láthatóan hordozva a megfogant életet, hir-
dette Isten Igéjét a katolikus oltárnál. Úgy em-
lékszem, hogy sokkal többeket megérintett ez,
mint akiket elriasztott volna. Aztán ebből a ba-
rátságból, közös imádságból született egy év-
tizeddel később az ökumenikus énekkar és a
Kossuth Lajos Cserkészcsapat ökumenikus új-
raindítása. 

Nem mellesleg említem, hogy a reformá-
tus templomban a nem református házastár-
sakat mindig olyan szeretettel fogadtuk, hogy
minél előbb ne csak szemlélői, megfigyelői le-
gyenek az istentiszteletnek, hanem teljes részt-
vevői is.

– És itt van a Soli Deo Gloria Közösségi Ház
is, amely ugyancsak a dunavarsányi szolgála-
tod egyik fontos pillére lett az utóbbi évtized-
ben… 

– Ez így van. Ugyanakkor a Ház nevében
nem véletlenül nincs benne a református szó,
mert ökumenikus Háznak tekintem és az is a
benne folyó munka/szolgálat többsége kap-
csán, még akkor is, ha ennek a grandiózus
missziói Háznak a megvalósítását és a terhek

hordozását szinte kizárólag református forrás-
ból vagy/és szervezéssel végezzük.

– Nem mehetünk el szó nélkül amellett
sem, hogy sokáig városvezetőként is szolgál-
tad városodat, Dunavarsányt, ugyancsak nem
részrehajló módon, hanem valódi önzetlen-
séggel…

– A 12 éves képviselői és alpolgármesteri
szolgálatomban szinte sosem huzakodtam elő
református gyülekezetünket kedvezményező
javaslattal, de sokszor és mindig sikeresen
képviseltem olyan keresztény érdeket, amely
nyilvánvalóan jól érintette mindkét közössé-
get. Ezeket csak alátámasztják azok a közös
ünnepi szolgálatok, amelyeket mind a mai
napig a két egyházközség szolgálattevői szí-
vesen végeznek.

– A hírek szerint idén nyugállományba vo-
nulsz. További – bizonyára ez után is aktív –
életedre és szolgálatodra Isten gazdag áldását
kívánom!

– Köszönöm, és minden egészségben, az
Ő tetszésével töltött napunkért legyen Istené
a dicsőség!

Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány a majosházi Könyvba-
rátok Klubjával közösen a költészet

napja alkalmából vers- és prózaíró pályázatot
hirdet felnőtt és gyermek kategóriában Duna-
varsány, Majosháza és Délegyháza amatőr
irodalmárai számára.

A pályázatra bárki, bármilyen műfajban, nyom-
tatásban még meg nem jelent írással pályáz-
hat. (Egy pályázó maximum két verssel, illetve

egy néhány oldalas prózai művel jelentkezhet.)
A pályázat jeligés. A szerző adatait kérjük a
jeligével ellátott, lezárt kis borítékba helyezni,
és ezt a pályamunkát tartalmazó nagy borí-
tékba tenni, amelyen ugyanazt a jeligét kell
feltüntetni. Az írásokat a fenti települések
könyvtáraiban lehet leadni.

A járvány miatt online is el lehet küldeni a
thjeva@gmail.com, az emikontha@gmail.com
vagy a dr.gligor@freemail.hu e-mail címre.

DÍJAZÁS:
I. helyezés: 8.000,
II. helyezés: 6.000,
III. helyezés: 4000 forint értékű vásárlási utal-
vány.
A gyermek pályázók tárgyjutalmakat kapnak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 11-
én a költészet napja alkalmából szervezendő
rendezvényen kerül sor. Ha a járványhelyzet
ezt nem teszi lehetővé, a pályázatot online
módon bonyolítjuk le. 
Beadási határidő: 2021. április 5.

A szervezők nevében: 
Dr. Gligor János

A z ökumenikus imahét
debreceni záróalkalmá-
nak a Debreceni Refor-

mátus Nagytemplom adott
otthont január 24-én, amely-
nek keretében a Both Antal
Teológiai és Kulturális Alapít-

vány átadta a Pro Unitate in
Christo díját nagytiszteletű 

dr. Bóna Zoltán református lel-
késznek, a Magyarországi Egyházak

Ökumenikus Tanácsa volt főtitkárának, a Theologiai
Szemle szakfolyóirat főszerkesztőjének, a dunavarsá-
nyi református gyülekezet vezető lelkipásztorának. A
nívós elismerés kapcsán kérdeztem nagytiszteletű
urat. (Riporter: dr. Szilvay Balázs.)

egy életút méltó elismerése

Foto: Barcza János

FElhíVás A köLtészEt napjára

A
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Dunavarsányban két istentiszteletet
tartottak egyházaink a járványra való
tekintettel és annak szabályait be-

tartva. Az 1968 óta a teljes római, protestáns
és ortodox kereszténységet magába foglaló
nyolc napos ökumenikus világeseményhez a
varsányi Krisztus-hívők 1981-ben csatlakoz-
tak. Tehát ez évben négy évtized tapasztala-
tával jöttek össze a katolikus és protestáns
hívek január 20-án este a kisvarsányi katoli-
kus templomban, másnap pedig a Soli Deo
Gloria Közösségi Házban és tettek közös ta-
núbizonyságot a Krisztusba vetett hitükről és
testvéri szeretetükről.

Az alapige a János Evangéliumának 15. fe-
jezete volt, amelyben Krisztus olyan szőlővesz-
szőként emlegeti tanítványait, akik akkor te-
remnek gyümölcsöt, ha a tőkén maradnak,

tehát ha nem illúziókban, vagy ember alkotta
istenekben hisznek, hanem bizalmukat a te-
remtő és megváltó Szentháromság Istenbe
vetik. „Ha közel vagyunk az Úrhoz, akkor nem
távolodunk el egymástól sem” – tanította az

Igét hirdető nt. Reha András, majosházi refor-
mátus lelkész szerda este. 

Csütörtökön a Soli Deo Gloria Közösségi
Ház összenyitott termeiben gyűltek össze a
hívek, szolgáltak a helyi katolikus és reformá-

tus lelkészek. Ven-
dégigehirdető nt.
Szászfalvi László
csurgói református
lelkész, országgyű-
lési képviselő volt,
aki szintén az emlí-
tett evangéliumi
rész alapján bízta-
tott bennünket a
gyümölcstermő ér-
telmes életre. Jeles
filozófusok és vi-
lágirodalmi példák
alapján mutatott

rá, hogy milyen keserves és hiábavaló az az
élet, amely egy vacak szekéren zötykölődő,
rossz irányba menő, vagy egy robogó vonaton
való utazáshoz hasonlítható, ahol nem tudunk
elszámolni ottlétünkről a kalauznak. Ezzel
szemben milyen ígéretes az az élet, amely a
tőkén marad, kapcsolatban a Megváltóval,
Akivel jó irányba megy, értelmes lesz és célba
ér az életünk. Természetesen a jelenlévők a
mindenható Isten kegyelmébe ajánlották
imádságukban az egész teremtett világot,
amelyet nemcsak a járvány próbál meg,
hanem az az emberi gyarlóság is, amely a jár-
ványból kivezető utak mentén is az összefo-
gás helyett civódik. 

A 2021-es Egyetemes/Ökumenikus Imahét
alapigéje mindannyiunkhoz szól, mindannyi-
unkat hív és így hangzik: „Maradjatok meg
szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”
(Jn 15,5–9).

az egyetemes imahéten
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új diakónus
a katolikus
egyházBan
Fazekas Gábor vagyok, felszentelt nős

állandó diakónus. Mosonmagyaróvárról
származom, ott jártam általános isko-

lába. A középiskolát Győrben végeztem el.
Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Fő-
iskolán történelem-hittan szakos diplomát
szereztem, majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen középiskolai hittanár végzetséget
kaptam. Feleségemmel, Csillával huszonhárom
éve élünk szentségi házasságban és mindket-
ten hitoktatóként tevékenykedünk. Négy gyer-
mekünk született: Gergő, Teréz, Jolán és Klára,
akik mindannyian tanulnak még. Kiskunlachá-
zán élünk.

Munkám mellett lelkipásztori munkatárs-
, lektor-, akolitus-, diakónus- és plébániave-
zető- képzéseken vettem részt. 2016 nyarán
szentelt állandó nős diakónussá Dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök. Ezek után Lacházán a
plébános mellett szolgáltam, majd Ráckevén
kisegítő feladatokat láttam el. 2018 nyarán a
püspök úr Alsónémedi egyházközség plébá-
niavezetésével bízott meg felszentelt pap hi-
ányában. Két év múlva a kinevezett plébániai
kormányzó mellett Alsónémedi, Kakucs és
Inárcs plébániai diakónusa lettem. 2021. január
15-ével Marton Zsolt váci megyéspüspök Du-

navarsány plébániai
diakónusává nevezett
ki hitoktatói felada-
taim mellé. Kis R. Sán-
dor plébános úr lelki-
pásztori munkáját
segítem itt, a dunavar-
sányi katolikus egyházközségben, valamint
Délegyházán, Majosházán és Áporkán.

Örülök, hogy Jézus felszentelt szolgálatra
hívott a dunavarsányi közösségbe. Imádko-
zom mindannyiukért. Köszönöm szeretetüket
és elfogadásukat. Remélem, találkozunk sze-
mélyesen is. Forduljanak hozzám bizalommal!

Ki a diakónus? Krisztus szolgáló Egyházá-
nak élő jele. Az Isten Fia nem uralkodni jött,
hanem szolgálni. Jézus legerőteljesebben az
utolsó vacsorán fejezte ki, amikor megmosta
tanítványai lábát. A diakónus feladata e szol-
gálat megjelenítése és így az Egyház peremén
lévőknek az oltár közelébe segítése. Krisztus
szeretetének tolmácsolása a világ számára, a
szeretet diakóniájának hirdetése és megcse-
lekvése. A hittől távol álló világnak hirdetni
Krisztus örömhírét. Kapcsolatépítés, hídépítés,
közösségépítés. Az Egyházban bizonyos szol-
gálatok ellátása a püspök megbízásából. Nem

a papság pótlása, hanem a papi feladatok se-
gítése és kiteljesítése.

A diakónus „szentségi kegyelemmel meg-
erősödve szolgál Isten népének a liturgia, az
ige és a szeretet diakóniájában, a püspökkel
és papi testületével közösségben. A diakónus
feladata, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a
keresztséget, őrizze és kiossza az Oltáriszent-
séget, az Egyház nevében eskessen és meg-
áldja a házasulandókat; elvigye a Szent útra-
valót a haldoklóknak, a Szentírást olvassa a
híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, ve-
zesse a hívek istentiszteletét és imádságát, ki-
szolgáltassa a szentelményeket és temessen.”

/II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium/
Az egész világon mintegy 40.000 állandó

diakónus van, ebből Európában körülbelül
12.000. Magyarországon 145-en vagyunk, a
Váci Egyházmegyében 47 állandó nős diakó-
nus teljesít szolgálatot.

a FŐnök köztünk jár
Anapokban hallottam egy érdekes

amerikai valóságshowról. Azt a
címet kapta, hogy Álruhás főnök.

A lényege, hogy egy nagyvállalat igazga-
tója egyszerű munkásnak öltözve beül
cége alkalmazottai közé és együtt dolgo-
zik velük. Megfigyeli az embereit, hogy
dolgoznak, mit csinálnak napközben, mi-
lyen problémákkal küzdenek, megismeri a
jó és rossz tulajdonságaikat, megtudja,
milyen kapcsolatban vannak egymással.
Persze közben azt is hallja, milyen véle-
ménnyel vannak a vállalatról, a vezetésről,
illetve a főnökről. Nem láttam még ilyen
műsort, ezért nem tudom, hogy van-e az
alkalmazottak szempontjából pozitív
eredménye annak, hogy a főnök átérzi a

mindennapos feszültségeiket, problémái-
kat. Könnyít-e a terheiken, jobban meg-
becsüli-e őket.

Erről a műsorról az jutott eszembe,
hogy Isten is lejött közénk a földre. Ő
azért jött, hogy szembesüljön a problémá-
inkkal, segítsen a nehézségeinken, meg-
gyógyítsa lelkünket és testünket. Köny-
nyítsen terheinken és elvegye bűneinket.

Ő teremtett minket, és ismer is mind-
annyiunkat, ezért pontosan tudta, milyen
az ember. Nem azért jött, hogy megismer-
jen minket, hanem, hogy mi megismer-
hessük Őt. Azért jött, hogy megoldást
adjon az életünk problémáira. Meg akarta
értetni velünk, hogy Isten és ember kö-
zött megszakadt a kapcsolat, de van le-

hetőség visszaállítani. El akarta mondani,
hogy az egyetlen út a Mennyországba Jé-
zuson, az Ő Fián át vezet. A Mennybe bűnt
és bűnöst nem engedhet be, ezért meg
kell szabadulnunk a bűneinktől, ez pedig
csak Jézus által lehetséges, aki a mi bűne-
inkért halt meg. Isten nem álruhában jött
a Földre, mégsem ismerték fel sokan. De
még nincs késő Isten felé fordulni és elin-
dulni a Mennybe vezető úton.

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út,
az igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn.14:6)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu 

fb: baptista.dunavarsany
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dunavarsány kultúrájáért díj: 
dr. kun lászlóné, ági néni!

Dr. Kun Lászlóné – még mint Téglás Ágnes
Ildikó – általános iskolai  tanulmányait Buda-
pesten végezte, majd Debrecenben járt kö-
zépiskolába, ahol Debreczeni Tibor hatására
irodalmi színpados lett, és ettől kezdve a szín-
pad, a rendezés, a játék, a népművelés örök
szenvedélyévé vált. Ezért is végzett tanárként
és népművelőként. 1982 júliusában költözött
férjével, dr. Kun László orvossal és lányukkal,
Ágnes Annával Dunavarsányba, ahol később
László Károly fiukkal bővült a család.

Közel 42 évig szolgálta a kultúrát. Mun-
kássága alatt több művelődési intézményben
töltött be igazgatói munkakört, városunkban,
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban ösz-
szességében 10 évig volt intézményvezető. A
közművelődésben betöltött vezetői pozíciója
mellett több fontos társadalmi tevékenység-
ben is szolgálta a dunavarsányi közéletet.
2005-től 2014-ig önkormányzati képviselőként
töltötte be az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöki tisztét, majd 4 éven ke-
resztül alpolgármester volt, 2010 és 2014 kö-
zött pedig mint a Képviselő-testület Humán-
politikai Bizottságának elnöke, a város
kulturális, szociális, ifjúsági és sportéletének
képviseletét látta el.

Számtalan rendezvény, program megszer-
vezése és lebonyolítása fűződik a személyéhez
az elmúlt évek folyamán. Jól felépített, fegyel-
mezett, kreatív csapatával a legapróbb rész-
letekig kidolgozva állította össze az összes vá-
rosi eseményt, lehetett az városnap, kiállítás,
koncert, találkozó, ünnepség vagy díjátadó.
Kiváló partneri együttműködést ápolt a fenn-
tartó Önkormányzattal, a Képviselő-testület-
tel, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, az
egyéb intézmények vezetőivel, a civil szerve-
zetekkel, az egyházakkal. Sok munkát fekte-
tett az országos és megyei rendezvénysoro-
zatokhoz történő csatlakozásba, ennek
eredményeként jöhetett létre a kultúrházak éj-
szakája, a többször megrendezésre kerülő
népzenei találkozó, vagy a Summerfest tánc-
panorámája.

„A kultúra közügy,
melynek állapotáért, fejlő-
déséért közös felelősséget
kell viselni mindannyiunk-
nak. A kultúra az összetar-
tozás élményén keresztül a
közösségnek is nélkülöz-
hetetlen feltétele. A helyi
értékek és hagyományok
erősítésén túl fontosnak
tartottuk a társadalmi, kö-
zösségi élet erősítését, ami
nem csak a helyi társadal-
mat, hanem az egész
nemzetet erősíti, miköz-
ben változatos tartalmat
és formát ad a helyi, de az
országos emberi összetar-
tozásnak is.”

Ezeket a mondatokat
a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár egyik éves beszámolójában olvas-
tam, és hűen tükrözik Kun Lászlóné Ágnes
munkája iránti elhivatottságát.

Fontosnak tartotta vezetői munkája alatt,
hogy felmérje a város minden korosztályának
igényét a kultúrára. Ennek kiváló eredménye
a Dunavarsányi Napok évről évre történő,
programokban szinte már felülmúlhatatlan
rendezvénysorozata, ahol kicsiktől a nyugdí-
jasokig minden korosztály megtalálta a szá-
mára megfelelő komoly- vagy könnyűzenei
programot. A nevéhez fűződik az egyik leg-
emlékezetesebb és legnagyobb érdeklődést ki-
váltó városnapi program, amely három évig fő
műsorszám volt, a Varsányi Táncláz. Minden
évben óriási népünnepély a hagyományos szü-
reti felvonulás, amelynek teljes szervezése és
lebonyolítása a művelődési házra hárul, és
mondhatni, meglepetésként szolgál minden
résztvevőnek. A szerenádozó utcabál a má-
jusfa-állítással egybekötve főleg a fiatalok
kedvenc programjává vált. Felsorolni is nehéz,
hogy mi minden történt a vezetése alatt, mi-
lyen általa kigondolt és megvalósított formá-

ban élvezhettük a koncerteket, a színházi elő-
adásokat, a kórustalálkozókat, a kiállításokat,
az ismeretterjesztő előadásokat, az adventi
hetek rendezvényeit. Hozzá fűződik annak a
könyvnek a kiadása és egy dedikálással egy-
bekötött találkozó szervezése is, ahol bemu-
tatkozhattak nekünk városunk művészei.

Olyan örökséget hagyott mindannyiunkra,
amit meg kell becsülnünk, és tovább kell vin-
nünk utunkon annak érdekében, hogy az itt
élők kötődjenek a lakóhelyükhöz, munkánkkal
törekedjünk a közösségépítésre, a lakosság
színvonalas kulturális életének megteremté-
sére.

És ismét egy pár sor Ági nénitől útravaló-
ként:

„A kultúra ügye nem csak az egyének, de
a társadalmak életét is jelentően befolyásoló,
sőt meghatározó ügy, különösen korunkban,
amikor egyre jobban felértékelődik a tudás-
nak, mint tőkének, erőforrásnak, valamint a
társadalmi kapcsolatokhoz fűződő értékek-
nek, a szociális tőkének a fogalma.”

Ki más kaphatta volna idén ezt a díjat, ha nem ő? Meg is
kapta – ha nem is olyan körülmények között, ahogy sze-
rettük volna, ha csak a városvezetők, családtagok és 2020.

november elsejei nyugdíjba meneteléig kollégái, a művelődési
ház dolgozói előtt is, de Dunavarsány kultúrnagykövete ki lett
tüntetve. Gratulálunk neki, és Gergőné Varga Tünde polgármes-
ter ünnepi beszédének soraival köszönjük meg munkáját!
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Szerelem�a�szerencsesütiben

A Valentin-nap, mint ahogy neve is árulkodik, nem magyar ünnep, de a rendszerváltás óta eltelt idő alatt 
meghonosodott hazánkban. Rokonszenves szokás; egy évben egyszer figyeljenek igazán egymásra a párok, 
lepjék meg egymást kisebb-nagyobb ajándékokkal, törődéssel.
Hát, idén bizony szűkebb lesz a kényeztetés-választék! Lapzártánkkor még szó sem lehetett romantikus 
vacsoráról, színházról, moziról, meglepetés velencei utazásról – most igazán magadat kell, hogy add, nem 
pótolhatod szeretetedet tárgyakkal! Ebben próbálunk segíteni.

A vasárnapi Valentin- �Bálint-)nap előtti pénteken, február 12-én, délután színes borítékokból álló rakott 
szoknyába öltöztetünk néhány dunavarsányi fát. Minden borítékban lesz egy szerelmes vers. Minden szerelmes 
vers más lesz – akad köztük romantikus, vicces, szomorkás, megható, szóval minden, amivel az irodalom nagyjai 
szolgálni tudnak nekünk. Vegyél le egy borítékot a fáról, vidd haza, és add oda vagy olvasd fel párodnak, 
szerelmednek. Legyen ez a ti Valentin-napi szerelmes szerencsesütitek, kapcsolati horoszkópotok!
„Levélfát” pedig mindenhol találtok, Kisvarsánytól a Duna-partig, a lakóparkokig.
Szeressétek egymást, szeressétek a verseket!

idegen nyelveket tudni szép, a hazait
pedig lehetségig mívelni kötelesség

Ez a Kölcsey-idézet volt a Magyar Kultúra
Napjára szervezett játékunk megfejtése.
Kiderült, hogy Dunavarsányban rengete-

gen szeretik a verseket, a nagy sétákat és a
rejtvényeket! Nekik is jelezzük most, hogy a
szerelmesek napján, február 14-én újra érde-
mes lesz kimenniük az utcára.

Kilenc helyszín, 9 vers, 9 szó – e jelszóval
indult a kultúra-napi versvadászat. Városunk
kilenc terén, parkjában és játszóterén helyez-
tünk el egy-egy nagy költőnk tollából szár-
mazó versrészletet, amelyekben egy-egy oda
nem illő szót kellett megtalálni a lelkes kuta-
tóknak. Az pedig, aki végigjárva az összes
helyszínt mondattá rendezte a szavakat, Köl-
csey örök érvényű gondolatát kapta – ez volt
az igazi jutalom, de azért aki a beküldők közül
bekopogtat a művelődési ház hátsó bejáratán,
jogosult a mi kis ajándékunkra is!

Néhány idézet a játékosoktól: „Köszönjük
a verskeresős játékot, a gyerekek nagyon él-
vezték!” – írta Krasznai Balázs és Krasznai

Nóri, a két kis detektív anyukája. „A mai nap
délelőtt folyamán unokámmal nagyon jó, ér-
dekes program volt felkeresni mind a kilenc
helyet, és közösen megfejteni az idézetet.” –
a nagyival is jó móka volt vándorolni! „Nagyon
szépen köszönjük ezt a szép programot. A

zord idő ellenére is örömmel indultunk útnak
kisfiammal, és jártuk végig a várost. Közösen
elolvastuk a versrészleteket, és segítséggel
meglett az idézet.” – így summázta délután-
jukat Hidegföldi Ágnes. Végül pedig Szabó Zol-
tán szobrászművész: „Nagyon tetszett ez a
játék, nagyon jó ötlet! Volt vers, amit ismer-
tem, és volt, amit most ismertem meg! Nem
voltam sose jó versmondó, az általánosban
nem is szerettem, nem tudtam jól elmondani,
mindig átköltöttem. A tanárnő csak annyit
mondott, hogy Zoli, ne írd újra, már egyszer
megírták! Hát jól átírtátok ti is, ötletesen. Vi-
szont felnőtt fejjel nagyon megtanultam érté-
kelni a verseket, nagyon szeretem jó előadás-
ban meghallgatni neves színészektől!
Köszönöm a játékot és az élményt a versekkel,
magamtól nem álltam volna neki olvasni!”

Mi köszönjük a résztvevőknek, és várjuk
őket egy szép könyvvel és egy csokival, no
meg a következő játékkal, ami talán nem a le-
gifjabb korosztálynak szól, de tőlük felfelé min-
denkinek!

Egyik megfejtőnk, Simon Bálint



József Attila: Tél
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek…
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
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Téli képek városunkból



Tury Sámuel (1819-1882) ügyvédként tevé-
kenykedett. Hajdúszoboszló és Hajdúhadház
országgyűlési képviselője volt 1865 és 1872
között. Könyvtárát 1865-ben a hajdúszobosz-
lói református egyháznak adományozta.

Beniczky Ödön (1822-1874) Gödöllő ország-
gyűlési képviselője volt 1848-tól haláláig. Job-
bágyait az elsők között szabadította fel. Ra-
dikális magyar ember lévén nem jelent meg
Ferenc József koronázási szertartásán.

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) a női
Domonkos rend jellegzetes apácafátyolában
ábrázolva.

A törökverő Thury György várpalotai
kapitány és leszármazottainak nemesi
címere.

Beniczky Ferenc (1833-1905) Pest várme-
gye főispánja, a Nemzeti Színház és a Ma-
gyar Királyi Operaház kormánybiztosa is
volt. Hazafiságára jellemző, hogy párbaj-
ban megölt egy magyarokat becsmérlő
osztrák tisztet.

Beniczky László (1760-1843) Zólyom várme-
gye főszolgabírója volt és királyi tanácsos.
Pest vármegyében 1836-ban hirdették ki.

Kolozsvári u. 15. Vélhetően Beniczky Ferenc
építtette. 6 szobás nyári lak volt, négy bir-
tokost, majd 1945 után még jó néhány csa-
ládot kiszolgált. A 2000-es években bon-
tották le, ma három új ház áll a helyén.

A beniczei és micsinyei Beniczky család
nemesi címere.

Nyár u. 8. Vélhetően Beniczky László épít-
tette, 12 szobás kúria volt. 1945-ben a
szovjet katonák lebontották a tetőszer-
kezetét, és pontonhíd építésére használ-
ták. Ma már csak négy fenyőfa emlékez-
tet a hajdani szép időkre…
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dunavarsány régi Birtokosai
Azt sokan tudják, hogy Dunavarsány

első, régi oklevelekben is említett bir-
tokosai Árpád-házi Szent Margit és

rendtársai, a Domonkos rendi apácák voltak
1270-től a török időkig. Hogy melyik mai te-
lepülésrész volt már akkoriban is lakott? 

1970-ben ásatás folyt a dunakisvarsányi
Eötvös u. végénél, a hajdani MHSZ-lőtér kö-
zelében. Ennek során faragatlan kövekből
épült falvonulat-töredéket, boltívet, valamint
késő középkorinak minősített, de pontosab-
ban meg nem jelölt évszázadból való mázat-
lan edénytöredékeket és mázas kerámiát ta-
lált a régész, Tettamanti Sarolta. Ugyanő
vezette az 1978 nyarán történt Dunanagyvar-
sány, Sport utcai feltárást is. Az akkor megta-
lált templomról és temetőről már pontosabb
kormeghatározást kapunk: XIII-XIV. századi-
nak tartja. Így hát nem merném határozottan
kijelenteni, melyik városrészünk az ősibb. A
Duna közelsége miatt én inkább Nagyvar-

sányra gondolnék, de az 1881-es kataszteri
térképek Kisvarsány határában jelölnek Óvar-
sány néven négy határrészt, Nagyvarsánytól
délre meg egyet Újvarsány néven...

A szakirodalomban találkozhatunk olyan
feltételezéssel, hogy a Labdás Varsányiak
uralhatták szintén e tájat, de lehet, hogy csak
a Baracska közelében fekvő hajdani Labdás-
varsány volt az övék. Okirat igazolja ellenben
azt, hogy Beniczky Ferencet 1619-ben beik-
tatták varsányi birtokába, és leszármazottai
az 1800-as évek második feléig voltak Duna-
varsány legnagyobb birtokosai.

Közülük három jelentősebb név: Beniczky
Lászlóé (vélhetően ő volt Nagyvarsány földes-
ura, és ő égettette kúriájához azokat a téglá-
kat, melyekről előző cikkem szólt), Beniczky
Ferencé és Beniczky Ödöné (az övék lehetett
Kisvarsány).

1835-től többször hirdetik birtokaikat bér-
beadásra. Utoljára 1866-tól 1872-ig, aztán

szép sorjában el is adják azokat végleg. Be-
niczky László nagyvarsányi birtokrészét Pollák
Gyula vásárolja meg, majd özvegye, Dörfler
Kunigunda parcelláztatva adja el legnagyobb
részét 1875-ben a taksonyi gazdáknak. A
Nyár u. 8. alatti kúriát utódja, Winter Miksáné
Wahrmann Regina adja tovább Huppe Hede
magánzónőnek 1899-ben.

A kisvarsányi Beniczky-birtokok egy ré-
szét Tury Sámuel vásárolta meg az 1870-es
évek elején. Gazdaságának központja a Ko-
lozsvári u. 15. sz. ház volt, melyet vélhetően
még az előző birtokos építtetett. Itt született
1874. május 6-án fia, Zoltán, a neves pénz-
ügyi szakember. A két Varsány között elte-
rülő birtokát máig Tury-földek néven jelölik
a térképek.

Adatgyűjtő segítségükért köszönet Mol-
nár Ágnes dunavarsányi és Becze János ma-
josházi kutatótársaknak!

Kohán József
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Szűcs Tamásné, született Kiss Mária –
Marika – Marcsi 21 éve kezdte meg
Dunavarsányban ápolónői munkáját.

Gyermekei megszületése után döntött úgy,
hogy megszerzett tudását, ismereteit, hiva-
tását lakóhelyén gyakorolja.

Felmenői és gyermekei gondozása, ápo-
lása, nevelése mellett látta el egyre bővülő
feladatait. Nem mindenkinek adatik meg, és
még kevesebben tudnak megfelelni közeli-
távoli rokonaik, baráti körük ápolási ellátásá-
nak, azonban Ő tökéletesen megoldotta ezt
is. Számára természetessé vált a non-stop fo-
lyamatos elérhetőség, rendelkezésre állás.

A háziorvosi csapatba könnyen beillesz-
kedett, nővértársaival minden problémára
találtak megoldást, kölcsönösen segítették
egymást. Folyamatos képzésekkel fejlesz-
tette szakmai ismereteit a betegek javát
szolgálva. Az orvos-nővér-beteg kapcsolat-
rendszert kifogástalanul használta, így tud-
tunk jobb ellátást biztosítani a rászorulók-
nak. Mivel oktató praxisban dolgozott,
sokaknak sikerült átadni munkamódszereit,

tapasztalatait; példá-
ját reméljük, minden
oktatásban részesült
követni fogja.

A testi bajok ke-
zelése mellett min-
dig az egész embert
gondozta, ápolta,
hite által lelki támo-
gatást is tudott adni.

Mindeközben saját betegségét is hordozva,
a feladatok mögül soha ki nem bújva dolgo-
zott – az utóbbi 8 évben már „új” veséjével.

Minden feladatát, adminisztrációját el-
végezve került kórházba, ahol a Covid-19
ellen elvesztette a küzdelmet. Emlékét őrizve
búcsúznak Tőle munkatársai.

„Én majd bekötözöm és orvoslom se-
beit, meggyógyítom őket, és megmutatom
nekik, milyen kincs az igazi béke.” (Jer33,6)

Életében a jócselekedet, a szeretet, a
szolgálat, a hit és az állhatatosság nyilván-
való volt. A család fontosságát, a munka sze-
retetét, az értékek megbecsülését szüleitől
kapta és eszerint élte az életét. Annak idején
ő is ott volt kislányként azon a biciklin,
amellyel szülei a kisvarsányi református
templomba hozták nagyvarsányi otthonuk-
ból esőben, fagyban, szélben egyaránt. 

Számára nővérnek lenni nemcsak
szakma volt, hanem sokkal több annál: hiva-
tás. Rá mindig, mindenki számíthatott, vitte
a kötést és az orvosságot, kiváltotta a re-
ceptet, ott volt a súlyosan beteg emberek

mellett, testi bajaikon segíteni próbált, de a
lelki kínokat is igyekezett a legnagyobb tü-
relemmel megoldani.

Felsorolni is nehéz, hogy mennyi saját
betegséget küzdött le. Erejét, lelki bátorsá-
gát felülről kapta. Hívő volt a szó nemes ér-
telmében, nem mézes-mázos kedves sza-
vakkal, hanem cselekedetekkel, szeretettel,
szolgálattal és állhatatossággal tett vallást
mennyei Úráról. 

Egész életében fontos volt számára a
gyülekezeti közösség. Részt vett a diakóniai
bizottság munkájában, alapító tagja volt a
Református Dunamenti Kistérségi Diakóniai
közösségnek is. 

Fáj a szívünk, hogy el kellett engednünk
Marikát, de legyen az a vigasztalásunk, hogy
Marika tudta, hova megy, hiszen erről szólt
az egész élete. Búcsúznak Tőle hittársai is.

elment
az ápoló, 
a csupaszív 
hittárs

 

APest Megyei Civil Közösségi Köz-
pont Kiss Mária 20 éves hűséges

egészségügyi szolgálatától is indít-
tatva, civil összefogás keretében
megalapítja a „Csendes Csodák” el-
nevezésű közösségi díjat. A díj első
alkalommal Kiss Mária részére posz-
tumusz kerül átadásra. A díj részlete-
iről később adunk hírt. 

menetelnek a nŐi kézisek
ADTE női kézilabda csapata az őszi,

csonka szezon után év elején pótolja
a tavaly elmaradt mérkőzéseket a me-

gyei első osztályban. Nem is akárhogy, idén
eddig kettőből két győzelemmel ostromolják
a feljutást érő és célkitűzésként megjelölt első
helyet.

Gyömrő VSK – DTE 23-32
DTE – Csömör KSK 34-22

Az ifjúsági lány csapat lassan egy éve veretlen.
Legutóbb (január 24-én) a Százhalombatta
együttesét győzték le hazai pályán 34-15
arányban, és ezzel a női ifjúsági III. osztály B
csoportjának második helyén állnak, de vesz-
tett pontok alapján az elsők, hiszen egyedüli
veretlen gárda a bajnokságban. Az ifi csapat
ezzel tavaly március 3-a óta nem talált legyő-
zőre tétmérkőzésen!
Hajrá lányok, csak így tovább!
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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.

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

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

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

Dunavarsány felnőtt labdarúgó csapata még sosem járt a
legjobb 32 együttes között a Magyar Kupában. Idén a leg-
jobb 16 közé jutás a tét az NB1-es Budafokkal szemben.

A pandémia miatti zárt kapus mérkőzést élőben közvetíti
Dunavarsány Város Önkormányzatának Facebook oldala
február 10-én, 13 órai kezdettel a Halász Lajosné utcai sport-
pályáról.

Kövesse velünk élőben a DTE történelmi mérkőzését!
Hajrá Dunavarsány, hajrá DTE!

élŐBen közvetítjük a
történelmi mérkŐzést
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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 meg-
jelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez,
szerkesztéséhez úgy, hogy azok lényegi mondanivalója ne változzon.

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

www.dunavarsany.hu;  •  facebook.com/dunavarsanyhivatalos

közérdekű teleFonszámok
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
Nővértelefon 06/70 626-2918
Gyógyszeríratás

- sms-ben 06/70 626-2918
- e-mailben nover.majoshaza@invitel.hu
- borítékban, papírra írva a rendelői levélszek-

rénybe dobva
Előjegyzés vizsgálatra, adminisztrációra
mindkét rendelőben www.booked4.us/kovatslajosdr

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 óvoda 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
DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft./Multiszint Kft.

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

Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi 
Járási Hivatal

06/24 887-440; 06/24 887-500

Közvilágítás hibabejelentés 
06/80 980-030

Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 660-0387; 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

Tájékozódjon hiteles forrásból!
A várost érintő minden lényeges információt 
megtalál Dunavarsány város honlapján:
www.dunavarsany.hu

és közösségi oldalán:
facebook.com/dunavarsanyhivatalos

Kommunikációs partnerek:
Duna Média Televízió
és Lakihegy Rádió


