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•  Zöld utat kapott 
az iskolaépítés

•  Székelykapuk 
a nagyvilágban

•  Iskola, iskola, 
ki a csoda jár oda?

•  Okos tányér, 
őskori ösztön?

•  50 boldog év Dunavarsányban

•  Szintet léphetnek 
a varsányi kézisek

A TARTALOMBÓL:

"Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, 
hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 
1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, 
hogy nem vagyunk elaggott nemzet."

(Kossuth Lajos)



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2021. március2

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1.
napjától a gépjárműadó kötelezettség-
gel kapcsolatos ügyekben az állami adó-

és vámhatóság jár el. A 2021. évtől kezdődő
időszakra járó gépjárműadót a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal (NAV) számlájára kell megfizetni
az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó
határozata alapján. A 2021 előtti időszakra vo-
natkozóan megállapított gépjárműadó köte-
lezettség esetében még az önkormányzati
adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól,

ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési
határidő esetleg 2021-re csúszik.

A törvényi változás következtében tehát
év elején a NAV minden érintettnek határoza-
tot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi
számláról. A 2022. adóévtől már csak azok
kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami
változás történt, például nőtt a személygép-
kocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó ösz-
szege csökkent.

A gépjárműadó első részletét
2021. április 15-éig, a második
részletet 2021. szeptember 15-éig
kell befizetni a 410-es adónemhez
tartozó, 10032000-01079160 szá -
mú NAV Belföldi gépjárműadó be-
vételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gép-
járműadó alóli mentességeket. A 2020. de-
cember 31-én fennálló adómentességet és

szüneteltetést a Hivatalunk adatszolgáltatása
alapján a NAV hivatalból, automatikusan
veszi figyelembe az adó kivetésénél. Jövőre
a mentességet, a szüneteltetést és az adó-
kedvezményt is a „GJADO adat- és változás-
bejelentő lap a gépjárműadó mentesség/ ked-
vezmény/ szüneteltetés igénybevételéhez”
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely
legegyszerűbben az Online Nyomtatványki-
töltő alkalmazással (ONYA) küldhető be a
NAV-hoz. A nyomtatvány papíralapon is elér-
hető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, vál-
tozott vagy megszűnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkor-
mányzatunk ügyintézőihez lehet fordulni az
ado@dunavarsany.hu levelezési címen, vagy
személyesen a 06/24 521-046-os és a 06/24
521-050-es telefonszámokon.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

GÉPJÁRMŰ aDÓVÁltOZÁs

ZÖlD Utat kaPOtt
aZ IskOlaÉPÍtÉs

Ezt Bóna Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője
jelentette be február 17-én a közösségi médiában.
Mint elmondta, Magyarország Kormánya határozattal

erősítette meg azt a tényt, hogy Dunavarsányban egy 8
tantermes általános iskola fog épülni. A fejlesztéshez szük-
séges forrásokat az idei és a jövő évi költségvetésben biz-
tosítja majd a Kormány.

MÉG kÉRHetŐ a BeVallÁsI teRVeZetek 
POstÁZÁsa

Akinek még nincs KAÜ azonosítója
(ügyfélkapu, e-személyi igazol-
vány, telefonos azonosító), és

nem is szeretne a digitalizáció útjára
lépni, az idén is kérheti a Nemzeti Adó-
és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási ter-
vezetének postázását. Ehhez nem kell
mást tennie, mint az adóazonosító jelét
és a születési dátumát tartalmazó kérel-
met SMS-ben vagy egyéb módon eljut-
tatni a NAV-hoz március 16-áig.

A NAV idén is automatikusan, külön
kérés nélkül elkészíti azok személyi jö-

vedelemdó bevallási tervezetét, akikről
munkáltatói, kifizetői adattal rendelke-
zik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa
fizetésére kötelezett magánszemély
vagy egyéni vállalkozó.

Saját adóbevallási tervezetét március
15-étől bárki megnézheti elektronikusan
a NAV honlapjáról elérhető eSZJA alol-
dalon. Akinek nincs KAÜ azonosítója,
március 16-áig többféle módon is, adó-
azonosító jele és születési dátuma meg-
adásával kérheti a tervezet postázását
a többi között:

– SMS-ben a 06/30 344-4304-es telefon-
számon (az üzenetben meg kell adni az
adóazonosító jelet és a születési dátu-
mot a következők szerint: SZJA szóköz
adóazonosítójel szóköz ééééhhnn),

– a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
– levélben,
– a NAV honlapjáról letölthető forma-

nyomtatványon (BEVTERVK),
– telefonon a 1819-es hívószámon,
– személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Akerékpárút fejlesztésé-
hez kapcsolódóan egy
új, sebességre figyel-

meztető napelemes tábla ke-
rült kihelyezésre. A sebesség-
határ betartására felhívó
közúti táblával az új kerékpá-
rút mellett, a Vörösmarty utca
- Nyár utca kereszteződése
előtt találkozhatunk.

Csak lassan a testtel!
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Az előző lapszámban leírt ígéretem szerint
február 1-jén aláírásra került Dunavarsány
idei költségvetési rendelete. A veszély-

helyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet
alapján továbbra is saját jogkörben fogadtam el
a rendeletet és az egyéb határozatokat. Tavaly
még több egyeztetést folytattunk a képviselők-
kel bizottsági üléseken, több fórumon vitatkoz-
tunk és csiszoltuk elfogadhatóvá a költségvetést,
amelyet a közös képviselő-testületi ülésen, egy-
hangúlag szavazott meg mindenki. Most csak
szűkebb körben vitathattuk meg a bevételek és
a kiadások számait, de a végleges elfogadás előtt
minden képviselő és külső bizottsági tag vélemé-
nyezhette az elkészült anyagot. Talán egy mon-
dattal összegezném az idei költségvetést: a be-
vételkiesések, a járvány okozta bizonytalanságok
ellenére biztosítottnak tűnik a város gazdálko-
dása, az ellátás és a fenntartás is reményeink sze-
rint a korábbi évek megszokott színvonala szerint
alakul majd. Szeretném megköszönni a Polgár-
mesteri Hivatal szakapparátusának, az intézmé-
nyek vezetőinek, az alpolgármestereknek és min-
den más munkatársnak a segítő munkát, amivel
hozzájárultak ahhoz, hogy Dunavarsány költség-
vetési rendelete elkészüljön, és biztonságosan
szolgálja egész évben a város működését.

Persze maradéktalanul csak abban az eset-
ben tud teljesülni minden betervezett bevételi
és kiadási összeg, ha visszaállhat a termelés min-
den ágazatban, és azzal együtt a korábbi életünk
is. Ez viszont még a február végi fertőzöttek és
elhunytak számát látva távolinak tűnik. Az a
tény, hogy már többféle vakcinával is be tudják
oltani az embereket, bizakodásra adhat okot.
Úgy gondolom, hogy semmi mással nem csök-
kenthető a megbetegedések száma, csakis kizá-
rólag a vírus ellen beadott védőoltással. Minden-
kit biztatok, hogy regisztráljon az oltásra a
vakcinainfo.gov.hu oldalon. 

Örömmel értesültünk arról, hogy megjelent
az a kormányhatározat, melyben a Kormány
egyetértett a dunavarsányi új, 8 osztályos iskola
építésének előkészítésével; a megvalósíthatósági
tanulmánytervében szereplő műszaki tartalmat
a Kormány elfogadta. Az előkészítés és megva-
lósítás szakaszára rövidesen egy háromoldalú
(Önkormányzat-Tankerület-BMSK Zrt.) együtt-
működési megállapodás kerül aláírásra, amely
tartalmazná a résztvevők feladatait, jogköreit a
végrehajtás során. 

„A jól elrendelt munka minden gyarapodás
talpköve” - mondta Széchenyi István, és az új is-
kola városunkban történő felépítése minden
szempontból megfelel ennek az örökérvényű
gondolatnak. Ha holnap megépülne, már akkor
is késő lenne, mert olyan nagy szükség van az
iskola bővítésére. Folyamatosan gyarapodik a
város, egyre több gyermek születik, és gyorsan
telnek be a gyerekeket foglalkoztató intézmé-

nyek. A múlt évben átadott új óvodai csoport-
szobákban lassan maximális létszámú óvodás
lesz. Az építkezés végén nem csak új osztályter-
meket kapunk, hanem felépül a Kormány segít-
ségével egy „C” típusú tornacsarnok is, amely
rendezvényeknek is helyet adhat majd. 

Sajnos a farsang csendesen, észrevétlenül
telt el, nem voltak mulatságok, elmaradt a híres
Banyabál, és a telet sem temették az idén a
Busók. A tavasz pedig mindezek ellenére már a

kertek alatt jár. Nagyon várom és remélem, hogy
megújulást, egészséget, derűt, életkedvet hoz
mindenki számára. Még nem tudni, hogy a már-
cius 15-i nemzeti ünnepünkön milyen módon tu-
dunk megemlékezni az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hőseiről, de annyi biztos, hogy
elhelyezzük koszorúinkat a szokásos emlékhe-
lyeken.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

keDVes DUnaVaRsÁnYI lakOsOk!

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

Lapzártánkig meghozott polgármesteri döntések
A polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló kormányrendelet alapján
– megállapította az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletei után az adósságszolgálat-
ból eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve az
önkormányzat fedezetként figyelembe vehető
saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó,
idegenforgalmi adó) következő három évben
várható összegét;
– elfogadta a Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2021. évi költségvetését 370.324.300
Ft bevételi és 370.324.300 Ft kiadási főösszeg-
gel, és az önkormányzat költségvetésébe beé-
pítette azt;
– a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által
megküldött Dunavarsány Város közigazgatási
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító
álltalános iskolai körzettel egyetértett, és a ki-
alakított véleményéről tájékoztatta a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központot;
– elfogadta a 2021. évi közbeszerzési tervet;
– Dunavarsány Város Önkormányzatának Köz-
beszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezte,
és 2021. február 12-ei hatálybalépéssel Dunavar-
sány Város Önkormányzatának új közbeszerzési
szabályzatát megalkotta;
– elfogadta a Dunavarsány-IV ivóvíz hálózat és
a Dunavarsány-SZV szennyvíz hálózat 2020-
2034. évi, illetve 2021-2035. évi gördülő terv fel-
újítási és pótlási tervfejezetének módosításait,
és a döntéseket a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. részére megküldte;
– a "Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZ-
TES_2019/5 kódszámú „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésének támogatása Pest megyében”
tárgyú beruházás közbeszerzési szaktanácsa-
dása tárgyú beszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapította meg: a KPG Consult
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes;
az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. ajánlata
érvényes; a K és P Közbeszerzési és Projectme-
nedzsmenti Tanácsadó Kft. ajánlata érvényes.
Az eljárás eredményes volt; az eljárás nyertese

a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A
szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fede-
zetet bruttó 4.572.000 forint összegben a 2021.
évi költségvetés terhére biztosította;
– a 061/11 hrsz-ú külterületi kivett út megneve-
zésű utat Ménes utcának nevezte el;
– támogatta a záradékolt változási vázrajz alap-
ján kialakuló Dunavarsány, 970/1 hrsz-ú, kivett
országos közút ingatlan térítésmentes Magyar
Állam tulajdonába és Magyar Közút Nonprofit
Zrt. vagyonkezelésébe adását azzal a feltétellel,
hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő át-
vezetés a vagyonkezelő feladata;
– elfogadta a Dunavarsány-2000 Kft. tulajdo-
nában lévő, térítésmentesen felajánlott ivóvíz-
ellátó és szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonba
vételét a közművagyon-értékelési szakvéle-
ményben meghatározott tartalommal;
– elfogadta a Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány 2020. évben végzett tevékenységére
vonatkozó szakmai beszámolót;
– elfogadta a Dunavarsány Város Önkormány-
zat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2020.
évben végzett tevékenységére vonatkozó szak-
mai beszámolót;
– elfogadta a Dunavarsány Város Önkormány-
zat Weöres Sándor Óvoda 2019/2020. nevelési
évben végzett tevékenységére vonatkozó szak-
mai beszámolót;
– a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvodában a 2021. augusztus 31-ig a 3.
életévüket betöltő gyermekek óvodába történő
felvételének időszakaként a 2021. május 3-7.
közötti napokat határozta meg;
– a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres
Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a
2021/2022-es nevelési évben hétfőtől péntekig
6.30-17.30-ig, az éves nyitva tartási időt pedig
2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig
határozta meg oly módon, hogy az óvodave-
zető által előre meghatározott rend szerint az
óvoda valamely épülete a nyári időszakban is
nyitva tart.
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sZÉkelYkaPUk a naGYVIlÁGBan
Városunk is csatlakozik a szentendrei Skanzen felhívásához,

amelynek keretében a most készülő Erdély épületegyüttes ál-
landó kiállításához gyűjtenek székelykapukhoz fűződő fotókat

és személyes történeteket egy nagy, globális térképen való megje-
lenítéshez. A kiállítás továbbá kiterjed azokra a lakásdíszekre vagy
egyéb tárgyakra – makett, hűtőmágnes stb. –, amelyeken otthonunk
díszeként székelykapu is látható. Ha Önnek van régi építésű, vagy
akár a közelmúltban épült székelykapuja, illetve otthonának szé-
kelykaput ábrázoló dísze, lépjen velünk kapcsolatba! Ehhez kérjük,
hogy az alábbiakat küldje meg emailben:

I. Székelykapu esetén 
1. A címet, ahol a székelykapu található: település, utca, házszám. 

(A kiállításban csak a településnév szerepel, a pontos címet a nyil-
vántartásba vételhez kérjük.)

2. Ki és mikor készíttette a székelykaput? (Ha ismert.)
3. Mit tud a készítés körülményeiről?
4. Mit jelent az Ön számára ez a székelykapu?
5. Miért ilyen kaput állíttatott Ön vagy a korábbi tulajdonos?

6. Milyen motívumok láthatók a székelykapun?
7. Miért ezeket választotta?
8. Kérjük, írja meg a székelykapun olvasható szöveget.
9. Miért ezt a feliratot választotta?
10. Kérjük, mellékeljen fotókat is az e-mailhez! Amennyiben a fotó el-

készítéséhez segítségre van szüksége, kérem, jelezze. 
11. Az Ön neve és elérhetősége.

II. Lakásdísz esetén:
1. Ki és mikor készítette a tárgyat? (Ha ismert.) 
2. Mit tud a készítés körülményeiről?
3. Mit jelent az Ön számára ez a tárgy?
4. Maga vásárolta vagy ajándékba kapta, esetleg megörökölte valaki-

től? Ha igen, kitől, honnan stb.?
5. Az Ön neve és elérhetősége.
Felmerülő kérdéseket, illetve a beküldéseket erre az e-mail
címre várjuk: drcsobolyoeszter@gmail.com

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság megbízásából: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök

Kazatsay Szilvia január elsejétől vezeti a
Weöres Sándor Óvodát Dunavarsányban.
Óvodavezetői kinevezése előtt a sziget-

halmi Négyszínvirág Óvodában dolgozott
óvoda- és fejlesztőpedagógusként. Szívügye a
„Zöld Ovi”, a környezeti nevelés. Dunavarsány-
ban erre nagyon jó lehetőség nyílik, mivel – el-
mondása szerint – az intézmény egészségnevelő
programja kiváló alapja lehet a „zöld” szemléletű
környezeti nevelésnek. A meglévő programokat
szeretné kiegészíteni újakkal, illetve még színe-
sebbé tenné a környezeti oktatást.

Az intézményvezető kiemelten fontosnak
tartja a gyermekek fejlesztését, melynek lénye-
ges eleme a mozgásfejlesztés, amire ráépül a lo-
gopédia és az egyéb kognitív, értelmi fejlesztés.
Ezek elvégzésére a megfelelő szakemberekkel
már meg is kötötte a szerződést az intézmény-
vezető, így köztük logopédussal, gyógypedagó-
gussal, fejlesztőpedagógussal és mozgásfejlesz-
tővel, hogy az előírtak szerint minden gyermek
megkaphassa a neki előírt képzéseket. Nagy se-
gítséget jelent az intézmény számára ennek
megszervezésében a támogató fenntartó, Du-
navarsány Város Önkormányzata.

Szilvia örömmel számolt be arról, hogy a
csoportokban magas szintű szakmai munka
folyik, amit a jól képzett óvodapedagógusok
és a pedagógiai munkát segítő munkatársak
együttműködve végeznek.

Fontosnak tartja továbbá tudatosítani
mindenkiben, hogy az iskolára való felkészítés
már az óvodába lépés első napján elkezdődik,

aminek sikerességéért mindent meg is tesz-
nek az intézményben dolgozók. 

Komoly kihívás elé állítja ugyanakkor a
szakembergárdát és az intézményt a lakos-
ságszám gyors növekedése a városban. A ta-
valyi évben megvalósult óvodabővítés egye-
lőre megoldja ezt a kérdést, de a születésszám
további növekedése idővel újabb kihívások elé
állíthatja a fenntartó önkormányzatot.

Óvodavezető asszony a szülőket is sze-
retné jobban bevonni az óvoda életébe azáltal,
hogy amint az egészségügyi helyzet lehetővé
teszi, nyílt napok és egyéb programok szerve-
zésével nagyobb bepillantást enged az intéz-
mény mindennapjaiba.

Az óvodai beiratás idén május 3-ától 7-éig
lesz – ha ezt az aktuális járványügyi helyzet
lehetővé teszi – a szülők időpontot tudnak
majd kérni az óvoda telefonszámán. Nagyon
fontos tudni, hogy a férőhelyek a dunavarsá-
nyi óvodások számára vannak fenntartva, így
csak őket tudják fogadni.

„Szeretettel várjuk az óvodánkba érkező
dunavarsányi gyermekeket, bízva abban,
hogy minél több, élményben gazdag prog-
rammal tudunk a jövőben hozzájárulni a gyer-
mekek, családok mindennapjaihoz” – zárta
gondolatait Kazatsay Szilvia, akinek ezúton is
sok sikert és jó egészséget kívánunk a mun-
kájához.

ZÖlDeBB neVelÉst, MÉG tÖBB feJlesZtÉst!
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Egyértelműen állíthatjuk, a sakkot szerető
gyerekek sokasága. S miért? Mert a Du-
navarsányi Árpád Fejedelem Általános

Iskolában 2017 őszén elindult a Sakkpalota ké-
pességfejlesztő program.

„A történelem egyik legősibb játéka – a
jövő oktatási eszköze.” S valóban a sakk az
egyik leghatékonyabb képességfejlesztő esz-
köz. Több évezredes múltra visszatekintő táb-
lajáték, mely sport, játék, tudomány, művészet
és néhány éve már oktatási eszköz is.

2014 tavaszán az egyik tévécsatorna be-
szélgetős műsorának vendége volt világhírű
sakkozónk, Polgár Judit, aki megszakítás nél-
kül 25 évig vezette a női világranglistát.

Mivel nagy tisztelője vagyok e rendkívüli
sportembernek, kíváncsivá tett, miről is foly-
hat a beszélgetés, mi az, amit megtudhatok
a sakk utáni életéről. Néhány mondat
után kiderült, számára a sakk után is
a sakk létezik, csak egy kicsit más-
képp. Beszélt rendkívüli gyer-
mekkoráról, neveltetéséről.
Édesapjáról, Polgár Lász-
lóról, aki lányain ke-
resztül bizonyította
be az általa kidolgo-
zott pedagógiai
módszer hatékony-
ságát. E szerint a nevelés
elsőbbségét hangsúlyozva, a
sakkban elért sikerek más területek
eredményességét is magukkal hozzák. 

Polgár Judit a profi sakkélet után egy új célt
tűzött ki maga elé. Egy olyan oktatási program
megalkotását, mely a sakkra épül. A Sakkpalota
program a sakkot, mint az oktatás eszközét
hozza be az iskolákba. A sakk szabályrendszere

kerül be a nevelés-oktatás folyamatába az első
négy évfolyamon. A pedagógusoknak kizárólag
a játék szabályait kell ismerniük.

2015 májusában nyílt lehetőségem a ké-
pességfejlesztő sakk általános iskolai tantár-
gyakban alkalmazható módszereinek megis-
merésére, míg kollégáim számára az ezt
követő években. Már a továbbképzésen vilá-
gossá vált, hogy a képességfejlesztő sakk
nem a heti egy Sakkpalota órától lesz iga zán
hatékony, hanem attól, hogy szinte minden

tanórán megjelenik a sakk szimbólumrend-
szere: a bábok, ezek értékei, a hozzájuk köt-
hető szabályok, történetek… A program fel-
építése biztosítja az emocionális kötődés
kialakulását a gyerekek és a sakkvilág szereplői
között. A bábok, a sakktábla, a Sakkpalota
motivációs hatása vitathatatlan. A gyerekek
mennyivel szívesebben számolnak „sakkosan”,
a bábok segítségével:
(5 + 3 + 1 = 9). Milyen szórakoztató a saját ké-
szítésű sakktáblán, a csatamezőn „nyarga-
lászni” fel, le, átlósan; elfoglalni a centrum egy-
egy mezőjét a pici gyaloggal egyetlen lépéssel.
A gyerekek megtanulják, életbe vágó két fejjel
gondolkodni annak érdekében, hogy megvéd-
jék Keresztes és Kiril Királyt.

Az elmúlt években lehetőségem nyílt ki-
tárni tantermem ajtaját a módszer iránt ér-
deklődők számára. 2017-ben iskolánk elnyerte
az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisz-
telő címet, így a 2017-es Őszi Pedagógiai
Napok egyik szakmai rendezvényeként bemu-
tatóórát tarthattam: Képesség- és készség-
fejlesztés, Sakkpalota órán, a 3. évfolyamon,
Polgár Judit Sakkpalota képesség-fejlesztő ok-
tatási programja alapján. Ezt követően 2019
őszén az ERASMUS+ program keretében, az
akkori 4.b osztályosokkal fogadtuk külföldi

vendégeinket és kollégáimat.
Intézményünkben e tanévtől

már minden alsó tagozatos osz-
tályban jelen van a Sakkpalota

program, olyan módszertani
eszközt adva a kezünkbe,

amellyel minden gyermek
számára könnyebbé, szí-
nesebbé tehetjük a tanu-
lás folyamatát a gondolko-
dás- és kreativitásfejlesztés
által. 

Ézsiás Erika
igazgatóhelyettes

„ISKOLA, ISKOLA, KI A
CSODA JÁR ODA?”

+ + +
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Érdemes a gyökerektől indulni! Boros-
Major Gréta pszichológus szerint étvágyunk
az ősembertől származik; amikor a horda túl
volt a sikeres közös vadászaton, ünnepi lako-
mát – zabálást – rendeztek, mert elvük az
volt: amit ma megehetsz, ne halaszd holnapra.
Ma is ezt csináljuk, mert a tudattalanunk ezt
követeli tőlünk, csakhogy most már bősége-
sen jut ennivaló nemcsak az ünnepekre, de a
hétköznapokra is! Nehéz megtagadni ma-
gunktól az ételt, hiszen az ösztöneink ellené-
ben való lenne, és érzelmi értéke is van; ezért
is bukik meg a fogyókúrák 95%-a. Íme egy ér-
dekes kísérlet arról, hogy mennyire a tudatunk
határozza meg az étvágyunkat. A kísérleti ala-
nyok kaptak egy-egy félliteres tányérnyi para-
dicsomlevest, aminek elfogyasztása után az
derült ki, hogy átlagban 4,5 deci után laktak
jól az emberek. De mi történt, amikor a tányér
alján láthatatlanul elhelyezett csövön keresztül
folyamatosan levest pumpáltak a tányérba?
Az, hogy volt, aki még közel 2 liter leves után
is éhesnek érezte magát, mondván, hogy is
lakhatott volna jól, amikor még van a tányér-
jában?!

Ennek alapján jó önszuggesztiós trükk
lehet, hogy kisebb tányérból eszünk – mert
úgy tűnik, hogy az dúsan meg van rakva annyi
étellel, amennyi egy nagy tányéron elveszne.

És még két tanács: figyeljünk oda az élel-
miszergyártók reklámjaira – ne csak fél füllel,
de tudatosan értékeljük azokat! Ne legyen
döntő érv a vásárlásainknál, ha egy olyan
celeb reklámoz valamit, akit kedvelünk, akivel
azonosulni szeretnénk! No és kerüljük a meg-
szokásból való vásárlást, ha tehetjük.

Kanizsárné Vaskó Nikolett dietetikusnak
nincs könnyű dolga, hiszen a magyar konyha
nem a legkönnyebb, de szerinte lehet egészsé-
gesebben, kevésbé zsírosan, több zöldséggel
is főzni! És ami a legfontosabb: a változatosság,
az, hogy ne monokultúrásan együnk. Semmiről
sem kell lemondani, és lehet bűnözni is – be-
csúszhat egy-egy krémes itt-ott –, de ne váljon
tendenciává!

A hazai táplálkozási ajánlás, az „OKOSTÁ-
NYÉR” megmondja, hogy miből, mennyit ér-
demes fogyasztani, hogy mennyi zöldséget,
gyümölcsöt, húsfélét, tejterméket stb. együnk,
például naponta egyszer-kétszer gyümölcsöt,
kétszer-háromszor zöldséget (bármilyen for-

mában) érdemes fogyasztani, és az se baj, ha
azok minél „színesebbek”, mert bizony az is
számít. Legyen minden főétkezésben némi ál-
lati termék, fogyasszunk teljes értékű gaboná-
kat, és olyasmit, ami hazánkban nem lelhető
fel, például tengeri halat. Étrendkiegészítők
persze még egy kiegyensúlyozott táplálkozás
mellett is szükségesnek bizonyulhatnak, mert
például Magyarország szelén- és jódhiányos,
de Q10-hez és D-vitaminhoz sem jutunk meg-
felelő mennyiségben.

Ne fogyókúrázzunk, inkább váltsunk
életmódot – egyénfüggő, hogy kinek mi a
megfelelő és élhető, de ebben segíthet a die -
tetikus.

Három alapétele van mainapság a magyar
embernek; a kenyér, a hús és a pizza. Mi, duna-
varsányiak ebből a szempontból szerencsések
vagyunk, mert kiváló szolgáltatóink vannak.

Pékségből nemrég még két igazi helyi ér-
tékkel rendelkeztünk, de Bakos András nyug-
díjba menetelével és Orbán Róbert halálával
félő volt, hogy semmink sem marad. Szeren-
csére Orbán Róbert – és persze az alapító
édesapa, János – örökét átvették, és az egy-
kori Bakos-pékségben tovább folyik a kiváló
minőségű Robi-termékek gyúrása-sütése, az
eredeti receptek szerint. Zsákai Zsuzsa ügyve-
zető úgy gondolja, egy pékárunál fontos, hogy
adalékmentesen készül-e, avagy „puffasztják”,
egyéb módon kezelik a termékeket. A hatal-
mas, vonzó látványt nyújtó péksüti nem biz-

tos, hogy az igazi… A másik kulcs az alap-
anyag; jó kovászos kenyeret csak jó lisztből
lehet csinálni. Lehet spórolni, de az biztos,
hogy a százforintos sütemény belbecse nem
vetekedhet a külcsínével.

Beszéljünk kicsit a húsról is, Dunavarsány
kiváló hentesfamíliájával, Liptaiékkal! Az üzlet
1992 óta működik, 1996-tól kezdve pedig
saját, házias ízekkel készítenek disznósajtot,
hurka-kolbászt, tepertőt, zsírt, pörcöt és füs-
tölt kolbászt is. Az igazi családi vállalkozás –
a családfő, Liptai Sándor lánya, két veje és két
unokája dolgozik a boltban, illetve a patika-
tisztaságú feldolgozóban – elve, hogy csak

hazai terméket, húst vásárol, és ad el vagy dol-
goz fel, amit ismerős vágóhídról szerez be,
amiről tudja, hogy olyan őstermelőtől jut oda
a sertés, a marha, a csirke, ahol azt az állatot
jó takarmányon tartották. Liptaiékhoz nem
kerül például négy hónap alatt felpuffasztott,
vizenyős, színtelen broiler csirke, se más „tö-
megtermelt” jószág. Mert jó, egészséges ételt
csak jó húsból lehet készíteni.

Dunavarsány prominens éttermének és
pizzériájának főnökének, Prágai Lórándnak is
összecsengenek a gondolatai a fentiekkel. „A
jó étel egyik titka a jó alapanyag. Törekszem
arra, hogy ne tömegcikket vásároljak, hanem
hozzám hasonló, kisebb, helyi magyar cégeket
részesítek előnyben. Ezzel őket is támogatom,
másrészt ellenőrizhető, jó minőségű élelmisze-
rekhez jutok. Persze kell egy-két jó szakács
meg recept is, és így lehet megfizethető áron
finom, kiadós ételeket készíteni.”

Jó étvágyat mindenkinek!

OkOs tÁnYÉR, ŐskORI ÖsZtÖn?

A riport teljes egészében meghallgatható a Lakihegy Rádió weboldalán – www.lakihegyradio.hu  –
a Hangos Archívumra kattintva, az Itt élünk című műsorban.

Mit és miért eszünk, tudatosan rakjuk-e meg a tányérunkat? Egészségünk egyik
alappillére az étkezés, de vajon mennyire stabil ez a tartóoszlop? Dunavarsá-
nyi szakértőkkel beszélgetett a témáról Veresegyházi Béla.

A Liptai-família három generációja: Zsuzsa, Sándor és Máté



Vészi József
(1858-1940) 

Költő, író, műfordító,
a Budapesti Napló és
a Pester Lloyd fő-
szerkesztője, Ady fel-
fedezője. Kerületi és
parlamenti képvi-

selő. ,,Párbajhős", 7 párbajt vívott politikai és saj-
tóetikai ügyek miatt...

DUnaVaRsÁnY RÉGI BIRtOkOsaI
II. RÉSZ

Anagyvarsányi kúria fénykora az az idő-
szak (1903-1920), amikor Vészi József
főszerkesztő töltötte itt családjával a

nyarakat. Olyan hírességek jöttek ide akkori-
ban, mint Ady Endre és Molnár Ferenc. Ady
több művét is itt írta, Molnár pedig főnöke lá-
nyát, Margitot vette feleségül. Vészi nevét ma
utcanév, Ady emlékét pedig emlékoszlop őrzi
Nagyvarsányon. Egy családi tragédia, orvos fia
halála miatt Vészi 1920-ban eladta nyaralóját. 

Báró Born Frigyes birtokos és bányatulaj-
donos vette meg a néplányok rendjébe lé-
pett Stefánia leányának és társnőinek. A
néplányok tanítottak a helyi iskolában, hit-
életi és ápolási feladatokat láttak el, s gaz-
dálkodtak is a birtokon. A kúriában kápolnát
alakítottak ki, hogy misézni lehessen. 1931-
ig voltak itt. Stefánia 1936-ban férjhez ment
Firnigl Mártonhoz, gyermekei születtek. A há-
borúban megsérült kúriát a ,,fényes szellők"
ifjai lerombolták, a területet államosították,
és 1949-ben a Rákosi Tszcs, majd később a
Petőfi Mgtsz tulajdona lett...

A kisvarsányi nyári lak és birtok Tury
Sámuel halála után Okolicsányi György, majd
az ő elhunyta után, 1902-ben a fia, Okolicsányi
László tulajdonába került. Okolicsányi László
sokat harcolt azért, hogy Dunavarsány régi
vasútállomását kibővítsék, és egy kitérővá-
gány építésével a gyors- és teherforgalom fo-
gadására is alkalmassá tegyék 1912-ben. A föl-
deket később fölparcellázva eladták, az épület
pedig a Kancsár családé lett.

Jeles személyiség volt Kisvarsány akkori
életében Gráner Sándor erzsébetfalvai ház- és
földbirtokos, aki telket és pénzt ajánlott fel
1899-ben egy majdani templom és iskola fel-
építésére. Hálából a Dunavarsányi Telep Egye-
sület tiszteletbeli elnökévé választották.

Hein János országos hírű tájkertész 1900-
ban létesített 40 holdnyi dísznövénykertésze-
tet a mai Vörösmarty utcától délre fekvő te-
rületen. Szerepe volt a település arculatának
tervezésében is. Barátok voltak Vészivel.

Házát és földjeit, továbbá a hajdani Nuo-
fer vendéglőt Ujhelyi Antal vásárolta meg

1920-ban. Sokat tett településünk gazdasági
és kulturális fejlődéséért. 1936-ban Kisvarsány
képviselője volt a taksonyi testületben.

Kobialka Andor szintén 40 holdnyi föld
birtokosa lett 1919-ben. Ő adományozta a fa-
lunak a mai Hősök terét. Hajdani háza, az Is-
kola u. 66-os számú ma is áll.

Koskai András 60 holdjával és cséplőgé-
pével szintén a falu legmódosabbjai közé tar-
tozott. A temető területe az ő adománya. Az
öregek máig Koskai-dombként emlegetik.

Hatvany-Deutsch Károly cukorgyárat és
munkástelepet akart Kisvarsányon építeni, de
ez nem valósult meg.

Bár csak bérlő volt, említést érdemel
Marsovszky Mariska is, aki itt termesztett
dinnyéivel ezüstérmet nyert 1904-ben a düs-
seldorfi mezőgazdasági kiállításon.

Az adatgyűjtésben nyújtott segítségéért
köszönettel tartozom Becze János majosházi
helytörténésznek!

Kohán József
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Br. Born Stefánia
/Firnigl Mártonné/
(1899-1974) 

Rangjáért, mély val-
lásosságáért nagy
árat fizetett: 1952-
ben kitelepítették 
a Hortobágyra. Ké-

sőbb mehetett a fiához Angliába, de szíve haza-
húzta, magyar földben akart nyugodni...

Br. Born Frigyes 
és leszármazot-
tainak Ferenc
Józseftől 1880-
ban kapott ne-
mesi címere.

Okolicsányi László
(1863-1946) 

Ügyvéd, országgyű-
lési képviselő, az or-
szággyűlés jegyzője.
1907-ben Ipolyi Kel-
ler Istvánnal együtt
Kossuth Ferenc mi-

niszternél kérvényezik Dunavarsány vasútállomá-
sának bővítését.

Hein János 
(1866-1935) 

Hamburgi születésű
kertépítő mérnök,
1891-ben jött Ma-
gyarországra. Az
1900-as párizsi világ-
kiállításon aranyér-

met nyert terveivel. Ekkoriban létesíthette dunavar-
sányi mintakertészetét is. Pilisszántón hunyt el.

Ujhelyi Antal
(1874-1939)

Tiszaújhelyen szüle-
tett, 22 évesen már
körjegyző volt. Ki-
vándorolt az USA-
ba, ahol bankárságig
vitte. 1920-ban jött

Dunavarsányba. Adakozó, jólelkű, bohém ember
volt. Mire meghalt, elszegényedett...

Az V. Istvántól
n e m e s s é ge t
nyert Ugocsa
megyei tiszauj-
helyi Ujhelyiek
ősi címere.

Kobialka Andor
(1873-1952)

Újvidékről jött 1919-
ben Dunavarsányba.
Községi elöljáró a
taksonyi testületben,
a Hangya igazgató-
sági tagja, a Dalkör

elnöke, a Református Presbitérium tagja. Az első
autó az övé volt a faluban.

Gráner Sándor 
(1855-1926) 

Pesterzsébeti ház- és
földbirtokos, kerületi
képviselő. Dunavar-
sányban jelentős
földterületet vásá-
rolt, melyet fölpar-

celláztatott és eladott. Mindkét településen sokat
áldozott vallási és kulturális célokra. 
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„A hosszú házasság titka egy jó feleség!” – ez
Márton bácsi receptje. Egyszerűnek tűnik…
Azért van más is, például a közös érdeklődés;
ő hentesnek tanult, Piroska néni élelmiszeri-
pari iskolába járt. No és a tánc; először egy
bálban találkoztak, ahol Márton rögtön
táncba vitte Piroskát – később ebből egy
életre szóló szerelem lett, majd született egy
fiú- és egy lánygyermek, és három, immáron
ifjú felnőtt unoka.

„Amire figyeljetek: tolerancia, türelem, és a
feladatok megosztása, egymás segítése” – ez
pedig Piroska néni tanácsa a fiatal pároknak.

„Ágikám, ne bolondozz már!” – ez volt a leg-
durvább mondat, amit Nagy Béla valaha is
mondott feleségének, született Solti Ágnes-
nek. „Soha egy rossz szó nem hangzott el
köztünk, mindent meg tudtunk beszélni, ér-
telmesen, jó szándékkal, szeretettel.”

Érdekes, de ők is a tánc révén ismerkedtek
meg, néptáncosokként. Ez később is komoly
szerepet játszott életükben, mint ahogy az
ének, a dal is – Ágnes a Molissima, Béla bácsi
a Kantátika oszlopos tagja volt hosszú éveken
át. E hagyományt, a „muzikalitást” egyébként
lányuk, fiuk, unokáik is követték, örökölték.

„Fontos, hogy szeresd általában az embereket
ahhoz, hogy a párodat szeresd. Béla mentő-,
majd kórházi ápolóként, én pedig az iskolában
tanárnőként dolgoztam. Szerettük a munkán-
kat, az embereket, a gyerekeket. Csak így
lehet dolgozni és élni.” – mondta Ági néni.

Úgy tűnik, a hosszú és boldog, varsányi házas-
ságnak két titka van: egyrészt a tánc szere-
tete, másrészt, hogy a művelődési házban kell
a lagzit tartani.

Olvasóinknak, látogatóinknak köszönjük, hogy
velünk tartottak a vízkereszttől hamvazószer-
dáig futó, „Vigyázz, kész, ESKÜVŐ” projek-
tünkben, amelynek anyagait a továbbiakban
is megtalálják a művelődési ház Facebook ol-
dalán.

1971 májusában két párt eskettek, és két lagzi zajlott a mű-
velődési házban egy hét különbséggel. Mindkét pár
május 15-én szerette volna tartani a lakodalmát, de Solti

Ágnes és Nagy Béla megelőzte Tóth Piroskát és Lukács Mártont. Nem csak ez
a közös bennük; mindkét házaspár boldogan él azóta is Dunavarsányban. 
A művelődési ház nevében köszöntöttük őket egy csokor virággal, egy üveg
borral és könyvvel, további sok boldog, együtt eltöltött évet kívánva nekik.

ÖTVEN BOLDOG ÉV 
DUNAVARSÁNYBAN
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Reméljük, nyáron már újra lesz-
nek esküvők Varsányban, kor-
látok, félelmek nélkül. Addig is

lássuk, miként zajlott egy igazi falusi
lagzi mifelénk, 1955-ben – hátha az
utódok tudnak egy-két dolgot hasz-
nosítani eleink módszereiből.

Sokan ismerik Bodzsár Etát,
2020-as szüreti bírónénkat. A tör-
zsökös dunavarsányi hölggyel be-
szélgetve egyszer szóba került,
hogy a lagziját 1975-ben a nagy-
anyai házban, az Iskola utca 12.
alatt („Németh-házként” ismerik
az öregek) tartották 1977-ben.
„De nem ez volt az első lagzi ott”
– mondja Etelka. „Szüleim is ott

ülték meg a lakodalmukat.” Ami pediglen így zajlott
az 1955-ös esztendő november hónapjának ötödik (és ha-
todik) napján.

Az esküvő a Tanácsházán volt, Kelemen Gábor anya-
könyvvezető adta össze Rakó Etelkát és Bodzsár Józsefet,
délelőtt 10 órakor. Délután háromkor eskette az ifjú párt
Vági László atya a katolikus templomban – no de ne sza-
ladjunk előre, addig még rengeteg minden történt!

Mivel akkoriban még ismeretlen fogalom volt az eskü-
vőszervező és az étel-kiszállítás, a háznál sütöttek-főztek.
Egy hasonló, körülbelül 120 fős lagzihoz egy héttel az
esemény előtt neki kellett látni a szakácskodásnak, még-

pedig kinevezett főnökök irányítása alatt.
A Bodzsár-lagzi

főzőmestere Tomek
Jánosné volt, akinek keze alatt jó 50 baromfi hullott
el és pirult meg azon a héten, és a férfiak által pénteken levágott disz-
nót is ő készítette el. A sütőasszony, Böcsödi Istvánné szintén ideje-

korán nekilátott a sü-
teményeknek.

Kellett is a bősé-
ges ellátás, hiszen
nem csak egy esté-
ről-éjszakáról volt itt
szó! Szombat dél-
után kezdődött a
mulatság, és vasár-
nap hajnalban csak
azért tértek meg
otthonukba a ven-
dégek, hogy némi
erőt gyűjtsenek,
de vasárnap dél-
ben már újra ott ültek a lagziban,
és emelgették a kanalat és a poharat a szájukhoz. Sőt, nem csak ők! 

Akkoriban az volt a szo-
kás, hogy az ifjú párnak az ablakkal szemben kellett ülnie,
hogy a járókelők is láthassák őket. Ha aztán beköszönt valaki
az utcáról, akkor az ifjú ara süteménnyel, más finom falatok-
kal kínálta, a férj pedig pálinkával, borral. Jó néhány kilomé-
tert megtettek hát azon a hétvégén a fiatalok az asztaltól a
kapuig és vissza, és az 50 csirkéből sem sok maradt hétfőre.

Ejtsünk néhány szót a részletekről is. Etelka menyasszonyi
ruháját a keresztanyja, Dunavarsány első varrónője, Proksa
Józsefné készítette (az egyik násznagy egyébként férje, Proksa
József, a bognár volt) – ez a ruha ma a falumúzeumban látható.
Az esküvőn és a lagziban a fényképész Könözsi Laci bácsi volt.
A lagziban varsányi zenekar húzta a talpalávalót, Garamvölgyi
András vezetésével.

Azért egy ilyen kétnapos lagzit mi is kipróbálnánk…

Lagzi 1955-benLagzi 1955-ben
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MINDEN NAPRA EGY IGE

Nagyböjt a hamvazószerdától nagyszombat estig tartó időszak, amikor
Urunk kereszthalálának és feltámadásának ünnepére készülünk. Ke-
resztségünkre emlékezve bűnbánatot tartunk, hogy méltóképpen ün-

nepeljük majd a húsvéti misztériumot. Önmegtartóztatással, böjttel, imával,
gyónással és a jótettek gyakorlásával felkészülünk a nagy Titok befogadására. 

Hamvazószerdán hamuval hint meg az Egyház bűnbánat tartására szólítva.
A böjti napokon lemondással önmegtartóztatást gyakorlunk. A kezdő napon

és nagypénteken szigorúan böjtölünk. Péntekenként keresztutat végezve át-
elmélkedjük Jézus szenvedéstörténetét. Bűnbánatot tartunk és kérjük Isten
megbocsájtó irgalmát. A nagyheti szertartásokon átéljük a megváltás miszté-
riumának nagyságát. Minden nap olvassuk a Szentírás üzenetét és imádkozunk
a ránkbízottakért. Szeretetben éljük napjainkat a jóra törekedve.
Legyen számunkra a nagyböjt a jobbá válás lehetőségének szent ideje!

Dunavarsányi Katolikus Egyház

„ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR: 
A JÓ PÁSZTOR ÉLETÉT ADJA A JUHOKÉRT.”

(Olvasandó János 10,1-21)
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a
neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában bizton-
ságban van a neved.” Egy négyéves kisgyermek
tömör összefoglalója, hogy mi a szeretet. Ugye
néha milyen egyszerűen és bölcsen látják a komoly
dolgok lényegét? Bizonyára mindannyiunknak
eszünkbe jutnak különböző történetek, hogy akár
bennünket ki, milyen néven szólít, vagy éppen mi,
szűkebb/tágabb körünkben hogyan becézzük sze-
retteinket, ismerőseink. Mögöttünk tudjuk a Házas-
ság Hetét, lehet, hogy sokan kuncognak, kacsinta-
nak össze társukkal, hogy egy-egy komolyabb vagy
gyengébb szelű „vihar” után hangszínük megvál-
tozásával, a kedveskedő megszólításaik milyen
hamar átváltanak az anyakönyvezett nevükre. Em-
beri kapcsolatainkban, környezetünkben minden
változik, van azonban egy örök hely, ahol még a
megszólításunk is örök.

A mi Urunk Jézus Krisztus, a jó Pásztor név sze-
rint szólít és hív bennünket. Nála a legnagyobb sze-
retetben, biztonságban van nemcsak a nevünk,

hanem mi magunk is. A jó Pásztor ismeri az övéit, a
Maga juhait nevükön szólítja. Az igazi pásztor annyira
ismeri a saját juhait, hogy ki tudja választani egyetlen
báránykáját ezer idegen közül is. Jézus név szerint
bennünket. Nem vagyunk előtte puszta számok, nem
olyan tömeg vagyunk, akiket darabszám szerint mér-
nek és értékelnek, hanem nevünk van és Ő külön-
külön név szerint ismer bennünket. Ez a név hangzik
Tőle biztonságban életünk során, a keresztelőnktől
kezdve, a sír bezáródásán át az örök életig. 

A jó Pásztor nemcsak ismeri, hanem szereti is
az övéit. Mégpedig szeretete is olyan, amilyen csak
egy ilyen hatalmas Istennek a szeretete lehet! A jó
pásztor életét adja a juhokért! 

Miért szeret ennyire bennünket? Hiszen ismer,
tudja, milyen értéktelenek, haszontalanok, hálátla-
nok vagyunk. Nem a kiválóságunk, jóságunk, szép-
ségünk az, ami Őt megragadta, amiért Ő az övéivé
akar tenni bennünket, hanem éppen fordítva. A
szegénységünk, a nyomorúságunk, a tehetetlensé-
günk, a bűnünk miatt akar Ő a Pásztorunk lenni! 

Bennünket keresett mostanáig, hogy elmondja,
mi is az Övéi vagyunk, egy azok közül, akikért az
életét adta. Ez az összetört, véres sebekkel borított
Pásztor, Aki a legfájdalmasabb elhagyatottság kiál-
tásával múlt ki a világból, nem értelmetlenül hal
meg, nem azért, mert muszáj, mert nem tehet más-
ként, hanem azért, mert fiúi engedelmességgel akar
meghalni! Halála nem kegyetlen sors, hanem önkén-
tes áldozat. Az Atya akarata, hogy az egyszeri ön-
kéntes áldozat által minden emberen segítsen! 

Elkezdődött a böjt, a felkészülés időszaka,
amely Jézus keresztje felé vezet. Még nem késő a
jó pásztori hívást meghallani, a jó Pásztort meg-
keresni, Aki ismer bennünket, szeret bennünket,
Akinél a legnagyobb biztonságban vagyunk min-
den életünket feldúló, zaklató bizonytalanság kö-
zepette is.

A dunavarsányi református gyülekezet 
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

Február 
17. (Máté 6,16-18) „az emberek ne ve-

gyék észre böjtölésedet, csak
Atyád”

18. (Lukács 9,22-25) „aki meg akarja
menteni éltét, elveszíti azt”

19. (Máté 9,14-15) „jönnek napok,…
akkor majd böjtölnek”

20. (Lukács 5,27-32) „nem az egész-
ségeseknek kell az orvos, hanem
a betegeknek”

21. (Márk 1,12-15) „Tartsatok bűnbá-
natot…”

22. (Máté 16,13-19) „Te vagy Krisztus,
az élő Isten Fia”

23. (Máté 6,7-15) „Mennyei Atyátok
tudja, mire van szükségetek”

24. (János 15,9-17) „az én örömöm
legyen bennetek”

25. (Máté 7,7-12) „zörgessetek, és
ajtót nyitnak nektek”

26. (Máté 5,20-26) „ellenfeleddel
szemben legyél békülékeny”

27. (Máté 5,43-48) „tegyetek jót
azokkal, akik gyűlölnek titeket”

28. (Márk 9,2-10) „jó nekünk itt len-
nünk!”

Március
1. (Lukács 6,36-38) „adjatok, és akkor

ti is kaptok”
2. (Máté 23,1-12) „aki felmagasztalja

magát, azt megalázzák”
3. (Máté 20,17-28) „aki első akar

lenni, legyen a szolgátok”
4. (Lukács 16,19-31) „emlékezz csak

vissza, milyen jó dolgod volt élet-
edben”

5. (Máté 21,33-46) „a gonoszokat a
gonoszok sorsára juttatja”

6. (Lukács 15,11-32) „nem vagyok
méltó, hogy fiadnak nevezz”

7. (János 2,13-25) „jól tudta ugyanis,
hogy mi lakik az emberben.”

8. (Lukács 4,24-30) „egy prófétát sem
látnak szívesen a saját hazájában”

9. (Máté 18,21-35) „légy türelemmel
irántam”

10. (Máté 5,17-19) „aki megtartja a
törvényt,…nagy lesz a mennyek
országában”

11. (Lukács 11,14-23) „aki nem gyűjt
velem, az szétszór”

12. (Márk 12,28-34) „gyümölcséről
lehet felismerni a fát”

13. (Lukács 18,9-14) „Istenem, irgal-
mazz nekem, bűnösnek”

14. (János 3,14-21) „úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta…”

15. (János 4,43-54) „hacsak jeleket
és csodákat nem láttok, nem
hisztek” NEMZETI Ü.

16. (János 5,1-16) „meg akarsz gyó-
gyulni?”

17. (János 5,17-30) „magamtól nem
tehetek semmit”

18. (János 5,31-47) „dicsőítést nem
fogadok el az emberektől”

19. (Máté 1,16-24) „Ő szabadítja meg
népét bűneitől” SZENT JÓZSEF
ÜNNEPE

20. (János 7,40-53) „sohasem beszélt
még úgy ember”

21. (Jn 12,20-33) „ha majd felmagasz-
talnak a földről, mindent magam-
hoz vonzok”

22. (János 8,12-20) „aki követ, nem
jár többé sötétségben”

23. (János 8,21-30) „aki küldött,
velem van, nem hagy magamra”

24. (János 8,31-42) „az Istentől való
vagyok”

25. (Lukács 1,26-38) „veled van az
Úr” GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOG-
ASSZONY ÜNNEPE

26. (János 10,31-42) „az Isten Fia va-
gyok”

27. (János 11,45-57) „nem értitek a
dolgot”

28. VIRÁGVASÁRNAP (Márk 15,1-39)
„Te vagy-e a zsidók királya?”

29. (János 12,1-11) „elment oda és
hitt Jézusban”

30. (János 13,21-38) „új parancsot
adok nektek, szeressétek egy-
mást”

31. (Máté 26,14-25) „közel az időm”

Április 
1. NAGYCSÜTÖRTÖK (János 13,1-15)

„szerette övéit, mindvégig sze-
rette”

2. NAGYPÉNTEK (János 18,1-19,42)
„kit kerestek?”

3. NAGYSZOMBAT este (Márk 16,1-7)
„Ne féljetek!...Feltámadt, nincs itt.”
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik férjemet elkísérték
utolsó útjára, és ha csak gondolatban is, de búcsút vettek tőle.

Nagyfejeő Lászlóné és családja

Ő neM tUDJa, HOGY Én kI VaGYOk…

F ebruárban volt a házasság hete. Sajnos napjainkban még mindig kevesen
kötnek házasságot, és közülük is nagyon sok válással végződik. Összegezve
nem jó úton halad az a közösség, amit Isten a legszentebb és bensősége-

sebb kapcsolatra teremtett. Kineveztek ezért egy hetet abból a célból, hogy fel-
hívják a figyelmünket a házasság értékeire és különböző játékokkal, előadásokkal,
programokkal tanítják az embereket a házassági problémák megoldására.

Mitől jó egy házasság? Sok mindentől, de az biztos, hogy kell hozzá szeretet,
tisztelet, alázat, hűség. És Isten. A Biblia azt mondja, hogy: „A hármasfonál nem
szakad el egyhamar.” (Préd.4:12)

Házasság témájában a legkedvesebb történetem a következő. Egy öreg bá-
csinak a felesége öt évvel ezelőtt Alzheimer-kórral bekerült egy intézetbe. A bácsi
öt éve mindennap meglátogatja az intézetben a feleségét. Naponként visz neki
reggelit, beszélget, időt tölt vele. A néni már évek óta nem ismeri meg a férjét.
Egyik nap megkérdezi valaki a bácsitól, hogy: „Miért látogatja a nénit mindennap,
hiszen a felesége már rég nem ismeri fel Önt, nem is tudja, hogy Ön kicsoda.

A bácsi azt feleli: Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy Ő ki-
csoda!

Kívánok minden házaspárnak ilyen szeretetben, tiszteletben, megbecsülésben
eltöltött sok évet a házastársával.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

www.dvbaptista.hu  •  fb: baptista.dunavarsany
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Akoronavírus-járvány okozta nehézsé-
gek és korlátozások ellenére kenusa-
ink, az Adolf Balázs-Fejes Dániel duó,

Simon Sebestyén, Lelovics Dávid és Koczkás
Dávid élete visszatért a régi kerékvágásba: a
„kiszabaduló” sportolóink sífutótáborral dob-
ták fel az alapozást Ausztriában edzőjükkel,
Németh Szabolccsal, hogy visszaérkezve máris
a Dunán ragadjanak lapátot, míg a magyar
férfi kajakosok közül többen is átmenet nélkül
ugrottak fejest a télből a nyárba, köztük a
Merkapt-Mekleres Noé Zsombor is, és a jól be-
vált Dél-Afrikai helyszínen eveznek az olimpiai
kvótaszerző versenyre, és az ötkarikás játé-
kokra készülnek.

„Éles a váltás, február elején még térdig
érő hóban jártunk Ramsauban, egy hétre rá
pedig már Dunavarsányban eveztünk – adott
helyzetjelentést a májusi európai olimpiai
pótkvalifikációs versenyre készülő Adolf Ba-
lázs (Óbudai Ganz Vízisport Egyesület), Fejes
Dániel (Merkapt-Mekler László SE) kenu
páros tagjairól Németh Szabolcs edző. – 
A téli felkészülésünknek három éve része a
sífutótábor, idén először tudtunk kétszer is
kimenni Ausztriába. Nagyon szeretjük ezt a
mozgásformát, kiválóan illeszkedik a progra-
munkba. Ezúttal profi segítséget is kaptunk
hozzá: a kint élő korábbi olimpikon sílövő,
Gombos Károlytól, aki javította a srácok

technikáját. Az ausztriai hetek megtörték az
alapozó munka monotonitását, amellett,
hogy az állóképesség növelését szolgálták az
edzések, az igazi télben mentálisan is felfris-
sültek a versenyzők.” 

Sevillába készülnek a Merkapt-Mekler SE
versenyzői melegvízi edzőtáborba, március
7-én utaznak majd, hogy felkészülésüket a
vízen folytathassák megfelelő időjárási körül-
mények között. Természetesen a sportolók va-
lamennyi helyszínen védett, biztonságos kör-
nyezetben edzhetnek. 

További jó felkészülést kívánunk a kvóta-
szerző versenyre készülő csapatnak.
Hajrá Merkapt-Mekler László SE!

HÓBan És nYÁRBan Is
az idei eredményes szereplésért dolgoznak a Merkapt-Mekler László Sport Egyesület kajak-
kenusai, akik két külföldi edzőtáborban készülhetnek védett, biztonságos környezetben.

Az Adolf Balázs-Fejes Dániel duó és edzőjük,
Németh Szabolcs ausztriai sífutótáborokkal
törte meg a téli alapozás monotonitását

Ramsauban a kis csapat 
a sífutó edzés után

Már a dunavarsányi vizeken edz a csapat

Noé Zsombor edzőtáborban
a Dél-afrikai vizekenSífutó edzés
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Soha nem szerepelt még varsányi fut-
ballcsapat a Magyar Kupában a legjobb
32 együttes között. A ’90-es évek nagy

sikerei kétség kívül a DTE legszebb időszakai
közé tartoznak, a ’92-ben az Újpesttel vívott
kupameccs is azonban csak a legjobb 64 közé
jutásról szólt (Dunavarsány-Újpest 2:3).

A FÉMALK-Dunavarsány a 2020/2021-es
kupakiírásban a 8. fordulóig jutott, és a nagy

menetelés során volt, hogy NBIII-as csapatot
is búcsúztatott, míg végül az élvonalbeli, NBI-
es Budafok tudta megállítani együttesünket.
A búcsú nem sikerült a legfényesebben, a feb-
ruár 10-i hazai mérkőzésen nagyon kijött a
két gárda közti háromosztálynyi különbség.
A 0:4-es félidő után végül 0:11-gyel zárult az
összecsapás, de azt gondolom, így sincs miért
szégyenkeznie csapatunknak. A DTE nyílt si-

sakkal lépet az eső áztatta pályára, és nem
adta fel a támadás lehetőségét a Puskás-díjas
Zsóri Dánielt is felvonultató BMTE-vel szem-
ben. Néhány ígéretes támadásra, sőt gólhely-
zetre is futotta erőnkből, amiért elismerés il-
leti a fiúkat.

Itt szeretném megköszönni mindenkinek:
szponzorainknak, a szakmai stábnak, az ed-
zőknek és a játékosoknak, hogy egy felejthe-
tetlen ősszel ajándékozták meg Dunavarsány
sportszerető közönségét a MOL Magyar Ku-
pában nyújtott teljesítménnyel! Köszönöm a
szurkolók kitartását, akik az idegenbeli mér-
kőzésekre is elkísérték ősszel a gárdát! És
nem utolsó sorban Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának, amely a kistérség talán leg-
szebb sporttelepét üzemelteti.

A csapat és az Egyesület tovább épül, a
fejlődés nem áll meg. Bízom benne, hogy nem
kell újabb évtizedeket várni a hasonlóan jó
szereplésre. Hajra Dunavarsány, hajrá DTE!

Dr. Szilvay Balázs, elnök
Dunavarsányi Torna Egylet

sZIntet lÉPHetnek
nŐI CsaPataInk
A2020-as év végi járványos időszak

miatt számos csapatunk korábban fe-
jezte be az őszi idényt. Az elmaradt

mérkőzések pótlását a legkorábban a női fel-
nőtt és ifjúsági csapat kezdte el. A két együt-
tes gerincét a DTE kézilabdás műhelyében ne-
velkedő lányok alkotják, akikhez néhány
komoly játékerőt képviselő új játékos érkezett
az idény elején. Az erősödő játékosállomány
és a nehéz téli felkészülés meghozta a gyü-
mölcsét, a lányok idén még nem tudtak hi-

bázni, így a fel-
nőtt csapatunk a
megyei I. osztály-
ban a második,
míg az ifjúsági a
III. osztályban az
első, feljutást érő
helyen áll. Öröm-
hír, hogy Váraljai
Esztert a január
hónap megyei já-

tékosának választották a
megyei edzőkollégák. Ha a
lányok ezen az úton halad-
nak tovább, hamarosan szin-
tet léphet mind a felnőtt,
mind az ifjúsági csapatunk.

Az alsóbb korosztályok-
ban versenyző csapataink
idénybeli tevékenysége min-
den járványügyi szabály be-
tartása mellett is nehézkesen alakul. A karan-
ténszabályok miatt az edzéslétszámok
hektikusan alakulnak, ami a mérkőzéseken
részt venni tudó játékosok és csapatok számát,
és legfőképpen sportteljesítményét befolyá-
solja negatívan. Az utánpótlás korosztályokban
az eredményesség természetesen másodlagos,
viszont az egészséges életmódra, sportra ne-
velés mindennél előbbre való. Az U13-U14-es
lányok minden nehézség ellenére is szépen, de
felemás eredménnyel szerepelnek, akárcsak az
U14-es fiúk, akik jelentős létszámhiány miatt

teljesen kezdőkkel töltötték fel az így sem bő
játékoskeretet. Az U12-es fiúk még a felkészü-
lési fázisban vannak, márciusban folytatják a
bajnoki küzdelmeket. A legkisebbeknél (U8-9)
is elkezdődtek az edzések, az ő bajnokságaik
lebonyolítása még kérdéses.

Az összes korosztályban várjuk fiúk és lá-
nyok jelentkezését a Dunavarsányi TE face-
book oldalán, vagy telefonon Paulné Simon
Brigittánál a +36/70 321-8230-as számon.

Datzuk Péter
edző

VÉGet ÉRt a tÖRtÉnelMI
kUPaMenetelÉs
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DUGUlÁselHÁRÍtÁs
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás. 
Fábián István, tel.: 06/20 317-0843

aZ Én sZtORIM
ADunavarsányi Napló valamint a Petőfi Művelődési Ház és

Könyvtár közös játékfelhívására jó néhány pályamunka
érkezett. Megható történeteket vártunk, amelyek váro-

sunkhoz kötődnek. A szerkesztőségnek legjobban Szabó Csa-
báné írása tetszett, amelyet az alábbiakban közlünk.

Mi a legmeghatóbb történetem Dunavarsányból? A sztorim a 2000-
es évek elején, decemberben történt. Községünkben néhány éve mű-
ködött a Habitat for Humanity szervezete, amely rászoruló családok
részére épített vállalható feltételekkel lakásokat. A munka a családok
kiválasztásával, helyszíni szemlével kezdődött, a történetem szereplő-
inek szemléjén pedig én is részt vettem.

A pályázók között volt egy sokgyermekes család (a legidősebb fiú
kb. 7 éves lehetett), akik a falu szélén egy kb. 6 méterszer 5 méteres,
kéthelyiséges lakásban laktak, három generáció együtt. A házban sem
víz, sem gáz, sem csatorna nem volt, vaskályhával fűtöttek és főztek,
WC a házon kívül volt. Természetesen az ő pályázatukat is elfogadtuk.
Szerződéskötéskor megígértük a családoknak, hogy a karácsonyt már
az új lakásban tölthetik. Nagy ígéret volt ez részünkről, mivel a házak
szintén a falu szélén épültek, olyan területen, ahol közművesítés még
nem volt. Miután egy egész házsor építését tervezte évek alatt meg-
építeni a Habitat, így a közműveket nem csak abban az évben át-
adandó házakra kellett kiépíteni, hanem egy nagyobb területre. A szol-
gáltatóktól nem volt könnyű kiharcolni a teljes közművesítést, nem
egészen egy év alatt.

Jó ütemben dolgoztak a családok, az önkéntesek. Minden szépen
ment, de a gázszolgáltató november elején közölte, hogy nem vállalja
a decemberi gázszolgáltatás biztosítását. Mi viszont a családoknak tett
ígéretünket, hogy még abban az évben beköltözhetnek, tartani akar-
tuk. Mást nem tudtunk csinálni, mint novemberben átterveztük az
egész gázrendszert nagytartályos gázellátásra. Minden készen állt ka-
rácsony előtt pár nappal a gáz fogadására. Akkoriban és különösen az
év decemberében már nagy hó volt, ami nehezítette a munkánkat. A
gázt nagy tartálykocsi hozta, éjfél körül ért a faluba. Térdig érő hóban
fogadtuk a várva várt gázt, ami meleget és meleg vizet biztosított a
házakba. Így karácsony előtt már mindenki költözött.

Másnap, amikor a gázt bekötötték, végig jártam a lakásokat estefelé.
Az említett család fürdőszobája felől nagy csatazaj hallatszott. Intett az
édesanya, hogy nézzük meg, mi van bent. Mikor kinyílt az ajtó, láttam,
hogy a két kisgyerek önfeledten, sikongatva fürdik a kádban. Könnyes
szemmel súgta az anyuka, hogy most fürdenek életükben először für-
dőkádban. Én is könnyes szemmel néztem őket és nagyon jó érzés töltött
el, láttam a munkánk érzelmi eredményét is. Átéreztem, hogy ez a gye-
rekeknek most egy csodát jelent, és szerintem egy új világ kezdetét is.

Azóta megszaporodott a gyermekek száma. Ezek közül a gyerekek
közül – húsz éven át – minden esztendőben húsvétkor két-három fiú
eljön hozzám meglátogatni, meglocsolni, ami nagyon jól esik. Ilyenkor
mindig eszembe jut a húsz évvel ezelőtti történet.

Szabó Csabáné

A Dunavarsányi Napló ajándékát, a kacsasütő tálat Szabó
Csabáné nyerte megható történetével. Köszönjük mindenki-
nek, aki időt szánt arra, hogy írását eljuttassa hozzánk! Év
végén azok között, akik nem nyertek, különdíjat sorsolunk ki.

KATA szerint adózó egyéni vállalkozók
könyvelését (alkalmazott esetén is) havi
5000 Ft összegért vállaljuk. 

Tel.: 06/30 821-3273

Következő kérdésünk:

Melyik a kedvenc helyem Dunavarsányban?
(Miért szeretem, és milyen emlék vagy élmény köt hozzá?)

A rövid, néhány mondatos írást névvel és egy szelfi fotóval együtt
a kapcsolat@varsanymuvhaz.hu e-mail címre várjuk.

Beküldési határidő:
2021. április 15.

Nyeremény, melyet a
válaszok beküldői között
sorsolunk ki:

Nagy Szabina fotográ-
fus 1 órás műtermi
fotózása

* A nyereményként fela-
jánlott szolgáltatást a
Dunavarsányi Napló
vásárolta meg, ezzel is
támogatva a váro-
sunkban élő alkotókat.
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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.

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

ISMÉT CIVIL ÖSSZEFOGÁS A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN! 

2020. október 7-én (�������) 11.00 – 15.00 óra között 

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz! 

A koronavírus járványra második hullámára tekintettel ismét igen fontossá vált a véradás 
folyamatosságának biztosítása!

További információk az www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon. 

III. Civil Véradás IV. Civil Véradás

2020. március 24-én (szerdán) 11.00-15.00 óra között
Előzetes regisztráció időpontfoglalással a ckszkpestmegye@gmail.com  email címen!

          
           

SOLI DEO GLORIA Közösségi Ház 
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 

      

         

         

            
 

       

     

      
       

A civil szervezetek által toborzottakat külön megbecsülésben, megajándékozásban kívánjuk részesíteni, 
ezzel is elősegítve a civil társadalom helyi és országos szolgálatának inspirálását. 
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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


