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•  Oltási pillanatkép 
városunkból

•  Csendes Csodák

•  Kivirít a kikelet, leveles 
lesz a liget!

•  De a munka nem áll meg…

•  Dunavarsány hajdani orvosai

•  Húsvét – tavasz  – megújulás

A TARTALOMBÓL:

Kosztolányi Dezső: Ének a tavasz elé  (részlet)

„Kegyes Természet, szánd meg a magyart,
adj néki ágyat, sátoros vadont,
nőjön a sebre ír, a búra lomb
s a sírra hant…”



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2021. április2

válToznak az épíTési
szabályok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete jogszabályi kötele-
zettségének, valamint lakossági
módosítási kezdeményezéseknek
megfelelően indított és folya-
matban levő, Dunavarsány város
teljes közigazgatási területére
vonatkozó településrendezési
eszközök felülvizsgálatára és mó-
dosítására irányuló eljárás hama-
rosan elérkezik a véleményezési
tervdokumentáció partnerségi
egyeztetéséhez.

A vonatkozó kormányrende-
let és a településrendezéssel ösz-

szefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet szerint a partnerségi
egyeztetés anyaga várhatóan 2021.
április 1-től a város honlapján, a
www.dunavarsany.hu, „Partner-
ségi egyeztetés” linken, az ön-
kormányzati hirdetőtáblákon és
a Dunavarsányi Naplóban tekint-
hető majd meg.

Kérjük, hogy figyeljék az ezzel
kapcsolatos híradásainkat, mert
egyebek mellett a beépíthetőségi
szabályok változásáról is szól az
egyeztetés!

Kertész Beáta 
főépítész

HálózaTfejleszTés 
az épülő bölcsinél

Március hónapban
az ELMŰ elkészí-
tette az épülő

bölcsődéhez szükséges
hálózatfejlesztést a Nyu-
gati lakópark melletti terü-
leten. Az ideiglenesen el-
bontott járda eredeti
állapotában és minőségé-
ben helyreállításra került.
Köszönjük türelmüket és
megértésüket a kivitele-
zéssel járó forgalomkorlá-
tozás miatt!

Dunavarsány Város 
Önkormányzata

Tovább 
folyTaTódoTT 
a bicikliúT 
épíTése
Gyönyörű felfestésekkel és modern forga-
lomtechnikai eszközökkel haladt tovább az
új kerékpárút kivitelezése. Vigyázzunk
közös értékeinkre!
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Egy újabb hónap, amely ismét a járvány-
ügyi helyzet okozta történésekről szól
elsősorban. Egy év telt el azóta, hogy

először hallottunk vírusról, pandémiáról, covid
19-ről és minden ezekhez köthető fogalmak-
ról. Akkor még misztikus volt, hittük is meg
nem is, kicsit az egészet a helyzet túlreagálá-
sának véltük. Persze ami velünk nem történik
meg, nem kézzel fogható, nem látható, nem
érezhető, azt nehezebb elhinni! Azóta sajnos
közelről, nagyon közelről tapasztalhatjuk meg,
hogy a vírus nem egy misztikus jelenség,
hanem egy láthatatlan ellenség. Egy szörnye-
teg, ami megtalálja a „rést a pajzson”, vagyis
az immunrendszerünk gyengeségét. Támad,
ledönt és öl! Mára szinte nincs is család, ahol
nem jelent meg váratlan vendégként a covid
19. Csak annak örülhettünk, ha nem hagyott
maradandó emléket a testünkben, lelkünkben.
Nem adjuk fel a harcot ellene, a tudósok alig
egy év alatt többféle oltóanyagot hoztak létre,
amelyek mára minden állampolgár számára
elérhetőek. A tét óriási, több millió ember be-
oltása hozhat csak a járvány ellen immunitást
mindenki számára, csak így csökkenhetnek a
napi szomorú statisztikai adatok. Ez a feladat
az egészségügyben jelent egy szinte már em-
berfeletti túlmunkát. Sokszor megtettem már,
de nem tudom elégszer meghálálni azoknak
az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek,
gyógyszerészeknek, valamint minden, a gyó-
gyításban és a védekezésben résztvevőnek a
munkáját, akik azért küzdenek, hogy minél ke-
vesebb áldozattal zárjuk majd le ezt a sötét
időszakot. Hála és köszönet a munkájukért és
a helytállásukért!

Nekünk pedig az a feladatunk, hogy bíz-
zunk az oltóanyag hatékonyságában és fogad-
juk el, amit az orvosaink ajánlanak. 

Jelenleg még tart a kormány által meg-
hosszabbított veszélyhelyzet, amely továbbra
is tiltja az összejöveteleket, a csoportosuláso-
kat és a képviselő-testületi üléseket. Itt, a vá-
rosunkban viszont nem áll meg az élet a be-
tervezett munkák tekintetében. Igaz, ezekben
a napokban (lapzártánk idején – a szerk.) még
nem érezzük a meteorológiai tavasz melegét,
de reméljük, hogy a március 21-i csillagászati
tavasz már meghozza a várva-várt meleget.
Bizonyos útkarbantartási munkálatok csak egy
napi meghatározott hőmérséklet beállta után
végezhetőek, ezért nagyon várjuk a meleget.
Viszont a kerékpárút végső munkálatait gőz -
erővel végzi a kivitelező, és március 31-i dá-
tummal megtörténik a műszaki átadás-átvétel.
Ez még nem azt jelenti, hogy átadásra kerül
aznap az út hivatalosan is a lakosok számára,

hanem az erre meghívott hatóságok még hi-
ánypótlást jelenthetnek az építő felé. Bízunk
benne, hogy nem lesz hiba, és megtörténhet
mielőbb a kerékpárút ünnepélyes birtokba vé-
tele. Naponta több kedves lakótól kapok di-
csérő telefonhívást vagy személyes megkö-
szönést az új létesítményünkkel kapcsolatban,
ami bevallom, jólesik. Azt látom, hogy nagyon
népszerű már most is az út, sokan kerékpá-
roznak, futnak, gyalogolnak, rollereznek, de
vannak, akik csak átsétálnak rajta egyik vá-
rosrészből a másikba biztonságos, korszerű
körülmények között. Arra a továbbiakban
mindenképpen nagyobb figyelmet kell az au-
tóval közlekedőknek fordítani, hogy forgalmi
rend változás is fog történni a kerékpárút
nyomvonalán. Elsősorban a nagyvarsányi Nyár
utcai egyirányúsítást említeném, amely az át-
adásra kitáblázásra kerül. A nyár utcát, a Bar-
tók Béla utca felőli behajtással használhatják
majd gépjárművel. Módosított sebességjelző
táblák lassabb – 40 km/óra – haladást köve-
telnek meg majd, aminek betartása nagyon
fontos a közlekedő kerékpárosok biztonsága
érdekében. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy
az autósok a kerékpárútra nem parkolhatnak,
ez sehol nem megengedett, ahol felfestett
piktogramok vannak.

Elindult a bölcsődei beruházás első fon-
tos eleme, a nyílt közbeszerzési eljárás
megindítása. Hosszú folyamat előtt állunk,
de remélem, a végén kiválasztásra kerülő
kivitelező tudja majd tartani a kiírásban sze-
replő határidőket. A beruházásról folyamato-
san tájékoztatjuk majd a kedves lakosokat.

Jelenleg már az intézményi terület közmű-
vekkel történő ellátásán dolgoznak a Nyugati
lakópark területén.

Jó híreket közölt velem dr. Pálos Annamária
Tankerületi igazgató asszony, miszerint lehe-
tőséget kap Dunavarsány egy 4 tantermes
konténeriskola elhelyezésére. A 8 tantermes
iskola megépítése és használatba vétele még
több évet vesz igénybe, viszont egyre több
gyermek felvétele történik meg az iskolánkba.
Ennek az ellehetetlenülő állapotnak a csillapí-
tására mindenképpen szükség van valamilyen
átmeneti megoldásra, bízunk benne, hogy
már a következő tanévben használhatják ezt
a gyerekek.

Kedves Dunavarsányi Lakosok!
Tervezzük a nyarat, a rendezvényeket, hi-

szen ha a korlátozások megszűnnek, jó lenne
találkozni és örülni a vírushelyzet megszűné-
sének. Ezek a tervek persze még csak a fejek-
ben léteznek, ehhez még változások kellenek,
amit időben még nem tudunk meghatározni.
Egy hónap múlva már hátha többet tudunk.

Ismét egy csendes, csak a szűk családdal
együtt eltöltendő húsvét következik. Kívánom,
hogy mindenki egészségben tudja a maga
módján megünnepelni a feltámadás, a meg-
újulás, a tavasz eljövetelének ünnepét.

Vigyázzanak magukra, továbbra is tartsák
be a védekezési szabályokat, jó egészséget kí-
vánok mindannyiuknak. 

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 kihirdetésé-
ről szóló kormányrendelet alapján
- a „Dunavarsány, Nagyvarsányi utca részle-

ges helyreállítási munkáinak elvégzésére,
továbbá a Kisvarsány és Nagyvarsány tele-
pülésrészeket összekötő útszakasz kétoldali
padkázása” tárgyú beszerzési eljárás ered-
ményét az alábbiak szerint állapította meg:
A GÉP-LIGET Kft. ajánlata érvényes. Az ÚT-
ÉP-KER 97 Kft. ajánlata érvényes. A Bulath-
Sped Kft. ajánlata érvénytelen. Az ÚTÉP-
PARK Kft. ajánlata érvénytelen. A Liget
Mester Kft. ajánlata érvénytelen. Az eljárás
eredményes volt. Az eljárás nyertese a GÉP-
LIGET Kft. A szerződés teljesítéséhez szük-
séges anyagi fedezetet, nettó 19.839.715
forint + ÁFA, azaz bruttó 25.196.438 forint

összegben a 2021. évi költségvetés terhére
biztosította. A nyertes ajánlattevővel a vál-
lalkozási szerződést aláírta.

- a „Négy csoportszobás bölcsőde építése
Dunavarsányban” tárgyú nyílt közbeszer-
zési eljárás felhívását elfogadta, és a szük-
séges intézkedéseket megtette.

- a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő Szigetszentmiklósi
Konduktív Óvoda, Általános Iskola és az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény Tagintézményét érintő átszervezé-
sét véleményezte, és az abban foglaltakkal
egyetértett.
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Tavaszi zöldHUlladék-gyűjTés

idényjellegű zöldHUlladék-gyűjTés

Még neM Tilos az avaRégeTés

Atavaszi lakossági zöldhulladék-
gyűjtés Dunavarsányban április 24-én
és 25-én az alábbiak szerit történik:

Április 24. (szombat)
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest

felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút
sor – Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca –
Búza utca – Határ utca által határolt terület).

Dunakisvarsány (Homok utca – Akácfa
utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca –
Árpád utca – Szabadkai utca – Hun utca által
határolt terület).

Április 25. (vasárnap)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Napró-

zsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdü-
lőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány
(Halász Lajosné utca – Akácfa utca – Vasút
sor által határolt terület).

Megkérünk minden ingatlantulajdonost
és bérlőt, hogy a levelet valamint a füvet a
gyűjtést megelőző nap zsákokban – melynek
súlya maximum 20 kg lehet – tegyék az in-
gatlanok elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra
vágják és kötözzék össze. Az ágas-bogas, ki-
hajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat
nem szállítják el. 

A zöldhulladék gyűjtése reggel 5:00-kor
kezdődik. Azon bejelentéseket, hogy az utcá-
ban a zöldhulladék-gyűjtés látható megtör-
ténte után elszórtan zöldhulladék maradt a te-
rületen, nem tudják figyelembe venni. 

Dunavarsány Város Önkormányzata

Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési
szolgáltatásunkat (amelyben csak a
fűnyírásból származó hulladékokat

szállítjuk el) 2021. április 19-e és október 13-a
között kínáljuk. A gyűjtőzsákok az előző évek-
ben rendszeresített erősebb anyagból készül-
tek és 160 liter űrtartalmúak, amelyeknek ára
700 Ft/db + 27 % Áfa = bruttó 889 Ft/db.

A szállítás megadott címről történik, kol-
légáink előfizetői lista alapján végzik a szol-
gáltatást. Ha valakinek eltűnik vagy megsérül,
megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálat
felé történt telefonos vagy írásos megkeresés
esetén térítés ellenében pótoljuk.

A szállítás minden hétfőn, kedden vala-
mint szerdán reggel 5:00-kor kezdődik, füg-
getlenül attól, hogy a szállítási időpont ünnep-
vagy munkaszüneti napra esik. A kollégák ki-
ürítik a zöldhulladékot, és a zsákot a kerítésre
(udvarra) visszateszik. Kérjük, hogy a zsákokat
előző nap este tegyék az ingatlanok elé, jól
látható helyre.

A szolgáltatás időközben történő lemon-
dását, szüneteltetését nem tudjuk elfogadni.
Ha több zsákra van szüksége, vagy új előfize-
tőként csatlakozik a szolgáltatáshoz, a hátra-

lévő hetekre időarányos díjat számlázunk ki,
viszont szolgáltatásunkba 2021. augusztus 31-
étől már nem lehet bekapcsolódni a 2021. ok-
tóber 13-ai zárásig. A zsákot az ügyfélszolgálat
a pandémiás helyzetre való tekintettel házhoz
szállítja, ahol a megrendelő az átvétel igazo-
lásával veheti azt át. 

Ügyfélszolgálat félfogadási ideje:
Hétfő – Péntek: 800 – 1600

Az ügyfélszolgálat címe és telefonszáma:
1201 Budapest, Attila utca 62.; 06/30 329-4702.

Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a
hozzá fűzött elvárásait. Ha észrevétele, eset-
leg javaslata van, kérjük, jelezze azt az ugyfel-
szolgalat@multiszint.hu címen. 

Multiszint Kft.

Zöldhulladék-gyűjtés 2021. 04. 19. - 2021. 10. 13. 

zsák ára: 700 Ft + 27% ÁFA 
= 889 Ft/db   

Zöldhulladék elszállítási költsége  
6 hónapra: Nettó ár Bruttó ár 

1 zsák  14.300 
Ft 

18.161 
Ft 

Szolgáltatás igénylése: 
e-mail: 

ugyfelszolgalat@multiszint.hu,  
Tel.: 06/30 329-4702 

   

Zsák forgalmazása: 
ügyfélszolgálati 
egyeztetés után 

házhozszállítással 
   

Fizetés: 
ügyfélszolgálattal történt 

egyeztetés után átutalással K&H 
Bank 10403181 - 00003785 - 

00000005 

   

 

Az avar és kerti hulladék égetését Du-
navarsányban a veszélyhelyzet alatt
a még hatályban lévő önkormány-

zati rendelet szabályozza. Ennek értelmé-
ben az avar és kerti hulladék égetésére Du-
navarsányban a veszélyhelyzet alatt
kizárólag péntekenként van lehetőség, a
hét többi napján illetve ünnepnapokon tilos.

Dunavarsány Város Önkormányzata
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– Március 21-én készül ez a beszélgetés, így
amikor olvassák a dunavarsányiak ezt a cikket,
már lehet, hogy változik a helyzet… Jelen pil-
lanatban hogyan áll százalékosan a lakossági
vakcináció helyben? Mely kor- illetve társa-
dalmi csoportnál tartanak éppen?

– A helyi ütemezés hajszálpontosan követi az
országos vakcináció ütemét. A listák hossza
szerint dönt a Pest megyei Védelmi Bizottság
a dunavarsányi praxisokba kihelyezhető védő-
oltások mennyiségéről, illetve a különböző ol-
tópontokra irányítható betegek számáról, így
az egyes praxisok között különbségek adód-
hatnak a praxis méretétől, illetve a regisztrál-
tak számától függően. Százalékos arányt nem
lehet meghatározni, hiszen hétről-hétre az
újonnan regisztrálók nevei is megjelennek az
oltandók listáján, így 100%-os átoltottságot
egyes korcsoportokat illetően valószínűleg
csak hónapok múlva tudunk elérni. Az Opera-
tív Törzs döntése értelmében elsősorban a ko-
ronavírus-fertőzés szempontjából leginkább
veszélyeztetett 60 év felettiek oltása zajlik Du-
navarsányban is. A jelenleg oltandó 60 év fe-
letti célcsoport átoltottságával nagyon jó
ütemben haladunk, így véleményem szerint
hamarosan sor kerülhet a fiatalabb, krónikus
megbetegedésben szenvedő dunavarsányiak
oltására is. 

– Milyen az oltási hajlandóság a páciensek kö-
rében?

– Egyre meredekebben emelkedő. A harmadik
hullám rendkívül agresszív, felszálló száránál
tartunk. Sajnálatos tendencia, hogy a jelenlegi
fertőzések hátterében álló brit mutáns sokkal
gyorsabban terjed, egyre fiatalabb korosztá -

lyokat érint, és sokkal súlyosabb lefolyást
okoz. Egyre emelkedő tendenciát mutat a vá-
rosunkban COVID fertőzés miatt elhunytak
száma is. A tragikus kimenetelű esetek szá-
mának növekedése okán is talán egyre komo-
lyabban vesszük a problémát, a járványügyi
szabályok betartása mellett oltási hajlandó-
ságunk is folyamatosan növekszik. 

– Vannak-e tapasztalható szövődményei az
egyes vakcináknak? Ha igen, melyek ezek? 

– Súlyos oltási szövődményt a Dunavarsány-
ban beadott vakcinák tekintetében még nem
tapasztaltunk, így oltási szövődmény miatt el-
rendelendő kórházi kezelésre sem volt még
szükség. Az enyhe oltási reakciók viszont
szinte minden beadott vakcina után termé-
szetszerűen jelentkeznek, ezek az enyhe helyi
bőrpírban, végtagfájdalomban, hőemelkedés-
ben merülnek ki.

„Ezek ártalmatlan jelenségek, 
a kellemetlen tünetek egy-
szerű láz és fájdalomcsillapí-
tókkal kezelhetőek.”

– Mennyire tekinthetőek biztonságosnak a
különféle vakcinák?

– A különböző vakcinatípusok az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet, valamint az Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ előzetes vizsgálatán esnek át,
mielőtt a praxisokban, oltópontokon felhasz-
nálásra kerülnének, így biztonságosságuk
megkérdőjelezhetetlen. Másrészről pedig az
oltóorvos szerepében lévő háziorvos kollé-

gáim is nagy körültekintés mellett választják
ki az adott vakcinatípussal oltható személyek
körét, az oltás napján pedig az olthatóság
egyéb egészségügyi körülményeit is meg-
vizsgálják. Korunk rendkívül gyors informá-
cióáramlásának „köszönhető", hogy bizo-
nyos oltóanyagokkal kapcsolatos hírek
elbizonytalanítják az oltakozni vágyókat. Ha-
tározottan el szeretném oszlatni ezeket a ké-
telyeket. Óriási tömegek védőoltása zajlik je-
lenleg a világban, törvényszerű, hogy egy
ekkora populáción belül bizonyos oltási szö-
vődmények előfordulhatnak néhány esetben.
Előfordulhatnak hasonló események ilyen
nagyságú betegcsoport esetén akár egy láz-
csillapító tabletta bevétele esetén is, más-
részről pedig egy több milliós tömegre vetí-
tett koronavírus okozta halálozás több
tízezres nagyságrenddel nagyobb, mint a né-
hány oltási szövődmény, amit leírtak a külön-
böző vakcinák beadását követően. 

– Ha ilyen ütemben folytatódik az oltási prog-
ram, mikorra érhetjük el városi szinten a kí-
vánt átoltottságot, és hol van pontosan ez a
határ? 

– Az infektológus és virológus szakemberek
nagyjából 55-60%-nál húzzák meg azt az át-
oltottsági határt, aminél az esetszámok látvá-
nyos visszaesésével számolhatunk. Bízom
benne, hogy ha ilyen hatékonysággal végez-
zük a dunavarsányi vakcinációt is, akkor május
környékén fellélegezhetünk. 

„Dunavarsányban március 
12-ig 745 fő beoltása történt
meg, ami az előzetesen 
regisztrált betegek mintegy
40%-át teszi ki.”

– Ön szerint mikor győzhetjük le a járványt,
és mikorra lát esélyt arra, hogy visszakapjuk a
„régi életünket"?

– Nem szeretnék felelőtlen jóslatokba bocsát-
kozni, csak remélem, hogy védőoltásaink
megfelelő mennyiségben állnak majd rendel-
kezésre, és megfelelő hatékonyságúak is lesz-
nek. Ha a Jóisten is úgy akarja, és a fentiek is
teljesülnek, akkor talán a nyár közepére visz-
szatérhet életünk, ha nem is a megszokott, de
egy normálisabb kerékvágásába.

Riporter: Dr. Szilvay Balázs

olTási pillanaTkép dUnavaRsányból
Interjú Dr. Békássy Szabolcs családorvossal
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Összegezte a Vérellátó képviselője a
március 24-én megtartott dunavarsá-
nyi IV. Civil Véradást. 53 nevet illene

felsorolnom, akik a Húsvét előtti felhívásunkat
meghallották és ebben a fájdalmasan nehéz
időszakban mindenféle félelmet, programot,
elköteleződést félretéve megjelentek, és kö-

zülük 50-en sikeresen adták legdrágább kin-
csüket rászoruló embertársaiknak. Biblikus
üzenetet hordoz magában, hogy 12 új véradó
küzdte le eddigi akadályait és feküdt a tű alá. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
den megjelent magánszemélynek! Külön kö-
szöntjük városunk első emberét, Polgármes-

terünket, aki most is
meghozta véráldoza-
tát. Továbbá köszönöm
képviselőtársamnak
példamutató jelenlétét!

A helyi civil szerve-
zeti részvétel még soha
nem volt ilyen aktív,
amely elsősorban a Bó-
bita Alapítvány a Duna-
varsányi Gyermekekért
képviselőinek köszön-
hető.

Ismételten szép számmal képviselte
magát a helyi Városgazdálkodók közössé -
ge, valamint az iparterületünkön működő
FÉMALK Zrt. munkavállalói csoportja. 

Nem maradt a felhívás Dunavarsány ha-
tárain belül, hiszen Délegyházán túl eljutott
egészen Szigetbecséig. 

Illesse továbbá köszönet mindazokat, akik
a program szervezésében részt vettek, külö-
nösen is Szabó Máté színművészt, akinek buz-
dító videófelhívása, személyes támogatásáról
való biztosítása hozzájárult a nap sikeréhez.

A terített asztalon debreceni kolbász, kür-
töskalács, kávé, tea, valamint a ház bora gon-
doskodott az elveszített táp/anyagok pótlásá-
ról, emlékül pedig oklevelet készítettünk. 

Legyünk rá nagyon büszkék: Dunavarsány
egy fantasztikus hely, csodálatos emberekkel!

A Közösség nevében:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

szakmai tanácsadó

ez egy fanTaszTikUs Hely, 
csodálaTos eMbeRekkel

azon hűséges civil szolgák emlékére került
létrehozásra, akiknek az immáron egy éve
tomboló koronavírus életüket követelte, kü-
lönösen is munkájuk/szolgálatuk végzése
során. A díj annak a természetes személynek
adományozható, aki elsősorban Pest megyei
közösség vagy közösségek értékteremtő, ér-
tékmegőrző tevékenységét elősegítette, tá-

mogatta, munkájával hozzájárt a civil szer-
vezetek magas színvonalú működéséhez és
ezért elismerésben még nem részesült. 

A díj átadására első alkalommal Kiss
Mária 20 éves hűséges egészségügyi szol-
gálatát elismerendő, 2021. április 15-én 15
órakor kerül sor a Soli Deo Gloria Közösségi
Házban. 

A posztumusz díjazott emléktárgyat, az
adományozást igazoló oklevelet valamint
100.000 Ft pénzjutalmat kap, melyet családja
vesz át.

A díjat alapító Pest Megyei Civil  Közösségi
Szolgáltató Központ képviseletében: 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 

a csendes csodák díj
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A gyümölcsfák megmetszéséről, ha most
akarunk belefogni, már lekéstünk – kezdte
Budafoki Katalin, a helyi Kertbarát Klub el-
nöke. – Metszeni lehet télen is, de a legjobb
virágzás előtt. Aztán jöhet egy jó lemosó
permetezés, aminek szintén meg kell történ-
nie a virágzás előtt. Ezt fafajtától függetlenül
érdemes megtenni, mint ahogy az elhalt, fer-
tőzött részek levágását is, egy kiadós, drót-
kefés tisztogatást, amikor a mohát, a zúzmót
távolítjuk el a fás részekről, valamint a fa kör-
nyezetének takarítását is – valójában ez le-
gyen az első feladatunk. Természetesen min-
den fafajta más – a meggyet például nem
szoktuk metszeni, kivéve a sajnos környé-
künkön elterjedt, tűzelhalásos részeket, ami-
ket aztán nem szabad komposztálni – el kell
égetni azokat, és a szerszámainkat is fertőt-
lenítsük, hogy ne vigyük át a fertőzést más
fákra. A tűzelhalás egyébként sajnos a sár-
gabarackra is jellemző.

Egy szinttel alacsonyabbra ereszkedve,
gyümölcsöt termő bokraink közül a ribizlit,
egrest elég megtisztogatni, az elhalt részeket
levagdosni, míg a málnáról a tavaly termő
ágakat is érdemes levágni – ezek a vesszők
szürkésebbek, mint a többi, frissebb hajtás.

Bokrainkkal, cserjéinkkel is érdemes fog-
lalkoznunk, ha nem is hoznak nekünk gyümöl-
csöt. Minden növénynek vannak kártevői, be-
tegségei, amelyek ellen védekeznünk kell,
például a szinte minden udvaron meglévő tu-
jának is. Ha elhalt, megbarnult ágakkal talál-
kozunk, az nem a kiszáradás miatt van, hanem
egy kártevő lárvái zárják el a víz és a tápanyag
útját. Ilyenkor távolítsuk el az elhalt részeket,
és égessük el azokat – de még jobb, ha per-
metezéssel megelőzzük a bajt. Ha permete-
zünk, gomba ellen is tegyük. A bukszust a
puszpángmoly hernyója rágcsálja tövig – egy
nyáron akár ötször-hatszor is érdemes perme-
tezni a növényt.

Az évelő lágyszárúakat vágjuk vissza, tisz-
togassuk le, és adjunk nekik tápoldatot. A
hagymásoknál, mint például a tulipán, ha már
elhervadt a virág, levághatjuk a fejét, hogy
több energia jusson a hagymának. A kardvi-
rágot, fréziát, tubarózsát, dáliát a fagyok után,
„a babbal” ültessük ki, míg a muskátlit szokás
szerint április elején. Az egynyári virágoknak
sok tápanyag kell, hiszen egy idényben kell tel-
jesen kifejlődniük.

A népszerű leandernél figyeljünk arra,
hogy ha kivisszük őket a telelő helyükről, ne

egyből a tűző napra állítsuk, mert sokkot kap.
És mindig figyeljünk a növényeinkre, mint jó
orvos a páciensre!

Zöldségügyben egy házzal odébb men-
tünk, Bodzsár Etelkához, akinek minden évben
gyönyörű ültetvénye van – könnyű neki, hisz
párja lelkesen felássa ősszel és tavasszal is a
parcellát. Tehát az alap egy szép konyhakert-
hez: végy egy jó férjet!

Néhány egyéb praktika Etától: Fontos az
ültetés, vetés sorrendje. Vannak fagytűrő nö-
vények, mint például a zöldség, de a nagy ré-
szük nem ilyen. Etelka tavaszi ültetési sor-
rendje a következő: hagymafélék, saláta,
majd már fagymentes időszakban a borsó,
amit a káposztafélék, a retek, a krumpli, az
uborka és a tökfélék követnek, a sort pedig
május elején a paprika és a paradicsom zárja.
Hogy magról, hagymáról, palántáról szaporít-
juk-e a növényeket, és hogy korait vagy ké-
sőit, rövid vagy hosszú tenyészidejűt válasz-
tunk, mi döntjük el, a lehetőségek skálája
széles. Törekedhetünk a biogazdálkodásra is,
például a krumplibogarakat reggelenként ösz-
szeszedegetve (és nem permetezve), vagy
olyan vetőmagot keresve, ami nem érzékeny
a kártevőkre. (Azért a káposztaféléknél, a sár-
garépánál, a paprikánál nem nagyon lehet ki-
kerülni a permetezést a levéltetvek miatt.)
Trágyázni pedig állati „termékkel” is lehet,
mellőzve a műtrágyát.

Amikor pedig beköszönt a bőség, a nyár,
akkor bátran fagyasszuk le, amit lehet, például
a zöldbabot, borsót, tökféléket konyhakészen
– a lényeg, hogy lobogó, sós vízbe dobjuk őket,
amikor elővesszük a fagyasztóból, így több táp-
anyagot őriznek meg, és élvezeti értékük is na-
gyobb lesz. Vannak kivételek is; a céklát, az
uborkát este kivéve a hűtőládából, rögtön sóz-
zuk be, és reggel már készíthetjük is a finom téli
uborkasalátát. De savanyíthatjuk is a zöldség-
féléinket; Eta egy 50 literes hordóban készíti el
a savanyító levet, és egész nyáron, folyamato-
san dobálja bele az uborkát, miegymást.

Ha pedig annyira ügyesek voltunk, hogy a
sok zöldséget és gyümölcsöt már szétoszto-
gatni sem tudjuk, és a kamrában sem fér el
több befőtt, akkor nyugodtan eladhatjuk a fö-
lösleget. Ebben tud segíteni nekünk Boity Or-
solya, körzetünk falugazdásza, a többi között
az őstermelői igazolvánnyal, egyes pályáza-
tokkal, támogatásokkal kapcsolatban. Őster-
melőként értékesíthetjük a megtermelt növé-
nyi és állati javainkat, akár feldolgozott
formában is. Kevés feltételnek kell megfelel-
nünk, és az adózás is ideális; az éves minimál-
bér feléig adómentes ez a jövedelem.

kiviRíT a kikeleT, leveles lesz a ligeT!

Móra Ferenc Zengő ABC-jének soraival jelentjük, hogy itt a ta-
vasz! Színesedik a kert, zsendül benne az élet; ideje gondolni
fáink, bokraink gondozására, virág- és zöldségültetésre, ma-

gokra, hagymákra, palántákra. Veresegyházi Béla a tavaszi kerti mun-
kákról, praktikákról beszélgetett hozzáértő hölgyekkel – a teljes riport
a Lakihegy Rádióban (FM 107) április 13-án, este 7 órakor lesz hallható.

Bodzsár Eta páváival
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Városunkban hosszú évtizedek óta ta-
pasztalható az önkormányzat, valamint
egyre nagyobb aktivitással a lakosság

törekvése a környezetszépítésre, a kulturált
városkép kialakítására. A szépet, a kulturált
környezetet szerető dunavarsányi lakosokat
kérjük, hogy kapcsolódjanak be ebbe a tavaly
útjára indított nemes versengésbe.

A verseny célja a környezetbarát, kulturált
városkép kialakítása, az itt élő emberek élet-
minőségének javítása, a vendégváró kertvá-
rosi városkép kialakítása, a magyar kertkultúra
ápolása, terjesztése.

E városszépítésre rendezett versenybe be-
nevezhetnek:

- családi és lakóparki házak,
- lakóterületek (utcák, utcarészek / mini-

mum 3 porta).

A verseny elbírálásánál a következő szem-
pontok a mérvadók:

- családi ház, lakóparki ház kategóriában
az udvar, előkert, homlokzat, járdasze-
gély zöld növényi és virágdíszítése, esz-
tétikai összhatása;

- lakóterületek (utcák, utcarészek) kate-
góriánál a közterület parkosítása, rende-
zett, ápolt, kulturált összképe, a zöldte-
rület együttes hatása.

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.
Beérkezési határidő: 2021. szeptember 30.

A pályázati fotókat kérjük a drcsobolyo-
eszter@gmail.com e-mail címre, vagy a követ-
kező intézményeknél elhelyezett jelentkezési

ládákba eljuttatni:
Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár, Soli
Deo Gloria Közösségi
Ház.

Szükség esetén
kérje a fotózáshoz a
segítségünket! Egy
jelentkező a pályázatához kérjük, hogy 6 db
fotót mellékeljen. A képekből albumot készí-
tünk.

A verseny elbírálása október elején vár-
ható, és az ünnepélyes eredményhirdetés díj -
átadással 2021. október végén lesz. Az első
helyezett jogosult részt venni, a Közösségeink
által is szervezett „Virágos Pest Megye” ver-
senyben.

A program megvalósulásában részt vevő
társszervezetek: Pest Megyei Civil Közösségi

Szolgáltató Központ, Dunavarsányi Kertbarát
Klub. 

Bővebb információ a 06/30 287-0283-as
és a 06/20 804-0673-as telefonszámon, vagy
a drcsobolyoeszter@gmail.com és a budafo-
kikato@gmail.com címen kérhető. 

A Helyi Értéktár Bizottság képviseletében: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök

A Dunavarsányi Kertbarát Klub nevében: 
Vargáné Budafoki Katalin, elnök

az én szToRiM
A Dunavarsányi Napló valamint a Petőfi Művelődési

Ház és Könyvtár közös nyereményjátéka

Kérdésünk:
Melyik a kedvenc helyem Dunavar-
sányban? 
(Miért szeretem, és milyen emlék vagy él-
mény köt hozzá?)

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

Beküldési határidő: 2021. április 15.

Nyeremény, melyet a válaszok beküldői
között sorsolunk ki: 

Nagy Szabina fotográfus 
1 órás műtermi fotózása

* A nyereményként felajánlott szolgáltatást a
Dunavarsányi Napló vásárolta meg, ezzel is tá-
mogatva a városunkban élő alkotókat.

Jelentkező neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail címe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)

•  Családi ház, lakóparki ház •  Lakóterületek (utcák, utcarészletek)

Dátum: …………………………………………

Aláírás: …………………………………………

Jelentkezési lap

viRágos VARSÁNY
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Költészet és stílus
V ers és vers között szakadéknyi különbség van, a

stílus pedig maga az ember, tehát nincs két egy-
forma. Ám van élvezhető költemény és jó modor –

ezekről ejtünk néhány szót most.

Magyar Költé-
szet Napja 2021

József Attila születésnapján, áp-
rilis 11-én ünnepeljük a Magyar Köl-
tészet Napját. Ilyenkor mindig na-
gyon komolyak vagyunk, hiszen a
poétika nem tréfadolog. Vagy mégis?

Az idén 100 éve született Rom-
hányi József példája azt mutatja,
hogy lehet minőségi irodalmat létre-
hozni anélkül, hogy véres könnyeket

sajtolnánk ki szemeinkből. Doktor Bubó, Mekk Elek,
Frédi és Béni, a Mézga család, no meg több remek szinkron és vers ta-
núsítja, hogy neki sikerült a magyar nyelv változatosságát és szépségét

Egy boldogtalan sünnek panaszai 
a halovány holdnál

Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat,
céltábláját az emberek gúnyának.
Engem senki sem cirógat, becézget,
mert a bôröm egy kicsikét recézett.
Hogy irigylem a nercet, a hódokat!
Nekik kijár elismerés, hódolat.
Hányszor kértem a bennfentes rókától,
hogy legyen az én ügyemben prókátor.
Könyörögtem: „Szólj a szûcsnek, bátyuska,
protezsálj be prémesállat státusba!”
Vagy vegyen be legalábbis bélésnek...
De hiába! Nem enged a kérésnek.
Értékemért agyon sose csapnának,
nem kellek én se muffnak, se sapkának...
Így kesergett sündörögve, bujkálva,
Míg egy fakír nem került az útjába.
Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta:
— Jössz a szögeságyamra, te kispárna!

A stílus maga
És ha már ízlések és pofonok: Azt gondolnánk, hogy az etikett, a

protokoll lassacskán kifelé kacsintgat a divatos szokások tárából. Mon-
dogatják is az idősebbek, hogy: „Udvariatlanok ezek a mai fiatalok!”,
pedig a „maiak” egyre szélesebb körében tapasztaljuk az előzékeny-
ségre, az illemszabályok betartására való törekvést. Számos ifjú vlogger
és influenszer nagy sikerrel alkalmazza a stílustanácsadást korosztályuk
számára, akik azért is követik őket figyelemmel, mert törekednek arra,
hogy társas kapcsolataikban érvényesülhessenek, megjelenésükkel
szimpátiát keltsenek, illetve sikeres karrierről álmodnak, melyhez elen-
gedhetetlen a megnyerő személyiség. Ebben segít legújabb videóso-
rozatunk: „A stílus maga”.

Az elkövetkező hónapokban hetente több olyan facebookos tar-
talommal fogunk jelentkezni, melyekben az etikett nélkülözhetetlen té-
teleit mutatjuk be, egyes témákat részletesen is boncolgatva. Az illem-
szabályok nagyon régen alakultak ki, és azóta folyamatosan változnak.
Néhány már kevésbé használatos, mint például a pukedli, a kézcsók, a
kalapemelés (baseball-sapkával nem is mutatna igazán), ugyanakkor a
technika fejlődésével új szabályok is születtek. Hétköznapivá vált az in-
ternet, a mobiltelefon, és fontos, hogy az ezekre vonatkozó szabályok-
kal is tisztában legyünk. 

Vajon minden élethelyzetben tudjuk, hogyan illő viselkedni? Taná-
raink rendszerint ránk szóltak: Tökfödőt levenni az iskolában! De vajon
tudjuk, hogy egy nő viselhet-e kalapot, kesztyűt beltérben?

Az esernyőket szokásunk a földön kinyitva megszárítani. Munka-
helyen, vendégségben, iskolában csak összecsukva esernyőtartóban,
vagy fogasra akasztva ildomos tárolni.

Ha valaki sót kér, illik a borsot is adni mellé.
Ha valaki képet mutat a telefonján, nem illik lapoznunk.
Miközben iszunk, illetlenség valaki másnak a szemébe nézni.
Táskánkat mindig a bal oldalon hordjuk, sosem tesszük az asztalra,

sem az ölünkbe vagy a padlóra.
És még sorolhatnánk – és meg is fogjuk tenni.
Az etikett szabályainak elsajátítása nem csak hasznos, de haszná-

latával rendkívül sok kellemes pillanatot szerezhetünk magunknak és
környezetünknek.
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Március 15. megérintette a kalandos lelkü-
letű ifjakat, és szép számmal küldték be

mozgalmas alkotásaikat pályázatunkra.

Megérdemlik a kis ügyesek, hogy név szerint is felso-
roljuk őket: Tárnok Tamara, Prazsák Eliza, Huang Yun Ze,
Kevin (sejtésünk szerint művésznév!), Stircula Mária Panka,
Pihelevics Eszter, Miklós Hanna, Molnár Veca, Mannó Dániel,
Simon Máté, Varga Nóra, Fekete Nikolász, Józan Laci, Po-
kornyik Luca, Siska Sára, Török Zsófia, Szilvay Julianna, Far-
kas Izabella, Finta Gréta, Karalyos Krisztina.

Megjegyzés: némely ifjú művész szebben rajzol, mint ír,
így nem biztos, hogy akár grafológusunk segítségével is he-
lyesen olvastuk nevüket, utánanyomozni pedig a lapzárta
szorító közelsége miatt nem tudtunk. Az esetleges tévedé-
sekért elnézést kérünk!

A sok szép rajz közül azért ki kellett választanunk ket-
tőt, hogy győztest hirdethessünk. Magyarország országtor-
tája pedig Németh Mírát és Kecseti Szilviát illeti! Gratulálunk
nekik, és minden résztvevőnknek is! Műveik közül néhányat
megtekinthetnek a művelődési ház egyik óriásplakátján. 

És ha már bent egyelőre nem fogadhatunk vendégeket,
legalább az utcafrontunkat megpróbáltuk látványosabbá
tenni: az erre sétálók, autózók a Halász Lajosné utcai abla-
kainkon egykorú március 15-ei, forradalmi jelenetekben
gyönyörködhetnek

Németh Míra alkotása

Kecseti Szilvia rajza
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Ahogy a magyarországi találkozó lezajlott,
és kicsit megpihentünk, majd ismét aktivizál-
tuk magunkat. Először is a közelgő ünnep kap-
csán egy hagyományos magyar karácsonyi
menüt állítottunk össze receptekkel, amit el-
küldtünk partnereinknek. Az egyezmény sze-
rint kijelöltük, hogy ki, kinek a menüjéből ké-
szítsen el egy-két fogást. Mi az olaszoknak
küldtük a hagyományos magyar menünket, mi
pedig a törököktől kaptunk téli recepteket. Az
olasz iskola tagjai mákos gubát állítottak
össze, reméljük, ízlett nekik.  Kis csapatunk
pedig egy padlizsános ételt és egy friss salátát
készített el a listából. Ezen kívül a partnerek
számára gyönyörű téli és karácsonyi képesla-
pokat alkottak diákjaink, melyek szerencsére
mind célba értek.

A téli szünet után nagy reményekkel tér-
tünk vissza az intézmény falai közé, ahol izga-
tottan vártuk a következő, spanyolországi ta-

lálkozó időpontját. Március elején láttunk neki
az előkészületeknek. Megtudtuk az időpontot,
a feladatainkat, megbeszéltük, ki, hogyan és
kivel utazzon. Aztán hétfőn már nem jöttünk
iskolába. Online oktatásra kényszerültünk. A
májusi találkozó reménye szertefoszlott a ko-
ronavírus miatt. Lelkes diákjaink még kérdez-
gették, hogy mire számíthatunk; küldték a ta-
lált képeket, de az egész távolivá és
bizonytalanná vált. Az új helyzet mindenkit
megpróbáltatások elé állított. A lelkesedés
alábbhagyott, a kérdésekre nem érkeztek
egyértelmű válaszok. Aztán véget ért a tanév
úgy, hogy nem ölelhettük meg egymást, nem
veregethettük meg egymás vállát a jól végzett
munka után kijáró dicséret gyanánt, és nem
köszönhettünk el egymástól a nyári vakációra.
Legalább is személyesen.

Aztán szeptemberben elindult az új tanév,
új reményekkel. A projekt időtartamát egy

évvel meghosszabbították. A vírushelyzet meg-
tanított bennünket az alkalmazkodásra, a lehe-
tőségek kihasználására és a dolgok átértékelé-
sére. Szerencsénkre a lelkiismeretes és kreatív
tanulók a helyzettől függetlenül is szívügyüknek
tekintik a projektet, így jó páran minden egyes
alkalmon részt vettek, és mindig kreativitásuk-
ról, kitartásukról tettek tanúbizonyságot. Az
őszi időszakban feladataink közül elkészült egy
videó egy olasz nyaralóhelyről, valamint egy
„magic box” nevű dobozka, és egy interaktív
papírprojekt ugyan erről a helyről, melynek
Costa Smeralda a neve. Ez utóbbi kettőt ki is ál-
lítottuk az iskola aulájában.

Karácsony közeledtével ismét munkához
láttunk és ünnepi képeslapokat gyártottunk
partnereink számára, amit közösen írtunk alá
az Erasmus Klub karácsonyi buliján. Jól sikerült
az összejövetel, méltó megünneplése volt az
elmúlt időszak munkálatainak, eredményeinek
és sikereinek.

Februárban pár tanulónk és pedagógu-
sunk bekapcsolódott egy zoom-os videó hí-
vásba, ahol török és szlovák barátaink tár -
saságában mutatkoztak be gyerekeink, és
beszéltek a pedagógusok a vírushelyzetről, ta-
pasztalatokról, lehetőségekről és a ránk váró
feladatokról. Jelenleg a gyerekek egyénileg te-
vékenykednek. Páran már készítettek tavaszi
és húsvéti képeslapot, amit elküldhetünk majd
a többi nemzetnek. Ezenkívül tavaszi, húsvéti
hagyományainkat és Magyarország szép tájait
készülünk bemutatni a külföldieknek, remélve,
hogy a közeli jövőben valóban utazhatunk, és
személyesen találkozhatunk török, olasz, spa-
nyol és szlovák ismerőseinkkel.

Csiszer Annamári

de a MUnka neM áll Meg…
Kedves Olvasó, valószínűleg Ön is észrevette, hogy iskolánk, a Dunavar-

sányi Árpád Fejedelem Általános Iskola részt vesz egy Erasmus Plus pá-
lyázatban. Ha másról nem, hát arról, hogy a 2019 novemberében a te-

lepülés kultúrházában, vagy a Márton-napi felvonuláson találkozhattak
vendégeinkkel. Volt is nagy felbolydulás, amikor megérkeztek a külföldi part-
nerek, és három napot töltöttek iskolánkban. Aztán volt egy hír erről az iskola
honlapján, egy poszt az iskola facebook oldalán, aztán csönd… Vagy mégsem?
Bár nem a nagy nyilvánosság előtt, de zajlanak az események, a résztvevő di-
ákok pedig serényen munkálkodnak. A következőkben egy kis összefoglalót
olvashatnak az Erasmus Klub munkájáról.



Dr. Székely László
(1875-1944) 
Orvosi diplomáját
1900-ban szerezte
meg. Körmöcbánya
tisztifőorvosa volt,
innen került Duna-
varsányba 1928-ban.
A hajdani Malitzky-

házat vásárolta meg a Vasút soron, az állomás mö-
gött, ott kezdte meg a rendelést. A MÁV 1929-től,
az OTI 1930-tól alkalmazta. Házát szanatóriummá
alakíttatta, melyhez fürdőmedence is tartozott.
1929 és 1942 között újsághirdetésekben invitálta
ide a gyógyulni vágyókat. Kedves, művelt, derék
orvosnak tartották, aki éjszaka és térdig érő sárban
is kiment betegeihez.

dUnavaRsány Hajdani oRvosai

Most, e járvány idején igazán időszerű tisztelegnem orvosaink, ápolónőink áldozatos munkája előtt azzal, hogy felidézem
elődeik életútját.Településünknek Taksony pusztájaként sokáig nem volt saját orvosa, csak bábaasszonya Ernszt Józsefné
személyében. Móri Sándor és vasutastársai határozták el 1928-ban, hogy saját költségükre hívnak ide doktort. Így lett
Dr. Székely László az első orvosunk. 

Dr. Gallé Béla
(1902-1976)
1927-től Budapes-
ten, majd Kiskunlac-
házán dolgozott.
1938-ban került Du-
navarsányba. A Szé-
chenyi u. elején la-
kott, itt is rendelt.

1959-ig volt körzeti orvosunk, majd a Csepel Autó-
gyár üzemorvosa lett 1967-ig. Asszisztensként fe-
lesége, Renyé Erzsébet és az ő húga, Renyé Borbála
segítették munkáját. Kiváló diagnoszta és áldozat-
kész orvos volt. Velem együtt sokan köszönhetjük
neki, hogy életben maradtunk! Mint zenész és ze-
neszerző Dunavarsány kulturális életének jelentős
alakja.

Dr. Wallinger József
(1898-1977)
1932-től Békés kör-
zeti orvosa, 1941-ben
Szegeden, 1943-ban
Szabadkán városi
orvos. 1959-ben jött
Dunavarsányba, és
1962-ig dolgozott a

hajdani tanácsháza Árpád utcai szárnyában igen
nehéz körülmények között. Később a GANZ-
MÁVAG üzemorvosa lett. Kedves, humoros, jó or-
vosként emlékeznek rá hajdani páciensei. Segítői
Marosiné, Törzsök Istvánné és Zaletnyik Antalné
voltak, valamint mellette kezdték 1960-ban körzeti
ápolónői munkájukat Baráth Tiborné és Nimcsevics
Tiborné is.

Dr. Miklósi Nándor 
(Nikolaj Nenkov) 
(1923-1981) 
Bulgáriából, Krusovicé-
ből jött édesapja taná-
csára Budapestre.
Részt vett az 1956-os
forradalomban, meg is
sebesült. Tanulmányait

csak 1961-ben fejezhette be. 1962-ben Tápiószele,
majd Dunavarsány várta. Határozott, jó orvos volt,
kiváló diagnoszta. Kezdetben lovon ment a sáros
utakon betegeihez, mint a régiek. Aztán lett bicik-
lije, motorja, majd autója. Előfordult, hogy saját
maga vitte kórházba autójával életveszélyben
lévő betegét.

Dr. Péteri Zoltánné 
(1933-1999) 
Budapesten az 1956-
os forradalom idején,
mint végzős orvos
sebesülteket ápolt a
Corvin közben. 1957-
től a Csepel Autógyár
üzemorvosa. 1963-

tól Majosháza községi orvosa. 1972-től Dunanagy-
varsány betegeit is ő látta el. Kedves mosolyú, ál-
dozatkész orvos volt. Munkáját asszisztense, Kontha
Balázsné segítette. 1991-ben lett nyugdíjas. Ezután
is aktív közösségi ember maradt. Tevékenykedett a
cserkészcsapatban és a helyi katolikus hitéletben is.
Majosháza posztumusz díszpolgára.

Dr. Miskolczi Mihály
(1935-1993) 
Fogorvosi diplomáját
1966-ban szerezte
meg. Itteni munkáját
1967-ben magánház-
ban kezdte, egy év
múlva költözhetett át
a községi orvosi rende-

lőbe. Aztán Nagyvarsányon is létesült számára ren-
delő. Türelmes, figyelmes, kedves fogorvos volt. Be-
tegei számára a legkorszerűbb megoldást kereste. Bár
Budapesten lakott, a barátai ide kötötték. Segítője
felesége, majd Pillárné Cser Erzsébet lett. Gyógyítha-
tatlan betegség szólította el, nem érhette meg két
lánya felnőtté válását, öt unokája megszületését.

Dr. Váczi János 
(1939-2015) 
Tasson született, 1963-
ban szerzett orvosi
diplomát. Borsod me-
gyei kórházakban dol-
gozott, majd 1997-ben
30 éves tapasztalattal
döntött úgy, hogy Du-

navarsányon folytatja gyógyító munkáját. Először
magánorvosként, majd gyermek háziorvosként
praktizált 2014 őszéig. Nagyon lelkiismeretes ember
volt, kis betegeit szeretettel, türelemmel látta el
mindig, s addig el nem engedte őket rendelőjéből,
míg a javulás első jeleit nem tapasztalta. Munkáját
asszisztensként felesége segítette.

Dr. Toldi Gábor
(1970-1999) 
Szabadkán született, s
itt érettségizett 1988-
ban. Fogorvosként dip-
lomázott 1994-ben Bu-
dapesten. 1996-ban
kezdte meg gyógyító
munkáját Dunavarsá-

nyon, az Árpád utcai fogorvosi rendelőben. Fiatalos
lendülete, kedves, mosolygós arca, megnyugtató
beszédstílusa hamar bizalmat ébresztett páciense-
iben. Bekapcsolódott településünk sportéletébe,
hétvégeken focizott a helyi öregfiúk csapatában.
Egy ilyen mérkőzésen lett rosszul. Tragikusan fiata-
lon, 29 évesen szívroham miatt távozott körünkből.

Dr. Schäffer Mihály 
(1934-2017)
1962-től a pápai kór-
házban gégész, majd
belgyógyász, aztán
Egyházaskeszőn kör-
zeti orvos. 1968-ban
Délegyháza, 1975-ben
Dunavarsány az új ál-

lomáshelye. 40 éven át, a legtovább védte egész-
ségünket. Két cikluson keresztül, 1994-től 2002-ig
önkormányzati képviselőként is dolgozott. Szelíd
szavú, kedves doktor bácsi volt. Jó tanácsaival
ennek az újságnak oldalain is ellátta pácienseit. Se-
gítői felesége és Érdi Péterné voltak, védőnőként
pedig Könözsi Katalin és Solti Mária.
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A cikk megírásához nyújtott segítségért köszönet a hozzátartozóknak és Becze János majosházi helytörténésznek! 
Kohán József
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HÚSVÉT – TAVASZ – MEGÚJULÁS

Húsvét Jézus megváltó keresztáldozatá-
nak és a halálból való feltámadásának
az ünnepe. A legnagyobb keresztény

ünnep új életre hív. Az erős hit bizonyossága
bátorságot ad. Neked is. Tavasszal újjáéled a
természet, megint színpompás virágok nyíl-
nak, madárfütty szava ébreszti a hajnalt és
friss illatot áraszt az enyhe szellő. Arra a re-
ményre szólít, hogy számunkra is van lehető-
ség megújulni: észrevenni az élet szép oldalát
és hálát adni érte, a nekünk teremtett gyö-
nyörű világra rácsodálkozni és óvni a termé-
szet kincseit, lelkesedéssel végezni feladata-
inkat és szeretetünket tékozolni a körülöttünk
élőkre. Legfőképp erősen hinni, hogy szá-
munkra is van feltámadás, megújult élettel
Isten országába vagyunk meghívva.

Mindannyian törekszünk a megújulásra.
A nagyböjt segített felkészíteni minket az ün-
nepre. A bűnbocsánat fürdőjében megmos-
hattuk lelkünket, s a keresztúton elmerenghet-
tünk az életünk nehézségeiben is jelen lévő
Krisztus tanításán: a keresztből üdvösség
fakad. Áttekintettük, miben kellene változ-

nunk és min változtatnunk. Kitakarítottuk a
templomot, selejteztünk a plébánián és ren-
deztük az udvart. A templomot igyekeztünk
„családbaráttá” tenni (lásd mellékelt kép),
hogy a kicsikkel is együtt tudjunk ünnepelni,
hiszen a jövőt gyermekeink által írjuk. A há-
zaspárokat játékra hívtuk, hogy megújítsák és
megerősítsék kapcsolatukat, s „jó csapatként”
újra igent tudjanak mondani egymásra és
gyermekeikre. Imádkoztunk közösségünk tag-
jaiért, elhunytainkért és a megtérőkért.

A felfrissülés örömével és felszabadító lel-
kesedésével hívunk Téged is a megújulásra!
KRISZTUS FELTÁMADT! – VALÓBAN FELTÁ-
MADT! 

Katolikus Egyházközösség, 
Dunavarsány

A MEGVÁLTÁS A HÚSVÉT AJÁNDÉKA 
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7

Félelmes időket élünk a pandémia árnyé-
kában. Szinte a világ minden sarkából ré-
misztő hírek jönnek megbetegedésekről,

áldozatokról, gazdasági válságokról, társa-
dalmi és egyéni depressziókról. De pandémi-
ától függetlenül is félelem jellemzi az életün-
ket. Félünk az élettől és félünk a haláltól. Szép
református énekünk fejezi ezt úgy ki, hogy:
„Sírva jöttünk e világra és sírás közt költözünk
el”. A bűnbeesés óta félünk az Istentől és buj-
kálunk előle hol tudatosan, hol öntudatlanul,
és félünk az ördögtől is, bár sokszor nem
eléggé ahhoz, hogy cimboráljunk vele. 

Ebben az állapotunkban ragyog ránk Hús-
vét hajnala és ragyog ránk az örök élet fénye
a feltámadott Jézus Krisztus sírjából. Az üze-
net pedig ez: Ne féljetek! Ezt az üzenetet hor-
dozza minden krisztusi ünnep és minden

Krisztusban megélt hétköznap. Erről tesz bi-
zonyságot Pál apostol is a fenti idézettel. 

A húsvéti megváltás hite miatt vehetjük
magunkra a félelmes kihívásokkal farkassze-
met néző, a reményt „utoljára temető”,
erős, szeretetteljes és józan lelkiséget. Ezzel
a lélekkel hordozhatjuk általában és konkré-
tan a vírus által okozott nehéz napjainkat is.
A vírus léte nem döntés kérdése, rajtunk
kívül álló forrásból ered. A legváratlanabb és
legmeglepőbb formában ér utol bennünket.
Ugyanakkor látjuk, hogy sokféleképpen vi-
szonyulhatunk hozzá, félelmet keltő erejé-
hez. Állhatunk gyáván a probléma oldalán,
de állhatunk a hit bátorságával a megoldás
oldalán is.

A probléma oldalán félünk, vagy hamis
nyugalmat erőltetünk magunkra, vagy ezt az

állapotot is okoskodásra, konfliktusokra hasz-
náljuk például a vakcinák kapcsán. Mindezek
helyett úgy gondolom, hogy a megváltottak
bátorságával állhatunk a megoldás oldalán Pál
apostol tanítását magunkra véve. Tehát éljünk
azzal a kiváltsággal, hogy a megoldás oldalán
kereshetjük a helyünket.

Nem csak a járvány ördögi átkával meg-
terhelten, hanem az isteni erő, szeretet és
józanság áldásával megajándékozottan is él-
hetjük mindennapjainkat. Az idei Nagyböjt
időszakában nagy a mi böjtünk. Hordozzuk
ezt az említett erővel, szeretettel és józan-
sággal és persze azzal a hittel, hogy a böjt
és megpróbáltatás után húsvéti bőség,
megelégedés, megoldás, sőt megváltás kö-
vetkezik.

dr. Bóna Zoltán

ISTEN, A MEGVÁLTÓ

P ár évvel ezelőtt éppen az iskola udva-
rán voltam, mikor az egyik felsős fiú ki-
jött az udvarra és azt kiabálta, hogy:

„Én vagyok az Isten” és közben ütögette a
mellkasát. Meghallottam és nem hagyhattam
szó nélkül. Megkérdeztem tőle, hogy: „Ha te
vagy az Isten, akkor meg fogsz halni az em-
berekért, ahogy ezt Jézus is tette?”  Nem vá-
laszolt semmit és elment. Gondolom, nem így
képzelte el az isteni hatalmat. Erre valóban
nehéz is mit mondani. Elsőre hihetetlennek
hangzik. Isten, aki bármit megtehetne (pél-
dául: egyetlen szavával eltörölhetné a földet

és mindent, amit alkotott), lejött a földre Fia
képében, hogy elmondja az embereknek,
rossz úton járnak, változzanak meg, különben
nem juthatnak a Mennybe, végül magára
vette a bűneiket és meghalt értük. Miért? Egy-
szerűen azért, mert szereti őket, és meg akarja
menteni a haláltól. Isten nem azt kéri az em-
berektől, hogy tegyenek nagy dolgokat Érte,
nem vár el tőlük semmilyen önfeláldozó cse-
lekedetet, csak annyit kér, hogy higgyenek Jé-
zusban, a Fiában. Lássák be, hogy bűnös úton
járnak, adják át az életük irányítását Jézusnak,
Ő majd jó felé vezeti őket. Itt a Húsvét ünnepe,

mikor arra emlékezünk, hogy Jézus betöltötte
a küldetését, vállalta értünk a halált. A leg-
utolsó szava pedig ez volt: „Beteljesedett.”

Isten húsvétkor befejezte tökéletes meg-
váltási munkáját az emberekért. Lejött, szere-
tett, tanított, megváltott. Mindent megtett
érted, hogy megmentsen a szellemi haláltól,
és átvigyen az örök életre. Neked már csak el-
fogadnod kell.

Áldott Húsvétot kívánunk mindenkinek!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
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dUgUláselHáRíTás
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás. 
Fábián István, tel.: 06/20 317-0843

KATA szerint adózó egyéni vállalkozók
könyvelését – alkalmazott esetén is – havi
5.000 Ft összegért vállaljuk. 

Tel.: 06/30 821-3273

+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

Az óvodai beiratkozásról
Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden, 

bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisgyermek, aki 2021. augusztus 31-éig betölti harmadik életévét.

Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában
(2336 Dunavarsány, Árpád utca 14):

2021. május 3-tól május 6-ig (hétfőtől csütörtökig): 8 órától 17 óráig,
2021. május 7-én (pénteken): 8 órától 13 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a részletes felhívás 
a www.dunavarsany.hu és a www.bobitatunderovi.hu honlapokon találhatóak meg.

Az intézményvezető kérésére az óvodai beiratkozás során a vírushelyzetre való tekintettel és a várakozási idő 
minimálisra csökkentése érdekében kérjenek időpontot április 19-e és 30-a között 10 órától 14.30-ig 

terjedő időszakban a következő telefonszámon: 06/24 472-464.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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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


