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

Lapzártánkig meghozott polgármesteri döntések
A polgármester a veszélyhelyzet kihirdeté-
séről szóló kormányrendelet alapján
- a „Négy csoportszobás bölcsőde építése

Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményét az alábbiak szerint ál-
lapította meg: a Creo-Team Kft. ajánlata
érvényes, a KINAMÉ Kft. ajánlata érvé-
nyes. A legjobb ár-érték arányra vonat-
kozó érvényes ajánlatot a KINAMÉ Kft.
tette. Az eljárás eredményes volt. Az el-
járás nyertese a KINAMÉ Kft. Az ajánlat-
kérő a 2022. évi költségvetése terhére
biztosítja a szerződés teljesítéséhez szük-
séges többletfedezetet, legfeljebb bruttó
84.024.918 Ft összegben.

- az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft.
2020. évben végzett tevékenységére vo-
natkozó szakmai beszámolóját elfogadta.

- a „Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZ-
TES_2019/5 kódszámú „Önkormányzati
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” tárgyú beruházás projektme-
nedzsmenti feladatainak ellátása” tárgyú
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapította meg: a Granticon Pályá-
zati és Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlata ér-
vényes; a KÉK Projekt Kft. ajánlata érvé-
nyes; az M.T. Hardy Kft. ajánlata érvényes;
a Projekt Expert Kft. ajánlata érvényes; a
Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. ajánlata érvényes. Az eljá-
rás eredményes volt. Az eljárás nyertese
a Projekt Expert Kft. A szerződés teljesí-
téséhez szükséges anyagi fedezetet bruttó
12.446.000 forint összegben a 2021. évi
költségvetés terhére biztosította; a nyer-
tes ajánlattevővel a megbízási szerződést
aláírta, a további szükséges intézkedést
megtette.

- az Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedő Kft-vel, valamint az InFend
Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel 2020. július 21-én „Villamos energia
közbeszerzés 2022-23” tárgyban közbe-
szerzési eljárás lefolytatására kötött meg-
bízási szerződés módosítását elfogadta, a
megbízási szerződés módosítását aláírta,
és a további szükséges intézkedéseket
megtette.

- térítésmentesen önkormányzati tulajdonba
vette a jelenleg a Logic Építő Kft. tulajdo-
nában lévő ivóvízellátó és szennyvízelve-
zető víziközmű-rendszert, a Hydro-Agro-
Bau Kft., Kiss Judit tervező és az Orodi

Mérnöki Iroda által készített, „Dunavar-
sány, Hun utca, hrsz: 894/5 és 894/4 ingat-
lanok vízellátása és szennyvíz elvezetése”
tárgyú átadási dokumentációban megha-
tározott tartalommal; a víziközmű-rend-
szer tulajdonba vételéről szóló megálla-
podást aláírta, és a további szükséges
intézkedéseket megtette.

- a 2021. évre kiírta Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának „civil pályázatát” az
„egyesületek, sportegyesületek és alapít-
ványok" támogatására, valamint „sport
pályázatát”, az országos sportági szak-
szövetség tagjaként, a sportág verseny-
rendszerében résztvevő sportszervezetek
számára.

- a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal, illetve a Dunavarsány és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat között
létrejövő Munkamegosztási megállapo-
dást jóváhagyta.

- hozzájárult a Zs&A Egészségügyi és Infor-
matikai Kft. módosítási kérelmében fog-
lalt rendelési idő bővítéséhez, valamint a
Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft-vel
2016. július 19. napján kötött, házi gyer-
mekorvosi körzet (ellátási terület) működ-
tetésére és házi gyermekorvosi feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés
módosításához. A megbízási szerződés
módosítását aláírta, illetve az egyéb szük-
séges intézkedések megtette.

- a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2020. évi mérlegét, eredmény-kimutatá-
sát, annak kiegészítő mellékletét, valamint
a könyvvizsgálói jelentést megismerte, és
a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2020. évi beszámolóját 257.645 eFt-os
mérlegfőösszeggel, illetve 21.559 eFt-os
mérleg szerinti eredménnyel, az eredmény
50 %-ának terhére fejlesztési tartalék kép-
zésével és az eredmény fennmaradó 50%-
ának eredménytartalékba helyezésével el-
fogadta.

- a 2021. évi Közbeszerzési Terv módosítá-
sát elfogadta.

- támogatja, hogy a Dunavarsányi Szociális
és Fejlesztő Központ, Idősek Gondozóhá-
zában – mivel az az Agromulti Kft. duna-
varsányi telephelyének belső veszélyes-
ségi zónájában helyezkedik el (a sérülés
egyéni kockázata meghaladja a 10-5 ese-
mény/év értéket) –, egyszerre 90 főnél
több személy ne tartózkodjon, és a dön-
téséről értesítette a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságot.

- a Dunavarsány, 2084/23 hrsz-ú kivett be-
építetlen terület művelési ágú ingatlan
185/305 részét 1.324.000 Ft értéken ér-
tékesítésre kijelölte, valamint az értéke-
sítésre pályázatot írt ki. A rendeletben
foglaltak szerint a nyílt pályázati kiírást
az önkormányzat honlapján, valamint az
önkormányzat hirdetőtábláin közzétette,
és a további szükséges intézkedéseket
megtette. 

- az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
2020. évi beszámolóját elfogadta.

- úgy döntött, hogy a Bodzavirág Alapít-
vány működésére 500.000 Ft támogatást
nyújt a 2021. évi költségvetés tartalékke-
retének terhére, és a támogatási szerző-
dést aláírta.

- úgy döntött, hogy a lakossági csatorna-
szolgáltatás ráfordításainak mérséklésére,
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatásáról és az egészséges ivóvízzel
való ellátás ideiglenes módozatainak el-
lentételezéséről szóló, „Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatása” tárgyú,
2021. május 3-án elfogadott pályázatára
támogatási igényt nyújt be a Magyar Ál-
lamkincstár területileg illetékes szervén
keresztül a felelős miniszterhez. Kötele-
zettséget vállalt arra, hogy a fajlagos rá-
fordítással figyelembe vett, illetve a Tár-
caközi Bizottság által elfogadott mértékű
amortizációt a víziközmű felújítására, pót-
lására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos
adósságszolgálatra fordítja.

- a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep el-
sődleges intenzifikálásának tárgyában a
Veolia Zrt. árajánlatát elfogadta. Hozzájá-
rult, hogy a szerződést a Dunavarsány és
Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás
megkösse. A pénzügyi fedezetet bruttó
1.036.729 forint összeg erejéig a 2021. évi
költségvetés terhére, annak átcsoportosí-
tásával biztosítja, és a további szükséges
intézkedést megtette.

- a 784/8, 786/14 hrsz-ú Epres köz helyi
közút forgalmi rendjét megváltoztatta
az egy forgalmi sáv szélességű útsza-
kasz kezdeténél, a Gyöngyvirág utca
irányából történő egyirányúsítással. A
forgalmi rend változás tárgyában a szük-
séges intézkedéseket megtette, a forga-
lomtechnikai tervet 125.000 Ft + ÁFA ér-
tékben megrendelte, fedezetét a 2021.
évi költségvetés átcsoportosításával biz-
tosította.
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Az utóbbi hetek sporthírei hangosak Du-

navarsány nevétől! Ezzel a boldog és
büszke mondattal kezdem a havi be-

számolómat. Az előző lapban megírtuk, hogy
történelmi Amatőr Kupa döntőt fog játszani
a DTE felnőtt futball csapata május 5-én. Az
ellenfél a Tarpa SC megye I. osztályú gárdája,
akik veretlenül állnak a tabella első helyén.
Tehát jogosan volt mindenki gyomrában a
szorongás, főleg azoknak, akik személyesen is
végig izgulhatták ezt az összecsapást. Én is a
szerencsések közé tartozom, akik az Új Hideg-
kuti Nándor Stadion (MTK Stadion) lelátójáról
biztathattam a fiúkat 90 percen keresztül. Fel-
emelő élmény volt, hogy egy ilyen régi, patinás
egyesület csodálatos otthonában játszhattuk
ezt a fontos mérkőzést, amit még izgalma-
sabbá tett az a tény, hogy az M4 Sport élőben
közvetítette a meccset. Tehát az egész ország
láthatta, hogy a Dunavarsány TE csapata fan-
tasztikus játékkal 2:1 arányú győzelmet aratott
az esélyesebbnek tartott Tarpa SC ellen. Az
öröm leírhatatlan volt, meghatódva tapsoltam
végig az érem és a gyönyörű kristály vázának
az átadását. Eufórikus hangulatba kerültek a
játékosok, a vezetők, a szurkolók. Meg kell
említenem azt a hihetetlen sportszerűséget,
amelyet a vesztes csapat szurkolóitól megta-
pasztalhattunk. Tarpa polgármesterének ve-
zetésével a település képviselői a gratulációjuk
mellett mindenféle, ennek a napnak az emlé-
kére feliratozott ajándékkal láttak el bennün-
ket. Persze nem vereségre számítottak, de
emelt fővel ismerték el a győzelmünket. Én
pedig meghajolva a DTE futball csapatának
teljesítménye és országos sikere előtt, gratu-
lálok mindazoknak, akik munkájukkal és tá-
mogatásukkal eljuttatták idáig focistáinkat.

Alig 10 nap elteltével Dunavarsány ismét
a címlapokra kerülhetett a szegedi Maty-éren
megrendezett kajak-kenu európai pótkvalifi-
kációs versenyen elért kiváló eredmények
miatt. Csak az időrendiség miatt került cik-
kembe hátrébb ennek a hírnek a leírása, de az
a bravúr, amit Adolf Balázs és Fejes Dániel C-
2 1000 méteren megcsinált, az sporttörténel-
met jelent Dunavarsánynak. A második hely
megszerzésével szinte beeveztek már a tokiói
olimpia kapuján. Mi itthon már csak Daniék si-
keréről beszéltünk, pedig még a válogatási
szabályok szerint a világkupa versenyen is bi-
zonyítaniuk kellett. A szövetségi kapitány és
az MKKSZ szakmai bizottsága úgy döntött,
hogy a duó sorozatos kiemelkedő teljesítmé-
nye alapján Ők képviselhetik Magyarországot
ebben a számban az idén megrendezésre ke-
rülő tokiói olimpián. OLIMPIKONUNK van!
Soha-soha nem jutott ki településünkről senki

a legnagyobb nemzetközi eseménysorozatra.
Ketten érték el ezt az óriási sikert, mégis hadd
legyek elfogult a mi fiúnkkal! Fejes Dániel a
nagyvarsányi Petőfi lakótelepen él szüleivel és
testvéreivel születésétől fogva. Mindenki is-
meri az egész családot, Dani a szemünk lát-
tára nőtt fel, és küzdött azért a célért, hogy
egyszer kijusson az olimpiára. Mert ezt tűzte
ki maga elé célul, amit edzőjének, Németh Sza-
bolcsnak is megígért. A sok-sok munka, le-
mondás mellett kellett a bizalom és a hit
abban, hogy jó úton halad Dani, meg kellett ta-
lálni a neki való versenyszámot és a párt, akivel
két kemény év után sikert-sikerre halmozva
Magyarország és Dunavarsány büszkesége lett.
Mindig hittem, hogy egyszer hírnevet szerez
majd az egyesületének, a városának és az or-
szágnak. Hivatali szobám díszei a Tőle kapott
képek, amelyeken egy-egy szép elkapott pilla-
nat van megörökítve verseny közben. A képet
aláírta Dani, bízom benne, hogy egyszer ennek
a dedikált képnek az eszmei értéke nagy lesz.
Büszke vagyok Rád Dani, borzasztó jó érzés
lesz, amikor a magyar delegáció felvonul az
olimpia megnyitóján, és majd kiabálhatjuk,
hogy „ott a mi varsányi fiúnk!”. Szívből gratu-
lálok az olimpiára kijutó Fejes-Adolf párosnak,
a Merkapt-Mekler László dunavarsányi sport-
egyesületnek, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ségnek és a családnak, akik a hátteret, a nyu-
godt körülményeket biztosították a történelmi
siker eléréséhez. 

Van a városban egy törékeny, 14 éves
nagylány, Vékony Szintia, aki felnőtteket meg-
hazudtoló módon hajtja a lóerőket. A május
közepén megrendezett első zártpályás verse-
nyen kategóriájában abszolút I. helyezést ért
el. Gratulálok!

Nem mehetek el a DTE kézilabda szakosz-
tályának sikeres szereplése mellett sem. Le a ka-
lappal a játékosok előtt, akiknek zártkapus
meccseken, szurkolók nélkül kellett küzdeni a
győzelemért. Küzdöttek a lányok becsülettel, hi-
szen a megyei felnőtt női kézilabda-bajnokság
alapszakaszában az előkelő 2. helyezést érték
el. Ezzel az eredménnyel júniusban Dunaharasz-
tiban játszhatnak helyosztó mérkőzéseket,
amelynek győztese feljut a magasabb osztályba. 

Az ifjúsági csapatunk is nagyon jól szere-
pelt, az első helyen zárta azt a bajnokságot,
ami a járványügyi helyzetre való tekintettel
februárban lezárult. 

A sok kiemelkedő sporteredmény mellett
a városban is sok jó eseményről számolhatok
be. Elsőként a bölcsőde építésének elkezdésé-
ről írok, hiszen ez a sokak számára fontos in-
tézmény megépül Dunavarsányban. A kivite-
lező cég a Kinamé Kft., amelynek a szerződés

szerint alig egy éve lesz megépíteni a 48 férő-
helyes bölcsődét. A bölcsődefejlesztés tárgyú,
Pest megyében kiírt pályázat elnyert összege
480 millió forint, amely már az önkormányzat
elkülönített számláján van. Az önrészt és az
egyéb járulékos költségeket saját költségveté-
sünkből fizetjük. Elkezdődtek a kátyúzási mun-
kák is az utakon, amit igyekszünk a lehető leg-
jobb és legtartósabb minőségben elvégezni. 

Jó hír mindenki számára a több hónapos
„karantén időszak” után, hogy elértük az 5 mil-
liós átoltottságot, és ezáltal több lazító intéz-
kedés lépett életbe. Sokkal szabadabban,
maszk nélkül, nagyobb társaságban is eltölt-
hetjük már a szabadidőnket. Részt vehetünk
színházi és mozi előadásokon, valamint a nyol-
cadikosok nagy örömére már a ballagást is
megtarthatják az iskolák. Ami sajnos kevésbé
jó hír, hogy bármennyire is szerettük volna a
Dunavarsányi Napok rendezvényeit megtar-
tani, arra sajnos még nem nyílt mód. Reméljük,
hogy augusztus 20-a már sokkal több szabad-
ságot ad nekünk, és akkor a szükséges ható-
sági engedélyek birtokában már nagyobb lét-
számú koncerteket is szervezhetünk.

Viszont mégis szerettünk volna valamivel
kedveskedni a dunavarsányi lakosoknak, ezért
az elmaradt városnapok helyett a közelgő lab-
darúgó Európa-bajnokságra fókuszálunk. Mivel
Magyarország is érintett ebben a sokak szá-
mára fontos eseményben, az egy hónapos ren-
dezvény idejére egy LED fal lesz a művelődési
ház udvarába kihelyezve. A sátorban sörpadok
és sörasztalok mellett folyamatos kiszolgálási
lehetőséggel nézhetnek meg minden meccset
az érdeklődők. A napi mérkőzések idejéről
több helyen is informálódhatnak majd. Jó szur-
kolást kívánok mindenkinek!

Gergőné Varga Tünde
polgármester

A 90 esztendős Tóth Sándorné, 
Erzsi nénit születésnapja alkalmából 
köszöntötte Gergőné Varga Tünde
polgármester és Keresztesi Balázs
alpolgármester

Kerek évforduló



HÁzHOz mENő LOmtALANítÁS
Alakossági házhoz menő lomtalanítási

szolgáltatás az alábbi egyeztetést kö-
vetően vehető igénybe.

Lakosság esetében az ingatlanhasználó,
társasházak esetén a társasház közös képvi-
selője bejelentheti lomtalanítási szándékát az
ügyfélszolgálatunkon. Az igény bejelenté -
séhez szükség lesz a vevő azonosító számára,
mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
számlán megtalálható. A megrendelést jelez-
hetik ügyfélszolgálatunk telefonján (06/30
665-4021) telefonos félfogadási időben (hét-
főn 800-2000, keddtől-péntekig 800-1600), vagy
e-mailben (ugyfelszolgalat@multiszint.hu). Le-
hetőség van személyes bejelentésre is a 1201
Budapest, Attila u. 62. szám alatti ügyfélszol-
gálatunkon ügyfélfogadási időben (hétfőtől-
péntekig 800-1600). A leggyorsabb ügymenet
érdekében az e-mailben történő megrende-
lést javasoljuk. Munkatársaink tájékoztatást
kérnek, hogy milyen jellegű és mennyiségű
lomhulladékot kíván elszállíttatni. Az így jel-
zett megrendelését egyeztetik a szállítást irá-
nyító vezetővel a szabad időpontok tekinteté-

ben, majd visszahívják a megrendelőt a meg-
adott elérhetőségén, esetleg visszaírnak e-
mail-ben. A lomtalanítás időpontja akkor te-
kinthető véglegesnek, amikor a közösen
egyeztetett időpontot írásban visszaigazolják
munkatársaink.

A leegyeztetett napra a lomhulladékot
kérjük úgy összegyűjteni, hogy a nagydarabos
lom (pl. bútor) kivételével, a kisebb méretű
anyagokat bezsákolva, kötegelve (a szóródás
megakadályozása érdekében), egy helyre
gyűjtve kérjük előkészíteni az ingatlan terüle-
tén belül a kapuhoz közel elhelyezve. Közte-
rületre nem helyezhető ki lomhulladék. A be-
jelentés nélkül történő hulladék kihelyezése
illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegá-
lis hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, és
bírságot von maga után.

Munkatársaink a jelzett napon elvégzik a
lomtalanítást, ennek megtörténtéről, valamint
mennyiségéről szállítólevelet készítenek a hely-
színen, melyet megrendelő köteles leigazolni.

A szolgáltatás megrendelésének elen-
gedhetetlen feltétele, hogy ügyfelünk díj-

hátralékkal ne rendelkezzen. Lomtalanítási
szolgáltatásunkat évente egy alkalommal,
2 m3/ ingatlan mennyiségig vehetik igénybe
térítésmentesen. A megnövekedett igé-
nyek, valamint a gyűjtést végző járművek
véges befogadó kapacitásából adódóan a 2
m3-t meghaladó mennyiségű lom elszállítá-
sára nincs lehetőség.

A házhoz menő lomtalanítás során nem
szállíthatjuk el az alábbi frakciókat:
- elektronikai hulladékok, elektromos gépek
- gumiabroncs hulladék
- veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok,

spray flakon)
- ipari tevékenységből származó hulladék
- zöldhulladék, illetve egyéb növényi és állati

hulladék
- sík üveg
- építési és bontási hulladék, egyéb ipari hul-

ladék
- heti szállítás körébe tartozó háztartási, vala-

mint termelési tevékenységből származó
hulladék.

Multiszint Kft.
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A tereprendezéssel és az alapozási munkálatokkal kezdetét vette a városi bölcsőde kivitelezése

A jöVőNEK építjüK
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mERt SEgítENI jó!

AmIKOR EgY Ajtó bEzÁRUL…

Az Isten Szolgálatában Református Misz-
sziói Alapítvány, mint a Pest Megyei
Civil Közösségi Központ címbirtokosa

csatlakozott a CÖF-CÖKA vezetőség felhívásá-
hoz a COVID-árvák megsegítése érdekében. 

A gyűjtésünk folyamatos, tehát egész
évben várjuk és továbbítjuk az ide vonatkozó
adományaikat. Tesszük ezt nyilván azért, mert
remélve, hogy a covidnak több áldozata be-
látható időn belül nem lesz, akkor is a Regőczi
István Alapítványnak ez a szolgálata nyilván
csökkenő intenzitással, de akár két évtizedig
is eltarthat. 

Eddig 460.000 forint érkezett a szám-
lánkra ezen a címen. 60.000 forintot egy Kft.
fizetett be, 100.000 forintot a Dunavarsányi
Református Egyházközség anyák napi isten-
tiszteletén gyűjtöttek össze a jelenlévők,
300.000 forintot pedig 10 magánszemély
ajánlott fel. Hálásan köszönjük adományaikat!
Mindezeket kiegészítve, összesen 500.000 Ft-
ot utaltunk át a Regőczi Alapítvány számlá-
jára. Bár a gyűjtésünk folyamatos, terveink
szerint kampányszerű felhívással 2022. anyák
napja és pünkösd között fordulunk a nyilvá-
nossághoz.

Bizalommal kérjük Önöket, hogy a jó pél-
dát követve járuljanak hozzá az árvák megse-
gítéséhez!

Kérjük, hogy az átutalás közleményébe
ezt írják:  
A COVID-árvák megsegítésére. 

KDB BANK
13520405-13302010-00002796

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

kinyílik egy másik, tartja a mondás és bizo-
nyára ezt már mi is megtapasztaltuk. Az
egész életünk tulajdonképpen nem más,
mint választás, választás az ajtók, a kapuk
közül, hogy merre menjünk, melyik úton ha-
ladjunk. Talán előttünk van az a reklámkép,
amikor a banki hitelek, konstrukciók között
válogató ügyfelet úgy ábrázolják, mint aki
előtt jönnek-mennek az ajtók, egy fellebeg,
egy elmerül, kettő szélesre nyitja kapuit,
kettő pedig éppen bezárul a hitelt válogató
orra előtt. Minden nap, minden egyes órában
választanunk kell, életünk könnyebb és nehe-
zebb helyzetében egyaránt. Mi segít nekünk
a választásban, hogy melyik úton haladjunk?

Alig van olyan ember Hazánkban, aki a már-
már klasszikus magyar zeneszöveget ne
tudná, sőt ne fújná és ne gondolt volna talán
most is rá: mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
mond csak, melyik ajtón menjek be? A temp-
lomos híveknek pedig már bizonyára eszükbe
jutott Máté üzenete a szoros és tágas kapuról,
a kárhozatba és az életbe vezető ösvényről. 

A konfirmáció során szintén választás
történt. A templom kapuján történő belépés,

az Úr ajtaja melletti döntés. Lehet, hogy az
angyali támogatás is megjelent egy isteni kül-
dött nagymama, esetleg bátorító szülő vagy
testvér, jó barát személyében. 

Az Apostolok cselekedetiben Péter a bör-
tönben katonák között, bilincsbe verve re-
ménytelennek tűnő helyzetben van. A háttér-
ben viszont a gyülekezet rendületlenül és
kitartóan imádkozik. A történetben két hata-
lom ütközik egymással, Heródes katonáinak
szorítása és Isten szabadító ereje, aminek ered-
ményeként Péter megmenekül a fogságból. 

Péter teljes mértékben ráhagyatkozott
Isten vezetésére, sőt, azt hitte, hogy a szaba-
dulása csupán látomás, nem is a valóság. Min-

den más csak úgy „magától” történik. Vala-
hogy minden elrendeződik, a bilincsek
lehullanak, a vaskapu „magától” kinyílik, ki-
tisztul előtte a szabadulás útja. Amíg az
ember görcsölve, erőlködve akarja célját el-
érni, mintha falakról pattanna vissza, semmi
nem sikerül neki. De aztán „magától” jön a
zápor, nyílik a virág, és friss gyümölcs terem.
„Ez a magától, ez a kegyelem” – írja Remé-
nyik Sándor.

Biztosan nekünk is voltak már ilyen élmé-
nyeink, amikor görcsölő akarásunk mindun-
talan csődöt mondott. Amikor pedig elenged-
tük, és Istenre tudtuk bízni az ügyet, akkor
valahogy „magától” kitisztult előttünk az út.
Megértettünk valamit, vagy éppen rátalál-
tunk a megoldásra.

Azt kellett Péternek tennie, amit megér-
tett az Isten akarataként. Ez az engedelmes-
ség kezdete és folytatása is. Azt mondja az
angyal Péternek, hogy kövess engem, és Péter
megy utána. Ezt az engedelmességet kéri és
várja a Jóisten tőlünk is, ezen az ünnepen kü-
lönösen is a konfirmandusoktól. A megkezdett
jó úton való haladást folytassuk, amihez bizo-

nyára lesznek segítőink. Azon a péteri úton
pedig lehullanak a mi láncaink is, lesz világos-
ság, beforrnak a sebeink és kinyílnak az ajtók. 

Merre menjünk? Kövessük Őt! Mindnyá-
junkkal ez a terve és célja Istennek, hogy ilyen
szabad emberekké legyünk.

A dunavarsányi református gyülekezet
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

Konfirmációi vizsga a református templomban 2021 májusán

Olvasandó: Apcsel. 12,6-20.
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A Tisztább Dunavarsányért Akció
Várnai György friss varsányi lakosként –

2020 tavaszán költözött a Nyugati Lakó-
parkba –, kutyasétáltatás közben eltávolodva
a lakott területektől vette észre, hogy mennyi,
olykor „muzeális értékű” és korú hulladék
övezi mezőinket, erdei útjainkat. Panaszkodás
helyett felhívást tett közzé, és a Facebookon
létrehozott egy csoportot azokból, akik egy-
egy szombat délelőttjüket rááldoznák környe-
zetük tisztábbá tételére. Az idén februárban
létrejött csapatnak ma már 200 feliratkozója
és jó 40 aktív tagja van.

– Négy akciónk volt eddig, amelyeken 15-
40 varsányi lakos húzott gumikesztyűt. Fiatalok
és idősebbek, nők és férfiak pártállástól és vi-
lágnézettől függetlenül rááldozzák az idejüket,
energiájukat és sokszor eszközeiket, utánfutó-
jukat, szerszámaikat is a „szemétbányák” meg-
szüntetésére. Voltunk már a mézüzem mögött,
a Naprózsa Lakópark mellett, illetve a Nyúldomb
környékén, és mindenhol rengeteg szemetet
szedtünk össze jó hangulatban a gumikerekek-
től az öntöttvas radiátorig. Komoly segítséget
kapunk az önkormányzattól, hiszen az össze-
gyűjtött szemetet ők szállíttatják el, de pozitív
hozzáállást tapasztaltunk a többi illetékestől, a
közterületesektől, a mezőőrtől, a Városgazdál-
kodástól és a hulladékgazdálkodótól is. Te is te-
hetsz a környezetedért, csak legyen benned
szándék és akarat – mondja Várnai György.

Város a városban 
A Forrás Lakópark kissé kiesik az „ősvar-

sányiak” látóköréből – a közvetlenül a Taksony

melletti Duna-parton épült, 4 utcányi kis enk-
lávé éppen elkülönültségéből fakadóan egyedi
problémákkal küzd, de egyéni lehetőségei is
vannak a közösségépítésre. Ennek motorja
Kurucz Róbert, aki Facebook csoportot szer-
vezett a lakóparkban élők számára, majd sok-
féle más ügyet és programot indított be.

– Minket a problémáink hoztak össze, me-
lyek közül a legkomolyabb a Duna-parti közte-
rületek elkerítése volt, de említhetném a se-
bességkorlátozó tábla, a buszmegálló, a járdák
hiányát is. Összejöttünk – virtuálisan és sze-
mélyesen is –, megbeszéltük a megbeszélni-
valókat, és kialakítottunk egy kommunikációt
az önkormányzattal. Aztán a problémák ihlette
platformokon beindultak a vidámabb, közös-
ségépítő tevékenységek, mint a virágcsere-
program, a gyerekek halloweenezése, a mára
legendássá vált saját majális, a „Csermelyális”.
Vannak még terveink bőséggel, és annyit
mondhatok: ez a 4-500 ember kezd igazi kö-
zösséggé válni – mondta Kurucz Róbert.

Sittdombból biciklipálya
Takács Péter jó 50 éve kerékpározik, és 15

éve a sport extrémebb változatát is űzi, amit
környékünkön nem könnyű, hiszen nem sok
heggyel-völggyel büszkélkedhetünk. Péter azért
rátalált egyre; a mézüzem mögött úgy 500 mé-
terrel magasodik egy ki tudja, mikor összehor-
dott, gyommal-gazzal benőtt dombocska. Ta-
kács Péter február tájékán gondolt egyet, és
ahelyett, hogy a Pilisbe vagy a Gerecsére ment
volna hegyikerékpározni, csákányt ragadott, és
a dombocskán épített egy ugratót. Kipróbálta,
tetszett neki, felvette a telefonjával, és kiposz-
tolta. A videó megtetszett néhány srácnak,
aztán még többnek, és egy hónap múlva már
Harasztiból, Lacházáról, Soroksárról, Délegyhá-
záról, no és persze Dunavarsányból is nyüzsög-
tek a bringás fiatalok, akik hol lapáttal a kezük-
ben munkálkodtak, hol a frissen elkészült
döntött kanyarokban száguldoztak.

– Ezt a biciklipályát magunknak építjük –
olyan lesz, amilyennek mi szeretnénk. Ezek a
fiatal srácok hihetetlenül lelkesek, mert tudják,
hogy ez az övék, és senki sem szól bele, mit
és hogyan csináljanak. Ettől, talán nem is olyan
furcsa mód, megnőtt a felelősségérzetük –
tudják, hogy kell a védőfelszerelés, a jó álla-
potú bicikli, no és, hogy nem egyből a legna-
gyobb ugratóval kezdünk, hanem kitanuljuk a
kerékpározás csínját-bínját. Együtt dolgozunk,
biciklizünk, pizzázunk, és vigyázunk magunkra
és minden látogatóra, akiket szeretettel vá-
runk. És a munka nem áll meg – a mi kis bi-
ciklis hegyünket folyamatosan szépítgetjük,
fejlesztjük – meséli Takács Péter.

Veresegyházi Béla

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

Az online közösségi felületek sokszor nem a legjobbat hozzák ki belőlünk –
kategorikusan megmondjuk a frankót, ítélkezünk, esetenként minősíthetet-
len hangnemben oktatunk ki másokat. Ám lehet valami előremutatónak a

forrása is, ami aztán valódi világunkban meg is valósul, és nem marad meddő elekt-
ronikus jel. Erre mutatunk most három remek példát.

KözöSSégépítéS, öNKéNtESSég DUNAVARSÁNYbAN
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DUNAVARSÁNY RégI tANítóI
Pedagógusnap alkalmából a dunavarsányi oktatástörténet kezdetének hőseiről, a sokszor igen mostoha körülmények

között helytálló régi tanítóinkról emlékezem most meg, akik esetenként 60-65 nebulót is terelgettek 1.-től 6.-ig összevont
tanulócsoportokban a tudomány rögös útján. A nagyvarsányi falurészben 1896-ban, a kisvarsányiban 1909-ben kezdődött

meg az államilag szervezett tanítás a taksonyi felettes hatóságok által bérelt helyiségekben. Iskolaépület tanítói lakással csak
1905-ben, illetve 1914-ben létesült.

Kohán József

A hajdani nagyvarsányi iskola 1905-ben épült,
már új áll a helyén. Első tanítója Varositz József volt.

A ma is meglévő kisvarsányi iskola 1914-ben
épült Ruff Flórián, taksonyi kőműves mester veze-
tésével.

1920-tól 1927-ig a néplányok tanítottak Nagyvarsá-
nyon. Közülük KARTNER MÁRIA nevét ismerjük
teljes bizonyossággal egy régi iskolai anyakönyvből.

BUTTYÁN VILMOS, erdélyi származású pedagógus
1927-től 1945-ig volt Nagyvarsány vezető tanítója.
Iskolai munkája mellett színdarabokat is betanított
diákjainak.

WINDAUER ANTAL 1939-től 1941-ig segítette
Buttyán Vilmos munkáját beosztott tanítóként a
hatosztályos összevont tanulócsoportban Nagyvar-
sányon.

HÁMORI MÁTYÁS 1941-től 1942-ig szintén
Buttyán Vilmos mellett dolgozott. Be kellett vo-
nulnia katonának, azalatt Laky B. Matild helyet-
tesítette. 1944-ben tért vissza.

BOROSS FERENC Kisvarsány első tanítója 1909-től
1924-ig. Tragédiája, hogy mire az iskola felépült, be
kellett vonulnia katonának. Súlyos betegen került
haza. Halman Margit helyettesítette, míg a fronton
harcolt.

CSORBA DEZSŐ 1919-től 1962-ig, 43 éven át dol-
gozott a kisvarsányi iskolában, de még utána is be-
bejárt helyettesíteni, ha hívták. Diákjaival együtt
Helyi Tülök címen kézzel írott újságot szerkesztett.

TÖMÖSVÁRY SÁNDOR 1924-től 1944-ig volt
Kisvarsány tanítója, 1942-től pedig igazgatója is.
Be kellett vonulnia katonának. Olyan súlyos szem-
sérülést szenvedett, hogy többé nem taníthatott.

KÁNTOR LAJOS szintén 1924-ben kezdte kisvar-
sányi tanítói munkáját. Leventeoktatóként, tűzol-
tóparancsnokként és a református egyház kánto-
raként is tevékenykedett hosszú pályafutása alatt.

MÁRTONYI KÁROLYNÉ SZECSKÓ SAROLTA
1924-ben először hittanoktatóként járt át Taksony-
ról Kisvarsányba, majd osztálytanítóként is beso-
rolást nyert. 1944-től 1945-ig és 1950-től 1951-ig
igazgató is volt.

A II. világháború éveiben még Szegedi Jolán, Papp
Kerekes Etel és KÁNTOR MARGIT, Kántor Lajos
tanító úr lánya segítették a jelentősen megnöveke-
dett tanulólétszámú dunakisvarsányi iskola nevelő-
oktató munkáját.
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tOKIóI OLImpIA VARSÁNYI
RéSztVEVőVEL

Hogy hogyan is kezdődött ez a közös
munka?

2019 őszén az U23-as VB után fogalmazó-
dott meg az edzőik fejében a közös munka
gondolata annak ellenére, hogy Fejes Dani a
Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Duna-
varsány, míg Adolf Balázs az Óbudai Ganz Vi-
zisport Egyesület versenyzője.

Svéd párosként állt össze a csapat, ami
azt jelenti, hogy mind a ketten jobb oldalt
eveznek. Emiatt nem jósoltak nekik túl sok
eredményt, de a 2020-ban, Szolnokon 6 alka-
lommal megrendezésre kerülő edzésversenye-
ken az összes futamot megnyerték magabiz-
tosan, valamint az Országos Bajnokságon is
aranyérmet szereztek C-2 1000 méteren. Ezzel
bebizonyították, hogy ütőképesek. A 2020-as
Világkupán ezüstérmet szereztek!

Minden edző ilyen versenyzőkről álmodik.
Kemény, alázatos, tudatos munkával készül-
nek, és az évek munkája adódik össze ered-
ményeikben.

Őrületes pillanatokat élhettünk meg
május 13-án Szegeden, ahol a pótkvalifikációs
versenyen a fiúk edzőivel kimondhatatlan
büszkeség töltött el bennünket. 

Szerintem minden edző álma az, hogy
gyermekkorától kezdve, a sportolóval erős
szövetséget alkotva együtt menjenek az olim-
piáig. Edzőik büszkék és szerencsések, hogy
két ilyen elkötelezett sportolóval dolgozhat-
nak. Egy álmot ültettek el bennük évekkel ez-
előtt. Rengeteg munka, odaadás, lemondás,
sokszor fájdalom kísérte, kíséri munkájukat az
álmok megvalósításában, de eljött a valóra

válás ideje, a befektetett munkának az ered-
ménye megtérült.

Soha nem fogom elfelejteni azt a percet,
amikor a VIP teraszon állva a Kajak-Kenu Szö-
vetség vezetőivel együtt néztem a döntő fu-
tamot, a szívem a torkomban dobogott, a fiúk
kb. 700 méternél még a 4. helyen jöttek. Ekkor
egy számomra ismeretlen ember megszólal
meg tőlem 1 méterre, engedjétek el ezt a kvó-
tát, ez már úgy sem lesz meg! Abban a pilla-
natban a vezetőségből valaki megszólalt: Hall-
gass el, figyeld az utolsó 200 métert, mert ez
az ő specialitásuk, ennek ők a mesterei, ezt
csak ők tudják, és megcsinálják! Hallottam
Német Szabolcs hangját, ahogy a kerékpárját
tekerve a túlparton torkaszakadtából mondja
nekik: gyerünk fiúk, meg kell csinálni!

És…… megcsinálták! Nevetve sírtunk
örömünkben mindannyian. Tapsolva kiabál-
tunk a fiúknak: szép volt fiúk! Hallottam,
ahogy Dani hatalmasat kiáltott a célbaérkezés
után, és potyogtak a könnyeim.

Mérlegelés után edzőikkel és a szövetségi
kapitánnyal megérkeztek a VIP szektorhoz, és
nem győztük az örömünket a könnyekkel és
az ölelésekkel együtt átadni Daninak, Balázs-
nak és edzőiknek. Fantasztikus érzés volt!

C-2 1000 méteren másodikak lettek, és
ezzel két kenus kvótát szereztek Magyaror-
szágnak. Adolf Balázs - Fejes Dániel 250 mé-
ternél még csak a hatodik, 500-nál pedig a ne-
gyedik helyen haladt. A táv második felében
folyamatosan jöttek fel az élmezőnyre, hihe-
tetlen volt, amit műveltek az utolsó 200 mé-
teren, és bár a győztes spanyolokat nem sike-

Az Adolf Balázs, Fejes Dániel (Dunavarsány) férfi kenupáros
a pótkvalifikációs verseny hősei lettek, bekerültek a tokiói
olimpiára utazó magyar kajak-kenu válogatottba.

Adolf Balázs Fejes Dániel
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rült utolérniük, a portugálokat és az olaszokat
le tudták hajrázni.

Fejes Dániel a döntő után így nyilatkozott:
„500-on érzékeltem először, hogy azért

van két páros még előttünk. Az utolsó 150
méteren nem tudom, mi vitt be bennünket,
mert borzasztóan el voltunk már kötve, de na-
gyon örülünk neki."

„Ez nem volt benne a taktikában –
mondta nevetve Adolf Balázs. Két komoly el-
lenfélre számítottunk, az olaszokra és a mol-
dávokra. Éreztem, hogy akár baj is lehet, 500-
tól viszont eldöntöttem, hogy maximális
erővel megyünk a végéig. Az utolsó 100-on
már éreztem, hogy megvan, de nagyon kihaj-
tottuk magunkat.”

A fiúk bevallották, nem így tervezték a raj-
tot, de a végeredmény mindenért kárpótolta
őket.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány szuper-
latívuszokban beszélt az Adolf, Fejes párosról:

„Amiért jöttünk, azt megszereztük! Tud-
tam, hogy a spanyolok hihetetlen gyorsak az
elején, és ebből erőt fognak meríteni. Ez a két

fiú olyat tett le az asztalra, ami hosszútávon
is meghatározza a magyar kenusport jövőjét.
Nagyon megérdemelték, és láthatóan most
már elhiszik, hogy lehet keresnivalójuk a nem-
zetközi mezőnyben. Hihetetlen kemény mun-
kát végezve jutottak el oda, hogy most már
az olimpiára készülhetnek. Szerintem minden-
kinek jó példát mutattak, hogy mit is kell tenni
ahhoz, hogy valaki kijusson egy olimpiára."

Férfi C-2 1000 méteren az Adolf Balázs -
Fejes Dániel páros a pótkvalifikációs verse-
nyen a spanyolok mögött szerzett második
helyezést, és ezzel két magyar kenus kvótát is
a tokiói olimpiára. Ez a bravúr a válogatás
szempontjából egy győzelmet ért. A szövet-
ségi kapitány ezek után – a páros sorozatosan
kiemelkedő teljesítményét is értékelve – le-
zárta a válogatást ebben a számban, és a két
férfi kenust az olimpiára készülő csapatba ja-
vasolta. 

A kapitány javaslatát a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség Versenysport Bizottsága egy-
hangúlag, az MKKSZ elnöksége pedig egy el-
lenszavazattal elfogadta.

Ez azt jelenti, hogy a Fejes Dániel és Adolf
Balázs páros megkezdheti a felkészülést a 32.
nyári olimpiai játékokra.

FEJES DÁNIEL DUNAVARSÁNY ELSŐ,
OLIMPIÁN RÉSZTVEVŐ SPORTOLÓJA!

Gratulálok, és köszönet edzőiknek, akik:
Németh Szabolcs, Bánszky Imre, Pétervári Pál,
Demeter István, Simon Tibor, valamint a mö-
göttük álló technikai teamnek, akik: Trájer
Emese diagnosztikai szakember, Bezzeg Péter
mérnök és Bezzeg Dávid, az Argustress sport
technológiai eszköz feltalálói, Dr Kovács Tímea
orvos, diagnosztikai szakember, Baky Dániel
sportpszichológus, Hodosi Zsolt, a KOCS orga-
noco módszer oktatója, Katona Péter biome-
chanikai mérnök, Gyurcsok István, sportág -
specifikus eszközkészítő.

Köszönet mindenkinek, aki bíztatott
bennünket és támogatott minket!

Hajrá fiúk! Hajrá Magyarország! Hajrá
Merkapt-Mekler László SE! Hajrá Duna-
varsány! 

Mekler Andrea, elnök
Merkapt-Mekler László SE
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Ezzel a klasszikus idézettel írhatnánk le a legjobban,
amit május 5-én átéltünk; ki a televízió képernyője
előtt, ki az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Itt ját-

szotta ugyanis a Fémalk-Dunavarsány csapata a labda-
rúgó Magyar Amatőr Kupa döntőjét, amit 2:1-es sikerrel
vívott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa SC
ellen. Ez a két amatőr csapat menetelt ugyanis a legto-
vább a MOL Magyar Kupa sorozatában, amelyet idén
végül az Újpest együttese nyert meg a Fehérvár ellen.

No, de maradjunk a mi csapatunknál, a DTE-nél, amely
95 éves fennállása alatt még sohasem játszott országos
kupadöntőt, pláne nem a televízió élő, egyenes adásá-
ban közvetítve. Most ezt is megértük, és joggal lehetünk
büszkék a csapatunkra, a városunkra.
Csodálatos gólokat szerezve, a végére pedig teljesen el-
készülve az erőnkkel húztuk be ezt a kupagyőzelmet,
amivel nem csak az elismerés, hanem egy gyönyörű
kristályváza is járt. Az ereklyét jelenleg a Polgármesteri
Hivatal őrzi, amíg nem alakítunk ki méltó helyet neki a
Halász Lajosné utcai sporttelepen.

Benkő Tamás, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség igaz-
gatója a következő szavakkal méltatta Dunavarsány csa-
patát a közösségi oldalán: „Szívből gratulálok, fantasz-
tikus sikert ért el a Fémalk-Dunavarsány egy
önmagában is tiszteletre méltó sorozat utolsó állomá-
sán. Az Amatőr Kupa 56 éves történetében a DTE a 12.
Pest megyei győztes; a Pest megyei labdarúgó-társada-
lom valamennyi tagja büszke lehet az elért eredményre
és a mutatott teljesítményre. Extra volt, örülök, hogy a
helyszínen élhettem át az élményt!”

Köszönjük mindenkinek: szponzorainknak, Dunavarsány
Város Önkormányzatának, szurkolóinknak, a szakmai
stáb tagjainak és természetesen a CSAPATNAK, hogy
megajándékozott bennünket ezzel a történelmi sikerrel.

Dr. Szilvay Balázs                  Keresztesi Balázs
elnök, DTE labdarúgói 

szakosztályvezető
A képen (balról jobbra) Keresztesi Balázs szakosztályvezető, 

Dr. Szilvay Balázs, a DTE elnöke, és Benkő Tamás, a PMLSZ igazgatója

„ILYEN NINcS, éS mégIS VAN!”
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetet mind-
azoknak, akik örök Eszterkém

elhunyta után részvétüket nyilvání-
tották, együtt éreztek velünk bána-
tunkban, és elkísérték őt végső
nyughelyére.

A testvérek, rokonok, 
barátok nevében is: 

Faragó Károly

SzENt józSEf éVE, A cSALÁDOK éVE

NE féLj!

Szent József ünnepén nyitotta meg a
pápa a Családok évét. Szent József a
Szent Család feje, Jézus nevelőapja és

Mária férje. Szentképeink is a család gondvi-
selőjeként ábrázolják.

A Szentírásban keveset olvashatunk róla,
Máté és Lukács gyermekségevangéliumában
jelenik csak meg. Munkáját becsülettel végző
ácsmester, gondoskodó férj és apa, igazhitű
ember. Kétkezi munkájából tartja fenn család-

ját és továbbadja szakmáját Jézusnak. Felelős
a rábízottak boldogulásáért és boldogságáért,
szeretetkapcsolatáért. Hitében erős, bízik Isten
gondviselő szeretetében. Isten, család és
munka-hivatás háromszögében éli életét. Jól
tudja, hogy a fontossági sorrend is ez! Család-
jának nem csak feje és őre, hanem papja is.
Együtt imádkozik, ünnepel és vesz részt velük
az istentiszteleten. Fontosnak tartja, hogy
testi és lelki értelemben is gondjukat viselje.
Mint vezető, elől jár nemcsak a munkában,
hanem hitben és szeretetben egyaránt.

Ma is ilyen férfiakra van szükség, akik
„mind a három fronton” teljesítenek. Család-
fenntartóként, szerető férjként és apaként,
hitben élen járóként. Ma is szükség van hit-
valló férfiakra, akik élik és továbbadják hitü-
ket. Akik imádságra és életre tanítják gyerme-
keiket. Akik együtt ünnepelik és szentelik meg
családjukkal a vasárnapot. Erre hívja fel figyel-
münket az Egyház 2021-ben.

Fazekas Gábor 
diakónus

Ne félj! – mondja Isten 365-ször a Bibli-
ában. Valaki egyszer megszámolta.
Minden napra jut egy bátorítás. 

Például:
„Ne félj, mert én veled vagyok (Ézs. 41:10)
Ne félj, én megsegítelek! (Ézs. 41:13)
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólí-
tottalak, enyém vagy! (Ézs. 43:1)
Ne félj tőlük, mert én veled vagyok! (Jer. 1:8)
Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nék-
tek! (Luk 2:10)”

Ha nem is pontosan annyi, akkor is elég
sokszor elhangzik. Isten tudja, hogy biztatásra
van szükségünk. Tudja, hogy csak addig va-
gyunk bátrak, amíg nincs baj. Sehol nem foly-
tatja úgy, hogy azért ne félj, mert te olyan erős
vagy, okos vagy, bátor vagy, hanem azért ne
félj, mert ÉN vagyok veled, ÉN adok erőt, ÉN
mentelek meg. Persze, csak akkor, ha hagyod,
ha elfogadod a segítségemet. Ha hozzám tar-
tozol, gondot viselek rád. „Akiket pedig Isten
Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8:14)

Mai világunk eddig is tele volt félelemmel,
bizonytalansággal, félünk a jövőtől, a magány-
tól, a nehézségektől, de amióta a vírus itt van
köztünk, azóta a félelem még nagyobb lett.

Most még inkább szükségünk van Istenre,
arra, hogy teljes szívvel bízzunk benne. Hiszen
csak Ő az, aki segíthet. Lehet, hogy nem min-
dig úgy segít, ahogy mi szeretnénk. Lehet,
hogy nem azt kapjuk, amit kérünk, de az biz-
tos, hogy minden nehézségen átvezet ben-
nünket. 

Nem a félelem segít rajtunk, hanem az Is-
tenfélelem. Ez azt jelenti, hogy elhisszük,
szükségünk van Isten bűnbocsánatára, mert
rossz úton járunk, és engedelmeskedünk Is-
tennek, az Ő szabályai szerint élünk. Rábízzuk
az életünket az Ő vezetésére, és akkor ránk is
igaz lesz a következő Igevers. „Mert nem a
félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lel-
két.” (2.Tim.1:7)

Már korábban is írtam erről a témáról, de
ha a Biblia 365-ször említi, talán én is írhatok
többször róla. Újra megemlítem a bögrémet,
amin az az Igevers áll, ami mindig erőt ad, ha
a kezembe veszem, és ezt kívánom minden-
kinek: „Ne félj, csak higgy!” (Márk 5:36)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet, www.dvbaptista.hu

Fb: baptista.dunavarsany

Ne félj a világtól. Csak az ismeri ön-
magát, aki a világ fölé hajolt egyszer.
Látott mélységet, magasságot és
nem szédült el.

Márai Sándor
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• SDG tábor: június 16-20.
• Cserkésztábor: június 24-27.
• A Merkapt-Mekler sárkányhajós 

tábora: június 28. – július 2.
• DTE kézilabdatábor: július 5-9. és 12-16.

• DTE focitábor: július 5-9.
• Katolikus tábor: július 5-9.
• Baptista Gyülekezet tábora: július 5-9.
• Általános iskola szervezésében megvaló-

suló táborok: július 5-9., 19-24., 26-30.

• Csónakházi nyári tábor: 
július 5-9., augusztus 9-13.

• Művelődési ház kalandtábora: 
július 19-23., augusztus 2-6.

Nyári napközis táborok Dunavarsányban
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Életünk jelentős eseményei, emlékezetes pillanatai során alkalmanként
akár hónapokat is áldozhatunk a legalkalmasabb helyszín felkutatására,
ami megfizethető, de közben képes az egyedi igények és a különleges
elképzelések megvalósítására. Egy legénybúcsú, lánybúcsú, évfordulós
születésnap, házassági évforduló, osztálytalálkozó, ballagás során több
tíz ember igényeit kell mederbe terelni, hiszen az alkalmak célja a jóleső
emlékek megalapozása, az élményteli, zavartalan időtöltés. A Gastland
M0 Hotel a rugalmasság és komplex megoldások egész sorát kínálja
megrendelői számára, legyen szó ételérzékeny, mozgássérült, netán
egyéb korláttal élő vendégről. 

Egyénre szabott ajánlatainkat a teljes rugalmasság, kreativitás és a
precíz problémamegoldó készség jellemzi.  

Konferenciatermeink kis- és nagylétszámú rendezvényekhez is prakti-
kusan alakítható helyszínként szolgálnak. Egységünk hangulatos kü-
löntermei 10-180 fő kényelmes elhelyezésére alkalmasak.

Egészségtudatos, diétás és akár exkluzív fogásokat is kínáló éttermünk
nem ismer lehetetlent, képzett szakácsaink készséggel állnak rendel-
kezésre bármely létszámú rendezvény alkalmával.

Ha 2021-ben nagy eseményt tervez, ne tétovázzon árajánlatot kérni! 
A kiváló helyszínt, a profi szakember-gárdát és az elégedettséget a
Gastland garantálja!

Bővebb információ: www.gastland.hu
Kreisz Györgyi – PR és marketing vezető

gAStLAND m0
Privát rendezvényhelyszín

a valódi élményekért!



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2021. június 15

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

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

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

Garantált mennyiség! Hívjon bizalommal!

Rönkhasító Kft. 06/70 605-4678

DUgULÁSELHÁRítÁS
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István. Telefon: 06/20 317-0843

OTTHONRÓL
DOLGOZHAT!

Különféle termékek csomagolása 
és egyebek elérhetőségei

(www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
ügyfélszolgálat: 06/20 910-4517)

mEgUNtA, LEcSERéLNé, fELújítANÁ RégI bútORAIt?
Közel 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező bútorasztalos vagyok.
Ingyenes felméréssel, előre egyeztetett időpontban akár hétvégén is.
Most lakáshitel és otthonfelújítási támogatás terhére is elszámolható.
Keressen bizalommal!

Tóth Gábor, telefon: 06/30 579-2959 • E-mail: toth.gabor8609@gmail.com
Keressen Facebookon: TG Otthon és Stílus

+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.
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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: 9-13, K: 830-1030 egész-
séges tanácsadás, 1030-13; Sz: 830-1030 egészséges
tanácsadás, 1030-13; Cs: 15-18; P: 9-13

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Egészségház fsz. 12.
Noseda-Kovács Flóra területi védőnő helyettesíté-
sét – GYED  ideje alatt - Kovácsné Zelenka Ágnes
és Ráczné Géczi Krisztina védőnők látják el.
Tel: 06/24 521-121

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


