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

leges helyreállítási munkáinak elvégzésére,
továbbá a Kisvarsány és Nagyvarsány te-
lepülésrészeket összekötő útszakasz két-
oldali padkázása” tárgyú beszerzési eljá-
rás eredményét az alábbiak szerint
állapította meg: a GÉP-LIGET Kft. ajánlata
érvényes, az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. ajánlata
érvényes, a Bulath-Sped Kft. ajánlata ér-
vénytelen, az ÚTÉPPARK Kft. ajánlata ér-
vénytelen, a Liget Mester Kft. ajánlata
érvénytelen. Az eljárás eredményes volt.
Az eljárás nyertese a GÉP-LIGET Kft. A
szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi
fedezetet, bruttó 25.196.438 forintot a
2021. évi költségvetés terhére biztosította.
A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést aláírta.

- a „Négy csoportszobás bölcsőde építése
Dunavarsányban” tárgyú, nyílt közbe-
szerzési eljárást megindító felhívását el-
fogadta, és a szükséges intézkedéseket
megtette.

- a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő Szigetszentmiklósi
Konduktív Óvoda, Általános Iskola és az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Tagintézményét érintő átszer-
vezést véleményezte, és az abban foglal-
takkal egyetértett.

- a „Dunavarsány, Központi Címregiszter
kialakításához szükséges adattisztítás”
tárgyában Vezse Miklós József egyéni
vállalkozóval kötött megbízási szerződés
módosítását elfogadta.

- a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány
Városában 2. rész – Kerékpárnyom” tár-

gyában a „GTE 2020” Konzorciummal
kötött vállalkozási szerződés módosítá-
sát elfogadta, a szerződésmódosítást
aláírta, és a további szükséges intézke-
déseket megtette.

- a "Házhoz menő egyszeri zöldhulladék
elszállítása” tárgyú beszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapí-
totta meg: a LÉMA SPED Kft. (1182 Bu-
dapest, Péterhalmi út 8.) ajánlata érvé-
nyes; az ÖKONT 2008 Kft. (1184
Budapest, Lakatos út 61-63.) ajánlata ér-
vényes, a JAGER Kft. (2094 Nagykovácsi,
Kossuth L. u. 1.) ajánlata érvényes, a
CLEAN-WAY Kft. (1117 Budapest, Váli
utca 4. fszt. 2/A.) ajánlata érvényes, a
Multiszint Kft. (1201 Budapest, Attila utca
62.) ajánlata érvényes. Az eljárás ered-
ményes volt. Az eljárás nyertese a Mul-
tiszint Kft. A szerződés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezetet, bruttó
18.669.000 forintot a 2021. évi költség-
vetés terhére biztosította. A nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
aláírta.

- a közúti közlekedésről szóló törvény alap-
ján támogatta a 2020. december 2-án zá-
radékolt változási vázrajz alapján kiala-
kuló Dunavarsány, 013/2 hrsz-ú és 033/1
hrsz-ú, kivett közút ingatlanok térítés-
mentes, Magyar Állam tulajdonába és
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonke-
zelésébe adását azzal a feltétellel, hogy
az ingatlan-nyilvántartásban történő át-
vezetés a vagyonkezelő feladata. 

- a tulajdonosok kérelmére a Dunavar-
sány, 086/23 helyrajzi számú ingatlan
belterületbe vonásához hozzájárult. A
belterületbe vonási eljárás ingatlan-nyil-

vántartásban történő átvezetésének el-
járási díja, valamint bármely egyéb fel-
merülő költség a tulajdonosokat terheli.
Támogatta az önkormányzat és a tulaj-
donosok közötti településrendezési
szerződés megkötését. A belterületbe
vonáshoz szükséges kérelmet, a válto-
zási vázrajzot és a településrendezési
szerződést aláírta.

- úgy döntött, hogy nem él az önkormány-
zatot megillető elővásárlási joggal, és
nem vásárolja meg a Dunavarsány,
2084/23 hrsz-ú, 305 m² területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingat-
lan 120/305 tulajdoni hányadát 1.400.000
Ft-ért.

- elfogadta az InFend Energy Kft. által
szervezett – önkormányzati konzorciumi
– villamos energia közbeszerzési csoport
elindítását, valamint a további szükséges
intézkedéseket megtette.

- a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal és a Dunavarsány Város Önkor-
mányzata Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár, illetve a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány
Város Önkormányzata Weöres Sándor
Óvoda között létrejövő Munkamegosz-
tási megállapodást jóváhagyta.

- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020.
évben végzett tevékenységére vonat-
kozó szakmai beszámolót elfogadta.

- a Medical-Provisor Központi Orvosi
Ügyelet Kft. 2020. évben végzett tevé-
kenységére vonatkozó szakmai beszá-
molót elfogadta.

- a Dunavarsányi Rendőrőrs 2020. évben
végzett tevékenységére vonatkozó szak-
mai beszámolót elfogadta.

Elkészült a fElfEstés a kErékpárúton
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Belefáradtunk az eltelt egy év szörnyű
eseményeibe, egyre türelmetlenebbül,
de a fenti idézettel azonosulva bizako-

dunk abban, hogy a jövő csak szebb lehet.
Mára már több mint 3 millió ember kapta
meg a vírus elleni védettséget biztosító ol-
tást, naponta javulnak a fertőzöttek, a kór-
házban ápoltak és az elhunytak számadatai,
lassan, nagyon lassan már némi feloldó intéz-
kedések jelentenek reményt arra, hogy egy-
szer vége lesz a járványnak.

Az elmúlt hetek intézkedései is jövőbe
nézőek, Dunavarsány hosszútávú fejlődését
biztosítják. A sokat említett kerékpárút teljes
elkészülése és műszaki átadása már csak
mondhatni, napok kérdése. Azt, hogy a jelen-
leg érvényben lévő szigorítások miatt tu-
dunk-e egy ünnepélyesebb átadást szervezni,
még nem tudom megjósolni. Többen jelezték,
hogy különböző sportversenyek szervezésé-
vel szeretnék az átadást emlékezetessé tenni.
Bárhogy is lesz a kerékpárút hivatalos bir-
tokba vétele, arról tájékoztatni fogjuk a lakos-
ságot. Végéhez közeledik a bölcsődei pályá-
zat kivitelezőjének kiválasztása, reménység
szerint e hónap végén már szerződhetünk a
nyertes céggel.

A képviselő-testület az országos jogsza-
bályok megváltozása, a felmerült önkormány-
zati és főépítészi módosítási szándékok, va-
lamint beruházási szándék és egyéb lakossági
módosítási igények miatt döntött Dunavar-
sány város településrendezési eszközeinek
teljes felülvizsgálatáról és módosításáról a ta-
valyi évben. A tervezési folyamat véleménye-

zési szakaszba került, melynek során elké-
szült a véleményezési tervdokumentáció. A
fennálló veszélyhelyzetre tekintettel lakossági
fórum összehívására nincs mód. A beérkezett
elektronikus észrevételek feldolgozása után
születhet meg a döntés a Településszerkezeti
Terv, az Építési Szabályzat, és az ahhoz kap-
csolódó településkép-védelméről szóló ren-
delet módosításáról. 

Szintén egy, a településünk jövőjét érintő
beruházással kapcsolatban történő egyezte-
tésről érkezett felhívás. A Budapest-Belgrád
vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése kap-
csán, környezeti hatásvizsgálati eljárás tár-
gyában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal közmeghallgatást tart az érintettek
személyes megjelenése nélkül. A Budapesttel
együtt 24 település közül a vasút fejlesztésé-
vel összefüggő környezeti hatások Dunavar-
sányt érintik a legnagyobb mértékben. Ezek-
nek a hatásoknak a részletes leírása, a
beruházással kapcsolatos észrevételek és ja-
vaslatok megfogalmazása egy több oldalas
levélben lett elküldve a Kormányhivatalhoz.
Csak bízni tudunk abban, hogy a felvetett
problémák megfontolásra kerülnek, és még
alkalom lesz a személyes egyeztetésre is az
érintett települések polgármestereivel. A
vasút fejlesztésével kapcsolatban minden új
információt továbbra is közölni fogunk a
város hivatalos felületein.

A Petőfi Művelődési Ház dolgozóival
együtt készülünk a nyitásra, így már a Duna-
varsányi Napok programjait összeállítottuk.
Nem biztos, hogy június első hétvégéje már a

mulatozásról szólhat, de ha mégis, ne marad-
junk jó zenék, kiváló előadók és emlékezetes
események nélkül. Sok ötlettel, felhívással, pá-
lyázattal próbálja a Művelődési Ház a város
lakóit kortól függetlenül különböző tevékeny-
ségekre buzdítani. A Dunavarsányi Naplóval
közös játékuk azt a kérdést tette fel a város
lakóinak, hogy „Melyik a kedvenc helyem Du-
navarsányban?”. Sok pályamű érkezett be, és
elolvashattuk a pályázók gondolatait a „mi-
értről”, és szép fotókon láthattuk a település
legszeretettebb helyeit. Én ugyan nem pályáz-
tam, de eszembe jutott az első benyomásom,
amikor 1978.03.28-án, húsvét utáni kedden
Nagyvarsányra érkeztem dolgozni. A Templom
utca végig volt ültetve meggyfákkal, és akkor
virágoztak. Ehhez fogható gyönyörű látványt
nem láttam addig. Szerelem volt első látásra,
tudtam, hogy ott akarok élni! Az érzés 43 év
után sem változott, bár a fák nagy része már
nincs meg. De van sok minden egyéb, amire
büszke vagyok, főleg a nagy fejlődésre, ame-
lyen a város az elmúlt évtizedekben átment.
Akkor, fiatal lányként nem gondoltam volna,
hogy részese leszek egyszer döntéshozóként
ennek a nagy változásnak, láthatom azokat a
beruházásokat, fejlesztéseket megvalósulni,
amelyek megtervezésében és kivitelezésében
én is részt vettem.

Minden zegzugát nagyon szeretem Duna-
varsánynak, és örömmel tölt el minden nap,
hogy itt élhetek.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

kEDVEs DUnaVarsánYI lakosok!
„Higgyünk abban, hogy bárhogy legyen, ami jön, mindenképpen szebb és boldogabb lesz annál, 

mint ami most van.” (Tisch Ferenc)

Városunk nagy tiszteletnek örvendő dísz-
polgára, a Gemmingenben élő Kleineisel
György és felesége, Inge idén április 8-án

ünnepelték 60. házassági évfordulójukat.
A gyémántlakodalom alkalmából nagy sze-

retettel köszöntjük Dunavarsányból Őket, jó
egészséget és további szép, együtt töltött éve-
ket kívánunk, Isten áldásával.

,



+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

a kIsállatmérgEzésEk jElEnségE

Sajnos nap, mint nap halljuk és tapasztal-
juk, milyen sok állat válik mérgezés áldo-
zatává. Ezen mérgezések történhetnek

véletlenül és megtörténhetnek szándékosan is.
Véletlenről beszélünk, amikor pl. a kutya

mérgezett (még élő vagy már elpusztult) ma-
darat vagy rágcsálót eszik fel, de saját ottho-
nunkban is előfordulhatnak balesetek (pl. kint
felejtett gyógyszerek, patkányméreg meg-
dézsmálása). 

A mérgezés speciális esete, amikor az ál-
latunkat pusztán tudatlanságból mérgezzük,
és neki nem való táplálékkal etetjük, pl. a
kutya megkínálása csokoládéval, sütemény-
nyel. Ez a fajta mérgezés általában a kutya
szerveinek lassabban, évek alatt bekövetkező
károsodását eredményezi, míg a felevéses
eseteknél a kutya rosszulléte, elpusztulása vi-
szonylag rövidebb idő alatt bekövetkezik.

Dr. Fodor Kinga, az Állatorvostudományi
Egyetem docense, a Bojtár telefonos állatvé-
delmi jogsegélyszolgálat egyesület alelnöke
azt tanácsolja, amennyiben kiskedvencünkön
mérgezés jeleit látjuk, azonnal forduljunk ál-
latorvoshoz. Mérgezésre utalhat az alacsony
testhőmérséklet, elesettség, hányás, hasme-
nés, nyáladzás, nehéz légzés, túl sok vízivás,
görcsök, megmerevedés, rendszertelen szív-
verés, remegés.

Az csak tévhit, hogy tej itatásával vissza-
fordíthatjuk bármilyen méreg hatását, kizáró-
lag állatorvos nyújthat hatékony segítséget.

Fontos, hogy az állatorvosnak minden infor-
mációt megadjunk a beteg ellátásához.

Amennyiben arra gyanakszunk, hogy köz-
területre mérget helyeztek ki, jelentősen
megnő a kutyasétáltató figyelmének, az eb és
a gazdi kapcsolatának valamint a póráz és
szájkosár használatának jelentősége. A kutyák-
nak tanítható, hogy a gazdájuk figyelme mel-
lett ne egyenek fel a földről semmit, és ha
mégis megkívánnak egy-egy illatos falatot, a
gazdi figyelmén múlik, hogy időben kiköptesse
azt. A póráz meggátolja, hogy a kutya a gaz-
ditól eltávolodjon, így a sétáltató folyamatosan
figyelemmel kísérheti a kutyát, a szájkosár
pedig értelemszerűen megnehezíti a felevést.

Kint tartott macskáknál ez a technika nem
alkalmazható, az ő esetükben kizárólag a
benti tartásra váltás lehet életmentő. Az ud-
varon tartott kutyák is veszélyeztetettek, fel-
ügyelet nélkül szívesen elfogyasztják a telekre
bedobott vagy csak ott talált ínycsiklandozó,
de a kutya szervezetét károsító falatokat.

Amennyiben kiskedvencünk már mérge-
zés áldozatává vált, és arra gyanakszunk,
hogy közterületen evett fel gyanús falatokat,
húsdarabokat, és ezekből be is tudtunk gyűj-
teni, vigyük el a gyanús ételt a NÉBIH Tábor-
nok utcai laborjába diagnosztizálásra (előtte
célszerű telefonon tájékozódni az eljárás rész-
leteiről és az anyagi vonzatairól).

Érdemes azt is átgondolni, hogy van-e,
volt-e bármilyen szomszéddal vagy más vala-

kivel konfliktusunk, amiből a bosszú ilyen for-
mája eredhet.

Kisebb közösségekben előforduló gyanús
esetek tapasztalása esetén tegyük fel akár egy
képzeletbeli térképre a mérgezések helyeit,
gondolkodjunk rajta, mi kötheti ezeket a helye-
ket össze, melyik helyszín hogyan közelíthető
meg, van-e közterületi kamera vagy privát ka-
merarendszer valamelyik házon, látott-e valaki
mostanában gyanús személyt a környéken.

Dr. Fodor Kinga megerősítette, hogy
ahogy a Bojtár oldalán olvasható, „egy-egy
ilyen esetet, ha nincs semmilyen kiindulópont,
akkor nagyon nehéz feltárni, de az ilyen cse-
lekmények sajátja általában, hogy aki egyszer
megtette, megteszi újra, vagy bosszúból vagy
dühből, vagy más indíttatásból, és újra ki fog
helyezni mérgezett csalifalatokat és újra lö-
völdözni fog a kertjéből az áthaladó macs-
kákra, berepülő madarakra, de akár az utcán
kóborló kutyákra is”. 

Fontos tehát, hogy ne mulasszuk el a fel-
jelentés megtételét, ha mérgezésre gyanako-
dunk! 

A Büntető Törvényköny alapján az állat
megmérgezése bűncselekmény, amely két
évig terjedő szabadságvesztéssel, ha az állat-
nak különös szenvedést okoz, vagy több állat
maradandó egészségkárosodását vagy pusz-
tulását okozza, három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

dr. Nagy Csilla
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IránY a kErt!

Idén tavasszal is jól megtréfált bennünket
az időjárás. A folytatódó járványügyi hely-
zet is felborítja mindannyiunk életét.

Azonban a növényeinkről akkor is kell gon-
doskodnunk.

A kert takarításán, növényeink metszé-
sén, lemosó permetezésén már reméljük,

mindenki túljutott. Azt viszont ne tévesszük
szem elől, hogy 10 fok alatt ne permetez-
zünk. Virágzáskor sem, ugyanis a szorgos
méhekre is vigyáznunk kell.

Vetni nem csak a zöldségeket kezdhet-
tük el, hanem ha helyünk engedi, kertünkben
alakítsunk ki méhlegelőt. Vessünk vegyes
mezei virágmagot is. Színes színfoltja lehet
kertünknek.

Fagyérzékeny növényeink csak a májusi
fagyok elmúltával kerüljenek állandó helyükre. 

Mediterrán növényeinket már, ha eddig
nem raktuk ki a szabadba, akkor szoktassuk
az erős napsugárzáshoz. 

Azokat a szobanövényeinket, melyeket a
szabadban tartunk a nyáron, átültetést kö-
vetően szintén szoktassuk a szabad levegő-

höz. Ez a terasz vagy a kert félárnyékos helye
legyen. Idővel kijjebb is rakhatjuk őket.

Teraszunkon, ha az előző évben zöldsé-
get is neveltünk, a cserepekben készítsük elő
az ültető közeget, ha berobbanna a jó idő,
ne érjen váratlanul minket.

A gyepet hetente tartsuk karban, tápoz-
zuk, öntözzük.

A Helyi Értéktár Bizottság egy felhívással
fordul városunk lakóihoz, mely kertészke-
désre, szépítésre hív minket. Csatlakozzunk
minél többen a „Virágos Varsány” pályázat-
hoz! Legyünk minél virágosabbak, ha már
úgyis otthon kell maradnunk!

Budafoki Katalin
Kertbarát Klub, elnök

06/20 804-0673

a taVasz 
gYönYörű 
arca 
DUnaVarsánYban
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Március 27-én délutáni alvásomat
megszakította egy döbbenetes tele-
fon. A hívó fél a keresztfiam, a

sokak által ismert Tibike volt. Közölte, hogy
meghalt Kormos Kati barátnőm. Tudtam, hogy
beteg, küzdött az életéért, a gyilkos kór, a
Covid ellen. Véleményem szerint egészen
addig, amíg mélyaltatásba nem került. Akkor
szűnt meg agyának, tudatának élni akarásért
vívott harca, és teste megadta magát az el-
lenségnek.

A hír letaglózott, nem
tudtam felfogni és elfogadni,
hogy egy életerős, vidám, tré-
fára és segítésre mindig kész
barát nincs többé. Hiánya
akkor fog jelentkezni igazán,
ha majd szükség lenne a se-
gítségére, hangos, de mindig
vidám, tréfálkozó jelenlétére,
szókimondó, erős igazságér-
zetének megnyilvánulásaira.

Életutunk 1995-ben talál-
kozott, mikor Varsányra köl-
töztünk, itt lakó, korábban
megismert barátaink révén
kerültünk kapcsolatba egy-
mással. Megismerkedésünk-
kor párjával, Balogh Károllyal
éltek együtt, közös gyermek
nélkül. Kati nagyon szeretett
volna gyermeket, de ez az
áldás csak akkor következett
be, amikor magukhoz vették

Karcsi leányának fiát, Tibikét. Kati saját gyer-
mekét sem szerethette volna jobban, mint
Tibit. Szigorúan, de nagy-nagy szeretettel ne-
velte fel, ha probléma adódott, küzdött érte,
mint egy anyatigris.

Katival nemcsak a barátság fűzött össze
minket, hanem a különböző helyeken, a Refor-
mátus Egyház Diakóniai Bizottságában, a Habi-
tat építkezéseken, a Lányok Asszonyok Klubjá-
ban, a Kézimunka Szakkörben végzett közös
munka is. A későbbiekben nagyon komoly fel-

adatokat látott el a Soli Deo Gloria Közösségi
Házban. Mindig tudta, kinek, mikor, mire van
szüksége. Ő irányította és csinálta társaival a
Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit kft. hozd-
vigyed mozgalmát. Nemcsak a már felesle-
gessé vált holmikért ment házhoz, hanem el is
vitte azokat azoknak, akik kérték. Ha kellett,
még hajléktalanok heti tisztálkodását is segített
megoldani a Közösségi Házban. Minden meg-
mozdulásban, amit a Közösségi Házban tartot-
tak, vagy a Református Egyház által szervezett
programon, tevékenyen is részt vett. Nem hi-
valkodóan volt hívő ember. A Művelődési Ház
Kézimunka Szakkörét becsülettel vezette Tu-
bolyné Julika halála után.

Mint pótolhatatlan jó barátra emlékezve,
nem lehet elfelejteni a sok közös kirándulást,
a nótás, vidám baráti összejöveteleket, a május
elsejét megelőző, különleges esti szerenádo-
zásokat, egyszóval a közös együttléteket.

Miután közel 16 év korkülönbség volt köz-
tünk, az utóbbi időben nem bántó szándékkal,
hanem szeretettel Öreganyámnak hívott. Nem
szép Tőled Kati és nagyon fáj, hogy szó nélkül
itt hagytad Öreganyádat.

Utolsó útjára sokan elkísérték, mert sze-
rették úgy, amilyen volt. A búcsú nehéz volt,
Kodály gyönyörű dalával, az Esti dal eléneklé-
sével váltunk el Tőle, „Erdő mellett estvé let-
tem (…), Adjon Isten jó éjszakát, küldje hoz-
zánk szent angyalát, bátorítsa szívünk álmát,
adjon Isten jó éjszakát, adjon Isten jó éjszakát.”

Öreganyád: 
Szabó Csabáné

csEnDEs csoDa
Díjátadót tartottak "Csendes Csoda" címmel április 15-én a Soli Deo
Gloria Közösségi Házban, amellyel a Pest Megyei Civil Közösségi Szol-
gáltató Központ is csatlakozott az egészségügyi dolgozókért indított
„Gyújts egyet Te is!” akcióhoz. A díj átadásával elsőként Kiss Mária
20 éves hűséges egészségügyi szolgálatát ismerték el a szervezők.

A díjátadó fontosságát és az akció jelentőségét Nagyné dr.
Csobolyó Eszter, a Civil Központ szakmai tanácsadója így fogalmazta
meg: A „Gyújts egyet Te is!” kampánnyal azokat a jószándékú em-
bertársainkat kerestük, akik velünk együtt, lakókörnyezetükben,
közös hálánk jeléül mécsesekből kiraktak egy szót, egy emblémát.
Ezzel a gesztussal szerettük volna minél szélesebb körben támogatni
az egészségügyi dolgozókat, akik ebben a percben is erőn felül, or-
szágszerte küzdenek a betegek ellátása és megmentése érdekében.
Szerencsére felhívásunkhoz sokan csatlakoztak szerte Pest megyéből.
Ha Ön is köztük volt, bizalommal kérjük, hogy sok máshoz hasonlóan
az eseményről készült fotót, beszámolót a Központ Facebook olda-
lára szíveskedjen feltölteni, jelezve ezzel is megyénk összetartó erejét:
https://www.facebook.com/ckszkpestmegye.

EgY EmbEr Itt hagYott bEnnünkEt…
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dr. Bóna zoltán
lelkész

Veres Albert
kuratóriumi elnök

Csobolyó Miklósné
elnök

A Magyarországi Református Egyház,
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is kö-
szönetet mond mindazoknak, akik a 2019.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról, 2020-
ban javára rendelkeztek. Ennek teljes ösz-
szege: 1.643.876.480 forint volt. Egyházunk
fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az
evangélium szolgálatával, illetve az evangé-
lium által inspirálva, teljes szívvel szolgálja
hazánkat a hitélet, a nemzeti függetlenség,
a kultúra, az oktatás és a szociális élet terü-
letén. A személyi jövedelemadó 1%-os fel-
ajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány
mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk
jövőjéhez. A továbbiakban is ezt kívánjuk

tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a sze-
mélyi jövedelemadójának 1%-áról az idén is
a 0066 technikai szám megjelölésével Orszá-
gos Egyházunk javára rendelkezzék. 

Az Isten Szolgálatában Református
Missziói Alapítvány 

kuratóriuma ezúton is köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2019. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-áról, 2020-ban javára ren-
delkeztek. Ennek összege: 110.953 Ft volt. A
továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésü-
ket személyi jövedelemadójuk 1%-áról, ez évi
adóbevallásuk alkalmával, a 19178123-1-13
adószámunk megjelölésével. Az ezúton be-

folyt összeget – ahogy eddig – a jövőben is
ifjúsági, szociális és kulturális célok mentén
kívánjuk városunk javára fordítani. 

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2019. évi személyi jövedele-
madójuk 1%-áról, 2020-ban javára rendel-
keztek. Ennek összege: 13.849 Ft volt. A
továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket
személyi jövedelemadójuk 1%-áról, ez évi adó-
bevallásuk alkalmával, a 18269947-1-13 adó-
számunk megjelölésével. A befolyt összeget a
jövőben is ifjúsági, szociális és kulturális célok
mentén kívánjuk városunk javára fordítani.

AMagányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány, valamint a Majosházi
Könyvbarátok klubja a Költészet Napja

alkalmából idén is megszervezte az amatőr
irodalmi pályázatot. Dunavarsány, Délegyháza
és Majosháza településekről kilenc pályázó ti-
zenegy írást küldött be, ebből három gyerek-
pályázat volt. A díjakat részben Majosháza
Önkormányzata, részben a "MISA" Alapítvány
biztosította.

A járvány miatt a pályázat jórészt on-line
zajlott, a díjakat településenként, kiscsoportos
formában adtuk át.

Díjazottak:
Felnőtt próza kategóriában 

1. díjat kapott: 
Ohlabaum Zoltán, 
vers kategóriában: Nagy Sándorné,

2. díjat kapott: Szabó Gergely, 
vers kategóriában: Skobrák Ferenc,

3. díjat kapott: Pál Zoltán,
vers kategóriában nem került kiadásra.

A gyerek pályázóknál 
1. díjat kapott: Weiczner Petra,
2. díjat kapott: Meleg Viktória.

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

A Kuratórium nevében:
Dr. Gligor János

a "mIsa" alapítVánY hírEI

A képen a próza 1. helyezett oklevél-átvétele látható

fElhíVás az EgYházaknak és a cIVIl szErVEzEtEknEk
fElajánlható szja 1%-áról

Vers anyák napjára
Nő és Anya

Én a mindenséget nem adhatom,
Csak magamat, de azt nagyon
Te a boldogságot csillagokban méred
Birtokolni vágyod az összes jót és szépet
Ha a tegnapi napot nőként meséled,
A jutalmad most is mosolyban kéred

Ha szép gyermeked a karodba veszed,
Az egész világot magadhoz öleled
Nő és Anya: a mindenség Te vagy,
Imádkozom, hogy ilyen maradj!

Dr. Gligor János
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post-coVID és post-húsVét
Olvasandó: Jn 20,24-29

Alapige: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról csak Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszítettről” (1Kor 2,2)

A z egyik fogalom ismert és arról szól,
hogy a COVID fertőzésből kigyógyul -
taknak sajnos számítaniuk kell arra,

hogy ennek testi, lelki utóhatásai lehetnek még
sokáig. Ebben annyi a jó hír, hogy talán ezt is
lehet sikeresen kezelni. A post-Húsvét pedig
arról szól, hogy egy ünnepünk vagy beteljese-
dik, vagy kudarcba fordul. S hogy melyik törté-
nik, az rajtunk is múlik. Az ünnepek primer jó
híre, hogy valami emelkedett dolog történik
akár egy egyszerű születésnap, anyák napja,
évforduló, nemzeti ünnep kapcsán, és különö-
sen olyan spirituális ünnepekkor, amelynek nem
alanyai, cselekvői vagyunk, hanem megajándé-
kozottjai. Isten cselekszik Karácsonykor, Nagy-
pénteken, Húsvétkor, Pünkösdkor etc., és akkor
van áldás és békesség az életünkben, ha ezeket
a nagy, egyszeri, isteni tetteket magunkra vesz-
szük életünk leghétköznapibb folyamataiban. A
mi emberi ünnepségeinknek és különösen az
isteni ünnepségeknek tragédiája, ha nincs foly-
tatás. Ha az anyák napja virágát nem követi az
édesanya iránti szeretetteljes figyelmesség,

szükség szerint gondoskodás. Ha a születésnapi
tortával együtt elfogy a gyermek iránti felelős-
ségteljes szülői szeretet. Ha a nemzeti ünnep
himnusza hangjainak lecsengésével eltűnik a
hazaszeretetből fakadó kötelesség és áldozat
készsége. Ennél már csak az a szomorúbb, ha
úgy mennek el az isteni tettet jelző ünnepnap-
jaink, mint ha itt sem lettek volna.

Húsvétkor a tanítványok hallják, látják az
üres sír jó hírét, sőt találkoznak a feltámadott
Úrral, aztán mégis a megnyílt sír élménye be-
zárkózott félelembe fordul öröm, remény és
missziós elkötelezettség nélkül életükben. Egy
héttel a feltámadás napja után Tamás hitet-
lenségnek tűnő formában, de készséget, sőt
igényt mutat arra, hogy az áldozat és a győ-
zelem áldását közvetlenül magára vegye. Ezt
láthatjuk abban az elvárásban, hogy ne csak
sztorikat halljon a Feltámadottról, hanem a
legközvetlenebb kapcsolatba kerüljön annak
sebeivel, hogy saját sebeinek gyógyulását
Jézus sebeiben lássa. Ez pedig a krisztusi hit-
nek az igazi lényege. 

Tele vagyunk sebekkel. A világ sebei a tör-
ténelem során nem csak gyógyultak, hanem
reprodukálódtak, és ezeket a sebeket nem
emberi sebtelenségek fogják meggyógyítani,
hanem az isteni sebek. Ezekben pedig úgy tu-
dunk részesedni, ha mint Tamás, vágyunk a
közvetlen kapcsolatra, amit nem sebeink ta-
kargatásával, hanem sokkal inkább sebeink
fájdalmának vállalásával tudunk átélni.

A post-Húsvét gyógyító ereje lehet a
miénk, ha legalább hetente – ahogy azt az
egyház rendje ajánlja, hiszen minden vasárnap
húsvétot ünnepelünk – megállunk, s meg-
érintve Krisztus sebeit, vesszük annak áldását.
Ezt a gyógyító hitélményt Tamás így fejezte ki,
és mi is ezzel a boldog felkiáltással nyugtáz-
hatjuk sebeink gyógyulását: „Én Uram és én
Istenem!”.

A dunavarsányi református gyülekezet
presbitériuma

dunavarsanyireformatusok.hu
Fb: dunavarsanyi.reformatusok

EzErszEr IgEn
Szent Valentinus ünnepe – február 14-e –

nem csak a Szerelmesek Napja, hanem
a házassági elköteleződés ünnepe is. Az

igazi szerelem a másik személy teljes elfoga-
dásában, odaadó elköteleződésben és hűség-
ben nyilvánul meg. Ehhez ezerszer, úra és újra
meg kell, hogy újítsuk tettekben az egymás-
nak kimondott igenünket.

Ezt segítette ebben az évben a Dunavar-
sányi Katolikus Plébánia által szervezett online
házas-páros-játék a nagyböjtben. A jelentkező

házas- és jegyespárok öt
plusz egy feladatot teljesítve
erősítették meg szeretetkap-
csolatukat. Séta és filmnézés
kettesben, reggeli meglepe-
tés, éltető szavak, hálaadás
egymásért és „emlékbefő-
zés” szerepelt a programban.
Az indulók közül ötvenhatan
sikeresen elvégezték a fel-
adatokat, közöttük Dunavar-
sányból és Délegyházáról ti-
zenhatan. Az ajándék maga a
kapcsolat megerősödése volt,
de Sándor atya jóvoltából kisorsoltunk az ösz-
szes feladatot lelkiismeretesen elvégzők kö-
zött egy házhoz szállított ebéd-vacsorát.

Köszönjük a kitartó játékos kedvet. Lesz
jövőre is! Íme, néhány visszajelzés:

„Mi hiszünk abban, hogy a boldog házas-
ság nem két tökéletes ember házassága, akik-
nek az útjai véletlenül keresztezték egymást.
Hisszük, hogy a tökételes házasság két töké-
letlen ember között jön létre, akik önzetlenül
és elkötelezetten szeretik egymást. Az igazi
szeretet nem vak, látjuk egymás hibáit, de sze-

retettel elfogadjuk, és úgy szeretjük a másikat,
ahogy van.”

„Nem is gondoltam volna, hogy az én –
amúgy nem annyira vallásos –- férjem benne
lesz egy ilyen játékban. És még élvezte is. Azt
hiszem közelebb hozott minket egymáshoz. A
virágot locsolni szükséges, a házasságot pedig
karban tartani! Köszönjük a játékot, azt hi-
szem, a legszebb módon sikerült zárnunk (lásd:
második kép)!”

Fazekas Gábor
diakónus

Emlékbefőtt
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Mint mostanság oly sok minden,
a húsvétunk is másképp ala-
kult, mint ahogy azt megszok-

tuk. Idén a fiúk nem mentek locsolkodni,
a lányok pedig nem várták őket hímes
tojással

A húsvéti néphagyományok békeidőkben
is kiveszőben vannak, sajnos egyre többen
más programot szerveznek maguknak, pél-
dául kirándulnak. 

Pedig a hagyományok ápolásán túl a lo-
csolkodás arra is jó, hogy évente legalább egy-
szer találkozzunk és beszélgessünk egy jót
nem annyira közeli rokonainkkal, ismerőseink-
kel – nem csak a Facebookon keresztül.

Azért van, ami megmaradt nekünk; ma-
gyarok lévén elsősorban a kötözött sonka, a
– kicsit ellentmondásos – majonézes saláták,
a töltött tojás, a friss kalács, és a nyuszis, csi-
bés, bárányos, barkás dekorációk. Ez utóbbi-
akra írt ki online versenyt a dunavarsányi Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár.

Rengeteg remek alkotásról küldték be fo-
tóikat a hölgyek, a teljesség igénye nélkül
hadd említsük meg őket: Kakuk Marianna és
kislánya, Borbála, Kollár Mónika, Horváth
Andrea, Vadász Imréné, Marika néni, aki he-
lyett unokája intézte az elektronikus ügyeket,
köszönjük; Kovács Magdolna, Seres Tímea,
Németh Mira Laura, Duró Zsuzsanna, Vékony
Rigó Gabica, Simon Ágnes. 

A fődíjat, a Tündérkonyha négyszemélyes
hidegtálját Nádházi Dóra kapta, a közönség-
díjasunk pedig Énekesné Magyar Edina lett.
Minden résztvevőnek gratulálunk,
és köszönjük!

húsVétI krEatíVkoDás
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az én sztorIm
ADunavarsányi Napló, valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közös játékában ezúttal

arra voltunk kíváncsiak, hogy kinek, melyik a kedvenc helye Dunavarsányban. A beérkezett
pályázatok mindegyike megérdemli, hogy közreadjuk.

Pilán-Szécsi Viktória
Dunavarsány minden részét szeretem, hiszen a szülőföl-

dem. Nézzük csak. Talán a nyúldomb? Ahol gyerekként
télen imádtam a dombról lecsúszni. Sajnálom, hogy
már nincs hó. Újra átélném. Vagy esetleg a Hősök tere,
ahol szerettem ücsörögni és csodálni a szép teret? De
leginkább a Polgármesteri Hivatal. Hogy miért, és miféle

élmény fűz hozzá? Ott élhettem át a legszebb napomat,
amikor egybekeltünk Életem Szerelmével 2019. 03. 09-én. 

Szágerné Demeter Tímea
A választásom azért esett a Willpower teremre, mert min-

den ott kezdődött 7 évvel ezelőtt. A tánc mellé rengeteg
barátot is kaptam, és nagyon tetszett, hogy egy össze-
tartó csapat tagja lehetek, mivel rengeteg közös prog-
ramunk is volt/van a táncon kívül. A programok által
egyre jobban megismertem Dunavarsányt. Például a
Szüreti felvonulást imádom, mikor mindenhol csak mo-

solyt látsz az emberek arcán, mindenki integet, az utcák
összefognak és finomságokkal várják a felvonuló lovas-

kocsikat.

Fábián zsuzsi
Itthon. A kert. Semmi extra, de benne van
több évnyi munkánk, a gyerekek szeretete, és
a legkisebb szülőháza. A jövő, a munkám hely-
színe akár. Nagyvarsányban az is jó, hogy
hamar véget ér, és szinte összenőtt a termé-
szettel.

Hutóczki Vivien
A legkedvesebb helyem talán a Kis-Duna part. A víz kö-
zelsége volt a döntő abban is, hogy néhány éve itt te-
lepedtünk le a férjemmel. Számomra a vízpart a nyu-
galom, a meditáció, a béke, az alkotói ihlet gyűjtésének
színtere, de a legjobb sport- és kikapcsolódási élmé-

nyeim is a vízhez kötődnek. Örülök, hogy itt találtunk
rá a közös otthonunkra.

Vidinsky István Szalócról, Dunavarsány testvértelepüléséről
Ami nagyon megfogott, az a Farmer tónál való horgászásom,

amikor a Nagy Lajosné Bazsa egy kéréssel jött felém: Pista
nem akarsz halászni egyet? Meglepetésemre azt felel-

tem: de igen, megpróbálhatom! No, itt a férjem halász-
botja, és a kis unokám majd a többit elmagyarázza,
mondta Bazsa. Nagy csodálkozásomra profi volt a kis-
lány a kis ügyes kezecskéjével. Készített csalit mind-
kettőnknek, és megmutatta a technikát, hogy is kell

halászni. Az eredmény egy nagyobb ponty volt, aminek
megkegyelmeztünk, így a 200 literes vizes hordóban kö-

tött ki. Vártam a halacska kérdését a három kivánságról, de
a halak köztudott, hogy nem nagyon beszédesek.

Széplaki Mercédesz
A Cserkészházat választottam! A miértre a vá-
laszom, hogy Dunavarsányban itt kezdődött a
közösségi életem. Kisgyermek korom óta a
cserkészet tagja vagyok, ahol az óvó-segítő
képességem kialakult, melyet azóta is kama-
toztatok magam, kiscserkészeim és a társa-
dalmi közösségeim számára.

Varga Kata
Azért szeretem, mert minden egyes kutyasé-
táltatás alkalmával valami új arcát mutatja
meg városunk. A szelfi egy napsütéses őszi
napon készült az Akácfa utca egyik oldalán
lévő kukoricásban.

««



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2021. május 11

KÖVETKEzŐ KÉRDÉSüNK:

Mi volt a legkedvesebb emléked, programod, 
élményed a Dunavarsányi Napok történetéből?

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

Beküldési határidő: 2021. június 15.

Nyeremény, melyet a válaszok beküldői között sorsolunk ki:

Szabó zoltán szobrászművész „Együtt” című alkotása
* A felajánlott nyereményt a Dunavarsányi Napló vásárolta meg, ezzel is

támogatva  a városunkban élő alkotókat.

A Dunavarsányi Napló ajándékát, Nagy Szabina fotográfus 1 órás műtermi fotózását Kreiszné Nagy Anna olvasónk nyerte. 
Gratulálunk!

Kreiszné Nagy Anna
Melyik a kedvenc helyem Dunavarsányban? Számomra nem is kérdés, hogy a Petőfi Klub! Születésem óta Du-
navarsányon élek. Szüleim házasságkötésük után Kisvarsányon építkeztek. Én ott töltöttem gyermekéveimet,
jártam iskolába, majd ott kezdtem el tanítani. A férjem útján kerültem Nagyvarsányra, de ma már senki nem
gondolná, hogy nem itt születtem. A családalapítás kapcsán hoztam létre a Baba-Mama Klubot – későbbi-
ekben Kölyökklub néven vált ismerté –, melynél nem is volt kérdés, hogy ez az épület ad neki otthont!
Milyen élmény köt még hozzá? Az a rengeteg közös öröm, amit a 10 éves fennállása alatt gyermekek százainak

szereztünk. Farsang, játszóház, mozgásfejlesztés, anyák napi és gyermeknapi programok, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő programok,
a Születés Hete rendezvénysorozat, és azok a fantasztikus barátságok, amelyeket a mai napig ennek köszönhetünk! Együtt örültünk minden
egyes „első lépésnek”, új fognak, első szónak, s akik itt szocializálódtak, később együtt jártak iskolába, s mára kész felnőtté cseperedtek!
A pályázatra a 2017. évi majálison készült képpel jelentkezem.

Toldi Natália
Sok gondolkodás után végül a Duna-par-
tot választottam kedvenc helyként. A
Duna-part számomra csendes, nyugodt,
a legjobb kiránduló és pihenőhely, ahol
a napsütéses napokon gyönyörű naple-

mente fogad, a vízparti része pedig maga
a nyugalom szigete.

Szabó zoltán
Az én kedvenc helyem
Dunavarsányban a ker-
tem almafája. Erről a
fáradhatatlanul, örökké
termő almafáról min-
denki azt mondta, hogy
nagyon finom a gyümölcse.
Ez a varsányi alma. Innen indult
ki minden, egy négylevelű várt az árnyékában, mikor ide-
költöztünk. Tudtam, hogy jót jelent majd. Ennek a fának az
árnyékában játszottak a gyerekek, és barátaik is szívesen
voltak nálunk. Jólesik este, munka után leülni alá, és inni
egy pohár bort, vagy éppen tervezni, alkotni, ebédelni. Sok
vihart kiállt már, ahogy én is…

Kreisz Péter
Az én kedvenc helyem Dunavarsányban
a Petőfi Klub. Amióta az eszemet
tudom, minden itt szervezett esemé-
nyen részt vettem családom által. Elő-
ször is itt voltam „nyilvánosan” bemu-
tatva, mert 2003 szeptemberében itt
ünnepelte a régi Svábtánc csoport fennál-
lásának 10. évfordulóját, ahol szüleim alapító
tagok voltak. Utána édesanyám munkássága kapcsán rendszeres jel-
leggel szerveztük a Baba-Mama Klubot, későbbi nevén a Kölyökklubot, amit
az én megszületésem keltett életre, és ez az épület adott neki otthont! S ha
ez még nem lett volna elég, édesapámnak a Német Kisebbségi Önkormány-
zat által szervezett programjainak is aktív tagja lettem. Ezek tükrében iga-
zából nem is túlzás kijelenteni, hogy én itt nőttem fel! A pályázatra a 2017.
március 14-i koszorúzási képpel jelentkezem, ahol Schuszter Kati nénivel
tisztelegtünk hőseink emléke előtt.

Kreisz Csaba
A PETŐFI KLUB a mi ked-
venc helyünk Dunavar-
sányban. Aki ismeri a
képen szereplő három
embert, az tudja, hogy
miért ez a kedvenc helyük.

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

Egy mEsE nEkEd, 
Egy mEsE nEkEm

Boros-Major Gréta ugyanolyan anyuka,
mint a többiek, a különbség gyakorló pszicho-
lógus voltából fakad. Ami esetében más, az a
szemlélet, a másik – jelen esetben a gyermek
– nézőpontjának tudatos figyelembevétele.
Az egyszerű, hétköznapi élet- és konfliktus-
helyzeteket bemutató mesekönyv érdekes,
pszichológushoz méltó szerkezettel bír. Egy
mese neked: a mesepárok első része mindig a
gyermeknek szól; ezt olvassuk fel neki este, az
ágy szélén ülve. A hozzá tartozó levél pedig –
egy mese nekem –, amiben a gyermek ma-
gyarázza el érzéseit, a szülőé, ami segít neki
jobban megérteni gyermekét.

„Megoldás a gyerekek nyelvén, ez talán a
mesekönyv legnagyobb értéke. A könyv gye-
rek szereplői bizony sírnak, hisztiznek, akara-
tosak, türelmetlenek, önzők… Néha összeza-
varodnak, néha nem értik a világot. Emellett
persze szeretnek, örülnek, próbálnak megfe-

lelni, tanulnak, kedvesked-
nek, megbirkóznak a saját ki-
hívásaikkal – egyszóval: való-
ságosak. A szülő szereplőknek
néha elegük van, nehéz nap-
juk volt, nincs kedvük aznap
hatodjára is ugyanazt ját-
szani, nem mindig értik
a gyerekeket, sőt, akár a
szülők egymással is
összeveszhetnek, tehát
nem tökéletesek; per-
sze igyekez-
nek megja-
vulni. A
l e g j o b b
meséknek
van tanul-
sága, de miért
ne tanulhatna a

mesén keresztül a gyerek a valós élet konflik-
tusairól, vagy épp a szülő a gyermeki felfogás-
ról? Fontos, hogy szülő és gyermek közös ne-
vezőre kerüljön, egy nyelvet beszéljen. De
minden szülő tudja, hogy néha – gyakran –

akár a falnak is beszélhetnénk, máskor pedig
a gyerek egyszerűen nem ért dolgokat, így
nem tudja kezelni, vagy szimplán elfelejti,
hogy már háromszor kértük meg vala-

mire…” – mondja Boros-Major Gréta.
A mesekönyv, túl azon, hogy
szórakoztat gyermeket és fel-
nőttet egyaránt, olyan kérdé-
sekre is választ adhat nekünk,
amelyeket talán fel sem te-
szünk magunknak – pedig

kellene. Elég minőségi időt töl-
tünk a családunkkal? Mindig

tud- juk, hogy mitől nyű-
gös a gyermek?

L e c s a p ó d i k
rajta a saját
„felnőtt-fe-
szültségünk”?
És még sorol-
hatnánk, de

nem tesszük –
olvassa el mindenki!

Kuriózum értékű mesekönyv jelent meg a napokban egy dunavarsányi
pszichológus tollából; a háromgyerekes Boros-Major Gréta a lélekbúvár
szemszögéből mond történeteket gyerekeknek, felnőtteknek. A

teljes riport – melyben a szerző beszélgetőtársa Veresegyházi
Béla – a Lakihegy Rádióban lesz hallható május 11-én, este 7 óra-
kor, a téma pedig a könyv mellett a gyerek-szülő kapcsolat té-
mája is.



DUnaVarsánY állomásI ElöljáróI

Helytörténeti sorozatomat 2014 októberében régi állomásunk bemutatásával kezdtem. Most, a vasútvonal kor-
szerűsítése miatti viták közepette szeretném röviden feleleveníteni az akkor leírtakat, s bemutatni a régi és
új állomáson szolgálatot teljesítő állomási elöljárókat. Segítségükért köszönet illeti a hozzátartozókat és a
MÁV zrt. Archívumát. Kohán József

Ebben a hajdan 12 m hosszú épületben elől a szol-
gálati hely, hátul a szolgálattevő kiadóőr lakrésze
volt. Bese Ferenc kiadóőr nevét ismerjük ebből az
időből. Feladata a jegykiadás, a vízszintes működ-
tetésű sorompó kezelése, a vonatfogadás-indítás,
az árurakodás segítése és 1904-től postai küldemé-
nyek továbbítása volt.

A menetrendszerű vasútforgalom 1883-as megin-
dulása településünk lakosságának gyarapodását, ez
pedig a megállóhely állomássá bővítésének igényét
eredményezte. Okolicsányi László helyi birtokos és
országgyűlési képviselő kezdeményezte Kossuth
Ferenc miniszternél az 1912-ben megvalósult fej-
lesztést. Ekkor az őrházat téli és nyári várótermek-
kel bővítették, kitérővágány, rámpa és raktárak
létesültek, a megállóhely pedig a gyors- és teher-
forgalom fogadására is alkalmas korlátolt for-
galmú állomás besorolást nyert.

A kis állomás Taksony főnökség alá tartozó első állomási elöljárója 1912-1914-ig Fuchs Alajos lett. Utolsó
szolgálati évében kezdődött meg a vonal kétvágányúsítása. Az új vágány a régitől keletre, a mai helyén
épült meg, így a régi állomás túl közel lett volna a sínhez, kétharmadát le kellett bontani, ismét őrház,
majd hozzátoldással páyafenntartási iroda és szolgálati lakás lett belőle. A kétvágányú pályához persze
egy új kitérő-rakodóvágány és egy új, a ma is meglévő emeletes állomás is épült 1916-ban, melyhez a
régi, hangulatos favázas nyári várótermet áttelepítették. Az elöljáró ekkor már Unyi István volt.

Könözsi Mihály
1922-től 1927-ig
volt elöljáró. Ő
ültette az állo-
más elé a ma is
látható geszte-
nyefákat, s az
épület emele-
tén, a szolgálati
lakásban szüle-

tett 1924-ben fia, Könözsi László, városunk dísz-
polgára, Lajtha László-díjas karnagy, zeneszerző,
kiváló zenepedagógus.

Istvánovits
István 1927-
től 1939-ig
vezette az ál-
lomás ügyeit.
M a g a s a b b
beosztásba
ve z é ny l é s e
után is duna-
varsányi lakos

maradt 1946-ig. Fia, Istvánovits László a falu má-
sodik világháborús hősi halottja, veje, Tőzsér Nán-
dor iskolánk tanítója volt 1945 és 1947 között.

1939-től 1945-ig
Zámbó István, 1945-
től 1946-ig Berentés
József voltak az állo-
más vezetői. 1947. ja-
nuár 1-jétől Csaplár
István lett az állo-
más elöljárója. A leg-
hosszabb ideig, 23
éven át látta el precí-

zen feladatát. 1971-ben történt nyugdíjba vonulása
után a kirakodóvágányt elbontották, állomásunkat
megállóhellyé minősítették vissza.

Az új épület új elöl-
járója Korompay
Lajos lett, aki 1917-
től 1920-ig töltötte
be tisztségét. Őt Si-
monits István kö-
vette, korai halála
miatt csak 2 évig.
Ebben az időszak-
ban bontották el

az új vágányt, mivel amúgy is csak Kiskunlacházáig
volt teljesen üzemkész, s a Trianon utáni helyzetben
kellettek a sínek más fővonalaknak az új határokon
belüli összekötéséhez.
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A Budapest-Belgrád vasútvonal megépítését 1880-
ban határozták el a honatyák, és 1882. december
5-én már Szabadkáig el is robogott a próbajárat az
akkor még egyvágányú pályán. A mai Bakterház
pizzéria északi szárnya volt a „18-as őrház és Du-
navarsány megállóhely” nevet viselő megálló, me-
lyet vélhetően az akkoriban itt gazdálkodó Tury
Sámuel birtokos és országgyűlési képviselő köz-
benjárására létesíthettek.



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2021. május 15

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

HűTŐGÉPJAVíTÁS GARANCIÁVAL! 
Drahos Gábor. Telefon: 06/20 348-6218

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

Amatőr Kupa döntőt játszik a Fémalk-
Dunavarsány május 5-én 12 órakor a Hi-
degkuti Nándor Stadionban. 

Azzal, hogy Dunavarsány bejutott a
MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata
közé a tavalyi évben, biztossá vált, hogy
tavasszal Amatőr Kupa döntőt játszik. 

A Magyar Kupa versenykiírásában
szerepel, hogy az a két megyei I. vagy
annál alacsonyabb osztályban szereplő

csapat, amelyik legtovább jut a Magyar
Kupában, játszhat az Amatőr Kupa elnye-
réséért. 

Az MLSZ határozata alapján a mérkő-
zésre május 5-én 12 órakor a Hidegkuti
Nándor Stadionban (MTK) kerül sor, mely
mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. 

A másik legtovább eljutó megye I-es
csapat, a Tarpa SC Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből, ő lesz tehát a DTE ellen-

fele. A klub nagyon erős, jelenleg veretle-
nül vezeti a megyei I. osztályt. 

Amennyiben nem lesz rá lehetőség,
hogy élőben szurkoljunk Dunavarsánynak,
úgy kérek mindenkit, hogy tegye meg azt
a televízió előtt, mert minden bíztatásra
és pozitív energiára szüksége lesz a csa-
patnak, hogy szép eredményt érjen el!

A DTE alelnökeként kívánom az egye-
sületnek, hogy álmainkat meg tudjuk va-
lósítani, sikereinknek pedig együtt tudjunk
örülni! Hajrá DTE, hajrá Dunavarsány!

Keresztesi Balázs
labdarúgó szakosztályvezető

történElmI amatőr kUpa Döntő
a hIDEgkUtI nánDor staDIonban

Történelmi kupamenetelés után történelmi
Amatőr Kupa döntőt játszik Dunavarsány
a Hidegkuti Nándor Stadionban.
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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


