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

A polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésé-
ről szóló kormányrendelet alapján
- az önkormányzati kitüntetések alapításáról
szóló 24/2007. (XI. 14.) önkormányzati rende-
letének 1. §-a alapján Dunavarsány Díszpol-
gára elismerő címet adományozott a 2021.
évben Dr. Bóna Zoltán részére.
- a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető
cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete alapján Dunavar-
sány Közszolgálatáért kitüntető címet ado-
mányozott a 2021. évben Lindwurmné Né-
meth Mária részére.
- a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető
cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete alapján Dunavar-
sány Közszolgálatáért kitüntető címet ado-
mányozott a 2021. évben Mekler Andrea ré-
szére.
- a Dunavarsány Város Önkormányzat, a Du-
navarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, az
Önkormányzat költségvetési intézményei, a
nemzetiségi önkormányzatok és az Önkor-
mányzat gazdasági társaságánál 2020. évben
elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló
éves ellenőrzési jelentést elfogadta;
- úgy döntött, hogy a Dunavarsány Város Ön-
kormányzat Weöres Sándor Óvoda 14 cso-
portot indíthat a 2021/2022-es nevelési
évben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4.
melléklete alapján valamennyi csoportban
engedélyezte a maximális létszámtól való el-
térést, és a csoportonkénti maximális létszá-
mot 30 főben határozta meg; 
- a „Dunavarsány településen működő köz-
nevelési intézmény bővítése” tárgyú beruhá-
zás előkészítésére irányuló együttműködési
megállapodást elfogadta, az együttműködési
megállapodást aláírta, valamint a további
szükséges intézkedéseket megtette;
- a Dunavarsány Város Önkormányzatának
nemzeti vagyonáról szóló 2/2019.(II.1.) Ök.
rendeletben foglaltak szerint a Dunavarsány,
2084/23 hrsz-ú ingatlan 185/305 tulajdoni há-
nyadának értékesítésére érkezett érvényes
pályázatot elfogadta, az adásvételi szerző-

dést aláírta, valamint a további szükséges in-
tézkedéseket megtette;
- a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel
2018. június 13-án kötött, a Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 35. szám alatti 32 nm
alapterületű épületre és a hozzá tartozó 260
nm nagyságú ingatlanrész bérlésére vonat-
kozó bérleti szerződést 2021. május 31-ei ha-
tállyal közös megegyezéssel megszüntette; a
bérleti szerződés megszüntetést aláírta, a to-
vábbi szükséges intézkedést megtette.
- a Képviselő-testület 163/2020. (XII. 10.)
számú határozatával elfogadott 3 földi ké-
miai és 3 biológiai gyérítést tartalmazó 2021.
évi szúnyoggyérítés 2 légi, 2 földi és 1 bioló-
giai gyérítésre történő módosítását és a szú-
nyoggyérítés Dunavarsány Város Önkor-
mányzatára eső változatlan, bruttó 2.878.626
forint összegét elfogadta; a módosítás elfo-
gadásáról Szigetszentmiklós Város polgár-
mesterét tájékoztatta, a további szükséges
intézkedéseket megtette.
- az Árpád utca Kossuth L. utca-Rákóczi utca
közötti szakaszának forgalmi rendjét megvál-
toztatta; a forgalomi rend változás kitáblázá-
sára és a felfestésére nettó 220.000 forint +
ÁFA összeget a 2021. évi költségvetés átcso-
portosításával biztosította; a forgalmi rend
változás kitáblázását és a felfestését megren-
delte, valamint a további szükséges intézke-
dést megtette.
- elfogadta a változási vázrajz alapján a Du-
navarsány 679 és 680 helyrajzi számú ingat-
lanok telekösszevonását; a telekösszevonás
földhivatali engedélyezését követően az in-
gatlan-nyilvántartási eljárást megindította, a
változási vázrajzot aláírta és az egyéb szük-
séges intézkedéseket megtette. 
- a Dunavarsány, 0138/64 helyrajzi számú in-
gatlan belterületbe vonásához hozzájárult,
amelynek alapfeltétele a településrendezési
szerződés aláírása; támogatta az Önkor-
mányzat és a Tulajdonos közötti település-
rendezési szerződés megkötését; a belterü-
letbe vonási eljárás ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésének eljárási díja, valamint
bármely egyéb felmerülő költség a Tulajdo-

nost terheli; a belterületbe vonáshoz szüksé-
ges kérelmet, a változási vázrajzot és a tele-
pülésrendezési szerződést aláírta, valamint a
további szükséges intézkedéseket megtette. 
- felkérte a Dunavarsányi Árpád Fejedelem
Általános Iskolát, hogy készítse elő és szer-
vezze meg a dunavarsányi gyermekek szá-
mára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást; a
gyermekek felügyeletének ellátására megbí-
zási szerződést kötött a Dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános Iskola által javasolt sze-
mélyekkel a 2021. július 1. és 2021. július 30.
közötti időszakra, pedagógusonként bruttó
12.000 Ft/nap megbízási díjért, a megbízási
díjak fedezetéül a 2021. évi költségvetés ön-
kormányzat megbízási díjak költséghelyet je-
lölte meg; és felkérte a Dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános Iskolát, hogy a megbí-
zott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét
biztosítsa.
- Dunavarsány Város Településszerkezeti
Terve, Építési Szabályzata és a településkép
védelméről szóló önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: TSZT, ÉSZ, TKR) módosításá-
nak a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján megismerte és elfogadta a
Trk. 38. § szerinti véleményezés összefogla-
lóját, mely a véleményezési szakasz során be-
érkezett véleményeket és az azokra adott
tervezői válaszokat tartalmazza, gondosko-
dott az elfogadott véleményeknek a tervben
történő átvezetéséről, a TSZT, ÉSZ és TKR mó-
dosítása lezárult véleményezési szakaszának
a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelő dokumen-
tálásáról és közzétételéről, valamint a TSZT,
ÉSZ és TKR módosítása Trk. 40. § szerinti
végső véleményezési szakasza megkezdésé-
ről.
- elbírálta az "egyesületek, sportegyesüle-
tek és alapítványok" támogatására kiírt pá-
lyázati felhívására beérkezett pályázatokat.

Lapzártánkig meghozott polgármesteri döntések

A 2021. évben Dunavarsány Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata által további
német nyelvtanulásukban támogatott
végzős diákok:

JUHÁSZ JANKA, 
KREISZ GERGŐ, 
BÁLINT-RAVAI VIRÁG.

További sok sikert kívánunk! 
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TiszTelT Pedagógusok, 
szociális és egészségügyi dolgozók!
– Gergőné Varga Tünde polgármester ünnepi beszéde a közalkalmazotti napon –

Egy évet késett ez a rendezvény, amelyet
itt, Dunavarsányban hagyományosan
minden évben megtartottunk azért,

hogy ünnepélyes keretek között mondhassunk
köszönetet elsősorban a nevelés, oktatás te-
rületén helytálló dolgozóinknak. Mindenki
tudja, hogy milyen éveket éltünk át, milyen
munkahelyi és családi nehézségek szakadtak
ránk váratlanul és mennyi fájdalom, tragédia
van sokunk mögött egy eddig számunkra is-
meretlen vírus megjelenésének következté-
ben. Nem is szeretnék most többet beszélni
erről, mert az már most egy pozitív történés,
hogy idén együtt tudunk lenni, és a napi ada-
tokat hallgatva visszaszorulóban van a vírus-
helyzet. Most abban reménykedünk, hogy
visszatérhetünk a régi, megszokott életünkbe
mind családi, mind munkahelyi vonatkozás-
ban. Megkockáztatom, a legnagyobb kihívás
az oktatás és az egészségügy területén dol-
gozókat érintette. Az országos pedagógusnap
hétvégéjének közelsége ad okot arra, hogy
most különös figyelemmel köszöntsem az ok-
tatási, nevelési intézményeinkben a vírushelyzet
idején is helytálló dolgozóinkat. A pedagógus
életforma nem csak egy foglalkozás, hanem egy
életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedéké-
nek oktatása és nevelése iránt. Talán kijelenthe-
tem, hogy még soha nem volt ilyen küzdelmes,
ennyi kihívást jelentő az oktatás, mint az eltelt
több mint egy évben. A nehezített körülmények
ellenére a pedagógusok, valamint a nevelést és
oktatást segítő dolgozók példamutató munkát
végeztek a vírus elleni küzdelemmel járó kényel-
metlenségek és veszélyek dacára. 

Az ezredforduló utáni magyar iskola leg-
nagyobb horderejű változása volt, amikor egy
hétvége alatt digitális oktatásra állt át az or-
szág. A sors helyzetbe hozta az oktatásügyet,
pillanatok alatt fel kellett nőni a feladathoz.
Mindenki részéről hatalmas türelmet és alkal-
mazkodást igényelt a feladat megoldása. 

A napokban azt mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök, hogy „az oktatók, nevelők nagy
találékonysággal helyettesítették a személyes
jelenléten alapuló munkát, így a tantermen kí-
vüli, digitális munkarend idején a gyermekek
számára nem csak a tanórákon elsajátítható
tudást sikerült átadniuk, hanem a lehetséges
mértében a személyiségfejlődésükhöz szüksé-
ges nevelési folyamatokat is kézben tartották.” 

Ezért is gondolom, hogy az idei tanév
végén minden eddiginél időszerűbb és indokol-
tabb a köszönet és a hála kifejezése tanáraink-
nak, hiszen nekik köszönhetően együttes erő-
vel sikerült az akadályokat leküzdeni. 

A rendezvény célja, hogy együtt örüljünk
ma a sikereknek, és értékeljem a mi erőfeszí-
téseinket is, amit ebben a különleges jogrendű
helyzetben tettünk. Természetesen az önkor-
mányzat is az elmúlt egy évet komoly védeke-
zési munkával töltötte a covid 19 vírus ellen,
ami komoly összegeket jelentett a költségve-
tésben. A Gyermekjóléti és Családsegítő Intéz-
ményünkkel együttműködve segítséget nyúj-
tottunk a rászorult családoknak, embereknek.
Az egészségügyben megfeszített munkával
végezték az oltások beadását, ahol kérésre ad-
minisztrációs segítséget biztosítottunk. Minden
szociális és egészségügyi dolgozónknak hálán-
kat fejezzük ki az eltelt időszak munkájáért!

A pandémia ellenére Dunavarsányban to-
vább folytatódott a fejlődés, és a jövőben több
fontos intézmény felépülése várható. Már elkez-
dődtek a munkálatok az új, 48 férőhelyes böl-
csőde építésénél. Reménység szerint jövő év
szeptemberében a legkisebbek kezdhetik itt
meg a tanévet. Nagy öröm a gyermekszületés,
mi ebben sem panaszkodhatunk. Idén augusz-
tusban 100, előző évben született kicsi gyer-
meket fogadunk Dunavarsány polgárává. Azt
gondolom, hogy a képviselő-testület a követ-
kező években továbbra is a gyermekintézmé-
nyek bővítésének lehetőségét kell, hogy keresse.

Az iskola helyzete sem rózsásabb, az új tanév-
ben 5 nagyobb és kettő kisebb létszámú első
osztály fog indulni. De szerencsére itt a Tanke-
rület hathatós ráhatásával, és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma anyagi támogatásával ősz-
től egy 4 tantermes konténer iskola épül az
Iskola utcai Ágacskával szemben.

Szintén állami finanszírozásból kap a város
egy új 8 tantermes alsó tagozatos iskolát, egy
speciális nevelési igényű óvodás és iskoláskorú
gyermekeknek létesülő intézményt, valamint az
ezekhez kapcsolódó „C” tipusú tornacsarnokot.
Ezek az intézmények még az előkészítés szaka-
szában vannak, így a megvalósulásukat csak
2024-re ígérik. Komoly létszámgondokkal küzd
a szigetszentmiklósi konduktív óvoda és iskola,
ezért amíg meg nem valósul nálunk a kistérségi
ellátást biztosító EGYMI, addig ideiglenesen
szintén konténer lehelyezésével próbálják áthi-
dalni a problémát. A múlt héten jelezte felém a
Tankerület vezetője, hogy megkapták a pénzt
erre az építkezésre is. A konténer a nagyvarsányi
szolgálati lakást is bevonva, az ottani udvarra
lesz felállítva. Természetesen a jelenleg is ott tar-
tózkodó óvodásokat és iskolásokat nem zavar-
hatja az új létesítmény. 

Iskola nincs közösség nélkül! Az iskolai kö-
zösségépítés kemény, de értékes munka, amely
szolgálja a nemzetet. Márai azt írja erről a
Füves könyvben: „Az élet igazi, nagy vállalko-
zásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türe-
lemjátékok.” Sok türelmet kívánok Önöknek
ehhez!

Szeretnék köszönetet mondani mindazért,
amit gyermekeinkért, unokáinkért tettek eddig,
és tesznek ezután. Mély tiszteletem a pedagó-
gusoké, hogy fáradhatatlan munkájukkal szol-
gálják városunkat.

A nyári szünetre kívánok felhőtlen időtöl-
tést, jó nyaralást, megújító feltöltődést, hogy
mindannyian jó kedvvel, nagy tervekkel és
örömmel tudják elkezdeni az új tanévet!

Kedves meghívásnak tettünk eleget
Herczeg Mariann és Keresztesi Balázs

alpolgármesterekkel, valamint dr. Kiss István
aljegyzővel. A vendéglátó Suzuki Ayumi úr, az
IBIDEN Kft. elnöke volt, és a fogadó bizott-
sághoz tartozott a gyár vezetősége is. Egy
rövid beszélgetés után a 4. számú gyárat lá-
togattuk meg. Végigkísérhettük a gyár fő ter-
mékének, a dízel gépjárművekbe beépítésre

kerülő kerámia alapanyagú DPF részecskeszű-
rőnek a teljes gyártási technológiáját.

Búcsúzáskor biztosítottuk egymást a
személyes kapcsolataink erősítéséről, közös
tevékenységek, programok szervezéséről, és
a két fél közötti rendszeres információcse-
réről is. 

Gergőné Varga Tünde
polgármester



Pedagógusnap alkalmá-
ból ünnepi díjátadó
gálát rendeztek a Pe-

tőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban június 11-én. A
város vezetői az ünnepségen
műsorral és vacsorával kö-
szönték meg közalkalmazot-
taink Dunavarsányért végzett
áldozatos munkáját. 

Városunkban hagyo-
mány, hogy Közszolgálatért
Kitüntető Címet adományoz
a képviselő-testület azoknak,
akik a településen végzett
közösségformáló tevékeny-
ségükkel ezt kiérdemlik.

Trianonra emlékezTünk

Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2021. május4

díjazTák a szolgálaToT

Nemzeti összetartozás napja – június 4.

Idén ezt a címet Lindwurmné
Németh Mária és Mekler Andrea
kapta meg közel 40 éves pedagó-
gusi munkájuk elismeréseként. 

Gergőné Varga Tünde polgár-
mester ünnepi beszédében megkö-
szönte a közalkalmazottak, védőnők,
óvónők, tanárok, gyermekjóléti szol-
gálatban dolgozók munkáját.
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„semmiT sem hallgaTTam el
abból, ami hasznos…”

Ez a bibliai idézet akár a Bóna házaspár
hitvallása is lehetne a 40 évnyi duna-
varsányi szolgálatuk fényében. Hűsé-

ges, odaadó gyülekezetépítés fűződik dr.
Bóna Zoltán és felesége, Gizella nevéhez,
aminek június 13-án lett jelképesen vége. 

A nyugdíjba vonuló lelkészek kibúcsúzta-
tójára ünnepélyes keretek között, illusztris
vendégek részvételével került sor. Először
Balog Zoltán püspök tartott istentiszteletet
a református templomban, majd ünnepi köz-
gyűlésre került sor a Soli Deo Gloria Közös-
ségi Házban, ahol többek között beszédet
mondott Takaró András esperes, dr. Szebik
Imre nyugalmazott evangélikus püspök, va-
lamint Szászfalvi László és Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselők.

A legnagyobb taps Gergőné Varga Tünde
polgármester asszony bejelentését fogadta,
amelyben díszpolgári címet adományozott

dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű úrnak, aki a
református gyülekezet építésén túl a város
közéletében is meghatározó szerepet töltött
be az elmúlt évtizedekben.

Szívből gratulálunk az elismeréshez, és
Isten gazdag áldásával szép nyugdíjas éveket
kívánunk!
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ADunavarsányi Olimpiai Központ terü-
letén a Merkapt-Mekler SE közel 150
versenyzője új csónakházzal gazda-

godott. Ebből a műhelyből került ki a friss
olimpiai kvótát szerző kenupáros, Fejes Dá-
niel és Adolf Balázs is. Ezután már nem csak
az ő fantasztikus teljesítményük sarkallja a
fiatal dunavarsányi tehetségeket a jó szerep-
lésre, hanem a magyar kajak-kenu sporthoz
méltó körülmények is segítségükre lehetnek.
Mi pedig alig várjuk, hogy büszkék lehes-
sünk rájuk!

áTadTák 
a csónak-
házaT

így szurkolTunk a 
magyaroknak az eb alaTT 

A Lakihegy Rádió (FM 107) kitelepüléssel és
nyereményjátékkal színesítette 
a programot

Varsányi szurkolók a művelődési ház udvarán
felállított nagysátorban
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Rekkenő hőségben zajlott a
kerékpárút avató közös-
ségi futás június 19-én a

délelőtti órákban. A kánikula el-
lenére így is többen kilátogattak
az eseményre, és volt, aki gör-
korcsolyával, más kerékpárral
vagy éppen futva tette meg a
három kilométeres távot.

ÚT, ami összeköT
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székelykaPuk 
a nagyvilágban/dunavarsányban
ASzentendrei Skanzen most készülő új,

Erdély tájegységi kiállításához felhívást
tett közzé, gyűjtést kezdeményezett,

melynek keretében székelykapukhoz fűződő
fotókat és személyes történeteket várnak egy
nagy, globális térképen való megjelenítéshez.
A térkép az épülő új, Erdély épületegyüttes ál-
landó kiállításának része lesz. 

Erdély egy különálló egység a maga 103
ezer km²-nyi kiterjedésével, önálló történeté-
vel, természetföldrajzi és gazdasági viszonya-
ival, a trianoni elcsatoláskor közel két és fél
millió, jelenleg mintegy 1,2 milliónyi magyar la-
kosságával. Ez indokolja, hogy saját, különálló
tájegységként jelenjen meg a Skanzenben. Az
elkészülő épületegyüttes nemcsak Erdély, a
Partium és Moldva népi építészetét és tárgy-
kultúráját mutatja be, hanem szellemi öröksé-
gét, nemzetiségi és vallási sokszínűségét, ok-
tatását is. A legjellegzetesebb erdélyi kistáji
egységeket a Szilágyságtól Kalotaszegen át
Gyimesig, Háromszéktől Gyergyóig huszonegy
portába sűrítve, áttelepített vagy másolatban
fölépülő épületekkel kívánja bemutatni a
Skanzen. A múzeum a szabadtéri muzeológia
megújuló eszközeivel reprezentálja Erdély sok -
arcúságát, az ott élő emberek természeti kör-
nyezettel való szoros kapcsolatát is. A fejlesz-

tés során a hatvanhektáros terület tizenöt
hektárral növekszik, a jelenlegi 312 épület 124
épülettel és 25-30 ezer műtárggyal bővül.

Ebben a „Székelykapuk a nagyvilágban”
gyűjtésben részt vehet minden olyan civil sze-
mély, önkormányzat, civil szervezet, amelynek
birtokában van székelykapu, esetleg olyan
fotók, adatok, amelyek székelykapuhoz fűződ-
nek. Nem csak régi építésű, hanem akár a kö-
zelmúltban épült székelykapukra is kíváncsiak,
ugyanakkor a kiállítás kiterjed azokra a lakás-
díszekre vagy egyéb tárgyakra is – pl. makett,
hűtőmágnes stb. –, amelyeken otthonaink,
irodáink vagy egyéb szociális tereink díszeként
székelykapu is látható. 

A gyűjtött adatokból a múzeum egy vir-
tuális térképet készít, melyen az egész világon
fellelhető székelykapukból szeretne minél töb-
bet megjeleníteni, ezért Erdélyen és Magyar-
országon túl várja az amerikai vagy ausztrál
magyar diaszpóra felől érkező beküldéseket is.
A tervek szerint egy folyamatosan bővülő
adatbázist hoznak létre, amelyhez később is
lehet csatlakozni. A térkép a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum állandó kiállításában fog meg-
jelenni. 

Mivel városunkban is vannak szép, fara-
gott kapuk, valamint a háztartásokban is rej-

tőzhetnek ehhez köthető tárgyak, díszek, a
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesüle-
tének kezdeményezésére városunk is csatla-
kozott a Skanzen akciójához, és a Dunavarsá-
nyi Értéktár Bizottság a Dunavarsányi
Naplóban felhívást tett közzé. A gyűjtést a Bi-
zottság, míg az adminisztrációt az Egyesület
elnöke végezte. 

A beérkezett gazdag anyag a Helyi Érték-
tár „épített környezet” kategóriájában kap
helyet, valamint sorozatot indítunk a Napló-
ban a helyi székelykapuk részletes bemuta-
tásáról. 

Elsőként a 2008-ban létrehozott Trianon
Emlékpark székelykapujáról pár adatot és
fotót közlünk, amelyet Dunavarsány Város Ön-
kormányzata felkérésére Fejér Attila, gyergyó-
remetei származású, dunavarsányi lakos és
társai készítettek. Az Emlékpark egységes
szerkezetbe foglalt a haranglábbal, emléktáb-
lával, és a parkban az idők folyamán felállított
kopjafákkal harmóniában áll. A székelykapun
látható a csillagból induló rózsás/tulipános
életfa, a hónaljkötéseken is találunk növényi
díszeket, de elmaradhatatlan itt, a keleti olda-
lon a nap, a nyugati szélen pedig a hold és a
csillagok. Ide került a felirat is, a Szózat első
sorai olvashatóak: Hazádnak rendületlenül
légy híve, óh magyar… A bajusz-csipkézésű
galambbúg alatti gerendán a Nap (az áldás jel-
képe), a Hold és Magyarország címere látha-
tóak. A kapun a magyarságra jellemző, hagyo-
mányos népi motívumok láthatóak, eredetük
visszanyúlik a magyarság keleti, hun gyökere-
ihez. A székelykapu ornamentikája a belső-
ázsiai népek hiedelemvilágában gyökerezik,
elterjedése a Peking-Magyarország vonal
mentén kísérhető végig egy 1000 km-es széles
sávban; sem ettől északra, sem ettől délre
nem fordul elő, Nyugat-Európa nem ismeri.

Az Emlékpark teljes renováláson esett át,
amelynek munkálatait az elmúlt hónapban el-
hunyt Szabó Zsigmond helyi vállalkozó és
presbiter végezte. Keze munkáját nemcsak a
felépült családi házak, közintézmények,
hanem a Trianon Emlékpark felújított székely-
kapuja is hirdeti. 

Veres Enikő
elnök

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
elnök

Helyi Értéktár Bizottság
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„A tánc és a zene túl azon, hogy önma-
gában is értéket hordoz, bizonyítottan javítja
a diákok iskolai teljesítményét; kreatívabbak,
kezdeményezőbbek lesznek tőle” – kezdte Dr.
Pálos Annamária tankerületi igazgató, aki a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz
tartozó valamennyi településen szeretné biz-
tosítani az alapfokú művészetoktatás feltéte-
leit. A Dunavarsányi Erkel Ferenc alapfokú mű-
vészeti iskola közreműködésével ez a munka
két éve kezdődött, melynek keretében Sziget-
halmon az alapfokú művészeti képzés kere-

tein belül működő táncoktatás is elindulhatott.
Az intézmény pedagógusa, Gyenes Ildikó ko-
reográfus a művészeti ág központi tantervi
szabályozásának alapján írta meg a helyi le-
hetőségekhez és körülményekhez teljes mér-
tékben alkalmazkodó saját tantervet, amely
így a lehető legnagyobb mértékben biztosítja
a térségben a moderntánc oktatás szakmai
kereteit.

„Nem az a lényeg, hogy a kisiskolásokból
egy-egy Markó Ivánt faragjunk néhány éven
belül, vagy, hogy izomkolosszusokat neveljünk,

hanem, hogy életkoruknak megfelelően olyan
mozgásformákat tanítsunk nekik, amik által
megfelelően fejlődik izomzatuk, no és nem
mellesleg mozogni, táncolni is megtanulnak.
Mindezt jó hangulatban, a monotonabb, ke-
vésbé élvezhető, de szükséges erősítés-nyúj-
tást a tánc örömével kombinálva. Így van ez
nemcsak a tanév során, amikor hétről-hétre
találkozom a gyerekekkel, de a mostani tábor-
ban is, sőt, itt különösen, hiszen a több mint
ötven ifjoncból többen is vannak, akik először
itt találkoznak a tánccal.”

Tavaly volt az első tánctábor Szigethal-
mon, a Szent István Általános Iskolában egy-
hetes időtartamban, idén pedig már kétheti
turnusban érkeztek a gyerekek, helyileg immár
a Széchenyi István Általános Iskolába, amely
ettől a tanévtől egyben a második szigethalmi
telephelye is a Dunavarsányi Erkel Ferenc AMI-
nak. És amiért a Dunavarsányi Naplóban is
foglalkozunk a témával, az nem más, mint,
hogy járásunk minden iskolája előtt nyitott ez
a lehetőség, főként, hogy koordinátora Zezula
Tibor, a varsányi zeneiskola igazgatója.

„A szigethalmi táborok mintegy pilot pro-
jektként funkcionálnak, de szeretnénk, ha
minél több környékbeli település iskolája is
csatlakozna kezdeményezésünkhöz a tanév
közbeni táncoktatásban és a táboroknál egya-
ránt. Mind a hivatalos, mind a szakmai, mind
a személyi feltételek biztosítottak, hogy a tánc
bevonuljon járásunk oktatási intézményeibe.
Információval minden érdeklődőnek állunk
rendelkezésére az Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola honlapján, ahol a telefonszá-
mom is megtalálható, illetve Facebook-olda-
lunkon – tette hozzá Zezula Tibor

gyere, Táncolj!

Dunavarsány és környékének nyári napközis táborválasztéka bő-
séges, és találunk közte néhány kuriózumot is. Ezek egyike az a
tánctábor, amelynek egyik főszervezője Zezula Tibor, a Dunavar-

sányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Vele, és a pro-
jekt – ami bőven túlnyúlik egy nyári tábor keretein – többi gazdájával
beszélgettünk.

A beszélgetés teljes egészében visszahallgatható a Lakihegy Rádió weboldalán – www.lakihegyradio.hu
– a Hangos Archívumra kattintva, az Itt élünk című műsorban.
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Dunavarsány ősibb településrészén,
Nagyvarsányon élnek a németajkú la-
kosok. A nemzetiségre jellemző, hogy

vallásosak, a római katolikus felekezethez tar-
toznak. A katolikus rend szerinti ünnepeket
tartják. Ezek közül az Úrnapja emelkedik ki,
amelyről Pünkösd után 2 héttel emlékezik
meg az egyház. Az Úrnapja is a mozgó ünne-
pek közé tartozik, mivel az időpontja a csilla-
gászati feltételekhez szabott Húsvéthoz kap-
csolt Pünkösd által meghatározott. Az ünnep
napja a Pünkösd utáni 10. nap, a Szenthárom-
ság vasárnapját követő csütörtök. Az ünnep a
XX. század első harmadában került át az ün-
nepi csütörtököt követő vasárnapra. Az ünnep
tárgya Jézus Krisztus testének és vérének a
kenyér és a bor színe alatt való dicsőítése. IV.
Orbán pápa tette kötelező ünneppé 1246-ban,
amely az Oltáriszentség ünnepe lett. Az Oltá-
riszentség szimbolizálja Krisztus Testét, melyet
csak az úrnapi körmenet során hoznak ki a
templomból, ezzel űzve el a gonoszt, a beteg-
ségeket, a természeti csapásokat. A körmenet
útvonalán felállított oltárok készítése a XIV.
századi Németországból ered. 

Nagyvarsányon az 1900-as évek eleje óta
van úrnapi körmenet. A település csak 1938 óta
rendelkezik templommal, így az azt megelőző
időszakban az egykori TSZ udvar területén állott

kápolna adott helyet a megemlékezésnek, ki-
alakítva ezzel az első körmenet nyomvonalát a
Kertész utca-Sport utca-Bartók Béla utca-Nyár
utca helyén. A település mindkét részén egy idő-
ben épültek a templomok, Kisvarsányon a mai
Kossuth Lajos utca és Kolozsvári utca kereszte-
ződésében, míg Nagyvarsányon a róla elneve-
zett Templom utcában található domb adott
otthont az egyházi célú építkezésnek. Kezde-
tekben nem rendelkezett a falu önálló plébá-
nossal, így a szertartásokat a taksonyi káplán,

Vági László végezte el. Plébánia a II. világháború
idején létesült Kisvarsány területén, melynek ve-
zetésével Vági atyát bízták meg, aki 1973-ig töl-
tötte be ezt a pozíciót. A templom felszentelését
követően a körmenet útvonala is megváltozott.
A körmenet négy új állomása a templommal
szemközti Schuszter-ház, a Templom utca és
Béke utca kereszteződése, a következő a mai
iskola épületénél volt, s végül a Bartók Béla ut-
cában található Kreisz Lajos háza zárta a sort.
Ezen a nyomvonalon az ötvenes évekig tartot-
tak a hívek körmenetet. A politikai változások
következtében a pártrendszer bevezetése miatt
a vallás megítélése megváltozott, maga után
vonva, hogy az ünnepi megemlékezés is szeré-
nyebb formában zajlott. Nem volt lehetőség,
hogy az utcára vonulva tegyenek megemléke-
zést, így csak a templom udvara szolgáltatott
helyszínt a körmenet számára. Az oltár csak
négy asztalra korlátozódhatott, melyen egy-egy
váza és gyertya állt. 1975-től kezdődően Felföldi
Bertalan plébános úr vezetése alatt került visz-
sza a körmenet az utcára, mely csak a Templom
utcára korlátozódott. Ekkor létesültek új meg-
állók: Lang Lénárdné háza – ez ma már a
Schuszter család házánál áll, majd id. Kreisz
Györgyné házánál, innen Szutter Pálné házához
kanyarodott a körmenet és a templomkertnél
álló oltár zárta az útvonalat. 

A körmenet útvonalára állított oltárak el-
készítése mindig nagy kihívást jelentett. Az
ünnepi héten több napig gyűjtötték a mezei
virágokat, melyből a lányok, asszonyok kis
csokrokat kötöttek a sátor díszítésére. Az idő-
sebb asszonyok a hétvégén koszorút fontak
élő virágokból, ezzel emelve ki az oltár sátrá-
nak ívét. Egy időben az oltár tisztét a sátor
belső oldalára rögzített függönnyel hangsú-
lyozták. A díszítéshez felhasznált virágok kez-
detben csak a vadvirágok voltak, de később

az asszonyok összehordták a kerti virágaikat
is, melyet elsősorban az oltáron elhelyezett
vázákhoz használtak fel. Az eredeti sátrak élő
faágakból készített vázzal rendelkeztek. Az ol-
tárak sátra is modernizálódott, mert a hossza-
dalmas faágívekből készült sátrat ma már vas-
váz alapra helyezett ágak helyettesítik,
gyorsabbá téve ezzel az előkészületi munká-
kat, és stabilabbá az építményt. A mai sátrak
belső falát élővirágok borítják, az oltár hátte-
rében szentkép díszíti a hátteret, s néhol egy-
egy motívum (szív és kereszt) virágképe emeli
a pompát. Napjainkban a kerti virágok mellé
egyre több nemes virágfajta kerül, színesítve
ezzel az oltár fenségességét, ahová az Oltári-
szentséget helyezi az atya a körmeneten. Az
oltár elé eleinte a virágokból készítettek sző-
nyeget, melyet mára friss fűszőnyeg és textil-
szőnyeg váltott fel. A szőnyeg további díszíté-
sére virágsziromból formázott egyházi
jelképeket alakítottak ki.

A körmenet a templomból az Oltáriszent-
séget vivő pappal indul, aki előtt zászlók és
gyertya vonul, tömjén illata árad. A körmenet
során a gyermekek rózsa- és virágszirmokat
szórnak az Oltáriszentség elé, valamint a kórus
által előadott egyházi énekek dallamai szól-
nak. A hívek ezt követően állnak sorba, s kí-
sérik útjára ,,Krisztus testét".

A körmenet néphitben elterjedt jelenté -
séről már volt szó, melyet mise után a hívek a
sátorból vitt virágokkal próbálnak otthonuk-
ban erősíteni.

Az úrnapi körmenet hagyománya egy szép
ünnepről való megemlékezés, mely pompájá-
ban méltó a szent cél hirdetésére. Reméljük,
hogy a jövőben is folytatódik ez a hagyomány,
s a fiatalabb generációk is átveszik feladataikat
az ünnep méltó megemlékezésében.

Az egyházközösség nevében:
Kreiszné Nagy Anna

ÚrnaPi körmeneT



emlékezés kaich máTyásra

Kaich Mátyás (1865-1940) 
taksonyi képviselőként

Kaichék hajdani lakóháza – ma a Sefi Kft. 
gumiraktára (Fotó: Shäffer József)

Az Eötvös u. 3. sz. alatti hajdani húsbolt –
előtte Kaich Mátyás és családja

(korabeli képeslapról)

Az Eötvös u. 1. sz. alatti moziépület 
az 1940-es évek elején (korabeli képeslapról)

Az Eötvös u. 1. sz. alatt lévő moziépület, mö-
götte a hajdani vendéglő, majd a vegyesbolt
és az Eötvös u. 3. sz. alatti húsbolt 1965-ben

(Könözsi László felvétele)

A hajdani mozi ma Tibike Péksége és a 
Sefi Kft. szerelőműhelyének otthona

Az 1935. június 2-án Pereg elleni győztes 
csapat, mely elnyerte a Dunaserleget 

(Skobrák Ferenc fotóarchívumából)

A Dunaserleg pecsétje Kaich Mátyás 
aláírásával (Skobrák Ferenc fotóarchívumából)

Kaich Mátyás és felesége ledőlt síremléke 
a dunakisvarsányi temetőben 

(Fotó: Horváth László)
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Településünk arculatát nem csak a bir-
tokosai, hanem szorgos iparosai, vál-
lalkozói is formálták, akiknek nagyban

köszönhető, hogy Dunakisvarsány 1920 és
1945 között dinamikus fejlődésen ment át,
és tanyavilágból agglomerációs községgé
vált. Közülük is kiemelkedik Kaich Mátyás
sokoldalú tevékenysége. Kaich Mátyás bács-
kai nemesi család sarjaként Szabadkán szü-
letett 1865-ben. Itt végezte iskoláit, majd
Budapestre ment dolgozni a MÁV Főmű-
helybe. Egy év múlva mint bádogos, szerelő
és villanyszerelő saját műhelyt nyitott. 1914-
ben bevonult katonának, s 1917-ig a 86. gya-
logezredben szolgált. Leszerelése után újra-
kezdte iparosmunkáját. 1919-ben hazafias
magatartása miatt a bolsevisták kifosztották

a műhelyét. Ekkor Szatmárra költözött, s egy
évig malmot működtetett.

1921-ben jött Dunakisvarsányba. Eötvös
u. 1. sz. alatti háza mellett vendéglőt, fűszer-
kereskedést és húsboltot nyitott. Mint vil-
lanyszerelőnek, vélhetően szerepe volt a falu
1934-es villamosításában. Sokat segített a
katolikus templom felépítésében is. A helyi
futballcsapatnak, mely akkoriban a telke mö-
gött, a Petőfi utca elején lévő focipályán
rúgta a bőrt, elnöke és fő támogatója lett.
Gondoskodott a játékosok felszereléséről,
utaztatásáról és persze jutalmazásukról is a
vendéglőjében ingyen elfogyasztható szesz-
féleség formájában. 1935-ben Dunaserleg
néven díjat alapított, melyet első ízben a DTE
nyert el Pereg csapatának legyőzésével.

1936-ban építtette fel vendéglője elé
Kultúr moziját, amely évtizedekig szolgálta
a lakosság szórakoztatását. Az Eötvös utcát
emiatt sokan mindmáig Mozi utcaként em-
legetik.

Ebben az időszakban képviselőként is
dolgozott a Taksonnyal közös képviselő-
testületben a falu felvirágoztatásáért.

1940. március 15-én hunyt el 75 éves ko-
rában. Ledőlt, megrongálódott síremléke a
dunakisvarsányi temető régi részében talál-
ható egy terebélyes fa árnyékában. Így múlik
el a világ dicsősége. (Pest megye adattára
1939 és Faragó Károly Barangolás Dunavar-
sány múltjában és jelenében c. könyve ada-
tainak felhasználásával.)

Kohán József
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az én szTorim

Mersém polgárrá fogadása. Szívfájdalmam
volt, hogy bár Kincső is ide született, valamiért
kimaradt ebből a szép hagyományból, így na-
gyon boldog voltam, mikor Mersével részt ve-
hettünk ezen az ünnepségen. Így a családunk-
ban Ő számít ízig-vérig varsányi polgárnak.

Csujjogatós táncfellépések. Szerettem se-
gíteni a lányoknak a készülődésben, szerettem
csodálni Őket a színpadon (oké: a hajfonás és
az alsószoknya-keményítés nem volt a ked-
vencem, de mindig Kincső szoknyája állt a leg-
szebben).

Kincső Phoenixes fellépése, mikor már
kétszeres Magyar Bajnokként állhatott fel a
színpadra, és mutathatta meg a tudásának
egy apró részletét.

Szeretem a gyerekek izgatott készülődé-
sét a fellépéseikre. Nagyon szeretem, hogy
ilyenkor mindenki ráér beszélgetni kicsit, min-
denki mosolyog, vidám. Nagyon remélem,
hogy hamarosan lehet ebben újra részünk!

A gyerekeim a lelkemre kötötték, hogy ne
felejtsem el beírni a buborék gofrit és a dod-
zsemet. Ők ezt szeretik a legjobban a város-
napokban.

ADunavarsányi Napló és a Petőfi Művelődési Ház közös pályáza-
tának legutóbbi fordulójában városnapi történeteket vártunk.
Bóity Orsolya élménykavalkádja nyerte Szabó Zoltán szobrász-

művész alkotását az alábbi pályamunkával. Gratulálunk!
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2021. évi civil pályázat alapján

Csujjogató Táncegyesület

Délegyházi Karate Sportegyesület
Dunavarsányi Csoport

Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

Dunavarsányi Jump Fit TSE

Dyslexiás Gyerekekért Egyesület

Dunavarsányi Off-Road Egyesület

Cigány Írószövetség és Nemzeti 
(Köz)művelődési Társaság

Everness Senior Egyesület

Kantátika Férfikar

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
Dunavarsányi Klubja

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány

Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi 
Egyesülete

Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért
Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Dunavarsányi Tagszervezete

Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület

Soli Deo Glória Közösség

Találj egy célt! Sportegyesület

1270. sz. Nautilus Vízicsapat

Venus Rúdsport Egyesület

Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség 
Karitász Csoportja

Magyarországi Cigányok Demokratikus 
Szövetsége

„Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc- 
és Sportegyesület

2021. évi költségvetésből támogatott 
szervezetek

Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért

Iskola a Gyermekekért Alapítvány

Dunavarsányi Katolikus Egyházközség

Dunavarsányi Református Egyházközség

Merkapt-Mekler László Sport Egyesület 
Dunavarsány

Magányos Időseket és Családokat Segítő 
Alapítvány

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

Dunavarsányi Polgárőr Egyesület

Bodzavirág Alapítvány

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért 
Alapítvány

Megítélt támogatás

550.000 Ft

490.000 Ft

490.000 Ft

350.000 Ft

440.000 Ft

190.000 Ft

100.000 Ft

150.000 Ft

390.000 Ft

300.000 Ft

450.000 Ft

650.000 Ft

190.000 Ft

550.000 Ft

280.000 Ft

550.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

240.000 Ft

300.000 Ft

190.000 Ft

550.000 Ft

Megítélt támogatás

500.000 Ft

800.000 Ft

1.500.000 Ft

1.500.000 Ft

4.000.000 Ft

300.000 Ft

500.000 Ft

1.000.000 Ft

500.000 Ft

500.000 Ft

1.000.000 Ft

400.000 Ft

dunavarsány város önkormányzata által 
2021. évben  támogatott szervezetek

sikerek négy keréken

Vékony Szintia, duna-
varsányi autóver-
senyző az idei évet új

autójának tesztelésével nyi-
totta. A tesztidőszak sikerrel
zárult. Első versenye május
15-én zajlott, ahol dobogós

első helyezést ért el gyerek kategóriában. Versenyautójának típusa:
Honda CRX 2.2 ccm, 198 le.

Bízzunk az idei év további sikereiben, és egyben szeretnék köszö-
netet mondani Dunavarsány Város Önkormányzatának, polgármester
asszonynak és a képviselő-testületnek Szintia anyagi támogatásáért.

Vékony Norbert

köszönöm dunavarsány!

Mai napig emlékszem az első napra, amikor lelátogattam a Kis-
Duna Sportegyesület kajaktelepére, és életemben először la-
pátot ragadtam, mit sem sejtve arról, hogy az a hely később a

második otthonom lesz. Immáron 7 éve, hogy kajakosnak mondhatom
magam. Büszke és hálás vagyok, hogy versenysportolóként élhetem az
életem, hiszen leírhatatlan, mennyi mindent kaptam ettől a sporttól.
Megtanultam küzdeni, akarni, alázatosnak lenni, és mindig új célokat
kitűzni, melyeket később tovább hasznosíthatok az élet más területein.
Kezdetben talán nem is az eredmények és az érmek érdekeltek, hanem
a kajak szeretete, a csapat, a környezet és még sorolhatnám… Egysze-
rűen szerettem a csapat tagja lenni, majd egy kis idő után, maximaliz-
musomból adódóan nem volt kérdés a versenyzés. Mindig többet és
többet akartam, és akarok a mai napig. Tudtam, hogy le kell győzni ön-
magam, csak ez visz előre, és ezért dolgozom nap, mint nap.

A versenyrutin és a tapasztalatok megszerzése után elkezdtek jönni
az eredmények is, melyek még több motivációt adtak a további fejlő-
déshez. Nem csak egyéniben, de csapathajóban is elkezdtem készülni
a versenyekre, ami úgy gondolom, nagyon jó döntés volt, hiszen pá-
rommal számos verseny dobogósai és bajnokai lettünk.

Első nagyobb eredményemet 2018-ban értem el párommal a Ma-
raton Magyar Bajnokságon, ahol aranyérmesek lettünk, ezzel megsze-
rezve első magyar bajnoki címünket. Ezután a munkának köszönhetően
sorban szereztünk további magyar bajnoki címeket már nem csak ma-
ratonon, hanem síkvízen is. Jelenleg négyszeres magyar bajnokok va-
gyunk, és emellett sikerült kvalifikálni magunkat a korosztályunk leg-
nagyobb nemzetközi versenyére, az ORV-re (Olimpia Reménységek
Versenye), ahonnan egy fényes ezüstéremmel térhettünk haza. 

Versenysportólónak lenni
azonban sok lemondással és
nagy anyagi kiadással jár,
ehhez nyújt hatalmas segítsé-
get az a támogatás, amit sze-
retett városom alapítványá-
tól, a Művelődési, Oktatási és
Sport Alapítványtól kapok.

Az elmúlt években is hozzájárultak eredményeimhez, de az idén
nyújtott támogatás nagyon sokat jelent számomra, hiszen hozzásegí-
tettek egy új hajó megvásárlásához, amire nagy szükségem volt a to-
vábbi felkészüléshez és fejlődéshez. Ezúton is szeretném nekik meg-
köszönni az eddigi támogatást, és továbbra is igyekszem minél
nagyobb sikerekkel, eredményekkel meghálálni a bizalmat!

Jenei Enikő



+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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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

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
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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

Álláskeresők figyelmébe!

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy újraindítjuk a
Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapít-
vány által szervezett Álláskereső Klubot. Az össze-

jövetelek minden hónap utolsó keddjén 14 órai kezdettel
lesznek Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban, konkrét álláslehetőségekkel, álláslistákkal.

Júliusban 27-én tartunk foglalkozást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Kuratórium megbízásból: 
Dr. Gligor János
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