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A rendeletek pontos szövege megtekinthető a www.dunavarsany.hu oldalon.

A testület 2022. január 1-jei hatállyal létre-
hozta Dunavarsány V. területi védőnői körze-
tét, és meghatározta a Dunavarsány város
közigazgatási területét lefedő 5 védőnői kör-
zetet. Az új területi védőnői körzet létrejöt-
téhez szükséges személyi és tárgyi feltétele-
ket a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

A képviselő-testület a Magyar Állam-
kincstár által az önkormányzat 2019. éves be-
számolójával kapcsolatosan elkészített ellen-
őrzési jelentését elfogadta.

A testület támogatta a Dunavarsány,
833/5, 833/6, 833/7, 833/8, 833/9, 833/10,

833/12, 833/13, 833/14 és 833/17 helyrajzi
szám alatti ingatlanok fejlesztését érintően
a 07/4, 832, 833/15, 941 helyrajzi számú ön-
kormányzati tulajdonú helyi közutak kap-
csán kezdeményezett, a Településrendezési
szerződésben foglalt településfejlesztési cé-
lokat. 

A képviselő-testület támogatta a Duna-
varsány, 4104/2-4, 4105/1-2, 4106/2, 4107/3-5,
4108/1-5 és 4109/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdo-
nosai által kezdeményezett, Településrende-
zési szerződésben foglalt településfejlesztési
célokat.

Rendeletek. A testület megalkotta: 
- az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

szóló 1/2021. (II. 2.) rendeletének módosítá-
sáról szóló 6/2021. (VII. 14.) önkormányzati
rendeletét;

- a fák és fás szárú növények védelméről
szóló 17/2017. (X. 11.) rendelet módosításá-
ról szóló 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati
rendeletét;

- az utólagos közmű csatlakozások rendjéről
és a fizetendő hozzájárulásról szóló rende-
let módosításáról szóló 8/2021. (VII. 14.) ön-
kormányzati rendeletét. 

A képviselő-testület júliusi  ülésén született döntések

Amit A pArlAgfű-mentesítésről tudni kell

Aparlagfű nagymértékű elszaporodásá-
nak közegészségügyi és gazdasági ká-
rosító hatása számottevő. A parlagfű

elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezett-

sége. A hatóságok feladata, hogy – amennyi-
ben a tulajdonos/földhasználó nem tesz
eleget a kötelezettségének – a mulasztók
költségén elrendeljék az ún. közérdekű véde-
kezést, emellett pedig növényvédelmi bírsá-
got szabnak ki. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló törvény kimondja: „A földhasz-
náló köteles az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A növényvédelmi tevékenységről szóló
rendelet szerint: „A földhasználó és a termelő
köteles védekezni, különösen parlagfű ellen.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedés-
hez (közérdekű védekezés végrehajtása, bír-
ság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e kör-
ben elégséges a védekezési kötelezettség el-
mulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének a földhasználó nem tesz
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbim-
bós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött,
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű
védekezést kultúrnövény károsodása nélkül
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közér-
dekű védekezés abban az esetben rendelhető
el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a
30%-ot meghaladja. Amennyiben az önkor-
mányzati tulajdonban lévő belterületi ingatla-
non az önkormányzat nem tesz eleget véde-
kezési kötelezettségének, akkor a növény- és
talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű
védekezést.

A jegyző által elrendelt közérdekű véde-
kezést az általa megbízott vállalkozók végzik.
Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján idő-
közben maga eleget tesz kötelezettségének.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban fel-
merült költségeket az ügyfélnek kell megfi-
zetnie.

A növényvédelmi bírság alapja a parlag-
fűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mér-

téke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazda-
sági kultúrnövénnyel borított terület, nem me-
zőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, épí-
tési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti in-
gatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem telje-
sítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon túl
- vele szemben elrendelt közérdekű védeke-
zéssel kapcsolatosan felmerülő költség meg-
térítésére is kötelezett. A költség köztartozás-
nak minősül. 

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mente-
sítés minden állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással illetve közös fe-
lelősségvállalással érhetünk el, kérjük, tegye-
nek eleget jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra
is, hogy nem elegendő az, hogy valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfű-mentes állapotban a vegetációs idő-
szak végéig meg kell őrizni.

Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Elkészültek az új
kutak a kisvarsányi
temetőben.

Kérjük, rendeltetés -
szerűen használják,
és vigyázzanak rá!
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kedves dunAvArsányi lAkosok!
Anyár minden áldását ránk zúdította!

Korlátozások nélkül élhetünk, közös-
ségi és családi eseményeket szervezünk

és veszünk rész rajtuk, utazunk, koncertezünk,
nyaralunk. Nem hiába használtam a „zúdít”
szót, mert mindezt a sok jót, ami hosszú idő
óta történhet velünk, árnyalja a rengeteg eső,
ami sokszor jéggel jön, és a nálunk soha nem
látott viharok mögött óriási károk maradnak.
Szerencsére Dunavarsányt még elkerülték a
nagyobb katasztrófát okozó úgynevezett szu-
percellák, de aggódva figyeljük az ország, már
szinte minden megyéjében előforduló kataszt-
rófákat. A viharfelhők elvonulása után pedig
jönnek az extrém melegek, már az idén több-
szöri melegrekord megdöntésével. Azt gondo-
lom, hogy a nagy próbatételek elviselése, és
ezeknek a leküzdése jó pár hónapja a felada-
tunk. A sok riogatás ellenére csak remélni
tudom, hogy az a bizonyos „negyedik hullám”
nem árasztja el az országot, és nyugodtabban,
újabb korlátozások bevezetése nélkül telhet el
az év második fele. Június 15-től az önkor-
mányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet előtti
rendnek megfelelően ülésezhetnek. Ezért, a
munkatervünk szerint, július második keddjén,
13-án, október óta először összeült a képvi-
selő-testület. Az ülést megelőző napon a bi-
zottságok részletesen megvitatták a napiren-
deket, amelyeket egyhangúlag elfogadtak a
képviselők. Innentől a szokásos munkarendben
folytatódnak a döntések, és terveink szerint az
idén szeptemberben a kötelező közmeghallga-
tást is megtarthatjuk. 

Folyamatos egyeztetések folynak a Duna-
part lakóival, az általuk lekerített önkormány-

zati közterület ügyében. A téma nagyon nép-
szerű, hiszen már több média is foglalkozik
vele. Itt mindenkinek igaza van! A Duna-parti
ingatlan-tulajdonosoknak, a parton sétálni
vágyóknak, és a közterületet vagyonaként
(eddig más által használt) nyilvántartott ön-
kormányzatnak is. A tulajdonviszonyok ren-
dezésében egy éve több szakértő dolgozik,
akik tisztában vannak a törvényekkel és az
ide vonatkozó szabályokkal. Itt érzelmi alapon
nem lehet dönteni! Annyit fűznék hozzá a sok
indulatos hozzászóláshoz, hogy az önkor-
mányzat mindenképpen szeretett volna az
ingatlan-tulajdonosokkal békés módon meg-
egyezni. Minden híresztelés ellenére mon-
dom, hogy semmiféle sétányról nincs szó,
csupán egy olyan szélességű szakasz felsza-
badítását szerettük volna elérni a saját köz-
területünkön, ahol a lehetőségekhez mérten
lehetne sétálni a parton. Egy rövid útszakasz-
ról van szó, ahol ez megvalósítható, de az
máris látszik, hogy nagyon hosszú út vezet
még ennek eléréséig.

Építési engedéllyel rendelkezik már a tan-
kerület, és az önkormányzat is megtette azo-
kat a lépéseket, amelyek az új, ideiglenes 4
tantermes konténer iskola felépítését segítik.
Az építkezés hamarosan elkezdődik, az idő sür-
get, hiszen több mint száz első osztályos gyer-
mek elhelyezéséről kell gondoskodni szeptem-
bertől.

Szépen halad a bölcsőde építése, már a
Nyugati lakópark felé járók láthatják az épület
falait állni, lelki szemeink előtt már látjuk az új
intézményben a legkisebbeket vidáman to-
tyogni, ami reméljük, jövő őszre valósággá válik. 

A vírus okozta korlátozások feloldásával
már bátrabban szervezünk rendezvényeket, az
idén is elmaradt Dunavarsányi Napokat min-
denképpen szeretnénk bepótolni augusztus-
ban. Jó vendégszerető nép lévén mindjárt a
testvértelepülések meghívását kezdeményez-
tük, a legtöbben a kárpátaljai Csetfalváról je-
lezték érkezésüket. Bízunk benne, hogy egy
kellemes, jó programokkal, népszerű előadók-
kal és jó barátokkal eltöltendő 4 nap vár ránk
augusztus 19-22 között. 

A cikk írásakor már elkezdődtek az olim-
piai játékok, amelyen most a dunavarsányi
egyesület tehetséges sportolóinak is szurkol-
hatunk. Az külön emeli a tokiói olimpia fényét
számunkra, hogy egy dunavarsányi fiatalem-
ber, Fejes Dániel kenus is a versenyzők között
van. Az idáig elért eredményei is óriásiak a fi-
atal olimpikonnak, hiszen a világ legrangosabb
és legnagyobb sporteseményére való kijutás
csak a legjobbaknak lehetséges, de bízunk
benne, hogy fokozható ez a siker további jó
eredmények elérésével Tokióban. Hajrá Ma-
gyarország, hajrá Dunavarsány, hajrá Dani!

Kedves Dunavarsányi Lakosok! Használják
ki a nyár minden hátralévő pillanatát, élvezzék
a korlátok nélküli utazásokat, kirándulásokat,
bulikat. Vegyenek részt a helyi eseményeken
is, hiszen sok jó programmal készül Önöknek a
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kollektí-
vája. Mindenkit szeretettel várunk augusztus
20-án a nemzeti ünnepünk alkalmából rende-
zett megemlékezésre.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

gróf Bethlen István. Az évforduló alkalmából
a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
pályázatot hirdet egyrészt rajz és kézműves
(agyag, origami, faragás stb.) alkotás, másrészt
pedig esszé, irodalmi alkotás kategóriában. 

Esszé/irodalmi alkotás kategória
1. A „bethleni konszolidáció” jellemzői
2. Bethlen külpolitikája
3. Bethlen sorstragédiája 
Az írásokat 6.000-12.000 karakter terjedelem-
ben kérjük. 

Rajz és kézműves kategória
1. Bethlen portré 
2. Hazánk Bethlen szobrainak, köztéri alkotá-

sainak bemutatása
3. Bethlen családfájának elkészítése 
Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet
készíteni, bármilyen terjedelemben. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton minden dunavarsányi gyermek
és felnőtt indulhat. 

Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a jeligét,
és külön zárt borítékban készítője nevét, élet-
korát, pedagógusa vagy szülője nevét és elér-
hetőségeit. 

A pályamunkákat 2021. október 15-ig lehet el-
juttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és
Sport Alapítvány (2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 18., Városháza).

Az eredményhirdetésre október 22-én a Beth-
len Kopjafa felavatásának ünnepségén kerül
sor a Trianon Emlékparkban.  

Mindkét kategóriában az első három legjobban
sikerült művet értékes jutalommal díjazzuk.

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök

100 éve kezdte meg évtizedes miniszterelnöki szolgálAtát
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elhelyeztük A bölcsőde AlApkövét

Mint ismert, Dunavarsányban
négy csoportszobás bölcsőde
építése kezdődött meg Pest

megye fejlesztési programjának köszön-
hetően. Városunk önkormányzata a Nyu-
gati lakópark és a régebbi településrész
határán, az Egészségház szomszédságá-
ban jelölte ki az új bölcsőde helyét, ahol
a legtöbb kisgyermekes család él. Remé-
nyeink szerint 2022 szeptemberében 48,
három év alatti kisgyermek veheti bir-
tokba az új dunavarsányi bölcsődét,
melynek ünnepélyes alapkő letételére jú-
nius 30-án a délelőtti órákban került sor.

köszönjük A szAbAdságot!

Hagyományosan a Semmelweis napon, vagyis július 1-én köszöntöttük az egészségügyi
dolgozókat városunkban. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban tartott ünnepi műsor
keretében országgyűlési képviselőnk, Bóna Zoltán is beszédet mondott. Felszólalásában

a köszönetnyilvánítás mellett örömének adott hangot, hogy idén nyáron szinte korlátozások
nélkül élhetjük mindennapjainkat, ami
leginkább az egészségügyben dol-
gozók munkájának köszönhető. A
programot a művelődési ház mun-
katársainak egészségügyi témájú
bohózata zárta, amit a közönség
nagy lelkesedéssel fogadott.

2021. augusztus
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Hazánkban az állatvédelmi jogszabályok
egyértelműen meghatározzák, hogyan is kell
kutyát tartanunk – kezdte Dr. Nagy Csilla. –
Címszavakban: a kutyát oltatni, chippeltetni
szükséges, az ingatlanon belül kell tartani
(meg kell akadályozni a kiszökését), élelem-
mel, vízzel ellátni, naponta legalább egyszer
foglalkoznunk kell vele, a területét, kifutóját
pedig tisztítanunk szükséges. Nyáron biztosí-
tanunk kell a számára árnyékos, télen pedig
védett helyet, ami lehet szigetelt, esetleg
nem pokróccal, hanem szalmával bélelt ku-
tyaól – a pokróc ugyanis átázik. Ha ezeket az
alapvető szabályokat betartjuk, ebünk jól
fogja érezni magát, és mi felé, illetve környe-
zetünk és az állam felé is megcselekedtük,
ami szükséges.

Arra a kérdésre, hogy a kutyatartással
kapcsolatban melyek a leggyakrabban felme-
rülő problémák városunkban, Dr. Nagy Csilla
első helyen az oltás hiányát említette. A ku-

tyák chippelése településünkön megfelelőnek
mondható, itt inkább a változások (kutya ha-
lála, elköltözés stb.) bejelentésének elmulasz-
tása okoz zavart az ebnyilvántartásban.

És, hogy mit tehetünk, ha negatív kicsen-
gésű „kutyás élmény”-ünk volt? Háromféle
irányban indulhatunk el. Tehetünk bejelentést
a jegyzőnek, aki közigazgatási eljárást indít.
Annyit tudnunk kell, hogy idén megemelked-
tek a büntetési tételek; az eddigi 15 ezer forint
helyett immár 75 ezer az „alapdíj”, amikhez
különböző szorzók járulhatnak a szabálysze-
gések mértékében, így ha a kutyánk kiszökik,
akár 300-400 ezer forintunk is bánhatja! Meg-
úszhatjuk persze figyelmeztetéssel is, ha első
vétkezők vagyunk, és egyébként példás ku-
tyatartók, ám kötelezhetnek minket külön-
böző intézkedésekre is a bírság mellett, mint
például kerítésépítés.

Fontos, hogy a közigazgatási eljárás bírsá-
gai nem minket, esetleges károsultakat illet-

nek; hogy kártérítést kapjunk, ahhoz polgárjogi
pert kell indítanunk. Végül pedig, ha a kutya
például embernek sérülést okozott, akkor az
lehet akár büntetőjogi kategória is. 

Itt kell szót ejtenünk a szintén polgárjogi,
úgynevezett birtokvédelmi eljárásról, amit az
állattartással járó zavaró körülményekre hivat-
kozással bíróság előtt indíthatunk, amennyi-
ben az állattartással kapcsolatos közigazgatási
eljárással ezek a zavaró hatások nem szüntet-
hetőek meg. Sok példa van arra, hogy szag,
zaj stb. miatt indított pereket sikerre vittek. 

Hogy ne mi legyünk az alperesei egy-egy
hasonló ügynek, ezt nagyon egyszerűen el-
érhetjük; egyrészt tartsuk be a kutyatartás
fentebb említett szabályait, másrészt, ha ki-
mozdulunk az ebbel otthonról, akkor az állat
legyen a felügyeletünk alatt! A jogszabály
csak a póráz használatát írja elő, a szájkosár
és egyéb eszközökét nem – ezt a gazda be-
látására bízza, mint ahogy a kutya nevelését,
engedelmességének biztosítását is. Sétáltat-
hatjuk mi a kutyánkat nagyon „lazán” is, de
ha ez rosszul sül el, a felelősséget is mi vál-
laljuk.

A kutya nem egy tárgy, hanem egy társ.
Viselkedjünk felelősen vele és embertársaink-
kal szemben is.

Ilyen közel Budapesthez, mégis vidéki kisvárosként Dunavarsány online közösségi felüle-
tein sok bejegyzéssel, polémiával találkozunk kutyákkal kapcsolatban, különösen így,
nyáridőben. A helyes kutyatartásról, valamint arról, hogy mit tehetünk, ha meggyűlik a

bajunk más kutyásokkal, szomszédokkal, Dr. Nagy Csillával, a Dunavarsány Közös Önkor-
mányzati Hivatal állatvédelmi előadójával – nem mellesleg a Magyar Birtokvédelmi Szö-
vetség főtitkárával és a Bojtár, telefonos állatvédelmi jogsegélyszolgálat egyesület egyik
jogi tanácsadójával – beszélgettünk.

kis kutyA, nAgy kutyA, 
nem ugAt hiábA?
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székelykApuk 
A nAgyvilágbAn / dunAvArsánybAn
ASzentendrei Skanzen a most készülő

új, Erdély tájegységi kiállításához felhí-
vást tett közzé, gyűjtést kezdeménye-

zett, melynek keretében székelykapukhoz fű-
ződő fotókat és személyes történeteket
várnak egy nagy, globális térképen való meg-
jelenítéshez. A térkép az épülő új, Erdély épü-
letegyüttes állandó kiállításának része lesz.

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 szentendrei Skanzen programjához
és a Dunavarsányi Értéktár Bizottság elvé-
gezte a gyűjtést.  A beérkezett anyagból a Du-
navarsányi Naplóban sorozatot indítottunk, el-
sőként a 2008-ban létrehozott Trianon
Emlékpark székelykapujáról írtunk ismertetőt.

A sorozat folytatásaként a népi kultúránk,
azon belül is a magyar népdalkincs elkötele-
zett őrzői, művelői, a helyi, nagysikerű Nép-
dalkört vezető Szikora házaspár, Ferenc és Ma-
rika portáját díszítő székelykaput mutatjuk be
az Olvasóknak.

A porta tulajdonosa, Szikora Ferenc sokat
járt Erdélyben, szíve csücske lett annak szép-
sége, különösen a Székelyföld, az ott élő ma-
gyarok, a szeretetük, egymás megbecsülése,
segítőkészsége, a gyönyörű táj. 

Ott látta először a falvakban a portákat
őrző, gyönyörű, faragott, festett székelyka-
pukat, a faragással díszített teraszokat, így

eldöntötte, hogy itthon is megismerteti a du-
navarsányiakkal Székelyföld szépségeit, kin-
cseit, és nem utolsó sorban szép hagyomá-
nyait. Erre pedig a legjobb módszer az
élmények elmesélésén túl a saját tapasztalat-
gyűjtésre való buzdítás, egy stilizált székely-
kapu állítása. A székelykapun így nincsenek
nagy felületű, hagyományos népi faragások,
mint a virágmotívumok vagy a Nap, Hold, nem

található felirat az állíttató nevével, ellenben
rendelkezik egy nagy galambdúccal.

A tulajdonos maga, azaz Szikora Ferenc
készítette a kaput és a házuknak a kapuhoz
hozzáillő terasz- és tornáckerítését 20-21 éve,
a 2000-es évek elején, és ahogyan az Szé-
kelyföldön is szokás, kalákában, az erdélyi
származású barátai is segítettek a kapuállí-
tásban.

könyv, helyi szerző tollából

Anevem Fodorné Lengyel Zsuzsanna, a
művésznevem Lily Defiant. Dunavar-
sányban születtem, azóta is itt élek.

Van egy eleven, tündéri kisfiam és egy csodás,
támogató férjem. Gyerekként elég kevés bará-
tom volt, ezért saját történetekkel szórakoztat-
tam magam. Középiskolában rengeteget olvas-
tam, de mivel úgy éreztem, hogy egy-egy
regénynél kínzó határokba vagyok zárva, rájöt-
tem, hogy az írás az én igazi szenvedélyem. 

Az Egan krónikák, ami idén került a köny-
vesboltok polcaira, egy fantasy regény, amit a
kelta mitológia ihletett. Ez a világ mindig is el-
varázsolt, és rég terveztem, hogy írok egy re-
gényt, amiben az én, saját magam alkotta világ
szerepel. Akik már olvasták, azoknak tetszett,
akik még nem, alig várják, hogy a kezükbe ve-
hessék. Ajánlom mindenkinek szeretettel!

Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Értéktár Bizottság

Veres Enikő, elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 
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Natura 2000

Erőspusztai mocsaras, lápos, nádas

Dunavarsányi turjános

Kis-Duna dunavarsányi szakasza

Domariba-sziget

A Gulya

Varsányi-halom (Radó-domb)

51-es út és Kis-Duna közötti dombos,
erdős rész

Úszóláp

Dunavarsányi Tündérvíz

Siklódi Alajosné szövőszéke és sző-
nyegszövései

dr. Józsefné Babó Gabriella munkás-
sága

Ruva Farkas Pál művei

Csobolyó Miklós Őseink útján lovas-
túrája

Könözsi László szerzeményei

Ady-emlékhely és Ady-hagyomány

Petőfi-hagyomány

id. Kohán József versei, nótái

Lövenrosen Károly emlékezete

dr. Gallé Béla életműve

Hein János kerttervező mérnök mun-
kássága

XXIII. János pápa szobra

Gizella-szobor

Petőfi-mellszobor

A Remény című szobor

Kossuth- és Petőfi-domborművek

Az '56-os emlékmű

A Hősök tere szobraival

A Kálmán házaspár kerámiái

Farkas István munkássága, helyi
kesztyűgyártás

László István korondi kézzel festett
munkái

Faragó Károly helytörténeti munkái
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Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Természeti környezet

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség
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települési értékek)

Komáromi István környezetvédelmi
tevékenysége 

Kiss László festményei

Az Iskolák falán elhelyezett emlék-
táblák

A Vendel-hegyi temető és templom
helye

Cserkészet

Kohán József helytörténeti kutató
gyűjteménye

Trianon emlékpark

17/A vasúti őrház

18-as vasúti őrház, Falumúzeum

Kertész-ház, Erkel Ferenc Zeneiskola

Elemi iskola (Kossuth Lajos utca
öregiskola)

Vasútállomás

Bakterház pizzéria

Melis-ház (Rieder-ház)

Firnigl-ház

Renyé-villa

Törpényi-villa

Gömböcz-ház

Taksony vezér híd

SDG Közösségi Ház és Jószágporta

Csoma-László család székelykapuja

Fejér Attila családi házának székely-
kapuja

Nagy Ferenc portájának székelyka-
puja

Szikora Ferenc és neje, Marika portá-
jának székelykapuja

A volt Petőfi MGTSZ telephelyei

Aranynektár

Bakos Pékség

Robi Pékség

Hajdani nagyvarsányi téglaégető

IBIDEN

Birkózó, labdarugó, kézilabda, röp-
labda, vízitúrázó és vívó hagyományok

Szakterület 
megnevezése

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Kulturális örökség

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Épített környezet

Agrár és élelmiszer-gazdaság

Agrár és élelmiszer-gazdaság

Agrár és élelmiszer-gazdaság

Agrár és élelmiszer-gazdaság

Ipari és műszaki megoldások

Ipari és műszaki megoldások

Sport 

helyi értékeink
Alábbiakban azoknak a települési értékeknek a listája olvasható, 

amelyeket a Dunavarsányi Értéktár Bizottság érdemesnek talált arra, hogy lajstromba vegye, 
és példaként állítsa városunk és annak lakosai számára.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Helyi Értékek Képes Könyve szerkesztés alatt áll. 
A könyv megjelenésének várható időpontja 2022.

Városnapok. A könyv anyagához 2021. év végéig bizalommal kérjük 
és nagyon várjuk az új értékek felvételének kérelmét.

A Bizottság megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök

Települési értékeink
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áldás, békesség – nyugdíjbAn

Természetesen nem, de, hogy hogyan nem,
az rajtunk is múlik. Van, aki a lelkészi szolgálatot
leszűkíti a pietasra, a kegyességre, egy szűk kör
lelki igényeinek kielégítésére, imára, prédikálásra,
temetésre, más pedig egyfajta társadalmi misz-
sziót is beleért, jó szándékú emberek támogatá-
sával egyre tágítja az őt és a közösségét körül-
vevő világot, végül az egészet a magáénak érzi
– mint ahogy én is. Ha az ember nagyot ölel,
akkor nemcsak negyven évre, hanem azon túl is
van feladat, de van hozzá muníció is. Már csak
az Úr kegyelmét kell kérni és elfogadni. Én sze-
retnék még használni a tágabb közösségnek és
persze ezzel magamnak is, mert a munkálkodás-
sal magamat is megbecsülöm. Az egyházközségi
szolgálatot leteszem, de nem tervezek tétlen
nyugdíjas napokat.  

Hogyan, milyen életkorban kezdődik a lelké-
szi életpálya?  

Az én elhívatásom két pilléren nyugszik: apai
ágon bőven volt református lelkész-elődöm, más-
részt a családi politikai, azaz antikommunista fel-
fogás is közrejátszott abban, hogy szüleim a hat-
vanas évektől kezdve mindig elsőként írattak be
iskolai hitoktatásra. Majd a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumában folytattam tanulmá-
nyaimat. Ez a miliő a maga méltóságával valósá-
gos református Mekka volt. Nagyon rokonszenve-
sek voltak az ottani teológusok, akikkel volt
módunk találkozni, beszélgetni. Utam innen Bu-
dapestre, a Teológiai Akadémiára (ma Károli Gás-
pár Egyetem, Hittudományi Kara) vezetett, ame-
lyet később külföldi tanulmányutak: Chicago,
Atlanta, továbbképzések, doktorálás, nemzetközi
kapcsolatok követtek, majd tizenkét évig én is ta-
nítottam a Károli Gáspár Egyetem jogi és bölcsész-
karán. Mindeközben eszembe sem jutott, hogy
lehet nem parókián élni, a vasárnap központja
feltétlenül az istentisztelet, az igehirdetés maradt.
Közben bekerültem egyházunk felekezeti és öku-
menikus vezető programjaiba is. Feleségem ki-
váló és elkötelezett lelkipásztor. Neki köszönhe-
tem, hogy nem kellett választanom a teológusi
és lelkészi, az egyházi és a közéleti tevékenység
között. Mindezt együtt végezhettem. 

Említette a családi háttér erősen antikom-
munista felfogását. Ma már kezd feledésbe me-
rülni, hogy az 1948-as, hírhedt kommunista vá-
lasztási csalássorozat után Rákosiék a nép
mákonyának nevezték a vallást, és minden le-
hetséges eszközzel az egyházak tevékenységé-
nek felszámolására törekedtek. A református
egyház hogyan élte mindezt túl?

Az iskoláink államosítása nagyon nagy érvá-
gás volt – az egyházak részvétele a közoktatás-
ban kifejezetten a 16. századi reformáció egyik
fontos „vívmánya” volt. Sikeresen igyekeztek le-
járatni, a közösségi életből kiszorítani ország-
szerte a református lelkészeket, presbitereket.
Éppen úgy üldözték, fenyegették őket is, mint a
katolikus papságot, de még sikeresebben, hiszen
ők a családjukkal, gyermekeikkel zsarolhatóbbak
voltak. Az egyházi ifjúsági szervezeteket pont
úgy betiltották, mint a katolikusokét vagy az
ökumenikus cserkészetet. Persze a földeket, bér-
házakat, biztosító társaságokat, nyomdákat,
tehát a bevételi forrásokat kárpótlás nélkül elra-
bolták. Röviden: kifosztottak mindenünkből, a
lelkünket is megtépázták, félévezredes társa-
dalmi szerepünkből kizártak. A látszat kedvéért
meghagyták a templomokat és a lelkészlakáso-
kat azzal a meggyőződéssel, hogy a fűtetlen
templomokból, korszerűtlen, düledező parókiák-
ból kihal egyházunk. A hetvenes-nyolcvanas
évekre viszont kiderült, hogy a társadalom na-
gyobb bajban van, mint az egyház. A bölcsebb
és bátrabb reformkommunistáknak eszükbe ju-
tott, hogy nem is voltak olyan haszontalanok a
betiltott szerzetesrendek és más egyházi intéz-
mények, ahol gyógyítottak, oktattak, kutattak,
tudományos könyveket írtak és adtak ki, felka-
roltak egyes leszakadt rétegeket etc. Például a
cigánymissziós tevékenységet elsőként kezdtük
el a kábítószeresek és alkoholisták gyógyításá-
val. Másrészről az embernek az emberfelettire,
az Istenre, mint kapaszkodóra a hétköznapi élet-
ben is szüksége van akár bevallja, akár nem.
Nem a vallásosságot és vallástalanságot kell
megkülönböztetnünk, hanem a vallásosságot és

a valláspótlást/babonaságot. Az emberek vagy
Istenben hisznek és akkor vallásosak, vagy va-
lami másban: hatalom, pénz, szabadság, karrier,
akkor pedig babonásan bálványimádóak. Ez
utóbbival egy darabig ámíthatják magukat, de
egyszer mindenkire rájön a kiábrándultság, és
ott a nagy esély az egyetlen, igaz Isten kegyel-
mének elfogadására. Minden „izmusban” van
bálványimádó elem Hitlertől Leninen át a dikta-
tórikus liberalizmus LMBTQ genderizmusáig.
Mindegyik isteni tekintélyt követelt és mindegyik
megváltást ígér. Hazudtak, hazudnak, mert ilye-
nek a bálványok. Nem érdemes imádni őket. Ez
a református hit fölismerése, és a református
egyház üzenete. A bálványok mindig terroriszti-
kusak. Krisztushittel velük szembe menni a min-
denkori feladata egy református lelkésznek. Ez
volt az én dolgom is 40 évig itt, Varsányban, és
ez lesz az utódom feladata is. 

A kommunista diktatúrában lett lelkésszé,
de díszpolgárként mehet nyugállományba. Sokat
változott a világ, de azért ma sincs minden rend-
ben. Hogyan látja a jelent és a jövőt?

Hálás vagyok, hogy városunk közéletében
való aktivitásom ezt a szép elismerést kapta
(díszpolgári cím – szerk.). Ez annál is inkább
öröm, mert a polgármesterünkkel sok esetben
együtt is dolgoztam a városért. Mostanában kap-
tam egy pár országos egyházi és világi elisme-
rést, de ezt tartom a legfontosabbnak, mert ez
kötődik direkte Dunavarsányhoz, ahol leéltem az
életem. Igen, a már fentebb elmondottak okán
sokszor ütköztem ellenállásba, csak azért, mert
mindig voltak/vannak olyanok, akik a régi mar-
xista gyökerű badarságtól nem tudnak szaba-
dulni: „a pap ne politizáljon.” A pap nem tud nem
politizálni, mert a polisz, a város, a közösség a
munkaterülete. Oda küldetett. Nem a temp-
lomba, hanem az emberekhez, akik ilyen-olyan
bálványok rabjaiként élnek. Különben is, botorság
egész szakmákat kizárni a közélet szolgálatából.
Jó és rossz példák egyaránt vannak, ráadásul a
politikatudomány humán tudomány. 

A prófétai kérdésre csak annyit, hogy „meg-
bolondult a világ, és aki nem, azt bolondnak tart-
ják.” „A bűn hívja raportra az erényt” a teremtett
jóságnak kell védekeznie az uralomra törő ab-
normalitással szemben. Igazán nem vágyom
vissza a kommunizmust, de úgy látom, jóval ne-
hezebb dolguk lesz a jövő lelkészeinek, mint a
mi korosztályunknak. Isten szolgálatába állni
mindig nehéz feladatot jelentett, mert mindig
voltak bálványok, akik Isten helyét követelték
maguknak. Az egyházak és a lelkészek küldetése
pedig az, hogy megőrizzék Isten első helyét az
emberek lelkében. Vannak az időben szellemi
mélypontok, de utánuk mindig a megtisztulás,
egy jobb világ következik. Kérjük Istent, hogy ez
hamar jöjjön el! 

Negyvenesztendőnyi egyházi szolgálat után vajon lehet-e nyugdíjas életre váltani, ab-
bahagyni mindazt, ami négy évtizeden keresztül kitöltötte a mindennapokat? A Soli
Deo Gloria Közösségi Ház egyik kényelmes bőrfoteljében dr. Bóna Zoltán nagytisz-

teletű úrnak tettem fel a kérdést, aki a júniusi kibúcsúztatása alkalmából díszpolgári címet
kapott városunk polgármesterétől és a képviselő-testülettől. (Riporter: Haeffler András)

Gergőné Varga Tünde polgármester átadja
a díszpolgári címet dr. Bóna Zoltán nagytisz-
teletű úrnak június 13-án, a Soli Deo Glori
Közösségi Házban
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ALányok Asszonyok Klubja újra elláto-
gatott felvidéki barátaihoz, egybe-
kötve a környék nevezetességeinek

bebarangolásával, sok szép élményt szerezve
ezáltal. Egy főutcája van Szalócnak, 390-en
lakják, magyarul beszélnek. Vígtelke is idetar-
tozik 194 magyar lakosával. Mindkét község-
nek saját református temploma van. 

Megérkezésünkkor Ambrus Géza polgár-
mester úr és felesége, Tímea, valamint Lőrincz
Évike és csapata fogadott bennünket. Árnyas
diófák alatt felállított asztalok, padok bizto-
sították kényelmünket. Finom borscs levessel
kínálták a fáradt vándort. Jólesett az étel, de
munkára fel, meg kell főzni a negyven kiló
marhalábszár pörköltet. Ezzel a magyaros
pörkölttel kedveskedtünk a helybélieknek.
Előkerült az otthoni pálinka, sütemény és a jó

magyar bor is. Örültünk újra ismerős baráta-
inknak, jókat beszélgettünk, emlékeztünk,
majd szállásunkra hajtottunk.

Javarészt hetvenen felüli a csapat, igen el-
fáradtunk, de álltuk a sarat. Két csodálatos
napot töltöttünk kirándulással, régi barátnőnk,
Ambroz Rózsika kalauzolásával.

Dobsinai jégbarlang, Andrássy kastély
Betlérben, majd régi magyar bányászváro-
sunk, Rozsnyó volt első napunk programja. 

Másnap Áj községben az angyalszobor
megtekintése, majd 1,5 km-es túra a Szádelői
völgy szurdokban volt a program. Andrássy
Dénes és szerelmetes felesége, Franciska
nyughelyének megtekintése a mesterien meg-
épített mauzóleumban. Gyönyörű szecessziós
munka, páratlan a maga nemében, örökké hir-
detve igaz szerelmüket. Andrássyak lakták
Krasznahorka büszke várát is. Sajnos a „szép
hegyecskét” csak kívülről láthattuk. 2012-ben
leégett, máig sem látogatható. De büszkén áll
a vártán, messziről is fenséges, és a régi idők-
ről mesél!

Reggel irány testvérfalunk, Szalóc. A
templom már nyitva, André János nagytiszte-
letű úr várt bennünket. Megérkezett dr. Bóna
Zoltán református nagytiszteletű úr is Duna-
varsányból. Köszönet és hála, hogy elfogadta
meghívásunkat, csakúgy, mint Keresztesi Ba-
lázs, városunk alpolgármestere.

Ullmanné Király Edit, Szalóc díszpolgára
(vagyis jómagam) egy terítőt ajánlott fel az úr
asztalára, felirata így hangzik: Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva! (90. zsoltár, reformátusok
himnusza). Dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű úr
prédikációja is erről szólt. A magyarok és a re-
formátusok határon innen és túl Istenben
bízva és remélve vallották, hogy Isten örök
hajlékot ad nekik akkor is, ha földi hazájuk el-
bizonytalanodik vagy ellehetetlenül! A magya-
rok legszebb imádságával, a Himnusszal és a
két tiszteletes áldásával bocsátottak utunkra
bennünket.

Átsétáltunk a Kultúrterembe, ahol gyö-
nyörűen meg voltak terítve az asztalok, a falu
apraja-nagyja körülöttünk szorgoskodott.
Ambrus Géza polgármester úr örömét fejezte
ki ottlétünkért, polgármester asszonyunk,
Gergőné Varga Tünde pedig megköszönte a
csodálatos és baráti vendéglátást, egyben
meghívta szalóci barátainkat az óhazába,
hogy viszonozhassuk kedvességüket. Mi, a Lá-
nyok Asszonyok Klubja is szeretettel várjuk
Őket!

Testvérvárosi látogatásunk a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) támogatásával
valósulhatott meg. Köszönet és hála érte,
áldás és békesség!

Ullmann Józsefné
Lányok Asszonyok Klubja, elnök

felvidék, gömörország
Két hegy között megbúvó tündéri kis magyarlakta falu Szalóc. Jövőre lesz 20 éve, 

hogy testvérfaluvá fogadtuk egymást!
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ÚjrAtervezés

Ha letérünk a helyes irányba vezető
útról, máris figyelmeztet a GPS és
másik lehetőséget kínálva elhangzik

a jól ismert kifejezés: újratervezés. Az el-
múlt időszakban sokáig nem utazhattunk,
a koronavírus bezárta életünket, most
azonban lassan újra indulhat az élet és vele
együtt a „csavargás” lehetősége is. Merre
menjünk?

Közel 30 gyermek útja vezetett június
második hetében, közvetlenül az iskola ka-
puinak bezárása után a Soli Deo Gloria Kö-
zösségi Házba, ahol a hét minden napján,
térképünk segítségével délelőttönként a Jor-
dán partjától egészen Betlehemig „utaz -
tunk”, miközben a Ház körüli szolgálatokba
is belekóstoltunk: (be)főztünk, sütöttünk,
kincseket készítettünk, és még az új kerék-
párút átadójának futóversenyén is megmé-
rettettük magunkat. Köszönjük mindazok-
nak, akik a tábor szép rendjéhez, sikeréhez,
hasznosságához és jó hangulatához két ke-
zükkel, jó szívükkel, kedves szavukkal hoz-
zájárultak. 

Táborozásunk záróakkordjaként a vasár-
napi istentiszteleten hálás szívvel, énekszó-
val összegeztük a tanultakat, miszerint, ha
letérünk a helyes útról, mindig legyen nálunk

a GPS-ünk, Aki nem más, mint Jézus Krisz-
tus, az Út, az Igazság és az Élet. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
beosztott lelkész

kAtolikus hittAntábor dunAvArsánybAn

Július 5. és 9. között – immár hatodik alka-
lommal – újra megrendezésre került hittan-
táborunk.
Kezdetek óta célunk a keresztény értékek

tanítása minden nyitott szívű gyermek szá-
mára. Minden évben, így most is Fülöp Izabella
hitoktató adott keretet az öt napnak, és az idei
éveben az Oltáriszentség témáját választotta. 

Napjaink nagy részét a Polgárok házában
töltöttük, ahol hittanórák, kézműves foglalko-

zások és sok-sok közös játékkal eltöltött idő
tették tartalmassá napjainkat. A hét folyamán
többször csengő hangú kórussá formált minket
Gárdonyi Adrienn, aki gitárkísérettel dicsőítő
énekeket tanított nekünk. Az idén is voltunk a
DTE-pályán, ahová a labdarúgó-utánpótlás
sportolói hívtak meg minket egy közös sport-
délelőttre. A hét fénypontja a buszos kirándu-
lás volt a budapesti Szent Gellért-hegyi Szikla-
templomba, majd árnyas fák alatt játszottunk. 

Az összetartozás belső értékeire is nagy
hangsúlyt fektettünk, de a külső megjelené-
sünkkel is sugalltuk környezetünk felé, hogy
mi egy közösség vagyunk. Mindenki nyakába
fehér kendőt kötöttünk, hirdetvén, hogy a du-
navarsányi katolikus tábor tagjai zarándokú-
ton vesznek részt.

Sokan, sokat dolgoztak értünk, hogy mi
még jobban érezzük magunkat. Köszönet illeti
a Városgazdálkodási Kft. dolgozóit, akik a hét
minden napján ízletes és bőséges reggelivel,
ebéddel és uzsonnával láttak el minket. De
nem csak ők etettek minket! Hálás szívvel kö-
szönjük a Lányok Asszonyok Klubjának a sok-
sok ízletes palacsintát, s a hűsítő jégkrémeket.
Agárdi Erzsike néni sem hűsölt a szobában,
hanem fánkot sütött nekünk. A Bódis családtól
rágcsálnivalókat kaptunk, a Bibók családtól gö-
rögdinnyéket, a Muzslai családtól pedig cso-
koládés süteményeket. Szívből köszönöm a
tábor ideje alatti önkéntes szolgálatát Sándor
atyának, Kis Gábor táborvezetőnek, Molnár
Józsefnének, alapítványunk elnökének, Fülöp
Izabellának, Gárdonyi Adriennek, Darvas
Alexandrának, Tóthné Bíró Katalinnak, Gyurasics
Gábornénak, Toldi Natáliának, Domán Gergőnek
és Keresztesi Károlynénak.

Keresztesi Balázs
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ADunavarsányi Torna Egylet hosszú
évek után nyitotta meg kapuit, immár
második alkalommal a Bozsik-korosz-

tályos gyermekek részére, amely július 5-9-ig
tartott. 

A több mint 30 gyermek a délelőtti edzé-
seket bemelegítéssel kezdte, amit játékos
technikai fejlesztő feladatok, majd egy jó han-
gulatú mérkőzés követett. A délutáni trénin-
geket többnyire az egymás közötti játékok jel-

lemezték. A köztes időszakokban sem unat-
koztak, csocsóasztal, társasjátékok és színező
állt a táborozók rendelkezésére. 

A nagy hőségben különös figyelmet szen-
teltek az edzők a folyadékpótlásra, felfrissülést
pedig a vizes játékok szolgáltattak. 

Második alkalommal is vendégeket fogad-
tak a „Bozsikosok”, a római katolikus táboro-
zókkal kiegészült csapatokkal játszottak
együtt. Az edzőtábor programjait színesítette
egy biztonságtechnikai játékos előadás is a
sportpályán. 

A fárasztó edzések után jólesett a hűsítő
fagylalt, melyet a Széplaki család, illetve a
szakosztály ajánlott fel, valamint jóízűen fo-
gyasztották el a táborozók a Muzslai család
által felajánlott süteményeket is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy sok pozi-
tív visszajelzést kaptunk a gyermekektől, il-
letve a szüleiktől, így reményeink szerint a
megkezdett úton haladhatunk tovább, hiszen
a labdarúgó szakosztály egyik legfontosabb
célja az utánpótlás folyamatos biztosítása. 

Keresztesi Balázs
labdarúgó szakosztályvezető, DTE alelnök

lAbdArÚgó nyári 
edzőtábor

kézilAbdás híreink
Dunavarsányban a kézilabda komoly ha-

gyományokra tekint vissza. A dunavar-
sányi és délegyházi általános iskolákkal

kiépített kapcsolat és együttműködés lehetővé
teszi, hogy a kézilabda a testnevelés órák része
legyen, ezáltal a sportág a gyerekek számára
nemcsak könnyen elérhetővé, de mozgáskul-
túrájuk alapjává is válik. Sajnos a koronavírus
járványhoz kapcsolódó intézkedések miatt az
iskolai programunk szünetel, de az újraindu-
lásra készen állunk.

A pandémia miatt csonkára sikerült idény-
ben női felnőtt csapatunk a Pest megyei bajnok-
ság „A” csoportjában bejutott a legjobb négy
közé, és bár a feljutás nem sikerült, lányaink az
előkelő harmadik helyet szerezték meg. Külön
öröm, hogy ezt a szép eredményt nagyrészt
saját utánpótlásunkban nevelkedett, főként if-
júsági korú versenyzőkkel értük el. Ők saját kor-
osztályukban, bár a vírus következtében ered-
ményhirdetés nélkül, de első helyen végeztek. A
DTE-ben kiemelten kezeljük az utánpótláskép-
zést, közép- és hosszútávú célunk, hogy tömeg-
bázisunk szélesítésével szinte csak saját erőből,
utánpótlásunkból töltsük fel felnőtt csapatain-
kat. A fluktuáció és a pandémia miatt 100 és 130
között változik sportolói létszámunk, és javuló
tendenciát mutatnak az eredményeink is,
ugyanakkor az utánpótlásban ez nem elvárás –

hosszútávú befektetésként tekintünk utánpót-
láskorú versenyzőinkre. A legtehetségesebb gye-
rekeket szeretnénk „továbbengedni”, hogy
öregbítsék a Dunavarsányban néhány éve meg-
kezdett minőségi utánpótlásképzést. Kockázatot
csak a célok megvalósítása során tervezett tá-
mogatások elmaradásában látunk. A gyerekek
szempontjából rendkívül jótékony a közösség
megtapasztalása, a csapatjáték elsajátítása. A
sportszeretet nevelő hatása kiemelkedő, egy

életre tartást adhat az embernek, az iskolákban
új sportágat, színesebb közéletet jelent, a szülő
számára pedig megnyugtató, hogy jó kezekben,
jó helyen tudhatja gyermekét. Biztosak vagyunk
sportágfejlesztési koncepciónk helyességében,
hiszen egyre többen ismerik el munkánkat,
egyre több mosolygós gyermek hord „DTE
handball” feliratú mezt Dunavarsányban és a
környező településeken.

Datzuk Péter
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Varsányi múltidéző

emlékezés A móri csAládrA

Moóri Károly (1914-1975)

Moóri Károly Móri Apollónia öccse.
Nevét vélhetően hivatali beosztása

miatt változtatta nemesi formátu-
múra, hisz a taksonyi képviselő-
testület jegyzőgyakornokaként
dolgozott már 1936-ban. A háború
alatt hadifogságba esett, 1946-ban
térhetett haza. A járási körjegy -
zőségnél kapott munkát, onnan
vezényelték ki, hogy a Taksony-
 Dunavarsány szétválást a taksonyi
jegyzővel, Mózes Zsigmonddal
végrehajtsák. Ő lett a Szabadvar-
sány néven önállósult falu első
jegyzője. A tanácsrendszer idején
a Délegyházi Kavicsbánya vállalat-
nál dolgozott hivatalnokként.

Móri Ferenc (1901-1964)

Móri Ferenc az ifjabb  Móri Sándor
öccse. 1938-ban először bérbe
vette a mai művelődési ház he-
lyén álló Nuofer-Ujhelyi vendég-
lőt, majd Ujhelyi Antal halála
után, 1941-ben meg is vásárolta.

Nagyon sok szép amatőr színházi
előadásnak, nótaestnek és sport-
eseménynek adott helyet e ven-
déglő színpada és nézőtere. 
A tulajdonos azonban épp csak
befejezte az épület korszerűsíté-
sét, 1950-ben államosították
vendéglőjét, őt pedig családos -
tul kiköltöztették. A szemközti
Melis-Rieder-házba került albér-
letbe, munkát pedig csak az ak-
kori Sztálinvárosban kapott. Meg-
keseredett emberként halt meg.
A sors cinizmusa, hogy a Petőfi
Művelődési Otthonná avanzsált
hajdani vendéglő Halász Lajosné
utcai oldalában az egyik néhai
„államosító” nyitott kocsmát az
1960-as években...

ifj. Móri Sándor (1887-1963) 

A Móri család négy tagja a régi 
Dunavarsány kereskedelmi, kulturá-
lis és igazgatási területein töltött be
fontos szerepet. Kiskunlacházáról
kerültek településünkre, ahol szüle-
iknek, id. Móri Sándornak és Rősző
Eszternek vendéglőjük volt a vasút-
állomással szemben. Gyermekeik
tőlük örökölhették kereskedelmi
és szervező készségüket. A család
leányágon rokonságban áll a Bá-
nyai, Darányi és Juhász családokkal.

Móri Apollónia (1912-1999)

Móri Apollónia a vasúti tiszt  Móri
Sándor lánya. Tagja a Keresztény
Leányegyletnek, a Dunakisvar -
sányi Hímző Akadémiának, val -
lásoktató a Dunakisvarsányi Re-
formátus Fiókegyház vasárnapi
iskolájában. 1936-ban férjhez
ment Dr. Szabó Mihály kiváló
olasztanárhoz, műfordítóhoz,
és Budapestre költöztek. 1965-
ben jöttek vissza Dunavar-
sányba.

Móri Sándor vegyeskereskedése az 1930-as években
Az ifjabb Móri Sándor 1919-ben
költözött a ma is álló Kossuth L.
u. 6. sz. házba. 1921-es nyugdíja-
zásáig vasúti tisztként szolgált
különböző felelős beosztások-
ban. Alapítója és elnöke volt a
Vasutasok Országos Gazdasági
Egyesülete helyi csoportjának.
Alapítója és elnökségi tagja a Du-
nakisvarsányi Hitelszövetkezet-
nek, elnökségi tagja a Dunakis-
varsányi Hangya Fogyasztási és
Értékesítő Szövetkezetnek, veze-
tője a Legeltetési Társulásnak.

Képviselő a Taksonnyal közös
képviselő-testületben, presbiter
a helyi református fiókegyház-
ban, de sokat segített a katolikus
templom felépítésében is. 1928-
ban vasutastársaival megszer-
vezte, hogy a falunak saját or-
vosa legyen. 1930-ban boltot
nyitott a házában, de annyi sze-
gény embernek adott hitelbe,
hogy 1935-ben be is zárhatta üz-
letét. Ezután még kertészkedett
egy ideig a temetővel szemben
lévő telkein.

A hajdani Nuofer-Ujhelyi-Móri vendéglő

Az emlékezés a család közlései és Faragó Károly: Barangolás Dunavarsány
múltjában és jelenében c. könyve adatainak felhasználásával készült.

Kohán József
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.
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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

álláskeresők, figyelem!
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által
szervezett Álláskereső Klub következő foglalkozása augusz-
tus 31-én, kedden 14 órai kezdettel lesz a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Alapítványunk az Idősek Világnapja alkalmából az idén is
megszervezi a már hagyományos jótékonysági rendezvé-
nyét. Terveink szerint kulturális műsor és élelmiszercsomag-
osztás szerepel majd a programban. Az esemény helyszíne:
Dunavarsány, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Ideje:
szeptember 3. hete.

Amennyiben a járványhelyzet rosszabbra fordulna, a műsor
elmarad, az élelmiszercsomagok osztása pedig településen-
ként történik majd.

A délegyházi és a majosházi időseket a terveink szerint au-
tóbusszal szállítjuk Varsányba és vissza.
A rendezvény pontos időpontjáról később adunk tájékoz-
tatást.

A kuratórium nevében:
Dr. Gligor János
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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

CSALÁDI NAP AZ OVIBAN

Színes programokkal várjuk a
családokat alapítványi rendez-
vényünkre, amelyről részletes
tájékoztatást a későbbiekben

adunk.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy szeptember 11-én
9 és 16 óra között ismét megrendezésre kerül a Bóbita
Családi Nap az óvodában.

Bóbita Alapítvány  a Dunavarsányi  óvodásokért
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