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Hazánkban augusztus 20-a az a kivéte-
les alkalom, amelyen olyan történelmi
eseményre emlékezhetünk, mely nem

hordozza magában a negatív végkifejlet ke-
serűségét. Magánéletünkből bizonyára meg-
tapasztaltuk, hogy a különböző megpróbálta-
tások közepette, és azt követően, az ünnepek
felértékelődnek. Az elmúlt közel két eszten-
dőben Hazánknak, Európának és az egész vi-
lágnak egy olyan kihívással kellett, és sajnos
kell, a mai napig szembenéznie, amely renge-
teg veszteséget, aggodalmat és bizonytalan-
ságot okozott egyéni és közösségi életünkben
egyaránt. Sajnálatos módon még nem va-
gyunk abban a helyzetben, hogy kijelentsük,
a járványt magunk mögött tudhatjuk, azon-
ban az elmúlt időszakban tanúsított összefo-
gásnak köszönhetően már okkal bizakodha-
tunk abban, hogy a kilábalás szakaszába
érkeztünk. Ennek ékes bizonyítéka a betegség
terjedésének jelentős lassulása, amelyben
megkérdőjelezhetetlen szerepe volt a határo-
zott kormányzati intézkedéseknek, az egész-
ségügyi dolgozók és egyéb közfeladatokat el-
látók kimagasló teljesítményének, és nem
utolsó sorban a magyar emberek alkalmazko-
dóképességének, szolidaritásának és összefo-
gásának. Elmondhatjuk, hogy Hazánkban már
minden erre igényt tartó részesült az oltásban,
sőt, a harmadik dózis tekintetében is élen já-
runk. Nemcsak óriási eredmény ez, hanem a
jövőbeli bizakodásunk alapvető záloga is. 

Ebben a közel sem viszontagságoktól
mentes időben a szokásosnál is nagyobb
szükség van arra, hogy közös múltunk jeles al-
kalmait megünnepeljük, hálát adjunk egyéni
és nemzeti megmaradásunkért, és hittel, bi-
zalommal tekintsünk a jövőbe. Ünnepelni
pedig csak közösségben lehet igazán. Az
egyéni erőfeszítések, a mindennapok küzdel-
mei mellett kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy
időnként egy pillanatra megálljunk, megpi-
henjünk, és együtt örüljünk, vagy éppen egy-
más terhét együtt hordozzuk. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Államalapításunkban az egységes magyar

nemzet megszilárdulásának és fennmaradá-
sának egyik legalapvetőbb mérföldkövét ün-
nepeljük. Közös örömünk és büszkeségünk
lehet, hogy egy olyan országot mondhatunk
hazánknak, amelynek több mint 1000 éve le-
fektették alapjait, és amely már akkor kinyil-
vánította, hogy egy keresztény értékekre
épülő, független nyugati állam kíván lenni. Au-
gusztus 20-a arra is emlékeztet bennünket,

hogy hazánk akkori vezetői egy sorsdöntő vá-
laszúthoz érkeztek, döntöttek, és a döntést el-
lentmondás nem tűrő módon véghez is tud-
ták vinni. Az a történelmi tény, miszerint 10
évszázadot követően még mindig létezik ma-
gyarság és létezik magyar állam, azt igazolja,
hogy e döntés helyes volt. 

Minden ember életében kiemelt jelentő-
sége van annak, hogy a Gondviselés mennyi
időt szán neki e földi világon. Nincs ez más-
ként egy ország és az azt alkotó nemzet éle-
tében sem. Éppen ezért, miközben ünnepel-
jünk állami fennállásunk több mint ezeréves
múltját, kimondva vagy kimondatlanul kíván-
nunk kell, hogy az Isten még sokáig éltesse
nemzetünket. 

Elmondható, hogy egy olyan időszakban
élünk, amelyben a szokásosnál is aktuálisabb
kérdés, hogy a Történelem Ura még meddig
tart meg minket, magyarokat e földön. Sajnos
napról napra egyre többet és egyre intenzí-
vebben hallatják és éreztetik magukat azok az
erők, amik az általános értékek, köztük a
nemzeti identitás lerombolását célozzák. A
családhoz hasonlóan, a nemzethez tartozás
egy olyan biztos pont lehet az ember életé-
ben, ami nemcsak tartást és önbizalmat ad,
de iránytűként szolgálhat az élet különböző
akadályai és bizonytalanságai közepette. Be
kell vallani, hogy a nyugati társadalmakban

egyre inkább tapasztalhatók azok a törekvé-
sek, amelyek a nemzethez hasonló biztos pon-
tokat kívánják felszámolni. A XXI. századi ma-
gyarság legnagyobb feladata, hogy felismerje:
az I. István által választott út közel sem egy-
irányú. Mindig is voltak olyanok, akik megpró-
bálták a magyar nemzetet visszafordítani
vagy eltérő irányokba kényszeríteni. Imádkoz-
nunk és fáradoznunk kell tehát, hogy felül tud-
junk kerekedni a neoliberalizmus Koppányain,
Jumurdzsákjain, Haynauin és Gerő Ernőin is!
József Attila szavaival élve: „Ez a mi munkák,
és nem is kevés.”

Sajnos olyan világban élünk, amelyben a
klasszikus értékek relativizálása egyre na-
gyobb teret nyer. Azt már megszokhattunk,
hogy az egyre inkább uralkodóvá váló liberális
ideológia szerint a hazaszeretet és a nemzeti
érdekképviselet, a kirekesztő nacionalizmus,
az istenhit és vallás idejét múlt hóbort, azon-
ban napról-napra azzal kell szembesülni, hogy
azt, amit évszázadok vagy éppen évezredek
óta evidenciának tartottunk, az is megkérdő-
jelezésre kerülhet, és aki ezt a legkisebb mér-
tékben is vitatja, annak nemzetközi támadá-
sokra és megbélyegzésre kell számítania.
Európai és globális szinten a liberalizmus olyan
mértékben radikalizálódott, hogy már aligha
felismerhetők benne a klasszikus liberális érté-
kek. Az eredendően a megértésre, szabadságra

TiszTelT Dunavarsányi Polgárok!
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnk augusztus 20-án elmondott ünnepi beszéde
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és toleranciára épülő ideológia egy olyan nem-
zetközi érdekcsoporttá fajult, amely semmi-
lyen megértést és toleranciát nem tanúsít, és
semmilyen szabadságot nem kíván adni mind-
azoknak, akik nem fogadják el az általuk hir-
detett és folyamatosan határokat döngető
ideológiákat. Míg régen az „azt sem tudom,
hogy fiú vagyok vagy lány” mondás a maga
abszurditásával volt hivatott a bizonytalansá-
got kifejezni, addig mára egy olyan eldön-
tendő kérdéssé vált, amelynek felmerülését
egyes ideológiai erők tudatosan és szervezet-
ten törekszenek motiválni a gyermekekben.
Amikor már nemcsak az ember neme, hanem
a házasság és család fogalma is megkérdője-
lezésre kerül, akkor okkal merül fel a kérdés,
hogy mik azok az általános társadalmi alap-
kövek, amikre a jövőt építeni lehet. A polgári
kormány elkötelezett abban, hogy gyermeke-

ink és unokáink számára egy olyan világot te-
remtsünk, ahol az évszázadok próbáját kiálló
alapértékek alapvetések, és térdhajtás nélkül
részesül mindenki a neki járó toleranciából,
tiszteletből és szabadságból. 

A közelmúlt alakulását megfigyelve be
kell látnunk, hogy globális viszonylatban a
„mondd, te kit választanál?” kérdésre talán
sosem volt olyan nehéz választ adni, mint
most. Az elmúlt évszázadokban nem volt
kérdés, hogy a magyarok vigyázó szemüket
nyugatra vessék. Mára azonban Nyugat-
Európában olyan társadalmi és ideológia ten-
denciákat láthatunk, amelyek inkább aggoda-
lomra, mint irigylésre vagy tiszteletre méltóak.
Az elmúlt évtizedekben egyre inkább látható,
hogy megszűnt azon kényelmes pozíciónk,
hogy célkitűzésként valamely nyugat-európai
országra tekintsünk. Ehelyett nekünk, magya-

roknak és néhány hasonlóan gondolkodó
közép-európai országnak az lett a feladata,
hogy a különböző érdekektől és ideológiáktól
elvakult nyugati országok figyelmét is felhívjuk
az általuk képviselt politikai döntések hosszú
távú veszélyeire. 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 
Meggyőződésem, hogy az államalapítá-

sért és nemzetünk fennmaradásáért a legha-
tékonyabban úgy tudunk hálát adni, hogy ösz-
szefogással és szorgalommal megóvjuk és
továbbépítjük mindazt, amit elődeink ránk
hagytak. Ehhez a nem kis feladathoz merít-
sünk erőt a mai ünneplésből, hálaadásból, jó-
kedvből és az előremutató együttlétből. Ennek
reményében kívánok minden jelenlévőnek
tartalmas és örömteli ünneplést.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

kéPek az államalaPíTás ünnePéről
Dunavarsányból

Az új kenyér megáldás és megszentelése

A Pest Megye Népművészetéért díjat Bóna Zoltán országgyűlési képviselő adja át Szikora Fe-
rencné Marikának, a Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes vezetőjénekA Kalamajka Néptáncegyüttes bemutatója
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Dunavarsány, Dunaharaszti, Tököl, Tak-
sony és Alsónémedi települések, vala-
mint Soroksár önkormányzata példa-

értékű összefogásának köszönhetően a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 16
darab energiatakarékos klímaberendezéssel
gazdagodott. Az egységek a kórház dolgozó-
inak ebédlőjében és a „zöld” előadóban kerül-
tek felszerelésre.

Dr. Dobosi Zsolt, a kórház főigazgatója
polgármester asszonynak küldött levelében
megköszönte a fenti önkormányzatok, köztük
Dunavarsány városának is a nagylelkű támo-
gatást:

„(…) Fontos kiemelni, hogy a COVID oltá-
sok megkezdése óta ezek a helyiségek az ere-
deti funkciójuk helyett oltóhelyként üzemel-
nek. A szinte mindennapos oltások során az
adományozó önkormányzatok területeiről ér-
kező lakosok is ezekben a helyiségekben ta-
lálkoznak az oltószemélyzettel, veszik fel az
oltást, és várják ki az oltás utáni pihenőidőt.
Az idei, különösen meleg nyár során valóban
óriási segítséget nyújtottak a klímaberende-
zések az oltóhelyen dolgozó kollégák számára
ugyanúgy, mint az odaérkező páciensek ré-
szére.” – hangsúlyozta levelében a főigazgató.
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TámogaTás Térségi összefogással

ASzentendrei Skanzen most készülő új,
Erdély tájegységi kiállításához gyűjtést
kezdeményezett, melynek keretében

székelykapukhoz fűződő fotókat és személyes
történeteket várnak egy nagy, globális térké-
pen való megjelenítéshez. Mivel városunkban
is vannak szép, faragott kapuk, településünk
is csatlakozott a szentendrei Skanzen kezde-
ményezéséhez, és a beérkezett anyagból a Du-
navarsányi Naplóban egy kis sorozatot indí-
tottunk, melynek folytatásaként most a
Trianon Park székelykapuja megalkotójának,
Fejér Attilának a családi portáját mutatjuk be.

Fejér Attila György ácsmester Székelyföld,
közelebbről Gyergyóremete szülötte, vérében
van az ősei nemzedékek során felhalmozott
tudása a fáról, annak megmunkálásáról, a
fába faragott motívumkincs jelentéséről. Keze
munkáját sok faragott alkotás, kapu, borona-
ház, de még szobrok is dicsérik.

A portáját díszítő kapu már a második,
amit a háza elé megálmodott és megvalósí-

tott, 2005-ben faragta saját maga és családja
részére, emlékeztetőül a család székely gyö-
kereire és a székelység hagyományaira, de

nem a mindenki által ismert, hagyományos
székelykapu, hanem annak egy, a mai kornak
megfelelő praktikus, de a motívumokat meg-
őrző változata. 

Székely-magyar hagyományos népi motí-
vumok találhatóak a kapun, úgy, mint a tuli-
pán, az életfa, a Nap, a Hold, valamint egy ga-
lambbúg római katolikus kereszttel, és
Magyarország valamint Erdély „székely” cí-
mere. A kapun a hagyományos „Isten hozott”
felirat szerepel, a különlegesség kedvéért szé-
kely-magyar rovásírással.

A Fejér-portát díszítő kapu különleges-
sége a színességében is megnyilvánul, hiszen
a székelykapuk eredetileg nem csak faragás-
sal, hanem színes festéssel is díszítve voltak.
Festett kapukra napjainkban is lehet még a
székelyföldi falvakban példát találni, talán a
legismertebbek a máréfalvi festett székely-
kapuk, melyeket az utazó Csíkszereda felől
Udvarhelyre tartva, a főút mentén is megcso-
dálhat.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete közmeghallgatást

tart, melynek helyszíne és időpontja:

Petőfi Klub – Nagyvarsány 
(Dunavarsány, Béke u. 16.) 2021.
szeptember 7. (kedd) 17 óra

A törvény a közmeghallgatás intézményesí-
tésével biztosítja a polgároknak azt a lehe-
tőséget, hogy közérdekű kérdést és javasla-
tot intézzenek a képviselő-testülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Gergőné Varga Tünde polgármester 
és a képviselő-testület

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Helyi Értékek Képes Könyve szerkesztés alatt áll. A könyv megjelenésének várható
időpontja 2022. augusztus 20. A könyv anyagához 2021. október 31-ig bizalommal kérjük, és nagyon várjuk az új értékek fel-
vételének kérelmét.

Veres Enikő, elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Értéktár Bizottság

székelykaPuk
a nagyvilágban/Dunavarsányban

közmeghallgaTás
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Andrea édesanyjától kapta a gyógynövé-
nyek szeretetét, és talán ezen ösztönzés ha-
tására is végzett az egyetemen gyógynövény
szakon, a „hivatalos” tudomány által is szen-
tesítve az anyai örökséget, a népi gyógyásza-
tot. Ez utóbbitól azért nem tudott és nem is
akart elszakadni; különböző képzéseken sajá-
tította el a gyógynövények ismeretét, feldol-
gozását, használatát, illetve a népi manuálte-

rápia fortélyait a frissítő masszázstól a csont-
kovácsoláson, kenésen, inazáson át a köpö-
lyözésig. Kedvenc gyógynövénye a fekete na-
dálytő, aminek kivonatával elősegíti a
zúzódás, ficam, sőt csonttörés utáni regene-
ráción túl akár a migrénes fejfájás kezelését is.
Zárójelben jegyzi meg: van a fekete nadálytő-
nek egy állati megfelelője is, a pióca vagy na-
dály, de Andrea inkább növénypárti. Népszerű
még, csak, hogy egyet kiragadjunk a sokból,
a parlagfű-szirup, amely enyhíti az allergiás tü-
neteket.

Andrea nem egy „mindent tagadó”; fon-
tosnak, sőt nélkülözhetetlennek tartja a ha-
gyományos orvoslást, főként a diagnoszti-
zálásnál, a traumás és a súlyos krónikus
eseteknél, ám szerinte a népi gyógyászatnak
is megvan a helye, például a megelőzésnél
és az enyhébb tünetekkel jelentkező beteg-
ségeknél. Ideálisnak látna egy konstruktív
együttműködést a két „ág” között, amit az
információk megosztása, a népi gyógyászat
elfogadása könnyebbé tenne. A test, a lélek és
a szellem komplex kezelése, gyógyítása, a lelki
oldal, a konfliktuskezelés fontos hozadéka
lehet a népi gyógyászat nagykorúsításának.

A csontkovácsolás megint egy olyan terü-
let, amelyet sok tévhit, félelem leng körül.
Ennek oka Andrea szerint a többi között az,

hogy sok csontkovács vagy elbizakodottság-
ból, vagy kellő tudás és tapasztalat híján, fáj-
dalmat, kárt okoz. Ő azt vallja – mint a gyógy-
növények esetén is –, hogy inkább ne tegyünk
semmit, de ne okozzunk kárt! Minden komo-
lyabb gonddal küzdő páciensétől kér szakor-
vosi véleményt, MRI-t, és még úgyis kétszer
meggondolja, hogy miként nyúljon hozzá a
beteghez. Leginkább az ízületek kimozgatását,
a nyirokkeringés elősegítését végzi, azaz min-
dennapos átmozgatást, amire a mai mozgász-
szegény, ülőmunkás, „féloldalas” világban
mindenkinek szüksége lenne! Erre szolgál a
jóga is – melyet oktatott is gyermekeknek –,
hiszen Andi szerint a test, a szeretet és az el-
fogadás mindenhol ugyanaz.

És ha már népi; legújabb, immáron nem
hobbija, hanem hivatása a keramikusság.
Andrea gyönyörű mázas tálakat, tartókat, vi-
rágokat, házszámokat, libasütő edényeket ké-
szít élete vezérfonala jegyében, ami így hang-
zik „Sohase ragadj bele az életedbe, a rutinba,
hanem keresd az új kihívásokat!”

Veresegyházi Béla

P ár száz éve még megégették volna – ma, aki igazán ismeri, csakis el-
ismeréssel és szeretettel tud beszélni Ujhelyi Andreáról, aki városunk
egyik népi gyógyásza, mindamellett néptáncos, jógaoktató és kera-
mikus is.

A BOSZORKÁNYKONYHA



100 éve kezDTe meg évTizeDes 
miniszTerelnöki szolgálaTáT

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, köz téri 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,
életkorát, pedagógusa vagy szülője nevét és
elérhetőségeit. 
A pályamunkákat 2021. október 15-ig lehet
eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és
Sport Alapítvány (2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 18., Városháza).
Az eredményhirdetésre október 22-én, a
Bethlen Kopjafa felavatásának ünnepségén
kerül sor a Trianon Emlékparkban. 
Mindkét kategóriában az első három legjob-
ban sikerült művet értékes jutalommal dí-
jazzuk. 

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter , elnök
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MEGHÍVÓ
a „CIVIL INFO – NEA 2022”  című országos tájékoztató rendezvényre 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!
Az Isten Szolgálatában Református Misz-

sziói Alapítvány, mint a Pest Megyei Civil Kö-
zösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa
tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet
tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL
INFO – NEA 2022” című országos tájé-
koztató rendezvény dunavarsányi elő-
adására, amelyet a Miniszterelnökség Civil
és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyet-
tes Államtitkársága munkatársai tartanak.

A rendezvény időpontja: 2021. szep-
tember 24., péntek, 10:00–12:00 (re-
gisztráció 09:00-tól)

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

A rendezvény programja:
Dr. Bóna Zoltán szakmai vezető, Pest

Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
– köszöntő;

Dr. Tuzson Bence kormányzati államtit-
kár, Miniszterelnöki Kabinetiroda – megnyitó;

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes
államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társa-
dalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság – előadás a civil területet érintő
aktualitásokról;

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Mi-
niszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társa-
dalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2021.
évi összevont, egyszerűsített és normatív pá-
lyázatainak, valamint a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap 2020. évi pályázatainak ta-
pasztalatairól;

Dr. Kisida Tamás jogi referens, Minisz-
terelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztálya – a civil szervezetek
helyzete a legújabb statisztikai adatok tük-
rében;

Furka Ágnes osztályvezető, Miniszter-
elnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a Ma-
gyar Falu Program Falusi Civil Alap és a Városi
Civil Alap 2021. évi, illetve a NEA 2022. évi
összevont és egyszerűsített pályázatairól
(gyakorlati bemutatóval).

Fogadás
Kérjük, részvételi szándékát a ckszkpest-

megye@gmail.com e-mail címen jelezze a
civil szervezet és a résztvevő személy nevé-
nek megadásával! Szeretettel várjuk a ren-
dezvényen!
Isten Szolgálatában Református Missziói Ala-
pítvány 
Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Köz-
pont címbirtokosa www.ckszkpestmegye.com
+36 24/898-150, +36 20/311-1877, 2336 Du-
navarsány, Habitat utca 10-12.
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“Jó akarok lenni mindenki-
hez. Átlépni önmagamon, 
átlépni önzésemen! Kinyíl-
ni, szeretni, élni! Nem hős 
akarok lenni, hanem jó.”

mottóval Pilinszky János születésének 100 évfordulója alkalmából a Művelődési, 
Oktatási és Sport Alapítvány pályázatot hirdet egyrészt rajz, és kézműves (agyag, 
origami, faragás, digitális stb) alkotás, másrészt pedig esszé, irodalmi alkotás ka-
tegóriákban.

Esszé/irodalmi alkotás kategória
1. Jó voltam
Mindenki lehet jó, tehet jót és bizonyára tesszük is. Várjuk azokat a hétköznapi/rendkívüli események leírását, amikor 
úgy érezték, hogy Pilinszky kívánsága személyes életükben megtörtént. 

2. Példaképem 
Ki az, aki életünkben utat mutat, akire felnézünk, akire azt mondjuk: olyan szeretnék lenni, mint ő? Várjuk azoknak a 
személyeknek a bemutatását, akik személyes életünkben a JÓK. 

3. Kinyílni, szeretni, élni!
Egy tetszőleges Pilinszky vers videora vett szavalatát várjuk, amelyek közül hétről-hétre bemutatjuk a legjobbakat. 

Az írásokat 6.000-12.000 karakter terjedelemben kérjük. 

Rajz és kézműves kategória
1. Jó voltam – személyes történetem ábrázolása 
2. Példaképem portréja
3. Pilinszky portré 

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, életkorát, pedagógusa 
vagy szülője nevét és elérhetőségeit. 

A pályamunkákat 2021. november 15-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, 
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. Városháza.

Az eredményhirdetésre 2021. november 27-én, Pilinszky születésnapján, Szabó Balázs és Bandája zenés meg-
emlékezésével kerül sor a Soli Deo Gloria Közösségi Házban. (Szabó Balázs felkérése folyamatban van.)

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

A Kuratórium megbízásából: Nagyné dr. Csobolyó Eszter elnök
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Főzőverseny a helyi civil szervezetek bevonásával

Megérkezett testvértelepülésünk, 
Csetfalva küldöttsége a Közösségi Házba Kiscserkészek munkában Tűzoltó bemutató

(auguszTus 20–22.)
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL Képek

ben
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További képek megtekinthetők Dunavarsány Város Önkormányzatának közösségi oldalán.

TNT koncert

Venus Rúdsport SE

Hevesi Tamás

Willpower TSE

Szűcs Judith A Vecsési RG dunavarsányi csoportja Balázs Klári és Korda György

Apa-lánya táncshow
Sasvári Sándor koncertje a 
művelődési ház nagysátrában

Délegyházi Karate Sportegyesület
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a legifjabb varsányi Polgárok
A Dunavarsányi Napok keretében idén 47 újszülött polgárrá fogadására került sor.

Gratulálunk nekik és szüleiknek!

Jóna Zsanett Kasza Mira  Alexandra

Kovács Zsófia Láng János Zsolt Lévai Flóra Lipusz Lilla Lőrincz Boldizsár Mayer Roland

Müller Szonja Nagy Bence Boldizsár Nagy Kleó Nagy Zétény Levente

Balázs Letícia Borbély Zsombor Botos Attila Csipko Kornél

Fodor Olivér Gálfi Viktória Gerstmayer Dávid Hegedűs Máté

Dávid Petra Farkas Kamilla

Nagy Zsófia Eszter Németh Tamara

Ondok Olivér Zalán Orbán Róbert Ördög Zsófia Palotai Axel Papp Levente Pergel Flóra

Pesti Mira Laura Polianec Árven Rabcsák Zalán Remsei Kornél Szabó Dorka Szabó Máté

Szabó Zénó Szöllősi Bence Szücs Bertalan Szűcs Mira Takács Alíz Bianka Takács Kinga Róza

Tóth Bence Urbán Levente László Varga Elena Vincze Abigél Wágner Dominik
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TáborozTunk

ADunavarsányi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 24 fővel táborozott a Sze-
lidi-tó partján július 19. és 23. között.

A mindennapos strandolás mellett lovassze-
kér túra és szalonnasütés szerepelt a prog-
ramban.

egy kis Pihenés
minDenkinek
jár!

Kétszer egy héten át kalandoztunk a
srácokkal. Voltunk a szigethalmi Emese
Parkban, ahol kalóz-, majd cowboy-

túrán nevettük szét magunkat, és ha már arra
jártunk, megetettük almával az állatpark pa-
pagájait és kecskéit is. A Merkapt-Mekler jó-
voltából sárkányhajóztunk, és felderítettük ki-
csit a Duna mese-vízivilágát. Lebicikliztünk a
Duna-partra majdnem Majosházáig, és fog-
tunk halat, kagylót, patkányt (utóbbi kettő
döglött volt). Szintén cangával tekertünk el a
Csóka tanyák egyikére, ahol lovat csutakol-
tunk, majd felültünk rá, aztán pedig mögé,
egy igazi Forma 1-es szekérre, és száguldot-
tunk! Végül szokás szerint hatalmas strando-
lással, szénné pirítva és ráncosra áztatva bo-
csájtottuk haza a gyerekeket. Klassz volt!
Külön köszönjük segítségét és kedvességét
Szabóné Zsókának, aki igazi pótmamája volt
a gyerekeknek, a Prágai családnak, akik kiváló
meglepetés-palacsintával kényeztettek min-
ket, Mekler Andreának, aki megszervezte lá-
togatásunkat az evezős központban, és Ésik
Zsuzsának, valamint gyermekeinek, törzstag-
jainknak, Vikinek és Alexnek a fincsi házi ször-
pökért. Jövőre, veletek, ugyanitt, a Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtár kalandtáborában!
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Dunavarsány legsPorTosabb csaláDja

AA Dunavarsányi Napok
keretében hatalmas siker-
rel zajlott az I. Dunavar-

sány Legsportosabb Családja ver-
seny. Nem mondjuk, hogy nem
kapkodtak levegő után az anyu-
kák, hogy nem durrant be a far -
izma az apukáknak, vagy nem
volt olyan, aki lepottyant az eve-
zőgépről, de mindenki remekül
érezte magát, és valódi szórakoz-
tató sportélményt éltünk át
együtt, közösen! 

Az első helyezett család,
amely egy évig viselheti a Duna-
varsány Legsportosabb Családja
címet: Szűcs Tamás, Szűcsné
Salamon Rita, Szűcs Viktória 7,
Szűcs Alexandra (Szandika) 3 és
fél éves. Második helyen végez-
tek: Oláh Krisztián, Hidegföldi
Ágnes, Pálfi Patrik 20 és Pálfi Luca
10 éves. A harmadikok Nagyék, a
negyedikek Hajdú-Borosék, az
ötödikek Szikráék, a hatodikok
pedig Tárnokék lettek. 

Gratulálunk minden helye-
zettnek és résztvevőnek!

Phoenix sikerek 2021-ben

Hosszú és nehéz időszakon vagyunk túl,
de annál szebb eredményeket értünk
el idén is.

A Phoenix SE, mint Dunavarsány egyetlen
rúdsport és légtorna sportegyesülete 3 olyan
versenyzővel rendelkezik, aki kvalifikálta

magát a világjátékokra (CSIT WORLD SPORT
GAMES), melyet Olaszországban (Cervia) ren-
deznek meg 2021. október 12–17. között.

Köszönjük a lehetőséget a nemzetközi
POSA-nak, valamint a hazai szövetségnek. 
A felkészülés elkezdődött, s izgatottan várjuk,

hogy ismét képviselhessük Magyarországot és
a Phoenix SE otthonát, Dunavarsányt.
Versenyzőink: Kolozsiné Fabók Renáta (senior),
Földesi Kincső (junior), Jani Krisztina (senior).

Kata & Lilla 
Phoenix SE
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Varsányi múltidéző

emlékezés farkas isTvánra

Farkas István (1888-1964) Farkas István török fezben (1916) Farkas István cséplőgépet kezel

Farkas István munkatársával
találmánya mellett

Farkas Istvánné Brukács Anna és leánya

A Dunavarsányi Háziipari Termelő 
Szövetkezet dolgozói (1962)

Farkas István háza a Vörösmarty utcában

A kesztyűvarroda dolgozói (1935) A Dunavarsányi Háziipari Termelő 
Szövetkezet Pozsonyi utcai épülete

Farkas István a régi idők Dunakisvarsányának kiváló ezermestere
volt. Bár az apró dísztárgyaktól és gyermekjátékoktól kezdve a
hatalmas benzinmotoros szivattyúkig bármit meg tudott csinálni,

helyi hírnevét mégis a sok helybeli lánynak és asszonynak munkát adó
kesztyűvarroda létrehozásával szerezte meg.
1888-ban született Lepsényben. A technika már gyermekkorában is na-
gyon érdekelte. Először kovácsmester lett, aztán gőzmozgonykezelői
vizsgát tett, majd szerkezeti lakatosnak tanult. Budapestre került, a
MÁV Északi Főműhelyében dolgozott. 1916 és 1918 között törökországi
vasútépítésen tevékenykedett irányító munkakörben. 
1931-ben költözött feleségével és leányával Dunakisvarsányba. Házuk,
mely az első vízvezetékkel ellátott épület volt a faluban, ma is áll a
Vörösmarty utcában. Itt kezdődött a helyi kesztyűvarrás sikertörténete.
Az ötletet az adta, hogy anya és lánya kiváló képzettséget szereztek
ebben a szakmában budapesti munkahelyükön, ők tanították aztán be
a jelentkezőket. Kezdetben 20-22 varrónő öltögetett szorgosan, majd

a létszám fokozatosan bővült. Ez az időszak 1934-től 1942-ig tartott. 
1950-ben Farkas István Dunavarsányi Háziipari Termelő Szövetkezet
néven hívta életre újból a háziasszonyoknak otthon végezhető mun -
kát kínáló cégét. Megvásárolták a Pozsonyi u. 29-31. sz. alatti hajdani
Narancsik-házat, s ez lett az egyre bővülő termékkínálatot nyújtó, és
külföldre is exportáló üzem telephelye. Ekkoriban 200-nál is több helyi
dolgozójuk volt. A virágkor Farkas István elnök 1964-ben bekövetkezett
haláláig tartott. A dunaharaszti TEXGRAF-fal történt fúzió után a profil
megváltozott: rongyszőnyegeket, iskolai földgömböket készítettek. 
Ma már az épület sem áll, csupán Farkas István áldásos életművének
emléke él néhányunkban...

(Unokája, Bálint Lászlóné Galambos Klára visszaemlékezése és Faragó
Károly: Barangolás Dunavarsány múltjában és jelenében c. könyve
alapján.)

Kohán József



+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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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki a temetésén
elkísérte férjemet, GÁBOR IMRÉT utolsó útjára,
vagy lélekben velünk volt. Nyugodjon békében,
angyalok kísérjék útját!

Gábor Imréné

„Muzeális kincsek 
a szomszédból”

MEGHÍVJUK ÖNÖKET
a majosházi Vörös Péter 

által gyűjtött régi
•  rádiók   
•  hanghordozók  – orsós- és kazettás

magnók   
•  orvosi elektromos műszerek kiállítására,
mely a  Dunavarsány Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár kamara termében
kerül bemutatásra

2021. szeptember 8-án 
18 órai kezdettel.

A kiállítás zárónapja: 2021. szeptember 17. 

Előzetes időpont egyeztetés  szakirányú
tárlatvezetésre.
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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 megjelenését. 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

DuguláselháríTás
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.

Fábián István.
Telefon: 06/20 317-0843

GÁZSZERVIZ!
Bármilyen típusú gázkészülék javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.

Telefon: 06/20 922-0552



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2021. szeptember16


