
Rekordszámú részvétel 
a szüreti felvonuláson

Képek a szüreti mulatságról 
a 8-9. oldalon

DUNAVARSÁNYI
NaplóXXXII. évf. 9. szám 2021. október

Dunavarsány Önkormányzatának lapja

A TARTALOMBÓL:
•  Nehogy a kémény füstje megcsapjon!
•  Családi nap az oviban
•  Meglepetésből bunker
•  20 éves a Mollissima
•  40 év után… 40 év előtt?
•  „Mindenért hálát adjatok…”
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Aképviselő-testület elfogadta a Duna-
varsány Város Önkormányzatának első
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoz-

tatót.
A testület a vonatkozó törvény szerint

meghatározott feladatkörében eljárva, az ál-
lamigazgatási szervek és egyéb érdekeltek vé-
leményének kikérésével Dunavarsány Város
Településszerkezeti Tervét módosította. A ha-
tározat az elfogadását követő 30. napon lép
hatályba.

A testület a 100 %-os tulajdoni részese-
désével működő, általa alapított Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. Ügydöntő Felügyelő
Bizottsága elnökének Herczeg Mariannt, tag-
jainak Keresztesi Balázst és Zubor Jánost vá-
lasztotta meg a 2021. szeptember 14. napjával
kezdődő, 2026. szeptember 13. napjáig tartó
5 éves, határozott időtartamra.

A képviselő-testület csatlakozott a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2022. évi fordulójához.

A testület elfogadta a MEDI-LOGISTIC
Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016.
május 20-án megkötött Megbízási Szerződés
1. számú módosítását.

A képviselő-testület határozatlan időtar-
tamra megbízta dr. Kárdási Judit egyéni vál-

lalkozót az iskola-egészségügyi feladatok el-
látásával bruttó 192.000 Ft/hó megbízási dí-
jért. A megbízási díjnak és az iskolaorvosi
rendelő minimális alapfelszerelésével való el-
látásának fedezetét a 2021. évi költségvetés
tartalékkeretének terhére biztosította.

A testület a „Dunavarsányi Bölcsőde köz-
műellátása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását elfogadta. Megbízta a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700
Cegléd, Malom u. 18.) nettó 600.000 Ft összeg-
ben a 2021. évi költségvetés terhére. Az eljárás-
ban meghívta ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
BARNES-BAU Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út
90.), EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca 20.),
Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-
Zsilinszky utca 33.), KONSTRUKTOR Kft. (8000
Székesfehérvár, Repkény utca 7.), THERMIN Kft.
(2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e.).

A képviselő-testület a Dunavarsány 103/2
hrsz-ú ingatlant átadta a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtár használatába illetve kezelé-
sébe. Felhatalmazta az intézmény vezetőjét a
terület hasznosításából esetlegesen származó
bevételek beszedésére, és annak az intézmény
saját költségvetésébe történő beépítésére.

A testület elfogadta a MA-DUN Invesment
Kft-vel 2015. október 8-án megkötött Telepü-
lésrendezési és Jelzálog Alapítási Szerződés 4.
számú módosítását. 

A képviselő-testület a 0121 hrsz-ú külte-
rületi kivett közút megnevezésű utat Tópart
utcának nevezte el.

A testület úgy döntött, hogy kezdeményezi
a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó
művelési ágú ingatlan megvételét, illetve az
adásvétel meghiúsulása esetén a Dunavarsány,
0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ágú
ingatlanra induló kisajátítási eljárás megindítá-
sát. Az adásvételi vagy kisajátítási eljárásban
felmerülő kártalanítás, valamint az egyéb szük-
séges hatósági eljárások pénzügyi fedezetét a
2021. évi költségvetés terhére biztosította.

Rendeletek: 
A képviselő-testület megalkotta: 
- az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2021. (IX. 15.) önkor-
mányzati rendeletét. 

- a Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló
12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 10/2021. (IX. 15.) önkor-
mányzati rendeletét és

- a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 11/2021. (IX. 15.) önkormányzati rende-
letét. 

A testületi határozatok és rendeletek
pontos szövege elolvasható a  www.
dunavarsany.hu oldalon.

FOLyAmATbAN A címRENDEZÉS

Befejeződött a Központi Címregiszter fe-
lülvizsgálata és megkezdődik a lakosok
új, javított címre történő átjelentkezte-

tése. A javítással érintett címek száma kb.
3000, amely nem 3000 ingatlant jelent, hanem
lakcímmel érintett lakost. Az érintett lakosok
címváltozásról történő kiértesítése folyamato-
san történik. Egyidejűleg tájékoztatjuk Önöket,
hogy a lakcímkártyák legyártása hivatalból tör-
ténik. Az új lakcímkártyákat a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunaharaszti kirendeltsége postán küldi el az
érintettek részére. A régi lakcímkártyákat a Du-
navarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beru-
házási és Műszaki osztályára (2336 Dunavar-
sány, Kossuth Lajos utca 18.) kell leadni az új
lakcímkártya megérkezését követően, ügyfél-
fogadási időben: hétfőn 13:00-17:00-ig, szerdán
08:00-12:00 és 13:00-16:00-ig, pénteken 08:00-
12:00-ig. Az okmányiroda a lakcímkártyákat

ütemezetten, nem egyszerre gyártja le. A köz-
szolgáltatók (DPMV Zrt., Magyar Posta, ELMŰ,
MAGÁZ, Multiszint Kft.) kiértesítését hivata-
lunk elvégzi. Az egyéb szolgálatóknál (pl. ban-
kok), nyilvántartásokban történő lakcímátírás
az érintett lakos feladata.

Kérjük szíves együttműködésüket és tü-
relmüket!

Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati  Hivatal

Beruházási és Műszaki Osztály

TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
Szeptember 14-i rendes ülés

A kép illusztráció
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Mozgalmas és élményekben gazdag
szeptemberen vagyunk túl. A hónap
első napja úgy gondolom, hogy ki-

csinek és nagynak egyaránt örömteli volt.
Megkezdődött, megkezdődhetett a tanítás az
oktatási intézményekben. Mind a szülőknek,
mind a pedagógusoknak és a gyerekeknek
újra visszaadta ez a tanévkezdés a közösség-
ben történő tanítás és tanulás élményét, sza-
badságát. A tavalyi szűk körben megtartott
évnyitó után idén soha nem látott létszámban
sorakoztak fel az Árpád utcai iskola udvarán
a nebulók. Ezt már a beiratkozások óta tudva,
az iskola, a Tankerület és az Önkormányzat is
azon dolgozott, hogy minden kis- és nagy is-
kolásnak legyen megfelelő osztályterme a
munkához. Ennek az összefogásnak az ered-
ményeképpen épült fel és kapott engedélye-
ket alig egy hónap alatt egy négy tantermes,
emeletes konténeriskola az Elemi Iskola háta
mögött. Ebben a tanévben, reménység szerint

az év végéig egészségben járhat a közel 800
tanuló iskolába, ebből közel 100 alsós kisdiák
az új létesítménybe. Kívánok tanárnak, diák-
nak egyaránt kitartást, türelmet, sikereket az
új tanévre!

Még mindig a gyerekeknél maradva,
egyre nagyobb szükségét érezzük a bölcsődé-
nek. Az augusztusi ünnepségen Dunavarsány
polgárává avatott 100 kicsi gyermek, és a jö-
vőben születendők már élvezhetik az új Tün-
dérország Bölcsőde szép csoportszobáinak
lehetőségeit. A legkisebbek „munkahelye”

már lassan tető alá kerül, megkezdődhetnek
a belső munkálatok, és a terveknek megfele-
lően kerülhet sor az átadásra.

Dunavarsány Képviselő-testülete megtar-
totta éves kötelező közmeghallgatását,
amelyre ebben az évben a nagyvarsányi Pe-
tőfi Klubba vártuk érdeklődő lakosainkat. Ér-
deklődőkből nem volt hiány, szó szerint egy-
másnak adták a szót különféle témákban. A
legtöbb vitát és indulatot az egy éve tartó
ügy, a Duna-parti ingatlan-tulajdonosok terü-
lethasználatának jogossága váltotta ki. Folya-
matos az egyeztetés, a bejárás, a levelezés.
Jó lenne békésen, minél előbb az ügy végére
pontot tenni mindenki megnyugtatására.
Minden évben kérdést kapunk a gyorshajtók-
ról, a közlekedési szabályokat áthágó autó-
sokról. Mit teszünk? Sajnos mindig csak
ugyanazt tudjuk ismételni, újabb sebesség-
csökkentő táblák kihelyezésével, „fekvőrend-
őrök” megépítésével nem tudunk a fejekben

rendet tenni. Tudomásul kellene venni, hogy
a közlekedési szabályok betartása mindenkire
vonatkozik, egyre többen vagyunk, sokkal
több gyerek és autó közlekedik a városban,
vagyis a türelem, a tolerancia és a szabálykö-
vető magatartás kötelező mindenki számára!
Vigyázzunk magunkra, lakótársainkra, gyere-
keinkre!

Tavasszal csak remélni tudtuk, hogy a ví-
rushelyzet már nem fogja az idén veszélyez-
tetni rendezvényeinket. A hagyományos szü-
reti felvonulást és az azt követő mulatságot jó

előre elkezdtük szervezni, hogy minél több fel-
vonulóval tudjunk végigmenni Dunavarsány
utcáin. Az időjárás ismét kedvezett a rendez-
vénynek: kellemes, napsütéses időben kocsi-
káztunk, és fogadtuk kedves lakosaink „ránk
zúduló” vendégszeretetét. Fantasztikus volt
látni a családok összefogását, a sok-sok fi-
nomságot, a különleges ételektől, italoktól
roskadozó asztalokat (tócsni, padlizsánkrém,
maci fröccs), a sok vidám embert, a táncosok
kiváló produkcióit, este a színvonalas operett
műsort és a bál zenekarának csodás hangú
énekesét. A szüreti hétvégénkre ide érkeztek
szalóci és gemmingeni testvértelepüléseink
küldöttei is. Mindig jól érzik magukat velünk,
de most talán még jobban élvezték a rendez-
vény eseményeit; bizonyára Ők is az utóbbi
időben kevesebbet szórakozhattak. Nagyon
köszönöm a szervezőknek, a felvonulóknak, a
kínáló családoknak, a szereplőknek a szolgá-
latukat. 

Elmaradt az utóbbi két évben az országos
„Te szedd!” szlogenjével fémjelzett szemétsze-
dés. Mi szeretnénk ezt október 16-án megtar-
tani és kedves lakosainkkal, intézményeink
dolgozóival, gyerekeinkkel, cégeink képviselő-
ivel egy őszi nagytakarítást végezni. Kérem,
hogy minél többen vegyünk részt ebben a
nemes munkában, tisztítsuk meg Dunavar-
sányt a felelőtlen személyek által eldobált sze-
méttől! 

Gergőné Varga Tünde
polgármester

KEDvES DuNAvARSÁNyI LAKOSOK!

Szalóci és gemmingeni testvértelepülésünk küldöttei a szüreti felvonulás alkalmával
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November 13. (szombat)
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé

haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor
– Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca –
Búza utca – Határ utca által határolt terület)

Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa
utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca –
Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által
határolt terület)

November 14. (vasárnap)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep,

Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Duna-
parti üdülőterület, Nyugati lakópark, Duna-
kisvarsány (Halász Lajosné utca – Akácfa utca
– Vasút sor által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és
bérlőt, hogy a levelet és a füvet a gyűjtést meg-
előző napon zsákokban – melynek súlya maxi-
mum 20 kg lehet – tegyék az ingatlanok elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra
vágják és kötözzék össze hagyományos spár-
gával (műanyag spárgát valamint fém dró -
tot ne használjanak a kötegeléshez a kom -

posztáláshoz szükséges aprítás érdekében).
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél
vastagabb ágakat nem szállítjuk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00-kor
kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az ut-
cában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtör-
ténte után elszórtan zöldhulladék maradt a
helyszínen, nem tudjuk figyelembe venni.
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

DTkH Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

ŐSZI ZÖLDhuLLADÉK gyűJTÉS
NOVEMBER 13-ÁN ÉS 14-ÉN AZ ALÁBBIAK SZERINT

ASzentendrei Skanzen a
most készülő új, Erdély tá-
jegységi kiállításához gyűj-

tést kezdeményezett, amelynek
keretében székelykapukhoz fű-
ződő fotókat és személyes törté-
neteket várnak egy nagy, globális
térképen való megjelenítéshez.
Mivel városunkban is vannak szép,
faragott kapuk, településünk is
csatlakozott a szentendrei Skanzen
kezdeményezéséhez, és a beérke-
zett anyagból a Dunavarsányi Nap-
lóban egy kis sorozatot indítot-
tunk, melynek folytatásaként most
a városunkba a Székelyudvarhelyről és Szé-
kelyszentkirályról érkező Csoma-László házas-
pár, István és Sára portáját díszítő székelyka-
put mutatjuk be az olvasóknak.

A porta tulajdonosa, István tavaly ereje
teljében, tragikus hirtelenséggel elhunyt, így a
felesége, Sára és gyerekei voltak az adatköz-
lők, melyet most szó szerint adunk közre, hi-
szen autentikusan jeleníti meg a székely
ember felfogását, élethez való hozzáállását:

„Székelykapunk története…
A ’90-es évek elején jöttünk Magyaror-

szágra férjemmel és kezdtük el közös életün-
ket. Mindketten Erdélyben, Székelyföldön szü-

lettünk, pontosabban Székelyszentkirályon és
Székelyudvarhelyen, itt is nevelkedtünk. Az
élet úgy hozta, hogy Dunavarsányban tele-
pedtünk le, idővel családunk két gyermekkel
bővült, sok munkával és kitartással sikerült
megteremtenünk a mi kis otthonunkat. A szé-
kelykapu állítása számunkra nem volt kérdés,
hisz erdélyiek vagyunk. Szeretjük és őrizzük
hagyományainkat, melyeket szeretnénk to-
vábbadni utódaink számára. Megpróbáltuk ki-
alakítani a mi kis saját Székelyföldünket itt,
Dunavarsányon.

A székelykapu a Vörösmarty Mihály utca
123. szám alatt található, mely családunk ott-

honát ékesíti. Férjemmel és gyer-
mekeinkkel közösen terveztük
meg. Felkerestük a szülőfalumban
élő Berze Lászlót és feleségét,
Berze Katalint, akik székelykapu-
készítő és fafaragó mesterek. Az ő
segítségükkel és hozzáértésükkel
véglegesítettük a terveket, és 2010
nyarára el is készült az alkotás. A
kapu minden részét Székelyszent-
királyon faragták, a kapuzábé osz-
lopok nagyszüleim erdőbirtokán
nevelt cserefából (tölgyfából) ké-
szültek, a kapu többi eleme pedig
fenyőfából. Az oszlopokra faragott

motívumokban megtalálható az életfa, két
szimmetrikusan kialakított virágokkal díszített
indát foglal magába, melyen a tulipán a nőt,
a szegfű a férfit, a bimbók a gyermekeket
szimbolizálják. Az oszlopok csúcsán a Nap és
a tulipán jelenik meg. A mi kapunkra nem ke-
rült felirat. Látható motívum rajta még a szív
és a tulipán. A kiskapu nyílóra került az úgy-
nevezett kaputükör, ami virágokat és két, cső-
rét egymásnak érintő galambot ábrázol, mely
az összetartozást jelképezi. Igyekszünk meg-
óvni és megfelelő módon ápolni, karbantar-
tani, hogy a lehető leghosszabb ideig fennma-
radhasson az utódaink számára.”

SZÉKELyKApuK A NAgyvILÁgbAN, 
DuNAvARSÁNybAN

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 felvételének kérelmét.

Veres Enikő, elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Értéktár Bizottság
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Tüzelőberendezéseinknél, termeljék a hőt
akár fűtési, akár vízmelegítési célra, fontos
adat, hogy nyílt vagy zárt égésterűek. A zárt
égésterűek, például a kondenzációs gázkazá-
nok, a kültérből szívják be az égéshez szüksé-
ges levegőt, például a „kémény” külső köpe-
nyében (a füst pedig a belső csőben távozik),
avagy egy külön csövön keresztül. Ezek a be-
rendezések a lehető legnagyobb biztonsággal
üzemelnek – már ha helyesen építették be, jól
üzemeltetik és rendszeresen karbantartatják,
ellenőriztetik azokat a kéményseprővel és a
gázkazán-szervizzel.

A balesetek, mérgezések fő okozói a nyílt
égésterű készülékek. Ezeknek, legyenek gáz-
kazánok, vízmelegítők vagy fatüzelésű kály-
hák, kandallók, az a közös jellemzőjük, hogy

abból a helyiségből veszik az égéshez szük-
séges levegőt, ahol el lettek helyezve, no

meg az összes többi-
ből, amivel össze van-
nak nyitva. Ez annyit
tesz, hogy az adott
szobában – leggyak-
rabban fürdőszobában
– folyamatosan ele-
gendő levegőnek, oxi-
génnek kell lennie,
amit a kazán, kályha
felhasználhat. Honnan
jöhet ez a levegő?
Jöhet egy nyitott ab-
lakból, ami ugye té -
len, amikor pedig fo-
lyamatosan dolgozik a
kazán, problémás, hi-
szen nem akarunk
megfagyni. Avagy jöhet
egy ajtóba, ablakba,
falba épített légbeve-
zetőből, vagy a régi, el-
vetemedett nyílászáró-
inkból. De mi történik,
ha nincs légbeveze-
tőnk, sőt, az ablakain-
kat is lecseréltettük
modern műanyagra, és
az ablakot sem nyitjuk
ki, mert ki akarja az
utcát fűteni? Ilyenkor
mintegy vákuumot te-
remtünk a lakóterünk-

ben. A kazán és a kémény küszködik, próbál
elegendő levegőt beszívni, de nem nagyon
sikerül neki. Egyre rosszabb lesz az égés mi-
nősége, szén-dioxid helyett egyre több szén-
monoxid keletkezik. A kémény huzata csök-
ken, és egyre több füstgáztermék szivárog
vissza a lakótérbe – aztán ezt a szén-dioxid-
ban és -monoxidban dús levegőt szívja be
újra a kazán, és még több mérgező szén-mo-
noxidot állít elő.

Ha ezt aztán megspékeljük egy jó erős
széllel, amit nem tud legyőzni a kémény,
netán egy split-klímával vagy páraelszívóval,
amelyeknek ventilátora sokkal erősebb a ké-
ményhuzatnál, már meg is történik a baj: a
szén-monoxidban dús füstgáz sokszor látha-
tatlanul, nagy mennyiségben visszaáramlik a
lakótérbe. És ilyenkor jön a szén-monoxid-
mérgezés valamelyik fokozata a naponta
ránk törő enyhe fejfájástól az egyszeri, de
visszavonhatatlan halálig.

A kéményseprő nem csak sepri, tisztítja
a kéményt, hanem ellenőrzi is annak bizton-
ságos voltát, a lakótér légellátását, beleértve
a nyílászzárókat, elszívókat. Ugyan ma már
csak a társasházaknak és azoknak az ingat-
lanoknak kötelező az évenkénti vagy más
periodicitású kéményellenőrzés, ahová vál-
lalkozás van bejelentve, de mindenkinek ér-
demes kihívnia a kéményseprőt a fűtési
idény kezdete előtt, főleg, ha már régen volt
nála. Különösen érvényes ez egy olyan csa-
ládi házas településen, mint Dunavarsány,
ahol rengeteg a fatüzelésű kályha.

Veresegyházi Béla

NEhOgy A KÉmÉNy FÜSTJE mEgcSApJON!

Afűtési idény kezdetekor aktuális beszélnünk tüzelőberendezéseinkről, 
kazánjainkról, kályháinkról, no és azok füstgáz-elvezetőiről, magyarul 
kéményeiről. Ez ügyben kerestük meg Petrohay Szabolcs 

dunavarsányi kéményseprő-mestert, akinek némely 
szakmai kifejezését talán pongyolábbra, de 
közérthetőbbre alakítottuk engedelmével.

A Petrohay család többgenerációs kéményseprő família

Ha kopogtat a kéményseprő, engedjük be, fogadjuk örömmel!
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Ahagyományos Bóbita Családi
Napot az idén már ötödik alka-
lommal rendeztük meg a Weöres

Sándor Óvodában szeptember 11-én. Saj-
nos a tavalyi rendezvényt nem tudtuk
megtartani a pandémia miatt, így ezt a
napot nagyon sok szervezés, készülődés
és izgalom előzte meg. Az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, így szép számban
gyűltek össze a gyermekek, szülők és lá-
togatók. A rendezvény egyik célja az
volt, hogy a családok tagjai együtt tölt-
senek el egy tartalmas, vidám napot,
ahol különböző helyeken tudnak tevé-
kenykedni, falatozni, játszani, műsorokon

részt venni. A másik célunk pedig, hogy
a nap folyamán befolyt összeget óvo-
dánk alapítványa, a Bóbita Alapítvány a
Dunavarsányi Óvodásokért, intézmé-
nyünk fejlesztésére fordíthassa. Az idei
bevételt a Nagyvarsányi Óvoda udvará-
nak rendezésére, szépítésére, udvari fej-
lesztő játékok beszerzésére fordítjuk.

Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik ellátogattak rendezvé-
nyünkre, és így támogatták alapítvá-
nyunkat, illetve azoknak, akik műsort
adtak vagy tárgyi felajánlást tettek,
ezzel is hozzájárulva a nap sikeréhez.

Szekeres Katalin

mEgLEpETÉSbŐL buNKER
ALiza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyer-

mekekért Alapítvány,  Dunavarsány
Város Önkormányzatának köszönhe-

tően ismételten meg tudta rendezni a szoká-

sos, gyermekeknek szóló meglepetés partiját.
Az eseménynek a Komo-Sky Panzió és Él-
ménycentrum  adott otthont.

A gyermekeknek nagy meglepetés volt,
amikor reggel 9 órakor az iskola előtt megállt
egy katonai teherautó, ami a helyszínre szál-
lította őket (csak a szülők voltak beavatva).

A Panzió közel 7 hektáros területén sok le-
hetőség kínálkozott a diákoknak. Tudvalevő,
hogy a rendszerváltás előtt ezen a területen
orosz katonai objektum volt, annak maradvá-
nya a területén lévő bunker. Ebben a létesít-
ményben biztonsággal kipróbálhatták a gyere-
kek a légpisztolyt, a lézerharcot és a labirintust

is körbejárhatták. A kaland-
park programját képezte
még a kisvasút és a lábbal
tekerhető gokart kipróbá-
lása is. A vendéglátó korlát-
lan üdítő és süteményfo-
gyasztást biztosított a
nebulóknak.

Köszönjük a Panzió dol-
gozóinak a szívélyes fogad-
tatást, mindenki sok él-
ménnyel tért haza.

Horváth László

cSALÁDI NAp AZ OvIbAN
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A mOLLISSImA NŐI KAR 20 ÉvES
JubILEumI KONcERTJE

Kerek évforduló alkalmával az ember
előszeretettel tekint vissza a mögötte
lévő időszakra. A kórus megalapításá-

nak ötlete az én fejemből pattant ki 2000-ben.
Akkor még névtelenül kezdtük el a próbákat.
Nevünket Nagy Béláné Áginak köszönhetjük,
aki addig kutakodott, míg a ránk leginkább
jellemző nevet meg nem találta. Így lettünk
Mollissima, amely lágyacskát jelent.

Az elmúlt húsz év alatt számos rendezvé-
nyen és helyen énekeltünk, de mindig igyekez-
tünk az értékes, időtálló zene gyöngyszemei-
ből válogatni. 15 éven keresztül a Mollissima
nevéhez fűződött  a  karácsonyi koncertek
megszervezése és lebonyolítása. A hagyo-
mányt Könözsi Laci bácsitól örököltük, de be-
csülettel, művészi igényességgel láttuk el a
ránk rótt feladatot. Ezt bizonyítja, hogy sok-
sok éven keresztül koncertjeinkkel meg tudtuk
tölteni a művelődési házat. Ezen koncertek
színvonalát emelte Laci bácsi Pro Musica ze-
nekarának és az Erkel Ferenc Művészeti Iskola
tanárainak magas színvonalú közreműködése.

Rendszeresen énekeltünk a katolikus és a
református templomban, a Soli Deo Gloria Kö-
zösségi Házban, a szomszédos települések kü-
lönböző rendezvényein. Délegyházán, Kiskun-
lacházán, Majosházán.

Több éven keresztül színesítettük a buda-
pesti Szikla Kápolna miséit, de énekeltünk a
váci székesegyházban, a pesterzsébeti nagy-
templomban, a hollókői templomban és a Má-
tyás Templomban is.

Testvérkórusi kapcsolatot ápolunk a nor-
vég Stokke Blandede kórussal. Többször ven-
dégül láttuk őket Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának segítségével. Ezúton is köszönet
érte! Meghívásukra mi is ellátogattunk Norvé-
giába, ahonnan rengeteg kedves emlékkel tér-
tünk haza.

Háromszor jelentkeztünk a Meeting Music
Nemzetközi Kórusverseny és Fesztiválra.
Mindannyiszor ezüst minősítéssel értékelték a

munkánkat, de a legjobb eredményt 2010-ben
értük el. Öt földrész 64 országából több száz,
többnyire profi kórus között megkaptuk az
ezüst tízes fokozatot, s csak néhány századdal
maradtunk le az aranyról.

A jubileumi koncerten megemlékeztünk
két elhunyt kórustársunkról, akiknek csengő
hangja, kedves egyénisége nagyon hiányzik.
Mándoki Ágnes és Rózsavölgyi Erzsike emlé-
kére elénekeltük Lerch István - Demjén Ferenc:
Gyertyák című slágerét Agárdi Péter csodála-
tos zongorakíséretével. 

Szeretném kiemelni azoknak a kórustár-
saimnak a nevét, akik a kezdetektől fogva
hűségesen énekelnek a Mollissima Női Kar
soraiban. 

Köszönet Véghné Komáromi Mártinak
a kitartásáért. A húsz év alatt szinte sosem
hiányzott. Kisebb-nagyobb kihagyással
Lindwurmné Németh Marika, Véghné Boda
Ildikó, Pál Orsolya és Liptai Judit is az alapí-
tótagok között énekel a kórusban.

Köszönet azoknak is, akik bár később
csatlakoztak, de töretlen hűséggel járnak: Tóth
Ildikónak, Bárkányi Dollinak és Pittnauerné
Nagy Edinának. Köszönöm az együttműkö-

dést Rozsi Reginának, Agárdiné Mártinak,
Gerseiné Szabó Mónikának, Nagyné Könözsi
Katának, Knul Zsuzsinak, Tóth Zsuzsinak,
Winkler Józsefné Évikének, akik hosszabb
ideje a kórus tagjai.

Köszönöm a lelkes kitartást az ifjú tehet-
ségeknek. Ők frissítik, csengő hangjukkal
színesítik a kórus hangzását, szóló énekük-
kel emelik a színvonalat. Krekács Biankának,
Németh Líviának, Pittnauer Hajnának, Fejes
Nórának.

Továbbá köszönetemet szeretném kife-
jezni mindazoknak, akik ez alatt a 20 év alatt
segítették munkánkat. Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő úrnak, Gergőné Varga Tünde
polgármester asszonynak, Dr. Riebl Antal

polgármester úrnak, Zezula
Tibor intézményvezető úrnak,
Vas Zoltánné, Dr. Kun Lászlóné,
Pál Orsolya és Portik Éva intéz-
ményvezető asszonyoknak,
Nagyné Dr. Csobolyó Eszternek,
Dr. Bóna Zoltán tiszteletes
úrnak, Kiss R. Sándor atyának,
valamint Szvetlana Bakusevá-
nak, Zentai Károlynak és Agárdi
Péternek a csodálatos zongora-
kíséretekért.

A Mollissima Női Kar számunkra egy kis
sziget ebben az értékvesztett világban, ahol
valami szépet, nagyszerűt, értékeset csinálunk.

Szeretettel várjuk mindazokat a szép
hangú, az értékes zenére fogékony leendő kó-
rustársainkat, akik szívesen áldoznák fel a
hétfő estéjüket a zene nyújtotta élményekért.

Takács Edit
karvezető

A Mollissima Női Kar a szeptember 5-i jubileumi koncerten a művelődési házban
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A szüreti felvonulás 
és bál pillanatai

Szeptember 18-án a délelőtti órákban indult a minden eddiginél hosszabb,
mintegy két tucat szekérből és gépjárműből álló szüreti felvonulás a város
utcáin. Hat állomáson pihentek meg a menet tagjai, ahol a frissítő után rövid

táncos-zenés programmal kedveskedtek vendéglátóiknak. Az esti báli program is
sokakat vonzott a művelődési ház udvarára, ahol a felállított sátorban jobbnál jobb
programokon szórakozhatott a szép számú közönség.

Az eseményről készült képeket a terjedelmi korlátok miatt a teljesség igénye nélkül adjuk
most közre. Aki szeretné az összes elkészült fotót megtekinteni, az látogasson el Dunavarsány
Város Önkormányzatának hivatalos közösségi oldalára.
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40 Év uTÁN… 40 Év ELŐTT?

Városunk díszpolgára, a nyugállományba
vonult Dr. Bóna Zoltán is a húszas éveiben
érkezett feleségével Dunavarsányba,
ahogy Önök is. Hogyan vezette Isten Önö-
ket a lelkészi szolgálatra?
Fanni Szigetszentmiklóson nőtt fel, idén nyá-
ron pedig református hittanoktatói diplomát
szerzett Nagykőrösön, így kezdte meg a helyi

iskolában és óvodában a maga
szolgálatát a gyermekek között.
Én pedig Pilisről származom, itt
töltöttem gyermekségemet és
meghatározó gyülekezeti évei-
met. A középiskola után a bu-
dapesti teológián diplomáztam,
majd Dunaharasztiban kezd-
tem meg gyakornoki, később
pedig beosztott lelkészi évei-
met lelkipásztorként. Ez idő
alatt ismerkedtünk meg egy-
mással Fannival, amit eljegy-
zés, majd esküvő követett.
2018 októbere óta élünk bol-
dog házasságban. 

Hogyan teltek az első alkal-
mak a gyülekezettel, milyen
benyomásokat szereztek?

Azt tapasztaljuk, hogy a dunavarsányi refor-
mátus gyülekezet egy családias közösség,
ahova megérkezni is olyan, mintha egy új csa-
ládtag csatlakozott volna. Ehhez illően egye-
lőre ismerkedünk a szokásokkal, igyekszünk
minél több emberrel találkozni, hogy aztán
kölcsönösen otthonosan érezhessük magun-
kat egymás társaságában. Az első alkalmakat

ennek fényében az egymásra találás örömteli
pillanataival éltük meg. 

Mi a benyomása a településsel kapcsolat-
ban, esetleg vannak-e már személyes él-
ményeik?
Néhány kis eltévedés után hamar megszüle-
tett bennünk az összkép a várossal kapcsolat-
ban, és ezzel egy időben annak az érzete is,
hogy jó ide megérkezni. A településen egye-
lőre a legtöbb arc ismeretlen, de bízunk
benne, hogy idővel egyre több ismerőst kö-
szönthetünk. A szüreti mulatságon egy kis íze-
lítőt már kaptunk a városi közösségből és
abból a közvetlenségből, amivel több helyen
is találkoztunk. 

Milyen célokat fogalmaztak meg az ide-
érkezésükkor, milyen változásokat szeret-
nének elérni a dunavarsányi református
hitéletben?
Azzal a reménységgel és céllal érkeztünk ide,
hogy egy olyan szeretetteljes gyülekezeti
közösség szolgáló tagjai lehessünk, aminek
középpontjában Jézus Krisztus és az ő meg-
mentő szeretete áll, ezáltal a város számára
is vonzó. Az ismerkedés kezdeti lépései után
szeretnénk több közösségépítő, isteni és em-
beri szálakat is szorosabbra fűző alkalmat
szervezni, hogy kovászként felpezsdítsük azo-
kat is, akik távolabbról kapcsolódnak hozzánk. 

Csak remélni tudjuk, hogy az Önök szol-
gálata is évtizedekre szól majd városunk-
ban, ehhez kívánunk őszinte szívvel jó
egészséget és Istenünk áldását!

ELISmERTÉK A SZOLgÁLATOT
Rangos elismerésben

részesült a dunavarsá-
nyi református gyüle-

kezett nyugállományba vo-
nult lelkésze, Dr. Bóna Zoltán.
A Károli Gáspár Református
Egyetem Szenátusa, a többi
között kiemelkedő oktató-
kutató tevékenységéért Ká-
roli Emlékérmet adományo-
zott nagytiszteletű úrnak
szeptember 6-án. Gratulá-
lunk a díjhoz, és egészség-
ben töltött, tartalmas nyug-
díjas éveket kívánunk!

Dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű úr és felesége 40 évnyi szolgálat
után hagyta el a dunavarsányi református gyülekezetet. Nyug-
díjba vonulásuk után egy fiatal dunaharaszti lelkészpár, Korsós

Tamás és hitvese, Fanni vette át a hitélet irányítását, és költözött be
a Kolozsvár utcai parókiába. Reményteljes dunavarsányi szolgálatuk
szeptember elején kezdődött, ennek apropóján beszélgettünk velük.
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1938 után újra Magyarországon
tartották meg az Eucharisztikus
Kongresszust szeptember 5. és

12. között, amire szerte a világból
érkeztek vendégek, hogy együtt
ünnepeljenek velünk. Hálát adtunk
a megtört kenyérben köztünk lévő
Jézus szeretetéért. Együtt imád-
koztunk testvéri közösségben ha-
zánkért és hitünkben való megma-
radásunkért. Hét közben különböző
előadások, tanúságtételek és kultu-
rális programok voltak. Szombaton
családi napra került sor a Margitszi-
geten, majd gyertyás körmenet in-
dult a Kossuth térről a szentmise
után. Vasárnap délelőtt a záró
szentmisét Ferenc pápa mutatta
be, majd százezer ember előtt, a
Hősök terén.

Dunavarsány két templomi kö-
zösségéből és Délegyházáról negy-
venen vettünk részt a zárómisén.
Mindannyiunknak nagy élmény
volt az együttlét és a közös szent-
áldozás. Hitünkben megerősítő volt
az ünnepi alkalom közösségi ereje.

Ferenc pápa köszöntőjében
mondta: „Köszönöm a nagy ma-
gyar keresztény családnak, ame-
lyet szeretnék magamhoz ölelni,
különböző rítusaival, történelmé-
vel, a katolikus és más felekeze-
tekhez tartozó testvérekkel, akik
valamennyien a teljes egység irá-
nyába haladunk.”

Fazekas Gábor 
diakónus

vILÁgESEmÉNy RÉSZESEI vOLTuNK

Itt van az ősz, és az ősszel eljön a hálaadás
ünnepe is. Igazából minden hónapban vagy
minden nap ünnepelhetnénk hálaadást, hi-

szen Isten nemcsak ősszel visel rólunk gondot,
hanem minden nap, minden órában, minden
percben. Még akkor is, amikor mi elfelejtjük
Őt, nem gondolunk Rá az élet rohanásában.
Ő akkor is ott van velünk, szemmel tart min-
ket, vigyáz ránk. Tud rólunk. Ismeri az életün-
ket, hallja a kéréseinket.

Sokszor nem úgy adja meg, vagy egyálta-
lán nem is adja meg, amit kértünk. De ez is a
mi javunkat szolgálja, és Ő akkor is ott van!

Megkérdeztem pár hívő embert a gyüle-
kezetünkből, hogy ki, miért hálás Istennek. So-
kaktól kaptam azt a választ, hogy a családért,
a békességért, az egészségért, a gyerekekért.

Egy valaki azt mondta, hogy a nehézsé-
gekért, a problémákért. Erre a válaszra nem

számítottam. Csodálkozó szemekkel megkér-
deztem, hogy miért? Általában az emberek
problémamentes, egyszerű életet szeretné-
nek élni, nem bukdácsolni, szenvedni, csa-
lódni.

Azt válaszolta, hogy: „A problémák igazá-
ból álruhába öltözött áldások, amik közelebb
visznek Istenhez, megtanítanak imádkozni,
Istentől függeni, Tőle venni az erőt, Benne
bízni. Végül, ha legyőztük a problémát, meg-
oldottuk a nehéz helyzetet, akkor a hitünk
megerősödik, egy magasabb osztályba léphe-
tünk a hit iskolájában. Sokszor, amikor nehéz-
ségben vagyok, azon gondolkozom, hogy
vajon Isten, hogy fogja ezt a dolgot megol-
dani? Abban biztos vagyok, hogy Isten kihoz
ebből az állapotból, csak azt nem tudom, ho-
gyan, de izgalommal várom, hogy most milyen
„bravúrral” oldja meg a problémámat.”

Ez valóban így van, de sokan feladjuk fél
úton. Ha nehézségek érnek, vagy úgy érezzük,
hogy Isten nem segít azonnal, akkor már fel-
adjuk a Benne való bizalmat. Pedig ha meg-
tanulunk mindenért hálát adni, minden élet-
helyzetért, minden apró előre lépésért, ha
megtanuljuk elfogadni azt a helyzetet, amiben
vagyunk, akkor a kedvünk is jobb lesz, vidá-
mabbak leszünk, és eltölt minket a békesség,
ami abból fakad, hogy Isten kezében vagyunk,
és Ő irányítja az életünket. Ő, aki mindent tud
előre, Ő, aki szeret minket, és jót akar nekünk.
Miért akarna rosszat nekünk? Miért ne bíz-
nánk Benne?

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem.”
Zsolt. 50:23 

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

www.dvbaptista.hu; fb: baptista.dunavarsany

„mINDENÉRT hÁLÁT ADJATOK…”
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Varsányi múltidéző

hEIN JÁNOS EmLÉKEZETE

Hein János (1866-1935)

Hein János főkertészének ma is meglévő
háza

Hein János-hirdetés 
1901-ből

Hein János-hirdetés 
1917-ből

Hein János-hirdetés
1918-ból

A Hein tervezte Dunakisvarsány-Újfalu térképe

Hein János kertészetének bejárata 1920 körül

Hein János faiskolája a régi állomás felől

Bár Hein Jánosról egyszer már röviden említést tettem mint
dunakisvarsányi birtokosról, most szeretném őt részleteseb-
ben is méltatni, hisz falunk fejlődésében jelentős szerepe volt

a XX. század kezdetén.
1866-ban született a Hamburg melletti Altonában. Kertépítészeti

tanulmányai és gyakorlóévei után a vállalkozó szellemű fiatalember
1891-ben Magyarországra jött szerencsét próbálni. Budapesten és Te-
mesvárott kertészetekben dolgozott, aztán 1893-ban Budapesten, a
Kerepesi úton megnyitotta a város első kerttervező irodáját, mely ké-
sőbb a Csömöri, majd a Thököly útra költözött. Ekkoriban hozta létre
dunakisvarsányi díszfaiskoláját és dísznövénykertészetét is, a régi vasút -
állomással szemben (ma Bakterház pizzéria), a Nagyvarsányi út és a
mostani Vörösmarty utca által határolt területen. Körülbelül 300 dísz-
kertet és parkot tervezett itthon és külhonban egyaránt. Az 1900-as
párizsi világkiállításon aranyérmet nyert kertterveivel. Ő vetette fel az
Andrássy út Városligeten keresztül Zugló felé történő meghosszabbítá-
sának ötletét, játszóterek létesítését és a munkáskolóniák kertesítését.
Tervezett kertvárosokat (Kerepes – Zsófia-Kertváros), és ő készítette el
Dunakisvarsány Halász Lajosné utcától délre eső területének falutervét

is, Dunakisvarsány-Újfalu néven. 1901-től hirdette dunakisvarsányi
kertészetének fáit és dísznövényeit a korabeli újságokban. Mivel eze-
ket az ország valamennyi tájára, sőt külföldre is szállította, jelentős
anyagi eszközökkel járult hozzá régi vasútállomásunk bővítéséhez és
az új létesítéséhez is.

Jó barátságban volt Vészi Józseffel, a nagyvarsányi kúria tulajdo-
nosával. Többször is előfordult, hogy a főszerkesztő úr neves munka-
társait – Ady Endrét, Molnár Ferencet és másokat – ő kocsikáztatta át
a másik falurészbe, ha például tengelytörés miatt nem jött idejében
hintó a vendégekért.

Dunavarsányt felvirágoztató munkásságát csak az első világhábo-
rút követő egy-két évig tudta folytatni, mert a fokozódó pénztelenség
miatt a megrendelések vészesen fogyatkoztak. 1916-ban Pilisszántóra
tette át székhelyét, oda is költözött, bár itteni kertészetét csak 1920-
ban adta el Ujhelyi Antalnak, aki aztán fölparcelláztatta, és fokozatosan
eladta háztelekként a területet.

Hein János 1935-ben Pilisszántón hunyt el váratlanul. Ottani mun-
kásságának értékeit emléktábla hirdeti hajdani háza falán.

Kohán József
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A DTE NŐI KÉZILAbDA ŐSZI bAJNOKI mÉRKŐZÉSEI

A hazai mérkőzések a Dunavarsányi Sportcsarnokban lesznek, melyekre szeretettel várunk minden, védettségi igazolvánnyal
rendelkező szurkolót!

Október 3. 19:00 Dunavarsányi TE – Bugyi SE
Október 10. 18:00 Alsónémedi SE – Dunavarsányi TE
Október 16. 18:00 Dunavarsányi TE – Százhalombattai KSK
Október 24. 13:00 BSSE – Dunavarsányi TE
Október 30. 16:00 Tököl – Dunavarsányi TE

November 7. 19:00 Dunavarsányi TE – Solymár SC
November 11. 19:00 Gyáli BKSE – Dunavarsányi TE
November 21. 14:00 Moyra Budaörs – Dunavarsányi TE
November 28. 19:00 Dunavarsányi TE – Csömör
December 4. 16:00 Bugyi SE – Dunavarsányi TE

DuNAvARSÁNyI KAJAK-KENu SIKEREK

Szeptember 10-12. között
került megrendezésre az
utánpótlás korú kajakos és

kenus versenyzők egyik nagysza-
bású nemzetközi regattája, az
Olimpia Reménységek Versenye,
amelynek idén a csehországi Ra-
čice adott otthont. A járvány-
helyzet ellenére, ugyanakkor szi-
gorú egészségügyi szabályok
betartása mellett 35 nemzet leg-
jobb sportolói mérték össze tu-
dásukat és felkészültségüket az
idei versenyen. A hazai keretbe
való bekerülés jogát öt dunavar-
sányi gyermek vívta ki az Orszá-
gos Bajnokságon elért eredmé-
nyével. 

A kajakosok közül a 17 évesek
között Pólai Petra (Merkapt-Mek-
ler ITSE) párosban Szijjártó-Szabó
Sárával (UTE) 500 és 200 méteren
egyaránt ezüstérmet szerzett, a
16 évesek között Szulovszky
Csenge (Honvéd) és Szulovszky
Petra (MTK) párosban 200 és
1000 méteren ezüstérmet,
Csenge 500 M párosban Szerafin
Zsófiával (Kaposvári Vízügyi SC)
ezüstérmet, egyesben 200 méte-

ren 6. helyezést, Petra 8. helyezést, valamint
a 17 évesek mezőnyében négyesben 200 mé-
teren (Sz. Petra, Sz. Csenge, Gombás Alíz, Har-
kai Kitti) negyedik helyet szereztek.

A kenusoknál a 16 évesek között Benkucs
Kíra (Merkapt-Mekler ITSE) 500 méteren bron-
zérmet, 200 méteren 4. helyezést, valamint 17
éves korosztályban 200 méteren Szabó Édával
(Merkapt-Mekler ITSE) 6. helyezést, míg a 15
évesek mezőnyében Győre Panna (Merkapt-
Mekler ITSE ) 500 és 200 méteren aranyérmet,
Varga Nellivel párosban 500 méteren arany,
200 méteren ezüstérmet szerzett. A teljes ma-
gyar keret fantasztikus teljesítményt nyújtott,
az éremtáblázatot 25 arany-, 27 ezüst- és 13
bronzéremmel magasan az élen zárta. 

Fiatal sportolóinknak további kitartó mun-
kát és sikereket kívánok! Hajrá magyarok,
hajrá Dunavarsány!

Takács Diána
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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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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
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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. 06/24 620-378
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 
06/30 961-2439; dunavarsany.ref@gmail.com

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

Tájékozódjon hiteles forrásból!
A várost érintő minden lényeges információt 
megtalál Dunavarsány város honlapján:
www.dunavarsany.hu

és közösségi oldalán:
facebook.com/dunavarsanyhivatalos

Kommunikációs partnerek:
Duna Média Televízió
és Lakihegy Rádió


