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Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.

Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.

Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Kányádi Sándor
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tÁjékOztatÓ a tEstÜlEti döNtésEkRŐl
Október 12-i rendes ülés

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, Napró-

zsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdü-

lőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány
(Halász Lajosné utca – Akácfa utca – Vasút sor
által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost
és bérlőt, hogy a levelet és a füvet a gyűjtést
megelőző napon zsákokban – melynek súlya
maximum 20 kg lehet – tegyék az ingatla-
nok elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra
vágják és kötözzék össze hagyományos
spárgával (műanyag spárgát valamint fém
drótot ne használjanak a kötegeléshez a

komposztáláshoz szükséges aprítás érdeké-
ben). 

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 utcá-
ban a zöldhulladék-gyűjtés látható megtör-
ténte után elszórtan zöldhulladék maradt a
helyszínen, nem tudjuk figyelembe venni. Meg-
értésüket és együttműködésüket köszönjük.

DTkH Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

Őszi zöldhulladék gyűjtés
NOVEMBER 13-ÁN ÉS 14-ÉN AZ ALÁBBIAK SZERINT

Aképviselő-testület a „Dunavarsányi
Bölcsőde közműellátása” tárgyú köz-
beszerzési eljárás eredményét az aláb-

biak szerint állapította meg: az EFFICIENT Kft.
mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes, a
Thermin Kft. mindkét részre benyújtott aján-
lata érvényes, a Hegedüs & Schmidt Kft. mind-
két részre benyújtott ajánlata érvénytelen. A
legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes
ajánlatot mindkét részre az EFFICIENT Kft.
tette. Az eljárás mindkét részre eredményes
volt. Az eljárás nyertese mindkét részre az EF-
FICIENT Kft.

A testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által készített, 2022-2036. idő-
szakra vonatkozó települési ivóvízellátó és
szennyvízelvezető víziközmű rendszerek teljes
(beruházás, felújítás és pótlás) gördülő fejlesz-
tési tervét elfogadta azzal a kitétellel, hogy a
2022. évi gördülő fejlesztési terv módosítását
– a víziközművek folyamatos és zavartalan
üzemeltetésének fenntartása mellett – évköz-
ben el kell végezni a rendelkezésre álló források
és finanszírozási lehetőségek meghatározásá-
val. Az egyeztetésnél figyelemmel kell lenni az
önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Prog-
ramjában foglaltakra is.

A képviselő-testület a Pilisi Parkerdő Zrt.-
vel 2020. március 9-én Dunavarsány 04/7 és
04/8 hrsz-ú ingatlanok területhasználatának
rendezése tárgyában megkötött vállalkozási
szerződés 2. számú módosítását elfogadta.

A testület elfogadta a Halász Lajosné utca
forgalomcsillapítására készült kiviteli terveket,
támogatta annak megvalósítását. A forgalom-
technikai tervben foglalt forgalmi rendváltozást
jóváhagyta. A forgalomcsillapító szigetek kiépí-
tésének, valamint a 2021. évi útkarbantartási

munkálatok nettó 25.000.000 forint 2021. évi
költségvetésben elkülönített összegének nettó
20.000.000 forinttal történő kiegészítését a
2021. évi költségvetés átcsoportosításával biz-
tosítja. Az önkormányzati térfigyelő kamera-
rendszer bővítését támogatta, melynek pénz-
ügyi fedezetét nettó 2.380.000 forint összegben
a 2021. évi költségvetés terhére, annak átcso-
portosításával biztosítja. Az Epres utcától
északra eső, Homok utca – 150. számú Vasút-
vonal-Erdőalja utca által lehatárolt területeken
kialakult szilárd burkolattal nem rendelkező
utcák kitűzésével megbízta az Algor Kft.-t,
melynek pénzügyi fedezetét a 2021. évi költség-
vetés átcsoportosításával biztosítja maximum
nettó 2.620.000 forint összegben.

A képviselő-testület elfogadta Kalán Ró-
berttel, a Fejlesztési Cél megvalósítójával 2015.
október 6-án megkötött Településrendezési
Szerződés 2. számú módosítását.

A testület a 20/2021. (II. 11.) számú hatá -
rozatát a szerint módosította, hogy „a Duna-
varsány-2000 Kft. tulajdonában lévő, térí -
tésmentesen felajánlott ivóvízellátó és
szennyvízelvezető víziközmű-rendszer Duna-
varsány Város Önkormányzata tulajdonba vé-
telét a BDL Környezetvédelmi Kft. által 2021.
január 18-án készített, „Dunavarsány települé-
sen, Naprózsa lakóparkban található, DPMV
Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz és szennyvíz
vezetékszakasz víziközmű-vagyonra vonatkozó
vagyonértékelés a vagyon átadáshoz” tárgyú
közművagyon-értékelési szakvéleményben
meghatározott tartalmat abban az esetben fo-
gadja el, ha az érintett, magántulajdonban lévő
utak önkormányzati tulajdonba adása megtör-
ténik, továbbá a műszaki megfelelőséget a
DPMV Zrt. nyilatkozatában elfogadja”.

A képviselő-testület a 32/2021. (IV. 8.) számú
határozatát a szerint módosította, hogy támogatja
a Dunavarsány, 013 hrsz-ú kivett közút ingatlan té-
rítésmentes Magyar Állam tulajdonába és Magyar
Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását
azzal a feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartás-
ban történő átvezetés a vagyonkezelő feladata.

A testület hozzájárult a Dunavarsány,
0132/11, 0134/11, 0132/8, 0132/7, 0134/12, 0132/15,
0134/13, 0132/2, 0132/15, 0132/17, 0132/18,
0132/19, 0132/19, 0132/20 szántó művelési ágú,
Dunavarsány Város Önkormányzatának 1/1 tu-
lajdonában lévő ingatlanok belterületbe voná-
sához és a termőföld máscélú hasznosításához.
Támogatta a meghatározott ingatlanok belterü-
letbe vonását követően a Helyi Építési Szabály-
zatban meghatározott övezet szerinti besorolás
alapján a nevelési, oktatási célú felhasználását.

A képviselő-testület hozzájárult a Dunavar-
sány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelési
ágú, magántulajdonban lévő ingatlan termelés
alóli kivonásához, a termőföld végleges más-
célú hasznosításához.

A testület hozzájárult a Dunavarsány,
0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ágú in-
gatlan ingatlanjogi feladatainak rendezéséhez,
azaz Dunavarsány Város Önkormányzata tulaj-
donba kerülését követően annak belterületbe
vonásához. Támogatta az ingatlan belterületbe
vonását követően a Helyi Építési Szabályzatban
meghatározott övezet szerinti besorolás alap-
ján a nevelési, oktatási célú felhasználását.
A képviselő-testület 2022. január 1-jei hatállyal
meghatározta Dunavarsány Város közigazga-
tási területét lefedő 5 védőnői körzetet.
A testületi határozatok és rendeletek pon-
tos szövege elolvasható a  www.dunavar-
sany.hu oldalon.



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2021. november 3

kEdvEs duNavaRsÁNyi lakOsOk!
Október az emlékezések hónapja. Idén

már 172 év óta tisztelettel és ismét
meghatódottan adóztunk a 13 Aradi

Vértanú emléke előtt. Szomorú emlékű évfor-
dulónkra a vértanúkról idén rendhagyó helyen,
a kárpátaljai testvértelepülésünkön, Csetfalván
emlékeztünk meg. Október 6-án késő délután
a helyi iskolások, Portik-Cseres Éva szavalata,
valamint a magam és Tar Attila, a KMKSZ Be-
regszászi járás csetfalvai elnökének ünnepi be-
széde után elhelyeztük koszorúnkat a helyi em-
lékműnél. A településen állítottak emléket gróf
Széchenyi Istvánnak egy kőrisfából készült szo-
borral, az anno Csetfalván eltöltött napjainak
emlékére. Az avatási eseményt „a legnagyobb
magyar” születésének 230. évfordulóján tar-
tották meg. Küldöttségünk a frissen felállított
szoborhoz is elhelyezte az emlékezés virágait.
Örömmel láttuk kárpátaljai településünkön a
változásokat mind a Kulturális Központ, mind
pedig az általános iskola vonatkozásában.
Rövid ott tartózkodásunkkor ellátogattunk
olyan történelmi helyszínekre, mint a Vereckei-
hágó, a Munkácsi vár és az Árpád vonal. A 841
méteren felállított monumentális emlékmű
helyszínéről körbe tekintve nem csodálkozunk,
hogy eleink itt telepedtek le. A hegytetőn állva
elszorult szívvel gondoltunk vissza múltunkra,
és büszkék voltunk, hogy ott lehetünk, mert
egyszer az életében minden magyarnak illik el-
zarándokolnia erre az ikonikus helyszínre.

A magyar forradalom és szabadságharc
65. évfordulóján, október 23-án is emlékez-
tünk. Azokra a forradalmárokra visszagon-
dolva helyeztük el koszorúinkat a Varsányi

’56-osok terén lévő emlékműnél, akik a mi
szabadságunkért is harcoltak, és sokan az
életüket is feláldozták ezért.

Vidámabb esemény volt a Népdalkör szer-
vezésében megrendezésre kerülő Népzenei
találkozó, valamint az Erdélyiek Egyesületének
15. éves évfordulója. Mindkét esemény szín-
vonalas zenés, dalos, táncos élménnyel szol-
gált a résztvevőknek, megerősítve bennünket
továbbra is abban a hitünkben, hogy Dunavar-
sány nagyon gazdag kultúrával, tehetséges
emberekből álló csoportokkal rendelkezik. 

Az Önkormányzat a Petőfi Művelődési
Ház és Könyvtárral közösen szervezte meg az
őszi városi „nagytakarítást”. A legszemete-
sebb helyszíneket feltérképezve, célirányosan
indultunk bezsákolni a mások által eldobott,
kidobott hulladékot. Közel 70 köbméter! ösz-
szegyűjtött mindenféle hulladékot szállított el
a Városgazdálkodási Kft. konténerekben a
gyűjtőhelyekről. Ez csak egy délelőtt termése,
csak néhány önkormányzati területet érintve.
Sajnálom, hogy a hetek óta meghirdetett vá-
rosi „Te szedd!” akcióra csak nagyon kevesen
jöttek el. Az iskola jobb reklámot csinált, hi-
szen segítőnk volt több mint negyven gyerek,
némelyik a szüleivel. Ennek ellenére az össze-
szedett hulladék mennyisége magáért beszél! 

Az októberi képviselő-testületi ülésen a
képviselők megszavazták a 2021. évi költség-
vetésben útkarbantartásra betervezett összeg
megnövelését, így az ősz folyamán még né-
hány utunk megújul. A nagyvarsányi részen, a
már majdnem csak kátyúkból álló Tavasz és
Szőlő utca felületzárása történik meg. Döntés

született a Halász Lajosné utcában forgalom-
csillapító szigetek kiépítéséről is, amelyek re-
ménység szerint a jövőben az ott haladó gép-
járműveket sebességcsökkentésre ösztönzik
ezen a szakaszon. Felkerülnek új rendszámfel-
ismerő térfigyelő kamerák is még ebben az
évben, a többi között a behajtási engedély
nélküli teherautók kiszűrésére.

Egy sajnálatos esemény kapcsán kérem
minden jó érzésű ember segítségét. Egy család
két kisgyermekkel vált otthontalanná egy tűz -
eset következtében. Azonnal a segítségükre si-
ettem, az Önkormányzat gyors segéllyel támo-
gatta Őket. A legfontosabb egy átmeneti lakás
lehetősége lenne számukra itt, Dunavarsányban,
amíg a házukat lakhatóvá tudják tenni. A házas-
párral együttműködve folyamatosan jelezzük a
támogatni kívánók részére, hogy éppen mire
volna szükségük. Már eddig is nagyon sok fel-
ajánlás érkezett, ezeket továbbítjuk a családnak.
Jó érzés látni az összefogást a bajban. 

November első napjaiban emlékezünk
elhunyt szeretteinkre. Mindenszentekre és
halottak napjára gyertyát és mécseseket
gyújtunk, koszorúkat, virágokat helyezünk
kedves halottaink sírjára. 

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
(Demjén Ferenc)

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

A 90 esztendős Kátai Istvánt köszöntötte születésnapja al-
kalmából Gergőné Varga Tünde polgármester asszony, aki a
miniszterelnök emléklapját kézbesítette az ünnepeltnek.
Boldog születésnapot és további szép éveket kívánunk!

Herczeg Mariann alpolgármester asszony a szépkorú Farkas
Jánosnét köszöntötte, aki szintén miniszterelnöki emléklapot
kapott 90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse boldog-
ságban, egészségben az ünnepeltet!
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Dunavarsány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre

a BuRsa huNgaRica FElsŐOktatÁsi
öNkORmÁNyzati ösztöNdíjpÁlyÁzat

• „A” típusát, felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2021/2022. tanév második és a
2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,
valamint 

• „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A" típusú pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőokta-
tási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósí-
tásra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogvi-
szonya a felsőoktatási intézményben a pályá-
zat időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyó-
sításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév
második félévére a hallgató már beiratkozzon
a felsőoktatási intézménybe.

„B" típusú pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fi-
atalok jelentkezhetnek, akik: a 2021/2022. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a
2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik a 2022/2023.
tanévben először nyernek felvételt felső-
oktatási intézménybe, és tanulmányaikat

a 2022/2023. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati ki-
írás – annak nagy terjedelme miatt – a www.
dunavarsany.hu honlapon a pályázatok menü-
pont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatal hirdetőtábláján és a Titkárságon
tekinthető meg. 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A regisztrációt követően lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes és pá-
lyázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2021. november 5.

További felvilágosítás a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal 06/24 521-041-
es telefonszámán kérhető.

ElEktROmOs hulladékgyűjtési akciÓ
AROLFIM Kft. és a Dunavarsányi Város-

gazdálkodási Kft. szervezésében elekt-
romos és elektronikai hulladék beren-

dezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: november 27.,
(szombat) 08:00-12:00-ig. Az e-hulla-
dékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 2336
Dunavarsány, Ősz utca (laktanya).

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a kör-
nyezet védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulla-
dékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék kü-
lönleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz
nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladék-
kal. Az elektronikai hulladékok a sok újrahasz-
nosítható másodnyersanyag mellett számos
mérgező anyagot, köztük nehézfémet (ólom,

kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, ami
a környezet számára nagy veszélyt jelenthet.
Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt,

amelynek jelentős része
újrahasznosítható.

Ennek ellenére
nagy részük ma
mégis hulla-
déklerakókba,
erdőszélekre,
illegális lera-
kókba vagy il-
letéktelen ke-

zekbe kerül.
A cél az, hogy az

e-hulladék minél
nagyobb mértékben

hasznosuljon, illetve a benne található, kör-
nyezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között ke-
rüljenek ki környezetünkből.

A gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések a teljesség igénye nélkül:

„minden, ami valaha árammal, elemmel,
akkumulátorral működött”

A ROLFIM Kft. továbbá lehetőséget biztosít,
hogy egész évben a 2310 Szigetszentmik-
lós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti
telephelyén használt, illetve hulladékká vált
elektromos és elektronikai berendezéseket
térítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13 óra
között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-
0234-es telefonszámon lehet!

Együttműködésüket előre is köszönjük,
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Jómagam az általános iskola csapatával
vágtam neki a Nyúldombnak és környékének
néhány tanárnővel, akik jó szívvel rááldozták
szabadnapjuk egy részét a jó ügyre, és másfél
tucat szülővel, akik gyermekeiket kísérték.
Közel 80 fős sáskahadunk bő egy óra alatt
újabb dombokat emelt a Nyúldomb mellé, ez-
úttal fekete szemeteszsákokból. Senki szá-
mára nem újdonság, hogy egyesek a háztar-
tási hulladékuktól a sittig mindent Varsány
elhagyatottabb részeire visznek, de az megle-
petésként ért minket, hogy a temetővel hatá-
ros térrészen mennyi sírkő, koszorú és egyéb,
temetkezéssel kapcsolatos hulladék nyert
végső nyugvóhelyet.

Mikor elvégeztük, ami itt elvégezhető volt,
a Városgazdálkodási Kft. jóvoltából megteáz-
tunk és bezsíroskenyereztünk a játszótéren,
majd tovább vonultunk a Méhes kavicsbánya
felé vezető úton. Na, itt nem végeztünk – ma-
radt ott szemét a jövő generációinak is.

És ahogy a címbéli kérdés szól: Kit nevel a
szemétgyűjtés? A résztvevő gyerekeket min-

denképpen; ők, ahogy beszélgettem velük,
megtanulták, hogy mit jelent a környezetvéde-
lem, talán nem is itt és most, hanem a szüleik-
től, tanáraiktól. Imádtam a lelkesedésüket, a ka-
landvágyukat és a tudatosságukat.

Azokat viszont
nem neveli a sze-
métgyűjtés, akik
ezt a munkát biz-
tosították nekünk.
Ők feltételezhe-
tően nem voltak
itt, és a gyerme-
keik sem. Ők a ma-
gyar karakter azon
típusát képviselik,
akik az apró sza-
bályszegésekkel
bizonyítják függet-
lenségüket, mint a gyorshajtás, a munkaidő le-
faragása és a szemét „ügyes” elhelyezése.

És vajon mi lehet a megoldás? A büntetés?
Kamerák kihelyezése? Hetente Facebook-

posztok, melyeken ott a szemét az erdőszélen,
és amelyek alá oda tudjuk kommentelni, hogy
mekkora szemétség? Netán a település szélére
kihelyezett konténer, amibe az arra rászorulók
vihetik a hulladékukat? Esetleg ingyen kuka?

Nem tudom a választ. Lényeges a tudat-
formálás, de az nem rövid távon hat, no és egy
szegény családnak hiába formálod a tudatát,
akkor is inkább arra költi a kevés pénzét, amit
nem tud másként „megoldani”. A városi gon-
doskodás is kétélű eszköz, hiszen egyrészt ha-
talmas költség – például egy egyszeri képcsö-
ves elektromos eszköz-gyűjtés dunavarsányi
szinten több millió forintos tétel lenne –, ami-
nek lehet, hogy van jobb, fontosabb helye is a
városi kasszában, másrészt nehéz csak a rá-
szorulók részére biztosítani azt.

A megoldás megszületéséig pedig gyer-
mekeink, a „Várnai Györgyök” – a helyi önkén-
tes szemétgyűjtés megszervezője – és a kör-
nyezettudatos helybéliek összegyűlnek
néhányszor egy évben, és nevelik kicsit magukat.

Veresegyházi Béla

kit NEvEl a szEmétgyűjtés?

Dunavarsány önkormányzata október 16-ára, egy először felhős,
majd napos szombat délelőttre közösségi hulladékgyűjtést
szervezett. Felnőttek is eljöttek jó ötvenen, de a gyerekek lét-

számát és lelkesedését nem tudták felülmúlni!
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Dunamenti énekhangok” – ez volt a mot-
tója annak a kórusfesztiválnak, amelyet
a Kantátika Férfikar szervezett október

16-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban,
a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.
Eredetileg négy kórus volt hivatalos, de végül
legnagyobb sajnálatunkra a halásztelki Bel
Canto Vegyeskar egészségügyi okokból kény-
telen volt lemondani a részvételt. Így a két
varsányi énekkar (Mollissima Női Kar és Kan-
tátika Férfikar) mellett a százhalombattai Can-
ticum Novum Vegyeskar csillogtathatta meg
tudását a nagyérdemű publikum előtt.

A Canticum Novum énekesei – alig 2 hét-
tel Könözsi László miséjének (Deo gratias)
százhalombattai bemutatója után – most szé-

les repertoárjukból merítettek hat számot,
amelyet Csehák Izolda karnagy dirigálásával
nagy sikerrel adtak elő. Ők a nemzetközi kó-
rusirodalomból olasz és francia műveket is in-
terpretáltak, színesítve az est műsorát. 

A Mollissima énekes hölgyei – alig egy hó-
nappal a 20 éves jubileumi koncertjük után –
Takács Edit karnagy vezetésével Karai József-
művek mellett a már jól ismert Lerch István-
darab, a Gyertyák előadásával csillogtatták
meg képességeiket. Ki kell emelni fiatal éne-
kesük, Pittnauer Hajna nevét, aki a szeptemberi
hangverseny után megint több szólószám elé-
neklésével adott bizonyságot énektudásáról.

Az énekhangok közötti intermezzót Gál
Katalin képviselte, aki a Liszt Ferenc Zeneaka-

démián a művészdiploma megszerzése előtt
áll. Műsorán egy bravúros Bach partita-tétel
szerepelt, amelyet a közönség vastapssal ho-
norált. 

A házigazda szerepét is felvállaló Kantá-
tika élén utoljára üdvözölhettük Gémesi Bog-
lárkát, aki hat igen sikeres év után búcsúzott a
kórustól és a dunavarsányi közönségtől egya-
ránt. A döntően magyar kórusművek (Bartók
Béla, Bárdos Lajos és Farkas Ferenc) megszó-
laltatását követően egy gyönyörű Mendels-
sohn-alkotás volt a kórus és karvezető utolsó
közös produkciója, amely után a közönség
szűnni nem akaró tapsa nem csak az előadás-
nak, hanem Boglárkának külön is szólt. 

A felejthetetlen kórusfesztivál zárószámai
közös produkciók voltak: a Kantátika előbb a
Mollissimával énekelt (Halmos: Minden földek
Istent dicsérjétek), majd a Canticum Novum-
mal egy bravúros Bárdos-mű (Dana dana) je-
lentette az est méltó megkoronázását.

Köszönjük szépen a résztvevő kórusoknak
és a rendezvénynek helyt adó művelődési ház-
nak (különösen Boros Nikolett műsorvezető-
nek), hogy egyrészt nagyszerű élménnyel
ajándékoztak meg minden kedves nézőt, más-
részt, hogy a közös muzsika a közel 2 éves ki-
hagyás után a kórusoknak is felemelő érzést
hozhatott. 

Papp Tibor
Kantátika Férfikar

Október 9-én a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont
a népzenei találkozónak, amelyen több generáció képviselői is
megcsillogtatták tudásukat. A színházterem zsúfolásig megtelt

a programra, melyet a Pest Megye Népművészetéért Díjjal kitüntetett
Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes szervezett.

kÓRusFEsztivÁl duNavaRsÁNyBaN
Egy nagysikerű koncert a Petőfi Művelődési Házban

talÁlkOzÓ a NépzENE jEgyéBEN

„
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ERdély miNdöRökké!

AMagányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány, valamint a Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtár a nyugdíjas

klubok vezetőinek közreműködésével az idén
is megszervezte az idősek világnapja alkalmá-
ból a már hagyományos jótékonysági rendez-
vényét.

A szórakoztató program az Árpád Feje-
delem Általános iskola 4. osztályos tanulóinak
színvonalas műsorával kezdődött, majd a

Willpower TSE két-két fergeteges táncproduk-
ciójával folytatódott. Ezután egy verset köve-
tően a Jászai Mari-díjas színművész, Straub
Dezső kitűnő műsorral szórakoztatta az időse-
ket, majd településenként sor került az élelmi-
szercsomagok kiosztására. Ezúton mondunk
köszönetet azoknak az élelmiszerboltoknak,
vállalkozóknak, valamint a Máltai Szeretet -
szolgálat délegyházi csoportjának, akik segí-
tettek bennünket ebben. Köszönetet mondunk

Szilveszter Lajos úrnak, a nem helyben lakó
nyugdíjasok autóbusszal történő szállításáért.

Értesítjük az érintetteket, hogy az Alapít-
ványunk által működtetett Álláskereső Klub
novemberi foglalkozására terveink szerint
30-án, kedden 14 órai kezdettel kerül sor a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

A Kuratórium nevében:
Dr. Gligor János

Október 9-én ünnepelte fennállásának
15. évfordulóját a Dunavarsányi Er-
délyiek Egyesülete a Soli Deo Gloria

Közösségi Házban. Munkájuk középpontjában

másfél évtizede a hagyományápolás és a
határon túlról elszármazott magyarok ösz-
szefogása áll. Isten éltesse őket még na-
gyon sokáig!

az idŐsEkEt 
köszöNtöttÜk



Dunavarsány Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-hez 2021 nyarán azzal

a reménnyel, hogy testvértelepülési látogatá-
sunk egybeforrhasson az október 6-ai gyász-
nappal. 

A pályázati támogatást elnyerve, 2021. ok-
tóber 6-án a dunavarsányi küldöttség megér-
kezett első állomásához, amely Beregszász
volt, itt szeretettel látott vendégül bennünket
a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház ve-
zetősége, hogy megmutassák színházukat. Ez
a társulat járt már Dunavarsányban; a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár által a Déryné
program keretein belül szervezett színházi
előadást mutatott be. A dunavarsányi és be-
regszászi programok megszervezését Portik-
Cseres Évának, a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár vezetőjének köszönjük.

Utunkat tovább folytatva megérkeztünk
Csetfalvára, ahol szállásaink elfoglalása után
18 órai kezdettel kárpátaljai barátainkkal
együtt emlékeztünk a mártírhalált halt 13 ma-
gyar honvéd főtisztre. A megható megemlé-
kezésen iskolás gyermekek és Portik-Cseres
Éva is szavalt, megkoszorúztuk továbbá gróf
Széchenyi István fából faragott emlékművét
is. Ezt követően az újonnan felújított Móricz
Zsigmond Kulturális Központban fogadott
minket az intézmény vezetője, Tóth Natália,
majd Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány pol-
gármestere mondta el köszöntőjét és az em-
lékezés szavait, illetve Tar Attila, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség csatfalvai alap-
szervezetének elnöke. A felújítás Magyaror-
szág Kormányának és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.-nek, illetve a Kárpát Ház Civil
Szervezet és Csetfalva közösségének közre-
működésével valósult meg. A gyermekek nép-
táncbemutatója után kötetlen beszélgetések,
megható, örömteli pillanatok részesei voltunk.

Másnap kirándultunk, megtekintettük a
Munkácsi várat, majd koszorút helyeztünk el
a Vereckei-hágó ikonikus helyszínén, ahol
honfoglaló eleink 896-ban elérték a Kárpát-

medencét. Ezt követően az úgynevezett
Árpád-vonal egy részét néztük meg, amely
összesen 400 km hosszú, s a II. világhábo-
rúban a Magyar Királyi Honvédség védelmi
rendszere volt. A történelem nehéz kövei
nem voltak könnyűek a számunkra. Esti va-
csoránkat kedves, vendégszerető családok
körében fogyasztottuk el, amelyet mindig

értékes beszélgetések követtek. Barátaink el-
mondták, hogy számukra az általunk bejárt
emlékhelyek, megkoszorúzott emlékművek
nemcsak a magyar történelem egy-egy kie-
melkedő eseménye előtti tiszteletük jelképei,
hanem egyúttal kapcsolódási pontok az egész
magyar nemzethez.

A búcsú napján délelőtt a helyi általános is-
kolát (az új neve Móricz Zsigmond Gimná-
zium) látogattuk meg, amelynek aulája
(padló- és oldalfal burkolás, festés, lámpates-
tek korszerűsítése,  álmennyezet kiépítése)
Dunavarsány támogatásából újult meg. Ezt
követően a Móricz Zsigmond Kulturális Köz-
pontba tértünk vissza, ahol Hnatik Anikó,
Csetfalva elöljáró asszonya szeretettel búcsú-
zott tőlünk, mi pedig átadtuk ajándékainkat a
közösségnek (projektort, vetítő vásznat, il-
letve a Dr. Bóna Zoltán és családja által fel-
ajánlott könyveket).

Szívünkben jóérzéssel, a nemzeti összetar-
tozás jegyében eltöltött három napot tudhat-
tunk magunk mögött.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

közös EmlékEzés az aRadi
véRtaNúkRa csEtFalvÁN
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AMűvelődési, Oktatási és Sport Alapít-
vány szervezésében október 22-én
gróf Bethlen István miniszterelnöki

szolgálatára emlékeztünk, amely idén 100 éve
kezdődött, és a bethleni konszolidáció néven
vonult be hazánk történelmébe. Az emlékező
műsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanárai és diákjai készítették. Az Alapítvány
által kiírt pályázaton irodalmi kategóriában
Szabó Boglárka 1. helyezett, Fülöp Lili 2., dr.
Nagy Csilla 3. helyezett lett. A rajzot a minisz-
terelnökről Kovalcsik Sándor készítette.

Ezzel a címmel tartottak ün-
nepi műsort a dunavarsányi
Árpád Fejedelem Általános

Iskola 8. évfolyamos tanulói októ-
ber 23-án a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtárban. 
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére szervezett
programon Gergőné Varga Tünde
polgármester mondott beszédet,
majd az ünnepi előadást követően
csendes főhajtás mellett koszorúz-
tak a város elöljárói, az intézmé-
nyek és civil szervezetek képviselői
a Varsányi ’56-osok terén.

a Nagy gazdasÁgi 
hElyREÁllítÓRa EmlékEztÜNk

„Ez az OtthONuNk”
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Olyan kérdésekről beszélgettünk Dr. Kotora Noémi hatósági állatorvossal,
akinek körzetébe – ráckevei és szigetszentmiklósi járások – Dunavar-
sány is tartozik, és amelyek mindannyiunkat érintenek. Ezek közé so-

rolandó az élelmiszerbiztonság, valamint az állat- és járványvédelem. A riport,
mely alapján a cikk készült, meghallgatható november 9-én este 7 órakor a
Lakihegy Rádióban (FM 107).

Az élelmiszerbiztonság, amely egyébként
hatalmas téma, jelen esetben elintézhető egy
mondattal; a hatóság, melynek Dr. Kotora
Noémi a helyi képviselője, végzi minden egyes
élelmiszertermelő engedélyezését és folyama-
tos ellenőrzését, a legkisebb őstermelőtől a
legnagyobb, ipari méretekben működő üze-
mig, és szükség esetén intézkedik, hogy biz-
tonságos, káros anyagoktól mentes étel ke-
rüljön a boltok polcaira.

A járványvédelem már egy komplexebb
téma. A hatóság folyamatosan ellenőrzi az ál-
lattartókat, az állatállományokat, hogy azok
nem hordoznak-e különféle kórokozókat. Ve-
gyük ezeket sorra röviden.

Veszettség szerencsére – a felelősök jó
munkájának hála – régóta nincs Magyaror-
szágon. A háziállatok kötelező oltásban része-
sülnek, a vadállatokat, mint például a rókákat
folyamatosan immunizálják kitett, gyógysze-
res falatokkal – ezért sem szabad például a
kutyákat póráz nélkül sétáltatni, nehogy fel-
egyék az egyébként rájuk nézve veszélyt nem
jelentő csalikat. Az óvatosság azért nem fe-
lesleges, mert Romániában és Szerbiában ma
is gyakori a veszettség, sőt, előbbi országban
nemrég embernél is kimutatták. A déli határ-
kerítés egyébként a veszettség átjutását (is)
hatékonyan megakadályozza.

Akár a kezeletlen tejjel is terjedhetne, de
ma már tuberkulózis sincs hazánkban, nem
úgy, mint a különféle szalmonella-baktériu-
mok. A nagy gazdaságok általában már men-
tesek a hasmenéssel, hányással járó szalmo-
nellától, a kisebbekben, háztáji gazdaságokban
még előfordul. A szalmonella szerencsére
rosszul tűri a magas hőmérsékletet, ezért ha
hőkezeljük a tejet és nem hörpölünk nyers to-
jást, biztonságban tudhatjuk magunkat. A köz -
étkeztetést is sűrűn ellenőrzik, mert egy fertő-
zött dolgozó egy nap alatt elterjesztheti a
szalmonellát az egész iskolában. Ilyen okból
nem szabad a konyhai maradékot sem oda-
adni élelmiszertermelő állatnak.

Említenünk kell még a különböző zoo-
nózisokat, azaz állatról emberre is terjedő
kórokat, amelyeknek mindenki által ismert
képviselői a bélférgek – miattuk érdemes
háromhavonta féregteleníteni kutyáinkat,
macskáinkat. Házikedvenceinktől – akiket hi-
vatalosan társállatoknak nevezünk, ilyen a
kutya, macska, a ló, és mostanság egyre több
„dísz” malac –, ha azok megfelelően vannak
tartva, gondozva, Dr. Kotora Noémi szerint
nem igazán kaphatunk el betegségeket, nem
veszélyesek az egészségünkre.

Állatainkkal kapcsolatban két törvényt
hadd idézzünk (nem pontosan). Az egyik fon-

tos dolog velük kapcsolatban, hogy indoko-
latlanul nem okozhatunk nekik fájdalmat, il-
letve a szükségleteiknek megfelelő körülmé-
nyeket kell biztosítanunk számukra, a másik
pedig az, hogy ha ezen követelményeknek
megfelelünk, akkor egy 2012-es kormányren-
delet értelmében bárhol, akár a város szívé-
ben álló házunk udvarán is tarthatunk haszon -
állatokat. A szag- és zajhatás – trágyabűz,
kakaskukorékolás – ügyében a hatóság nem
tud eljárni, ők csak abban az esetben léphet-
nek fel a tulajdonossal szemben, ha az állat
kárt okoz vagy hiányt szenved. Az előbbi
problémák esetén magánúton indíthatunk –
természetesen kétes kimenetelű – birtokvé-
delmi pert.

Végül egy állatvédelmi szempontból jó,
anyagi szempontból viszont rossz hírt említett
Dr. Kotora Noémi: két év múlva megszüntetik
az Európai Unióban a ketreces baromfitartást,
ami a tyúkok életében valószínűleg minőségi
javulást eredményez, de a csirkehús- és tojás -
árak biztosan meredeken emelkedni fognak.

az ÁllattaRtÁs ÁRNyékOs Oldala

FéNy
Nem szeretjük a sötétet, nem szeretünk sö-
tétben lenni. Ha sötét van, villanyt kapcso-
lunk. Ez természetes dolog, és jó, hogy van
rá lehetőségünk. Már nem gyertyával kell vi-
lágítanunk, mint régen, hanem áram van a
házainkban és kapcsolhatunk villanyt. Szeret-
jük a fényeket.

Kisebbik lányunk pár évvel ezelőtt több-
ször is kérte, hogy menjünk be este Buda-
pestre és nézzük meg a fényeket. Olyan szé-
pen ki vannak világítva az épületek, hidak.
Nem beszélve advent környékéről, mikor
minden fényárban úszik. Dunavarsány is, Bu-
dapest is, és nemcsak a középületek, hanem
a családi házak is fénybe borulnak.

Mindig úgy érzem, hogy évről-évre ha-
marabb kezdődik a házaknál az ünnepi kivi-
lágítás és tovább is tart. Szeretjük a fényt,
mert nyáron melegséggel, vidámsággal,
télen pedig – látva az adventi fényeket –
szeretettel, békességgel, karácsonyi meleg-
séggel tölt el.

Nyáron meg szoktam csodálni a naprafor-
gókat, olyan szemet gyönyörködtető elmenni
egy napraforgó mező mellett. Az a sok sárga
szép virág és mind egyfelé néz. A fény felé.

Nem egymást nézik, hanem csak a fényt
nézik és forognak. Amerre a fény megy, arra
forognak ők is.

Jézus a fény, a világosság – ezt mondja
a Biblia. Sötét, gonosz világunkban Ő a sze-
retet, a békesség, a melegség, a vidámság, a
megváltás. Nézzünk mindig Őrá, forogjunk

mindig arra, amerre Ő van. Ne egymásra néz-
zünk, ne egymást méregessük, hanem Ő le-
gyen a példa az életünkben, és akkor világos-
ságban fogunk járni. Tele lesz az életünk
szeretettel, békességgel, megbocsátással.

Gyújtsunk fényt mi is advent környékén,
hívjuk be az életünkbe Jézust, hogy változ-
tassa meg a szívünket. Legyen bennünk sze-
retet a gyűlölködés helyett, megbocsátás a
harag helyett. Találjunk rá a fényforrásra, Jé-
zusra és világítsunk az emberek között,
ahogy az Ige is mondja.

„Ti vagytok a világ világossága. A ti vilá-
gosságotok úgy világítson az embereknek,
hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei
Atyátokat!” Mt.5:14,16

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
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ASzentendrei Skanzen a most készülő
új, Erdély tájegységi kiállításához
gyűjtést kezdeményezett, amelynek

keretében székelykapukhoz fűződő fotókat
és személyes történeteket 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 Naplóban egy
kis sorozatot indítottunk, melynek most
utolsó fejezetéhez értünk. 

Cikksorozatunk végén a Nagy házaspár,
Ferenc és Katalin portáját díszítő székelykaput
mutatjuk be az olvasóknak. A gyönyörű, fes-
tett, faragott porta tulajdonosa, Nagy Ferenc
ősei előtti tisztelgésként maga készítette el a
kaput 2019 júniusától 2021 márciusáig, indít-
tatásáról a következőket mondta el:

„Erdély iránti vonzódásom régóta ben-
nem él. Mivel én már nem Erdélyben szület-
tem, de szüleimtől, különösen Édesanyámtól
nagyon sokat hallottam az otthonmaradot-
takról, a csodás hegyekről, tájakról, felkel-

tette érdeklődésemet. Szüleim Gyergyóreme-
téről és Gyergyóditróból származnak. Identi-
tásomat, hovatartozásomat, őseim iránti tisz-
teletemet szerettem volna megjeleníteni,
megvalósítani.

A kapu építésének gondolata akkor ve-
tődött fel bennem, amikor városunkban a
megnövekedett autósforgalom, parkolási ne-
hézségek szükségessé tették a biztonságos
parkolást. Régi vágyam teljesült, tervem már
a fejemben érlelődött. Már gyerekkoromban
szerettem az iskolai technikaórákon fából ké-
szült faragásokat készíteni. Anyai nagytatám
ácsmester volt, talán tőle örököltem a fa iránti
vonzódásomat. Otthonomban igyekeztem a
fát, mint természetes anyagot felhasználni,
beépíteni.

A székelykapu elhelyezésével kialakult
egy ún. Csíki-köz, mely magában foglalja a
főhomlokzati székelykaput, jobb oldalán a
kerítés takarására kialakított felületet, bal ol-
dalán a számomra igen kedves galambdúcot
és a díszes postaládát utcai névtáblával. A
kapu két részből áll, a nagykapuból és a mel-

lette lévő kiskapuból. Működésük elektro-
mos. 

A Csíki-köz elnevezéssel tisztelgek az
őseim szülőhelye, Csík vármegye előtt.

A tervet, a motívumokat Kós Károly: Er-
dély népi építészete c. könyvéből merítettem:
tulipán, Nap, Hold, galamb, kettőskereszt.
Nagyon sok hasznos ötlethez és technikai
megoldáshoz jutottam belőle.

A motívumok kiválasztásánál a legismer-
tebb ősi virágmotívumok közül a tulipán
megjelenítése volt számomra a legkedve-
sebb. Az egész felületet ez a motívum al-
kotja. A kapu jobb oldalán jeleztem a székely-
ség Nap és Hold jelképét. A főkapu bal
oldalán kereszt jelzi kereszténységünket. 

Ezen az oldalon – nem kapcsolódva a ka-
puhoz, de hozzátartozik – az utcai kerítés
tartóoszlopára van felépítve a galambdúc.
Oldalán lejjebb egy postaládát és utcanév
táblát helyeztem el. A galambdúc motívuma-
iban szemben egy galamb, két oldalán tuli-
pános virágok, hátoldalán egy kettőskereszt
látható.” 

Veres Enikő, elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Értéktár Bizottság

székElykapuk a NagyvilÁgBaN,
duNavaRsÁNyBaN



Varsányi múltidéző

löWENROsEN kÁROly EmlékEzEtE

Korabeli rajz a Löwenrosen Károly által szervezett, 
1896. november 1-jén lejátszott első focimeccsről

A BTC csapata 1897-ben, melynek megalakulásában állítólag 
,,Csárli bácsi" is szerepet vállalt

Löwenrosen Károly 1940 és 1942 közötti dunavarsányi
lakhelye, a Kolozsvári u. 15. számú Kancsár-ház

Löwenrosen-Lányi Károly
(1871-1952) 
nyugdíjas korában

Löwenrosen Károly,
,,Csárli bácsi" 
az 1900-as évek elején

Ilyen volt a korabeli
fűzős focilabda és a
stoplis bakancs

A zt talán sokan tudják, hogy emlékezők szerint az első foci-
labdák egyikét Löwenrosen Károly hozathatta Magyaror-
szágra, azt viszont jóval kevesebben, hogy a Dunakisvarsányi

Testnevelési Egylet (DTE) 1926-os megalapításának ötlete is tőle
származik. (Vannak persze más emlékezések mind az elsőséget,
mind az 1926-os megalakulást illetően.)

Löwenrosen Károly 1871-ben Jakab néven látta meg a napvilágot
Budapesten. Tanulmányai végeztével mintaasztalosként dolgozott
Ausztriában, Németországban, Amerikában és Angliában. Itt szerette
meg a labdarúgást – állítólag a Tottenham Hotspur csapatában is ját-
szott –, és itt kezdte használni a Charlye keresztnevet. A német-angol-
magyar keveréknyelven beszélő fiatalember a millenniumi kiállítás hí-
rére tért haza 1895-ben, s ő építhette fel a japán pavilont. Aztán a
MÁV Északi Főműhelyében kapott állást, tagja lett munkahelye Törek-
vés nevű dalárdájának.

Kórusbeli barátaiból alakított csapatok között szervezte meg az
Angliából hozatott focilabdával az első ismert magyarországi labda-
rúgó mérkőzést 1896. november 1-jén a Pékerdőben. A mérkőzés 20
perc és három bokatörés után félbeszakadt. „3-0 lett a Rókus Kórház
javára”, ahogy a korabeli lapok írták, a szervező játékosnak pedig el

kellett menekülnie a lányok, asszonyok haragja elől. Ők aztán jobb híján
a labda ,,kivégzésével" is megelégedtek pótcselekvésként... Később az
indulatok elcsitultak, Löwenrosen hathatós közreműködésével pedig
megalakult a Törekvés SE, a BTC és más budapesti focicsapatok is.

„Csárli bácsi” az Északi Főműhelyben dolgozó dunavarsányi kollégái,
barátai révén került a falunkba. Ő javasolta állítólag 1926-ban, hogy ala-
kuljon nálunk is futballegyesület. (Nádasdi Sándor és mások szerint ez
1928-ban történt, hivatalos adatunk pedig csak 1930-ból van a DTE meg-
alakulásáról.) Faragó Károly, a Barangolás Dunavarsány múltjában és je-
lenében c. könyv szerzője azt írja, hogy Löwenrosen két focilabdát és
egy garnitúra mezt is hozott a varsányi csapatnak kölcsönbe a Törekvés
csapatától, melyeket aztán később végleg nekünk is adtak. Az pedig
teljességgel bizonyos, hogy a kiváló fociszervező 1938-ban egy kis házat
vásárolt az Eötvös utca végén, ami az 1940-es belvíz miatt tönkrement,
összeomlott. Ekkor a Kolozsvári u. 15. sz. Kancsár-házba költözött al-
bérletbe. 1942-ben ment vissza Budapestre. A későbbiekben is részt vett
– már Lányi Károly néven – az MLSZ munkatársaként és örökös tagja-
ként a szervező és játékvezetői munkában. 1952. május 5-én bekövet-
kezett haláláról mégis csak öt nap elteltével adtak hírt az újságban...

Kohán József
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Alternatív egészségnap Dunavarsányban
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

2021. 11. 26. (péntek) 15 órától
A résztvevők megismerkedhetnek az egészségmegőrzés 
alternatív lehetőségeivel, és igénybe vehetik a mesterek
kezeléseit.

15:00 Rapid masszázs
Előadó: Nagy Sándor, a Rapid Massage Service 

vezetője

15:30-tól Rapid masszázs „rendelés” 
folyamatosan

15:30 Dietetika a mindennapokban
Kis-Duna Menti Praxisközösség 
lőadó: Kanizsáné Vaskó Nikolett

16:00 Az öngyógyítás 
felébresztésének 
lehetősége 
frekvenciákkal

Előadó: Venczel Éva 
természetgyógyász 

16:30 Szép ezüstkor, 
„Maradj fiatal”
Előadó: Párdi Zsófia

17:00 A vegetáriánus életmód első kézből
Előadó: Herendi Péter talp- és svédmasszőr,
gyakorló vega

17:30 Dzsideridoo meditáció
Előadó: Homolai Sándor 

hangterapeuta

Vendéglátás: vega falatok és receptek

Érdeklődés: Herendi Péter 
herendi.peter54@gmail.com
+36/20 938-2774
https://www.facebook.com/events/198855099030124/

A Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület Everness-Senior Egyesület

Őszi nyilvános programjai

Jelentkezés: Száger Gyuláné Rozika: +36/20 487-2434
Herendi Péter: +36/20 938-2774, herendi.peter54@gmail.com

Majki remeteség meg-
tekintése, 
székesfehérvári 
városnézés

2021. november 13.
(szombat)

Részvételi költség (busz, be-
lépő, idegenvezetés, ebéd) 
tagok részére 3900 Ft,
vendégeknek 5900 Ft.

2021. november 26.
(péntek) 15 órától

Alternatív egészségnap
Dunavarsányban

Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár
2336 Dunavarsány, 
Petőfi tér 1.

Gyermekvasút 
kirándulás 
2021. november 27.
(szombat)

(Utazás: autóbusszal, fogas-
kerekűvel, gyermekvasúttal).
Részvételi költség (busz,
jegy) 
tagok részére: 1500 Ft,
vendégeknek felnőtt:
3000 Ft, 
6-14 éves gyermek:
1900 Ft.

Adventi kirándulás
Győrbe

2021. december 11.
(szombat)

Városnézés idegenveze-
tővel, ebéd, szabad
program

Részvételi költség (busz,
városnézés, ebéd) tagok
részére 4400 Ft, vendé-
geknek 6400 Ft.



+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

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

„védőnői” állás betöltésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.
Az állás az elbírálást követően, 

2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás a dunavarsany.hu/palyazatok 
oldalon tekinthető meg.



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2021. november 15

ÉLETMÓD-MOZGÁS-EGÉSZSÉG ELŐADÁS

IDŐPONT:   2021 november 13. (szombat) | 10:00–14:00

ÁR:    9 000 Ft/ fő  |  Az ár tartalmazza az előadásokat, ebédet, parkolási  
  lehetőséget, panzió park (gyerek játszótér) használatát.

HELYSZÍN: Komo-Sky Panzió és Élménycentrum | 2336 Dunavarsány, Lovastanya 2.

REGISZTRÁCIÓ:  +36 20/435 6638 vagy az info@sorsimasszazs.hu email címen

TÉMA:   Milyen lehetőségeink vannak a mozgáson-, a  táplálkozáson és egyéb terápiákon  
   keresztül, hogy visszaállíthassuk a testünk egészségesebb működését. 

ELŐADÓ VENDÉG 
ELŐADÓ

Sallai Orsolya 
masszőrterapeuta, 
rehabilitációs tréner

Dr Futó Gábor 
hőterápiás 
szakember
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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


