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Dunavarsány Önkormányzatának lapja

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván  
Dunavarsány Város Önkormányzata!

A TARTALOMBÓL: 

•  Jól halad a bölcsőde építése 

•  Beszámoló a Virágos Varsány 

pályázatról 

•  Szépségkirálynő a  

szomszédban 

•  Egy nótaköltő emlékére 

•  Búcsúzom, de nem örökre 

•  Mire hívnak advent  

gyertyái?
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
November 16-ai ülés

A képviselő-testület elfogadta Dunavar-
sány Város Önkormányzatának I-IX. 
havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

A testület elfogadta Dunavarsány Város 
Önkormányzatának a 2022-2027. évekre vo-
natkozó Közművelődési koncepcióját. 

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sány Város Önkormányzat Weöres Sándor 
Óvoda 2021-2022. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét. 

A testület Dunavarsány Város Önkor-
mányzat Weöres Sándor Óvoda státuszlét-
számát 2022. január 1. napjától 1 fő, teljes 
munkaidős (8 órás) közalkalmazotti (admi-
nisztratív) létszámmal megemelte, tekintettel 
a folyamatos törvényi változások okozta 
többletfeladatokra, illetve a megemelkedett 
gyermeklétszámra. Felhatalmazta az intéz-

ményvezetőt, hogy a testületi döntés alapján 
a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfe-
lelően hozza meg a státuszlétszám növelésé-
vel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket, 
és a 2022. évi költségvetését ennek megfele-
lően készítse elő.  

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztár-
sulás Társulási Megállapodása 2. számú mó-
dosítását, valamit a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, 
illetve elfogadta a Dunavarsány és Térsége 
Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Ok-
irat 1. számú módosítását, valamint a módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratát. 

A testület elbírálta a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójára beérkezett 9 db „A” tí-
pusú pályázatot, és a pályázók részére 3.000 
és 8.000 Ft közötti összegben ösztöndíj-támo-
gatást ítélt meg a 2021/2022. tanév második 
és a 2022/2023. tanév első félévére. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
2022. évi költségvetésében zárt kutyafuttató 
létrehozásával nem tervez. 

 
Rendelet:  
A testület megalkotta az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendeletét.  

 
A testületi határozatok és a rendelet 

pontos szövege elolvasható a www.du-
navarsany.hu oldalon.

DPMV ZRt.

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190.

MARTON 
SZAKÉRTŐ IRODA KFT.

ISO  9001 
ISO 14001 
ISO 50001 

MSZ 28001 

TÁJÉKOZTATÁS 
CSATORNA RÁKÖTÉSI MORATÓRIUMRÓL 

A dunavarsányi szennyvíztisztító telep tisz-
títási kapacitása elérte a vízjogi engedélyben sze-
replő maximális kapacitását. A közelmúltban le-
zárt telepfejlesztés célja, a telep tisztítási hatásfok 
növelése és a tisztított szennyvíz minőségének ja-
vítása volt, mely során az aktuális népességi és 
szennyvízkibocsátási adatok kerültek figyelem-
bevételre.  Az utóbbi évek agglomerációban tör-
tént lakossági növekedése és a megváltozott 
építkezési szokások (telek megosztások, több-
lakásos társasházak) eredményeként, a tervezés 
során kalkulált hidraulikus kapacitás az új 
szennyvíztisztító telep megépülését és átadását 
követően elfogyott. Annak érdekében, hogy a 
fent leírt probléma a jövőben a települések fej-
lődése szempontjából ne legyen akadályozó té-
nyező; a telep kapacitását bővíteni szükséges. A 
kapacitásvizsgálati tanulmány elkészült és jelenleg 
is hatósági engedélyeztetés illetve annak kivitele-
zése előkészítés alatt áll.  

Az idő alatt, amíg a hatósági engedélyeztetés 
tart, valamint a szükséges fejlesztési intézkedések 
megvalósulása folyamatban van, további csatorna 
rákötési nyilatkozatokat (igénybejelentéseket, 
közmű-állásfoglalásokat) KORLÁTOZOT-
TAN áll módunkban kiadni. 

A csatorna rákötések engedélyezése és nyi-
latkozatok kiadása az alábbi feltételek figyelem-
bevételével történik: 
• Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési 

igényét, akik az igénybe jelentésüket il-
letve a fejlesztéssel érintett területen a ka-
pacitáslekötésüket 2020. november 15-ig 
jelezték és érvényes (2 éven belüli) befo-
gadói nyilatkozattal/ közműelláthatósági 
nyilatkozattal/ igénybejelentővel rendel-
keznek. 

• Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési 
igénybejelentő kérelmét, akiknek ingat-
lanán már megvalósult beruházás/fej-
lesztés keretein belül korábban engedé-
lyezett szennyvíz-bekötővezeték 
(beállás) kiépítésre került (kiviteli/ 
megvalósulási terveken szerepel), to-
vábbá az Önkormányzat/ Településüze-
meltetés/ Társulat felé a szükséges hoz-
zájárulásokat rendezték. Ilyen például: 
RSD projektben érintett ingatlanok, Du-
navarsányban Epres utca és térsége, 
Taksonyban Farkas lakópark stb. 

• Akik érvényes településfejlesztési szerző-
déssel rendelkeznek és a szükséges kapa-

citásokat korábban már lekötötték, vala-
mint a beruházás megvalósítási folyamat-
ban van. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden eset-
ben figyelembe kell venni: 
1. Az adott település Helyi Építési Szabály-

zatában foglalt beépítést. 
2. A csatornahálózat kiépítésekor rendelke-

zésre álló maximális kapacitást, különös 
tekintettel vá kuumos rendszer esetén. 

3. A terület műszaki alkalmasságát. 
Az igénybejelentések minden esetben egye-
dileg kerülnek elbírálásra!   
A csatorna rákötési moratórium az alábbi 
településeket érinti: 
ÁPORKA, DÉLEGYHÁZA, DUNAVAR-
SÁNY, MAJOSHÁZA, SZIGETSZENT-
MÁRTON, TAKSONY 
2020. november 15-től csak a fentiekben leírtak 
alapján áll módunkban nyilatkozatokat kiadni. 
A szükséges eljárások folyamatban vannak, a ki-
vitelezések csak ezután kezdhetők meg. 
A moratórium előreláthatóan 2022. június 1-ig 
érvényben marad. 

Horváth Attila 
vezérigazgató 
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

C sodálkozva néztem ma (november kö-
zepe) a villanyoszlopokon dolgozó 
elektromos szakembereket, hogy me -

gint mi történt a közvilágítással. Közelebb érve 
tudatosult bennem, hogy a karácsonyi világító 
díszeket helyezik föl. Hiszen most szedték le! 
Ismét megállapítom, hogy nagyon gyorsan 
múlik az idő. Megint csak futottam mindig, 
harcolok az idővel, tologatom a határidőket 
egy rokoni találkozóhoz, idén sem használtam 
többször a napozó ágyat és a kerti bútorokat. 
Pedig megfogadtam, hogy lassítok! Már csak 
a magam és az ismerőseim környezetében 
történt tragédiákat látva és átélve. Gondolok 
itt arra a vírusra, ami egyszer csak jött és úgy 
néz ki, hogy itt is marad. Nem tudom követni, 
hogy hányadik hullámban támad ez a kórság, 
de most is sok fertőzött, beteg és elhunyt van 
mögötte. Kicsit talán nyugodtabbak vagyunk, 
mint az elején, mert védőoltást lehetett és 
lehet kérni ellene. Persze látjuk, hogy a meg-
fertőződést így sem kerülhetjük el, de talán a 
súlyos következményektől védve vagyunk. 
Nincs más lehetőségünk, hiszünk az egészség-
ügyi szakembereknek és imádkozunk. Nap, 
mint nap hallok újabb tragédiákról az oltatla-
nok körében. Kérem Önöket kedves dunavar-
sányiak, ne adjanak sanszot a Covid-19 vírus-
nak és mutációinak, oltassák be magukat 
mielőbb! Legyen mindenkinek mosolygós és 
boldog ünnepe. 

Az utolsó lapszámban az évet szoktam ér-
tékelni, de azt majd a jövő évi első számban 
teszem meg. Most még több olyan történésről 
szeretnék írni, ami a közelmúltban volt, vagy 
még az idén lesz. Elkészült a Tavasz és Szőlő 
utca útburkolatának felújítása, és még az idén 
a Halász Lajosné utcai forgalomcsillapító szi-
getek is megépülnek. Megfeszített tempóban 
dolgoznak a bölcsődén, hogy a téli időjárás ér-

kezése előtt még minél több kinti munka el-
készüljön. Szinte minden nap látványosabb az 
épület, már tető alatt van, behelyezésre kerül-
tek a nyílászárók, felrakták a szigetelést, meg-
építették a kerítést, és bent is ütemezés sze-
rint haladnak az építkezéssel. A heti 
kooperáción már a burkolatok kiválasztása 
történik, a berendezésről, a konyha felszere-
léséről, a zászlók és feliratok helyéről egyez-
tetünk. Rövidesen dönt majd a képviselő-tes-
tület a bölcsőde működési formájáról, mert 
mihamarabb az intézményben dolgozókat is 
meg kell pályáztatni. Ez még természetesen 
nem azt jelenti, hogy a szülők már jelezhetik 
az felvételi igényüket kisgyermekeik számára. 
Időben fognak értesítést kapni a felvétel kö-
rülményeiről az érintett családok. 

A novemberi testületi ülés után nagy vita 
alakult ki az egyik közösségi csoportban a ku-
tyafuttató kérdésével kapcsolatban. A kérelem 
először nekem érkezett, de úgy láttam jónak, 
hogy ebben a témában a teljes testület dönt-
sön. Azért csak a tisztánlátás kedvéért: mint 
minden új létesítés, pénzbe kerül. Sajnos olyan 
nincs, ami ingyen van. A nem kötelező felada-
tok (kutyafuttató nem az!) közül ki kell válasz-
tani azt, ami több embert, több korosztályt, 
több funkciót szolgál. A testület most nem 
kíván foglalkozni ezzel. Az a véleményem, 
hogy aki kutyát visz az ingatlanjába, előbb az 
ebnek megfelelő körülményeket otthon és a 
ház körül kell kialakítania a gazdinak. Ha az 
nincs meg, sajnos el kell gondolkodni az állat-
tartáson! A kutyafuttatót pedig egy szabad-
idő-fitness park létjogosultságával összeha-
sonlítani, enyhén fogalmazva is ostobaság! 
Pláne ha ezt azok teszik, akik még soha a kö-
zelében sem jártak! Az a park abban a város-
részben épült, ahol nincs semmilyen mozgási 
lehetősége az ott lakóknak. Jelenleg még 

nincs teljesen készen, hiányzik a grundfoci 
pálya, valamint egyéb játék és szabadidős esz-
közök. Semmit nem szedtünk fel róla, csak 
építeni fogjuk tovább, reménység szerint 
minél előbb! Én már csak tudom, hogy nagyon 
sokan használják és szeretik!  

Visszatérve az év végéhez és az ünnepek 
közeledtéhez, örömmel írom alá annak a több 
mint kilencszáz hetven éven felüli lakosnak az 
értesítését, amely a korábbi évekhez hason-
lóan a karácsonyi 5.500 forintos pénzbeli tá-
mogatásról szól. Tervezzük az adventi hétvé-
géket, a szokásos gyertyagyújtással, 
koncerttel, vásárokkal, városi karácsonyfa ál-
lítással. Bízom benne, hogy ha bizonyos jár-
ványügyi szigorítások lépnek is életbe, ezeket 
az eseményeket idén megtarthatjuk. Vigyáz-
zanak magukra, vigyázzunk egymásra, hogy 
egészségesen, boldogan ünnepelhessünk csa-
ládjaink körében. 

Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepe-
ket kívánok az idén 100 éve született költőnk, 
Pilinszky János soraival: 

„A karácsony a szeretet, és ádvent a vá-
rakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az 
első hóesésre vár - jól várakozik, s már vára-
kozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. 
Az, aki hazakészül, már készülődésében ott-
hon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé 
- szabad, és mentes a birtoklás minden gör-
csétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki 
pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja 
meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetle-
nebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvte-
len vonulását. Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes türelem, amely 
szépségében és jelentésében semmivel se ke-
vesebb annál, amire vár.”  

Gergőné Varga Tünde  
polgármester 

Szomorú értesítést kaptunk testvértelepülé-
sünkről, Gemmingenből. Díszpolgárunknak, 
Kleineisel Györgynek a felesége, Ingeburg 
Kleineisel október 27-én, hosszú, súlyos be-
tegség következtében, életének 83. életévé-
ben elhunyt.  

Inge sokszor járt Dunavarsányban, sokan is-
merték és szerették. Ha dunavarsányi kül-
döttség járt Gemmingenben, mindig nyitva 
állt előttük az ajtajuk.  

Dunavarsány soha el nem felejt, nyugodj bé-
kében Inge!
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JÓL HALAD A BÖLCSŐDE 
KIVITELEZÉSE

Teljes mértékben állami finanszírozásból valósult meg a Dunavarsányi Edzőtábor területén épült 
két objektum. A kézilabda méretű tornacsarnokban a kosárlabda, röplabda és kézilabda mellett 
a küzdősportok képviselői leltek új otthonra. 

A 25 m hosszú, 6 sávos úszómedence, valamint a hozzá tartozó kisebb tanmedence pedig a helyi 
lakosság számára is igénybe vehető, hétköznapokon reggel 8 és este 8 óra között a szabad kapaci-
tások figyelembevételével. A részletekről érdeklődni a Nemzeti Sportközpontok honlapján – 
https://mnsk.hu/dunavarsanyi-olimpiai-kozpont – található elérhetőségek bármelyikén lehet. 

Az ősz folyamán elkészült a tetőszerkezet és a héjalás, december elejére pedig már a homlok-
zati hőszigetelés is felkerült az épületre. A nyílászárók beszerelésével immár a téli munka-
végzésnek sincs akadálya beltérben.

USZODA ÉS TORNACSARNOK 
ÉPÜLT AZ OLIMPIAI KÖZPONTBAN
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Tavasszal hirdettük meg másodszor a 
Virágos Varsány pályázatot. A kiíró ismét 
a Helyi Értéktár Bizottság és a Kertbará-

tok Dunavarsányi Klubja volt. A pályázatot a 
Dunavarsányi Napló oldalain jelentettük meg. 

9 nevezés érkezett be hozzánk június 30-
ig. A képeket szeptember 30-ig kértük eljut-
tatni levelezési címünkre. Szemet és lelket 
gyönyörködtető fotókat kaptunk nevezőink-
től. A zsűri ezután összeült és bírált. 

A következő eredmény született:  
I. helyezés – Hidegföldi Ági 
II. helyezés – Hidegföldi Ágnes 
III. helyezés – Szabó Lajos 

Gáborné Agárdi Erzsébet  
III. helyezés – Decsiné Beke Katalin 
Különdíjat kapott Tóth István és  

Bernáth Ildikó kertje.  
A pályázaton indultak még:  
Vadkerti Andrásné, Bekéné Kéri Katalin, 
Maksa Imréné és Botos Istvánné. 
Itt, az újság oldalán is gratulálunk a díja-

zottaknak és a résztvevő pályázóknak.  
Az első helyezést elért Hidegföldi Ági kép-

viseli településünket a Virágos Pest Megye 
versenyen.  

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Soli 
Deo Gloria Közösségi Házban, október 27-én 
a versenyzők jelenlétében került sor. 

Felajánlásokat és támogatást a következő 
adományozóktól kaptunk: Helyi Értéktár Bi-
zottság, Kertbarát Klub, Dunavarsány Város 
Önkormányzata, Művelődési, Oktatási és Sport 
Alapítvány, SDG Közösségi Ház, Pest Megyei 
Civil Közösségi Szolgáltató Központ, Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő, Városgazdál-

kodási Kft., Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, 
Tilla Virág Virágüzlet, Városi Vasudvar. 

Minden induló versenyzőnek, szervező-
nek, rendezőnek, támogatónak köszönet és 
hála, hogy hozzájárultak rendezvényünk ered-
ményes lebonyolításához, jelenlétükkel emel-
ték fényét és színvonalát a II. Virágos Varsány 
versenynek.  

Helyi Értéktár Bizottság 
Kertbarátok Dunavarsányi Klubja 

BESZÁMOLÓ A VIRÁGOS VARSÁNY 
PÁLYÁZATRÓL
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A teljes riport meghallgatható december 14-én, este 7 órától a Lakihegy Rádióban (FM 107), illetve később 
a rádió honlapján, a Hangos archívumban.

M indig is tudtam, hogy a varsányi lányok gyönyörűek – jómagam is hoztam 
ide kettőt, drága nejemet és kislányomat – de most már pecsétes bizonyíték 
is van rá: nemrégiben Ambrus Nikolett, városunk lakója elnyerte az első 

udvarhölgy címét a Miss World Hungary versenyen. Vele beszélgettem szépségről, 
ambícióról, no és persze Dunavarsányról. (Riporter: Veresegyházi Béla)

Mi kell ahhoz, hogy 
az emberből szép-
ségkirálynő váljon? 
Néhány jó tanácsot 
biztosan tudnának 
hasznosítani a hely-
béli hölgyek. 
Hát, a genetikát 
nem lehet kikerülni, 
anyukám például 
nagyon szép, és apu 
is igazán fess. De az 
alapokkal gazdál-
kodni is kell, a tes-

tet, az arcot is lehet karbantartani, fontos, hogy foglalkozzunk 
magunkkal. 
 
Ön hogyan tartja karban a testét? 
Hat éves korom óta nagyon komolyan táncolok, a Táncművé-
szeti Egyetemen és egy magánjellegű táncművészeti iskolában 
végeztem, és szereztem táncművészeti diplomát. Kőkemény 
hétköznapok és edzőtáborok, fellépések követték egymást az 
életemben; ez bizony formálja az alakot, és túl azon, hogy iz-
mokat fejleszt, hajlékonyságot és mozgáskultúrát is kapsz tőle. 
Nagyon fontosnak tartom a rendszeres sportot, legalább any-
nyira, mint a kiegyensúlyozott étkezést. 
 
Nekem is feltűnt, hogy míg a 20-30 évvel ezelőtti szépségverse-
nyeken lágyabb vonalú hölgyek uralták a kifutót, addig ma a 
Miss World-ön mennyi kisportolt lány volt látható. 
Valóban, nekem tetszik az a tendencia, amit ma láthatunk, hogy 
a fittséget, a természetességet keresik és díjazzák. Azért ne gon-
doljuk azt, hogy testépítők versenyeznek a koronáért, de sok 
fitneszversenyzőt, táncost láthatott idén is a közönség. Ami 
egészséges, az szép is. 
 
Talán, mint járatlan férfi, tévedek, de azt gondolom, hogy a tes-
tet könnyebb formálni, mint az arcot, pedig ez utóbbi legalább 
olyan fontos egy hasonló versenyen, mint az előbbi. Így van? 
Vannak olyan nők, akik képesek teljesen új arcot rajzolni ma-
guknak, de az már inkább a képzőművészet körébe tartozik. Jó-
magam kevés sminket használok a hétköznapokban, inkább 
csak a szemeimet és az ajkaimat hangsúlyozom. Mindig is ér-
dekelt a bőrápolás, és tudom, hogy egy rutinszerűen felvitt ala-
pozóréteg bizony nem használ az arcbőrnek. Itt is inkább a ter-
mészetes adottságok kiemelése az ideális megoldás.

Rátérve a versenyre, miért, hogyan jelentkezett? 
Régi álmom volt a Miss World Hungary, ami idén beteljesült. 
Hatalmas élmény volt ott lenni, a járvány miatt sajnos lerövi-
dített előkészületeken, ahol profi hajszobrászok, kozmetikusok 
dolgoztak velünk, és a versenyen, ahol a fürdőruhás, estélyis 
tour-okon megmutathattuk magunkat. És minderre feltette a ko-
ronát az, hogy a sok gyönyörű lány között második helyezést 
tudtam elérni. 
 
Ez pedig minden bizonnyal sok kaput kinyit ön előtt. Kapott már 
állásajánlatot? 
Így, húsz évesen nyitva áll előttem a világ. Jelen pillanatban a 
TV2 Akadémia hallgatója vagyok, és nagy örömmel dolgoznék 
is a médiában. De továbbra is érdekel a szépség-, a bőrápolás, 
ez irányban is el tudom képzelni a jövőmet. Amit tanácsolni 
tudnék a hozzám hasonló korú, de akár a fiatalabb, akár az idő-
sebb lányoknak, hölgyeknek, hogy merjenek 
álmodni, és csinálják azt, amit igazán sze-
retnének! 
 
Zárszóként mondjon nekünk néhány 
szót Dunavarsányról. 
Körülbelül öt évvel ezelőtt költöz-
tünk ide anyukámékkal, mert egy 
csöndesebb, élhetőbb helyet keres-
tünk a fővárosnál, de mégis olyat, 
ahonnan gyorsan be lehet jutni 
Budapestre. Megtaláltuk, és 
csak annyit mondhatok, 
hogy imádjuk, imádom 
Dunavarsányt, magát a 
helyet, és az embereket 
is! 

SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ  
A SZOMSZÉDBAN



Varsányi múltidéző 
EGY NÓTAKÖLTŐ EMLÉKÉRE

id. Kohán József  
élete alkonyán

id. Kohán József  
(1918-2000) fjúkori képe

Gyémánt díszoklevél  
neves nótaszerzők aláírásával

A „Bakér-parti fűzfák”  
c. nótásfüzet 2000-ből

A „Napsugár” 
c. verses- 

füzet  
1948-ból

A „Hajnal”  
c. verses- 
füzet  
1946-ból

A „Megy a vonat...” c. nóta kottája levelezőlapon

A „Virágos dalcsokor” c. nótásfüzet 1945-ből

A „Horthy Miklós ha felül a lovára” c. csárdás kottája

A A beat-korszak kezdetéig, az 1960-as évekig a falusi közösségi 
lét meghatározó kulturális tevékenységi formája volt a nép-
dal és a magyar nóta zenei anyanyelvként való használata. 

Énekeltek az emberek jeles alkalmakkor és munka közben is. Szólt a 
dal bálokon, kocsmákban és nótaesteken. Kedvelték azt, aki sok nótát 
tudott, főleg, ha saját szerzeménnyel is előrukkolt. Ilyen nótaköltője 
volt a régi Dunavarsánynak édesapám, id. Kohán József. Róla szeretnék 
most megemlékezni. 

Csorba tanító úr lapjába, a Helyi Tülökbe már gyermekként több 
cikket és verset is írt. Önszorgalomból megtanult hegedülni. Kelmefestő 
lett, aztán vasúti szolgálatba lépett. A MÁV Szimfonikusok Zenekarának 
műszaki dolgozójaként ment nyugdíjba. A nótaköltészettel húszévesen 
kezdett komolyan foglalkozni. 1941-ben már a Szövegírók, Zeneszerzők 
és Zeneműkiadók Szövetkezetének tagja lett. Több mint száz nótaszö-
veget írt. Verseit a korszak olyan híres nótaszerzői zenésítették meg, 
mint Dr. Andocsy Béla, Baczó Á. László, Banyák Kálmán, Dr. Kárpát 
Zoltán, László Imre, Morvay Károly, Pyber Elek és Váradi István.  

Legtöbb nótájának társszerzője azonban Dr. Gallé Béla, a kiváló 
helybeli orvos és zongorista volt. Vele érte el 1942-ben legnagyobb el-
ismerését. Megy a vonat... című nótájukért gyémánt díszoklevelet kap-
tak az országos bírálóbizottságtól. Horthy Miklós, ha felül a lovára... 
című csárdásának bizonnyal az életét köszönhette, mert parancsnoka 
jutalomból leszereltette. A híradós századból, melyben szolgált, mind-
össze tizenheten tértek vissza a Don-kanyarból... A dalt még 1945 után 
is játszották a rádióban Őrmester úr, ha felül a lovára... – átiratban 
Cselényi József előadásában. Cselényin kívül Fazekas Mária, Horváth 
István, Klamár Sándor és László Imre neves rádióénekesek szerepeltek 
még Kohán-nótákkal rádióban és nótaesteken. Helyi rendezvényeken 
Búzás Pálné, Forgács József, Jenik Bella és Zoltán Nándor népszerűsí-
tették apám dalait. „Bölcsőnktől a nóta elkísér a sírig” – vallotta édes-
apám. Igaza lett. Megadatott neki, hogy halála évében megjelent még 
egy Rudinszki István szerzőtárssal közösen kiadott nótásfüzetben 38 
nótája, közöttük néhány teljesen új szerzemény is. 

 Kohán József
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Róbert

Vazul

Alajos,
Leila

Levente,
Irén

Pünkösd,
Cintia, Norbert

Antal,
Anett

Rafael

László

Tünde

Medárd

Jolán,
Vid

Paulina

Péter,
Pál

Kármen,
Anita

Félix

Jusztin

Zoltán

Pál

Klotild

Margit, 
Gréta

Laura,
Alida

Iván

Bulcsú

Barnabás

Arnold,
Levente

Vilmos

Pünkösd,
Fatime

Villő 

Gyárfás

János,
Pál
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Titusz,
Leóna

Ágota

Piroska

Pál

Genovéva,
Benjamin

Melánia

Antal,
Antónia

Timót

Marcella

Simon

Ernő

Sára,
Márió

Vanda,
Paula

Boldizsár

Veronika

Fábián,
Sebestyén

Angelika

Attila
Ramóna

Bodog

Ágnes

Károly,
Karola

Újév,
Fruzsina

Gyöngyvér

Lóránd,
Lóránt

Vince,
Artúr

Adél
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Marcel

Gusztáv

Zelma,
Rajmund

Martina,
Gerda
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Tímea,
Írma

Ármin,
Pálma

Paszkál

Eliza,
Eszter

Angéla,
Petronella

Zsimond

Gergely

Mózes,
Botond

Dezső

Janka,
Zsanett

Mónika,
Flórián

Ferenc

Alexandra,
Erik

Orbán

Györgyi

Pongrác

Ivó, 
Milán

Fülöp,
Evelin

Ivett,
Frida

Szervác,
Imola

Bernát, 
Felicia

Hella

Gizella

Bonifác

Konstantin

Emil,
Csanád

Munka ünn.
Fülöp, Jakab

Mihály

Zsófia,
Szonja

Júlia,
Rita

Magdolna
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Vince

Gyula

Emma

Ervin

Izidor

Leó,
Szaniszló

Húsvét,
Andrea, Ilma

Márk

Vilmos,
Biborka

Ida

Tivadar

Zita

Herman

Tibor

Konrád

Valéria

Hugó

Dénes

Nagypéntek,
Anasztázia, Tas

Csilla,
Noémi

Péter

Áron

Erhard

Csongor

Béla

Katalin,
Kitti

Buda,
Richárd

Zsolt

Húsvét,
Rudolf

György
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Albin

Zoltán

Nemzeti  ünn.,
Kristóf

Beáta,
Izolda

Auguszta

Tamás

Matild

Benedek

Gedeon,
Johanna

Lujza

Franciska,
Fanni

Henrietta

Emőke

Zalán

Kornélia

Ildikó

Gertrúd,
Patrik

Gábor,
Karina

Árpád

Kázmér

Szilárd

Sándor,
Ede

Irén,
Irisz

Adorján,
Adrián

Gergely

József,
Bánk

Emánuel

Leonóra,
Inez

Krisztián,
Ajtony

Klaudia

Hajnalka

Február
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Ignác

Aranka

Kolos,
Georgina

Gerzson

Tódor,
Rómeó

Bálint,
Valentin

Eleonóra

Elemér

Karolina,
Aida

Abigél,
Alex

Julianna,
Lilla

Alfréd

Balázs 

Elvira

Donát

Mátyás

Ráhel,
Csenge

Bertold,
Marietta

Bernadett

Géza

Ágota,
Ingrid

Lívia,
Lídia

Zsuzsanna

Edina

Dóra,
Dorottya

Ella,
Linda

Aladár,
Álmos

Ákos,
Bátor

Augusztus
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Lehel

Emőd

Ábrahám

Bence

Rózsa

Boglárka

László

Mária

Menyhért,
Mirjam

Beatrix,
Erna

Hermina

Lőrinc

Jácint

Bertalan

Erika,
Bella

Domokos,
Dominika

Zsuzsanna,
Tiborc

Ilona

Lajos,
Patrícia

Krisztina

Klára

Huba

Izsó

Berta,
Bettina

Ipoly

Szent István
nap ünnepe

Gáspár

Ibolya

Marcell

Sámuel,
Hajna

Ágoston

November
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Mindensz.entek,
Marianna

Zsombor

Albert,
Lipót

Cecília

Taksony

Rezső

Alíz

Olivér

Stefánia

Achilles

Tivadar

Ödön

Kelemen,
Klementína

András,
Andor

Győző

Réka

Hortenzia,
Gergő

Emma

Károly

Márton

Jenő

Katalin

Imre

Jónás,
Renátó

Erzsébet

Virág

Lénárd

Szilvia

Jolán

Virgil

Október
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Ferenc

Brigitta

Lukács

Blanka,
Bianka

Helga

Gedeon

Hedvig

Salamon

Farkas

Aurél

Miksa

Nándor

Dömötör

Brúnó,
Renáta

Kálmán,
Ede

Vendel

Szabina

Amália

Helén

Orsolya

Simon,
Szimonetta

Malvin

Koppány

Teréz

Előd

Nácisz

Petra

Dénes

Gál

Nemzeti ünn.
Gyöngyi

Alfonz
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Zakariás

Kornél

Friderika

Adalbert

Viktor,
Lőrinc

Mária

Vilhelmina

Jusztina

Regina

Szeréna,
Roxána

Máté,
Mirella

Vencel

Egyed,
Egon

Mária,
Adrienn

Enikő,
Melitta

Móric

Mihály

Rebeka,
Dorina

Ádám

Edit

Tekla

Jeromos

Hilda

Nikolett,
Hunor

Zsófia

Gellért,
Mercédesz

Rozália

Teodóra

Diána

Eufrozina,
Kende

Július
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Emese,
Sarolta

Izabella,
Dalma

Emília

Anna,
Anikó

Ulrik

Nóra,
Lili

Frigyes,
Kamill

Kristóf,
Jakab

Csaba

Jenő

Illés

Olga,
Liliána

Apollónia

Örs,
Stella

Dániel,
Daniella

Szabolcs

Tihamér,
Annamária

Ellák

Henrik,
Roland

Magdolna

Márta,
Flóra

Ottó

Lukrécia

Valter

Lenke

Judit,
Xénia

Kornél,
Soma

Amália

Endre,
Elek

Kinga,
Kincső 

Oszkár

December
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Vilma

Gabriella

Viola

Karácsony,
István

Borbála,
Barbara

Árpád

Auguszta

Karácsony,
Eugénia

Miklós

Luca,
Otília

Teofil

János

Ambrus

Szilárda

Tamás

Kamilla

Elza

Mária

Valér

Zénó,
Anikó

Tamás,
Tamara

Melinda,
Vivien

Natália

Etelka,
Aletta

Viktória

Dávid

Ferenc,
Olívia

Judit

Lázár,
Olimpia

Ádám,
Éva

Szilveszter

D u n a v a r s á n y
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Minden ember életében vannak sors-
döntő elhatározások, melyek válto-
zást hoznak és kihatnak életük rövi-

debb-hosszabb időszakára. Én is egy ilyen 
sorsdöntő elhatározásra szántam rá 
magam…  

Nem most, már régóta foglalkoztat a gon-
dolat. Minden érvemet beleraktam egy kép-
zeletbeli mérleg két serpenyőjébe, és az ered-
mény alapján egyértelmű döntésre jutottam, 
csak a mikor kérdés maradt nyitva. Az eldön-
tendő kérdés az volt, hogy szerető családom 
egyes tagjaival együtt élve, gondjaira bízva 
magamat töltsem el öreg napjaimat, esetleg 
betegen, vagy idősek otthonába menjek. A 
mérleg serpenyői az otthonba való beköltö-
zést hozták ki eredményül. 

Amikor ezt egyetlen fiamnak elmondtam, 
egy kicsit elgondolkodott és azt mondta, hogy 
Anyu, ahogy gondolod, ahogy neked a legjobb 
lesz. Ezzel a mondatával megadta nekem azt 
az óriási lehetőséget, hogy szabad akaratom-
ból dönthetek jövőbeli sorsomról, senki által 
nem befolyásolva. Szeretteimre így nem rakok 
sem lelki, sem fizikai, sem anyagi terhet. To-
vábbra is velem marad – mert ismerem Őket 
– szeretetük, törődésük, gondoskodásuk, se-
gítségük. 

Most láttam elérkezettnek az időt az el-
határozás valóra váltására. Október 4-én be-

költöztem a ráckevei Fidelio Idősek Ottho-
nába. Úgy érzem, hogy nemcsak a családom 
szeretetét, megbecsülését és barátságát vi-
szem magammal útravalóként az otthonba, 
hanem a dunavarsányi rokonok, barátok és is-
merősökét is. 

1995-ben telepedtünk le férjem, Csaba 
nagyszülői házába. A rokonságon kívül sok 
kedves jó barátra, ismerősre leltünk hamaro-
san, akikkel együtt vidám, aktív életet éltünk 
Dunavarsányban. Sok kemény munka, élmé-
nyekben gazdag kirándulások, vidám baráti 
összejövetelek – mind-mind olyan gazdag em-
lékanyaggal jutalmaztak meg, amelyekből 
még életem hátralévő részében töltekezni 
tudok lelkileg. 

A teljesség és sorrendiség igénye nélkül, 
hálás szívvel gondolok a Lányok-Asszonyok 
Klubjára, a Református Egyházközségre a Di-
akóniával együtt, a Habitatra, annak építkezé-
sére és lakóira, külföldi és belföldi segítőire, a 
sportpálya rendbehozatalának elkezdésében 
résztvevő Öregfiúkra és a mindenben segítő-
kész szurkolókra, a Kézimunka Szakkörben el-
töltött időre, a Helytörténeti Múzeum létreho-
zására, annak érdekes kiállításaira, a Városi 
Önkormányzattal való közös munkára, a Kert-
barátok munkájában való részvételemre, több 
szálon összekötött munkám miatt a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtárra. Sok szép em-

lékezetes élményt kaptam a Népdalkörtől, a 
Pro Musica Zenekartól, a Kantátika Férfikartól, 
a Molissima Női Kartól, a cserkészektől. 

A rokonokat, jó barátokat, kedves ismerő-
söket nem sorolom fel, mert azt mindenki 
maga tudja, hogy hova tartozott, vidámmá, 
boldoggá, tevékennyé, értelmessé tették var-
sányi életemet. 

Most, hogy végig gondoltam a Dunavar-
sányban töltött 26 évet, elmondhatom, ki-
sebb-nagyobb problémáktól eltekintve boldog 
volt ez az időszak, szerettem ott élni. Az ösz-
szegzésben leírtakat Nektek köszönhetem, 
akiket felsoroltam és azoknak is, akiket vélet-
lenül kihagytam. Mindig éreztem segítő, báto-
rító barátságotokat, amely nélkül nem így ala-
kul az életem. Hálás szívvel gondolok Rátok, 
és mindent köszönök! 

Ezen túl is néha-néha feltűnök Dunavar-
sány utcáin, mert időnként haza fogok láto-
gatni, tehát nem búcsúzom véglegesen. Ha 
Ráckeve felé jártok szárazon és vízen, gondol-
jatok rám. Ha netán kedvetek és időtök van, 
nagy szeretettel várlak Benneteket, mert meg 
is lehet látogatni. 

Végezetül azt kívánom, hogy Dunavarsány 
városa és lakói, maradjatok olyan nyíltszívű, a 
„gyütt-menteket” is befogadó, szeretni tudó 
emberek, mint most vagytok. 

Szabó Csabáné (Böbe, Erzsi, Pötyi)

BÚCSÚZOM, DE NEM ÖRÖKRE

Az advent szó azt jelenti, hogy eljöve-
tel, és annak az időszaka, mikor a 
Jézus Krisztussal való találkozással 

különösen is foglalkozhatunk, ünnepelhetjük, 
megélhetjük, várhatjuk azt. A négy hetet 
szimbolizáló gyertyák is ezt a fényességet és 
örömöt hirdetik, hogy a sötétség felett győz 
a világ világossága.  

Hálát adunk adventben, hogy a próféci-
ákban megígért Szabadító eljött közénk, 
Isten emberré lett, hogy megmentő szerete-
tével közel jöjjön hozzánk. Eljött, hogy meg-
keresse az elveszettet! A sötétben felragyo-
gott a világosság, a sok jajszó között Isten 
örömhírt hozott nekünk! Advent gyertyái arra 
hívnak, hogy mikor újra a pandémia komor-
ságával találkozunk, a megszürkült, fáradt, 
terhelt mindennapjainkat szemléljük, akkor 
tudjuk meglátni, hogy az Isten örömüzenet-
tel, reménységgel, bátorítással és az élet tel-
jességével keres minket.  

Ünneplünk adventben, mert az Úr Jézus 
nem csak a múlt nagy alakja, a történelem 

egyszer felragyogó csillaga, hanem éltető 
Nap számunkra. Ő minden nap eljön hoz-
zánk és keres bennünket, hogy élő kapcso-
latban legyünk vele, hogy az áldásaival, 
ajándékaival, az ő Lelkével meggazdagítson 
minket, hogy ne vesszünk el, hanem örök 
életünk legyen. A mi személyes sötétsé-
günkben akar felragyogni, hogy a világos-
ságban járjunk. Advent gyertyái arra hívnak, 
hogy először, vagy újra, de nyissuk ki az 
ajtót, amin kopogtat az Úr, hogy velünk le-
gyen minden napon. 

Készülünk adventben, ugyanis a múlt be-
teljesült ígéretén, a jelenben megélt kapcso-
laton túl a jövőben is lesz találkozásunk vele. 
Jézus Krisztus ugyanis eljön majd, mikor földi 
létünk utolsó homokszemei is leperegnek. 
Ekkor kiderül, hogy hogyan válaszoltunk az ő 
megkeresésére, naponkénti kopogtatására, 
hogy maradtunk-e elveszve, vagy engedtük, 
hogy megtaláljon bennünket, hogy marad-
tunk-e a sötétségben, vagy az ő világosságá-
ban jártunk. Eljön, hogy az övéit megtartsa 

az örök életre, őket a végtelen világosságba 
vezesse. Advent gyertyái arra hívnak, hogy az 
Istennel való találkozásra önvizsgálattal, bűn-
bánattal, de az ő kegyelmét kérve, remény-
séggel készüljünk.  

Várakozunk adventben, mert Jézus 
Krisztus megígérte, hogy lesz olyan eljöve-
tele is, mikor magát a sötétséget törli el, 
mikor minden elnyomás felett igazságot 
szolgáltat, mikor minden nyomorúságot 
megszüntet, minden könnyet letöröl, mikor 
egy egészen új világot teremt azoknak, akik 
hittel élték a vele való közösséget. Advent 
gyertyái arra hívnak, hogy tekintsünk úgy a 
mostani nehézségekre, mint amik egyszer 
végleg elmúlnak, tekintsünk úgy a kará-
csonykor megszületett, értünk meghalt és 
feltámadt Jézus Krisztusra, mint aki eljön, 
hogy a tökéletlen helyett tökéletest, a töre-
dékes helyett teljes, a múlandó helyett örök 
életet adjon!  

Korsós Tamás 
dunavarsányi református lelkipásztor

MIRE HÍVNAK ADVENT GYERTYÁI?
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Amai elmagányosodó világunkban 
egyre értékesebbé válik a közösségi 
élet. Hasonló értékeket valló, közös 

reményű és egyhitű emberek csoportja meg- 
és összetart. Segít a mindennapok nehézsé-
geit hordozni, felszabadít és megértésre 
vezet. A megosztott bánat: félbánat, a meg-
osztott öröm: dupla öröm. Nem szabad be-
zárkózni, mert elveszítjük létünk felemelő 
nagyságát. Emberségünk értéke a másokra 
figyelő szeretet, ami áldozatot kíván. Időt 
szánni társainkra, önzésünkből kilépve szere-
tetet adni, s igazi boldogságra találni, meg-
éri! 

Jézus is közösséget hozott létre, az Egy-
házat. Mert közösségben lenni jó! 

Mi is szeretnénk megerősíteni közösségi 
életünket Dunavarsányban és környékén, a 

Római Katolikus Közösségben. Ennek legnagy-
szerűbb megvalósítója az aktív kisközösségi 
élet. Ezért folytatjuk a CSALÁDCSOPORTOT, 
ahol havonta egy szombat délutánt töltünk 
együtt játszva, beszélgetve, hálát adva és 
imádkozva. Elindult a BABA-MAMA KLUB, 
ahol kéthetente hétfő délelőtt kisgyermekes 
anyukák osztják meg örömeiket és nehézsé-
geiket bizonyos téma mentén beszélgetve, 
játszva, énekelve és kávézva. SZENTSÉGI 
FELKÉSZÜLÉS INDUL AZ ELSŐÁLDOZÁSRA, 
amelyen gyerekek és szülők is képződnek a 
közösségi létben. IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG kép-
zett vezetővel várja a felsős és középiskolás 
korúakat tartalmas együttlétre. FELNŐTT 
KATEKÉZIST kezdünk hit iránt érdeklődők-
nek és szentséghez járulni akaróknak (ke-
resztelés, bérmálás, házasság) havi egy csü-

törtök estét rászánva. A hétköznapi szentmise 
előtt az elcsendesedni vágyókat SZENTSÉG-
IMÁDÁSRA hívjuk a templomba. GITÁROS 
ÉNEKKARUNK reményeink szerint folytatja 
szolgálatát, várva a zenélni és énekelni vá-
gyókat. Szeretnénk létrehozni Férfi Kört, a 
Másokért Imádkozók Közösségét, a Kirán-
dulni Akarók Csapatát…. Együtt segíthetjük 
a rászorulókat a Karitász Csoportban és te-
vékenykedhetünk Utcaapostolként vagy ön-
kéntes munkát végezve a plébánián (kertren-
dezés, rendrakás stb.).  

Reméljük, kedvet kaptál! Várunk Téged is 
abba a közösségbe, ahol leginkább önma-
gadra és az Istenre találhatsz! Mert: közös-
ségben lenni jó! 

Fazekas Gábor  
diakónus

KÖZÖSSÉGBEN LENNI JÓ!

Amióta az Édenkertben Ádám és Éva engedetlensége miatt 
megszakadt Isten és az ember kapcsolata, az Úr folyamatosan 
azon dolgozott, hogy ezt visszaállítsa. Isten a Mennyet nem-

csak magának, hanem az embereknek is teremtette. Ő azt szeretné, 
ha az emberek földi életük végeztével a Mennyben Vele lennének. De 
Isten az Ő országába nem engedheti be a rosszat, a bűnt. A teremtés 
óta próbálja az embereknek ezt elmagyarázni. 

Nem volt könnyű az emberekkel, és ma sem az. A prófétákat, 
akiket Isten azért küldött a néphez, hogy jó útra terelje őket, hogy 
segítsen nekik a bűn helyett Isten útján járni, jó esetben nem hall-
gatták meg, rosszabb esetekben megkövezték, megverték vagy 
megölték őket. De az Úr nem adta fel, mert annyira szeret minket. 
És akkor támadt egy világmegmentő ötlete. Ami egyszeri volt és 
megismételhetetlen. Azt gondolta magában: „Túl messze vagyok, 
nem hallják a hangomat, küldtem ugyan a prófétáimat hozzájuk, de 
hát az mégsem én vagyok. Lemegyek saját magam a Földre és el-
mondom nekik én, hogy mi a tervem velük. Ha nem hallják innen 
fentről a hangomat, hát közelebb megyek hozzájuk és közöttük járva, 
beszélgetve velük majd biztosan hallgatnak rám, megérzik az irántuk 
való szeretetemet.” 

Nemsokára itt a legszebb ünnep, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten 
megszületett Jézus formájában értünk a Földre, hogy hallhassuk Őt kö-
zelebbről, hogy megértsük az Ő szavait. 

Te meghallottad már a hangját? Döntöttél már Őmellette? 
Ennél többet nem tud tenni az emberekért, Ő mindent megtett. 

Otthagyta isteni mivoltát és dicsőségét, hogy megszülessen egy koszos 
istállóban Érted, Értem és Mindenkiért, azért, hogy halljuk meg végre 
a hangját, mely a Mennybe hív minket. 

Kívánom, hogy ezen a szép ünnepen te is megértsd ezt.  
Áldott Karácsonyt kíván a Dunavarsányi Baptista Gyülekezet! 
 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu 

fb: baptista.dunavarsany
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November 19-én a nagyvarsányi iskolánál koszorút helyeztek el vá-
rosunk elöljárói Petőfi Sándorné „Liza tanító néni” emléktáblájánál.
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CSAPATAINK „HARCBAN ÁLLNAK”

U7 
Ebben az évben is nagy számban érkeztek ovi-
sok az Egyesületünkhöz. A 15 fővel rendelkező 
csoportnál Vanka József és Kreisz Ferenc segíti 
a gyerekeket, hogy minél hamarabb beillesz-
kedjenek illetve megszeressék a labdarúgást. 
 
U9 
Ennél a korosztálynál vannak olyan gyerekek, 
akik már évek óta járnak az edzésekre, és ez-
által egyre komolyabb feladatok, gyakorlatok 
elvégzésére lehet őket tanítani. Kollár Ádám 
kiváló munkát végez a 20 fővel rendelkező 
csoportunknál. 
 
U11 
Ez az a korosztály, ahol már kezd kirajzo-
lódni, hogy a csapaton belül ki, milyen posz-
ton játszik. 

A Bozsik tornák alatt csapataink rendre jó 
eredményeket és olykor látványos és tudatos 
játékot játszanak. 
 
U13 
Az idei év nagy változása, hogy ez a korosz-
tály kikerült a Bozsik rendszer kereteiből és ¾-
es pályára játszva bajnoki rendszerben tudnak 
fejlődni a gyerekek. Ennél a csoportnál Pollák 
Rolland irányítása alatt tehetik mindezt. 
 
U16 
Sajnos a bajnoki rendszer átalakítása legin-
kább ezt a korosztályt érintette. A tavalyi 
ezüstérmes csapatunk (U14) egy korosztályt 
kihagyva az idősebbek közt kell, hogy megállja 
a helyét, az 1-2 évvel idősebb csapatok között 
mégis remekül teljesítve a középmezőnyben 
várják a tavaszi folytatást. 

U19 
Az ifi csapatunknál is nagy volt a nyári válto-
zás, sokan kiöregedtek és a felnőtt csapat felé 
vették az irányt, akik maradtak, azokhoz a ta-
valyi U17-es csapat tagjai csatlakoztak és most 
együtt egy új csapat kialakításán dolgozva 
küzdünk a későbbi sikereink eléréséért. 
 
Felnőtt tartalék 
Tartalék csapatunkat teljesen új alapokra he-
lyeztük, ami azt jelenti, hogy első sorban a 
saját utánpótlásunkból kiöregedő és kinevelt 
játékosokból építsünk egy igazán jó együt-
test, amelyet a varsányi szurkolók a szí-
vükbe zárhatnak, és hétről hétre szurkolhat-
nak a jobbnál jobb eredmény eléréséhez. 
Hiszem, hogy a csapat jó úton jár céljaink el-
éréséhez. 
 
Ha kedvet kaptál a focihoz, gyere és csat-
lakozz utánpótlás csapatainkhoz.  
 
Érdeklődni Keresztesi Ferenc szakosztály-
vezetőnél lehet.  
Telefon: 06/20 921-7822.

A Dunavarsányi Torna Egylet labdarúgó szakosztálya sikeres őszi sze-
zont zárt. Utánpótlás csapataink létszáma stabilizálódott, az ott spor-
toló gyermekek fejlődése tovább folytatódott. (Keresztesi Ferenc 

utánpótlás szakágvezető beszámolója.)



+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

AMATŐR KUPA GYŐZELEM 
UTÁN, ŐSZI HARMADIK 
HELY A BAJNOKSÁGBAN

A 2021/2022-es Pest megye I. osztályú felnőtt bajnokság őszi 15. 
fordulója után a Fémalk-Dunavarsány az előkelő harmadik he-
lyen telel. 

 
Hosszú évek óta először fordul elő, hogy a téli időszakot a dobogón 

tölti a csapat, jó látni, hogy hónapról-hónapra fejlődik. Nagy munka 
van benne mindenki részéről, az elért eredmény pedig nem egy-egy 
ember érdeme, hanem az egész Dunavarsányi Torna Egylet közössé-
géé! Bizakodásra ad okot, hogy a tavaszi szezonban is hasonló sikerek 
elé tekinthetünk.  

 
Hálás szívvel köszönöm a szurkolók buzdítását, nagyon jó látni, 

hogy hétről-hétre egyre többen kíváncsiak a hazai mérkőzésekre.  
 
A DTE alelnökeként kívánom az egyesületnek, hogy álmainkat meg 

tudjuk valósítani, sikereinknek pedig együtt tudjunk örülni! 
 
Advent eljöttével hitet, reményt, szeretetet és örömöt kívánok min-

den kedves dunavarsányi polgárnak! 
 

Keresztesi Balázs 
labdarúgó szakosztályvezető, DTE alelnök 

3      Fémalk–Dunavarsány            15  8   3   4   34 23  11 27

Olvasni arany! 
A Városgazdálkodási Kft. könyves szekrénnyel lepett meg 
bennünket a Varsányi ’56-osok terén. Lehet vinni, lehet 
hozni, akár oda, akár a művelődési házba a megunt, költö-
zés vagy egyéb ok miatt fölöslegessé vált könyveket.
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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


