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Egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt 
kíván Dunavarsány Város Önkormányzata!
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
December 14-ei rendes, nyílt ülés

A képviselő-testület elfogadta a 2022. évi 
munkatervét.  

 
A testület hozzájárult ahhoz, hogy az 

önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. ügyve-
zető igazgatója, a Felügyelő Bizottság támo-
gató döntésének birtokában, hatáskörében 
eljárva a Dunavarsányi Református Egyház-
közösség kérelmének helyt adjon, és a Tár-
saság tulajdonában álló, Dunavarsány, bel-
terület 860 helyrajzi szám alatt felvett 
ingatlan egy részét az Egyházközösség hasz-
nálatába adja, egy 4 csoportszobás böl-
csőde létesítéséhez. 

 
A képviselő-testület elfogadta a Petőfi 

Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre vonat-
kozó – a 2022. évi rendezvényprogramját is 
magában foglaló – munkatervét. 

 
A testület elfogadta a Dunavarsányi Vá-

rosgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervét. 
 
A képviselő-testület elfogadta az elektro-

nikus médiaszolgáltatási szerződést, amely a 
Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kerül 
megkötésre, 2022. január 1-jétől, 2 éves idő-
tartamra, havi 240.000 Ft + Áfa összegért. 

 
A testület úgy döntött, hogy továbbra is 

biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a 
méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt. 
A vizsgálatok dologi kiadásaira az önkormány-
zat 500.000 Ft előirányzatot biztosít. Hozzá-
járult továbbá a délegyházi lakosok szűrésé-
hez a Délegyháza Község Önkormányzatával 
kötendő megállapodás alapján. A feladatok 
ellátásával 2022. január 1. napjával megbízta, 
1 éves időtartamra, Fonyóné Tóth Cecília vé-
dőnőt bruttó 150.000 Ft/félév megbízási díj el-
lenében.  

 
A képviselő-testület elfogadta a helyi köz-

biztonságot érintő feladatok ellátására vonat-
kozó megállapodást, amely a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal kerül megkötésre, 
2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig ter-
jedő időtartamra, a közterületek és nyilvános 
helyek megerősített rendőri ellenőrzését szol-
gáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatá-
nak díjazására 2.200.000 Ft összegű támoga-
tás biztosításával.  

 
A testület elfogadta a 2022. évi Dunavar-

sány Város Önkormányzata és költségvetési 

intézményei kockázatelemzéssel alátámasz-
tott belső ellenőrzési tervét. 

 
A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től 

történő folyószámlahitel felvételéről döntött. A 
hitel futamidejét 2022. január 3-tól 2022. dec-
ember 23-ig, a rendelkezésre tartott összeget 
legfeljebb 150.000.000 Ft-ban határozta meg. 

 
A testület a Szigetszentmiklósi Tankerületi 

Központ által megküldött, Dunavarsány köz-
igazgatási területére vonatkozó kötelező fel-
vételt biztosító általános iskolai körzethatárral 
egyetért. 

 
A képviselő-testület a Dunavarsány, bel-

terület 1878 hrsz-ú, kultúrház megnevezésű – 
természetben Dunavarsány, Béke utca 16. 
szám alatti – ingatlant (Petőfi Klub) 2022. ja-
nuár 1-jétől 10 éves időtartamra Dunavarsány 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
ingyenes használatába adta. 

 
A testület a vonatkozó törvény alapján a 

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány ké-
relmének helyt adott, és hozzájárult, hogy a 
kérelmező a Trianon Emlékpark területén az 
általa megjelölt helyen kopjafát állítson és fát 
ültessen. 

 
A képviselő-testület a kivitelezés alatt álló 

Tündérország Bölcsődét működése megkez-
désének első napjától a Weöres Sándor Óvo-
dával közös szervezeti egységben, óvoda-böl-
csőde többcélú intézmény keretei között 
kívánja működtetni. A Tündérország Bölcső-
dében létrejövő főzőkonyhát a 100%-os tulaj-
donában álló Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft.-vel kívánja üzemeltetni, a bölcsőde mű-
ködése megkezdésének első napjától. 

 
A testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) 
által a 2021-2035. éves időszakra vonatkozó 
települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető ví-
ziközmű rendszerek teljes (beruházás, felújítás 
és pótlás) gördülő fejlesztési tervének 2021. 
évre vonatkozó felülvizsgálatát elfogadta. 

 
A képviselő-testület támogatta a több fej-

lesztő és kérelmező által benyújtott telepítési 
tanulmánytervekben bemutatott kezdeménye-
zéseket, Dunavarsány településrendezési esz-
közeinek módosításához csatlakozó tervezési 
munkák folyamatába való befogadását.  

 

A testület a 2022. évi szúnyoggyérítés Du-
navarsány Város Önkormányzatára eső bruttó 
2.468.136 Ft összegű költségét elfogadta, 
ezen összeghatárig kötelezettséget vállalt. Fel-
kérte Szigetszentmiklós Város Önkormányza-
tának polgármesterét, hogy a költségek csök-
kentése érdekében keressen támogatási 
(pályázati) lehetőségeket. 

 
A képviselő-testület pályázati támogatási 

kérelmet nyújtott be a TOP Plusz-1.2.1-21. azo-
nosítószámú pályázat „B” főtevékenységére 
„Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése” tár-
gyában. A beruházás helyszíne Dunavarsány, 
Petőfi Park (Dunavarsány, 2084/32 hrsz). 

 
A testület úgy döntött, hogy a Dunavar-

sány, Petőfi Szabadidőpark fejlesztésére pályá-
zatírót bíz meg, maximum bruttó 4.200.000 fo-
rint összegben, a 2022. évi költségvetés terhére. 
Továbbá az akadálymentesítési tervfejezet el-
készítéséhez ún. REHAB szakmérnököt bíz meg, 
maximum bruttó 500.000 forint összegben.  

 
A képviselő-testület a Dunavarsány V. 

számú védőnői körzetének védőnői állására 
korábban kiírt pályázatot eredménytelenné 
nyilvánította, és újabb pályázatot írt ki a vé-
dőnői munkakör ellátására. 

 
A testület a vonatkozó törvény alapján a 

polgármestert 1 havi illetményének megfelelő 
jutalomban részesítette a 2021. évben végzett 
kiemelkedő munkájáért. 

 
A képviselő-testület hozzájárult a tartósan 

betöltetlen Dunavarsány III. számú felnőtt há-
ziorvosi körzet helyettesítő háziorvosi szolgá-
latának ellátására vonatkozó, Dunavarsány 
Város Önkormányzata és az Országos Tiszti-
főorvosi Hivatal között 2015. november 30. 
napján létrejött szerződés 2021. december 31. 
napján történő megszűnéséhez. 

 
Rendeletek:  
A képviselő-testület megalkotta a Duna-

varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban fog-
lalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illet-
ménykiegészítéséről szóló 13/2021. (XII. 15.), 
valamint a gyermek és a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díjairól szóló 14/2021. (XII. 
15.) önkormányzati rendeletét.  

 
A testületi határozatok és rendeletek 

pontos szövege elolvasható a www.du-
navarsany.hu oldalon.
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Új év, új tervek, új fogadalmak! Általában 

ezek a fogalmak jutnak eszünkbe, ha el-
kezdődik egy új esztendő. Látszólag 

semmi nem változik, ugyanúgy felkel reggel, és 
lenyugszik a nap este az év utolsó napján, mégis 
úgy gondoljuk, hogy magunk mögött hagytuk a 
rossz cselekedeteinket, a rossz szokásainkat, és 
megfogadjuk, hogy az új esztendőben meg fo-
gunk változni. Ami jól sikerült és szép volt, arra 
szívesen emlékezzünk vissza, bízunk abban, 
hogy idén is meg fog ismétlődni, a rosszabb tör-
ténéseket igyekszünk elfelejteni, lezárjuk, és re-
méljük, hogy nem fog többé megtörténni. Így 
van ez az önkormányzattal is, bár egy évvel ez-
előtt januárban folytatódtak a veszélyhelyzettel 
együtt járó korlátozások, vagyis a rossz jött ve-
lünk 2021-ben is. Folytatódott a különleges jog-
rend alapján több rendelkezés gyakorlása, pél-
dául a képviselő-testület nélküli döntéshozatal 
polgármesteri hatáskörben. Ez egészen júniusig 
korlátozta a gyűlések megtartását. Aggódva és 
némi bizonytalansággal vártuk a vírus elleni ol-
tást, tudtuk, hogy csak ezzel lehet a járványt 
megfékezni. Mindenki tette a dolgát tudása és 
lehetősége szerint, így az önkormányzat költség-
vetése is a bizalom és a remény jegyében készült 
el. Elindulhatott a bölcsőde közbeszerzési eljá-
rása, az odavezető közművek tervezése. Amint 
kitavaszodott, elkezdődtek a télen keletkezett 
kátyúk kijavításai, és befejeződhetett a kerékpár -
út. Még fél évig nem tartottunk szervezett ün-
nepeket, csöndben, de tevékenyen vártuk az öt-
milliomodik Covid-19 elleni oltás beadását. 
Szinte minden elmaradt eseményt egyszerre 
akartunk megtartani. Megemlékeztünk már kor-
látok nélkül Trianonra, leraktuk a Tündérország 
Bölcsőde alapkövét, ünnepélyes keretek között 
adtuk át a kerékpárutat, átadásra került a Duna- 
parton a kajak-kenu szakosztály részére épített 
Csónakház, megünnepelhettük, már közönség-
gel, a közalkalmazottakat és a Semmelweis 
Napon az egészségügyben és a szociális ágazat-
ban dolgozókat. Nyári gyermektáborokat lehe-
tett szervezni, amelyekre minden területen óriási 
igény volt. Egy új és különleges színfoltja volt a 
városnak a művelődési ház udvarán fölállított 
sátorban az óriás kivetítő. Egy hónapig szurkol-
tunk Európa legjobb futball csapatainak – köz-
tük Magyarországnak – igazi forró hangulatban. 
Június első hétvégéjén már második éve nem le-
hetett városnapokat tartani, de jó eséllyel ter-
veztük be az augusztusi 20-i ünnep hétvégéjére. 
Színvonalas, dunavarsányi és neves fellépőkkel 
gazdagított Dunavarsányi Napokon szórakozhat-
tunk felhőtlenül, korlátozások nélkül. Kellemes 
színfoltja volt a Dunavarsány polgárrá fogadási 
eseménye, ahol 107 kicsi gyermek kapta meg 
idén a város címerével díszített arany medált. 

A gyerekszámoknál maradva, már több mint 
400 óvodásunk, és több mint 700 általános is-

kolásunk jár intézményeinkbe. Nyáron jött el az 
a felismerés, hogy ha nem bővül az iskola, nincs 
elég tanterem a szeptemberi tanévkezdésre. 
Nem tudok elég hálás lenni a Szigetszentmiklósi 
Tankerület vezetőjének a megfeszített lobbi 
munkájáért, aminek eredményeképpen szinte 
pár hét alatt egy új, kétszintes, 4 tantermes (ki-
szolgáló helyiségekkel, tanárival) konténer iskola 
épült fel az elemi iskola udvarán. Ez az építkezés 
pár évre megoldja a tanterem helyzetet, de 
hosszú távon már nem. Ezért örömteli az a kor-
mányrendelet, amelyben Dunavarsányban is lé-
tesít az állam egy 8 tantermes új iskolát, torna-
csarnokkal. Ennek a beruházásnak az 
előkészítése, és az önkormányzati telek (Nyugati 
lakópark) rendezése már több hónapja folyik. Re-
ménység szerint az alapkő letételre 2022 márci-
usában kerülhet sor. Az ügy fontossága miatt 
döntöttünk arról, hogy a nagyvarsányi óvoda-is-
kola épületében lévő, évek óta üres szolgálati la-
kást átadjuk a Szigetszentmiklósi Konduktív 
óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény használatába. A lakás teljes fel-
újítását, átalakítását és a fenntartását is teljes 
egészében a Tankerület végezte és végzi. 

Folytatódtak az egyeztetések a Duna-parti 
lakosokkal a parti sáv felszabadítása ügyében. 
A visszaérkező levelek kiértékelése, és a további 
eljárások elindítása januárban várható. Mint 
ahogy többször leírtam és elmondtam, valószí-
nűsíthetően egy nagyon hosszú per előtt állunk.  

Sok egyeztetés és az Állami Főépítész végső 
szakmai véleményezése után befejeződött a 
város településrendezési eszközeinek felülvizs-
gálata, amellyel egyidejűleg változnak bizonyos 
beépíthetőségi szabályok.  

A jövőbeni építkezőknek azzal is szembesül-
niük kell Dunavarsányon, és még öt településen 
(Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszent-
márton, Taksony), hogy jelenleg szennyvíz rákö-
tési moratórium van életben.  

Olyan nagy létszámú az agglomerációba ki-
költözők száma, hogy több településen is gon-
dot okoz a víz- és szennyvízkapacitás jelenlegi 
mennyisége. Természetesen folynak a tervezések 
a kapacitás bővítése ügyében.  

Az ősz is a nyáron elkezdett lendülettel foly-
tatódott. Egy év kihagyás után ismét szüreti fel-
vonulás volt Dunavarsányban. Örömmel vettük 
azt a tényt, hogy idei rendezvényeinkre már el-
jöttek a testvértelepülésekről is a barátaink.  

Október 6-án közös ünneplésre utaztunk el 
a kárpátaljai Csetfalvára, ahol ismét óriási sze-
retettel fogadtak bennünket az ott lakók. Most 
először találkoztunk hivatalosan a választások 
óta a település új vezetőjével, Hnatik Anikó elöl-
járó asszonnyal.  

Idén októberben ismét szemétgyűjtésre 
hívta a Te szedd! önkéntes mozgalom az ország 
minden településén élőket egy „nagytakarí-

tásra”. Csatlakoztunk a felhíváshoz, és szomo-
rúan állapítottuk meg, hogy nálunk is van mit ta-
karítani. Az önkénteseknek mindig visszatérő 
munkát adnak az illegálisan szemetelők! 

Nem mehetek el a 2021-es dunavarsányi 
sportsikerek mellett sem szó nélkül. Megye I. 
osztályban szereplő futball csapatunk az Amatőr 
Kupa fináléjában (amit a televízió élő adásban 
közvetített) 2:1-es győzelmet aratott a sokkal 
esélyesebbnek tartott Tarpa SC ellen. Fantaszti-
kus érzés volt meghallani a különböző médiu-
mokban, hogy az olimpiai csapat egyik tagja du-
navarsányi. A Merkapt-Mekler ITSE kenusa, Fejes 
Dániel az első olimpikonunk! Nagyon büszke va-
gyok Danira, hiszen már az ide vezető út is nehéz 
és küzdelmes volt, sok-sok munka és lemondás 
kellett ahhoz, hogy Ő kerüljön be a keretbe. Re-
mélem, a párizsi olimpián is szurkolhatunk majd 
neki! Kézilabdás lányaink Pest megye I. osztályá -
ban végig szárnyalták az évet. Győzelmet győ-
zelemre halmoztak, és a téli pihenő előtt az első 
helyen állnak a tabellán. Vannak nagyon tehet-
séges és szép eredményeket elérő, autósportban 
jeleskedő fiataljaink. Büszkék vagyunk Nagy 
Benjaminra és Vékony Szintiára, akik már több 
éve sikeresen űzik ezt a kívülálló számára na-
gyon veszélyesnek tűnő sportot, és állnak fel a 
futamok végén a dobogó legfelső fokára. Egy 
nagyon szép sportolókat felsorakoztató sport-
ágban, a rúdsportban is világbajnokságot ren-
deztek Olaszországban, ahol Földesi Kincső és 
Jakab Letícia képviselte Magyarországot, Duna-
varsányt.  

Mindig megjegyzem a polgárrá avatón, hogy 
csupa gyönyörű kisgyermek van városunkban. A 
szép gyerekekből szép felnőttek lesznek. Ennek 
ékes bizonyítéka Ambrus Nikolett dunavarsányi 
ifjú hölgy, aki a Miss World Hungary szépségver-
senyen az előkelő első udvarhölgy címet nyerte 
el. Mindenkinek gratulálok, aki 2021-ben valami-
lyen teljesítménnyel hírnevet szerzett Dunavar-
sánynak, és további sikereket kívánok! Szeret-
ném megköszönni civil szervezeteinknek, 
alapítványainknak a munkát, a fellépéseket, me-
lyekkel a rendezvények, ünnepek, találkozók, 
koncertek fényét emelték ebben az évben is.  

Csak remélni tudom, hogy a jövőre tervezett 
feladatokat zökkenőmentesen, a képviselő-tes-
tülettel együtt ülésezve fogjuk meghatározni és 
elvégezni. Bízom abban, hogy mindenki egész-
séges lesz a városban, és szabadon dönthetünk 
az életünkről. Visszatérnek a városi rendezvé-
nyek régi fényükben, nem zárnak be az intézmé-
nyek és a munkahelyek. Szeretnék félelem, kor-
látozás, szomorúság, aggódás és betegségek 
nélkül élni 2022-ben! 

Ehhez kívánok minden dunavarsányi lakos-
nak BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 

Gergőné Varga Tünde  
polgármester 
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FEJLŐDŐ VÁROS, FEJLŐDŐ TÉRSÉG 
Évkezdő beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel – riporter: Szilvay Balázs

– A világjárvány okán 2021. meglehetősen 
nagy kihívások elé állította Magyarországot. 
Képviselőként és családapaként hogyan látja 
a tavalyi esztendőt? 
– 2021. sem a közigazgatás, sem az egészség-
ügyi szolgáltatás, sem az oktatás világában, 
de még az egyén és a család vonatkozásában 
sem volt könnyű év. Mégis azt gondolom, 
hogy mind a társadalom, mind Magyarország 
Kormánya jól vizsgázott abban a tekintetben, 
hogy megpróbált előre tekinteni, és a kialakult 
helyzetre megoldást találni. A különféle kor-
mányzati döntések, akár előttünk vannak 
még, akár a következő hetekben, hónapokban 
realizálódnak, soha nem látott pozitív dönté-
sek, amelyek a társadalom minden szegmen-
sét érintik. 
 
– 2021-ben az év kifejezésének a család szót 
választotta a közmédia mellett működő Mon-
tágh Testület. Valóban nagyon sok szó esett 
tavaly a hírekben a családról, és ha az Ön által 
előrevetített intézkedésekről beszélünk, akkor 
jól sejtem, hogy ez idén sem lesz másként? 
– Miután a társadalom egyik legfontosabb 
alapja a család, Magyarország Kormánya 2010 
óta nagy hangsúlyt fektet a családtámoga-
tásra, amely túlzás nélkül mondható, hogy vi-
lágszinten is sikeres. Erről az útról a világjár-
vány miatt sem akarunk letérni. Fenntartottuk, 
sőt tovább bővítettük a családi otthonterem-
tési támogatásokat. Minden magyar család, 
amelyik 18 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, 
személyi jövedelemadó-mentességben része-
sül. Visszaadtuk a nyugdíjasoktól elvett 13. havi 
nyugdíjat, de azt gondolom, nem távolodunk 
el a család témakörétől, ha megemlítjük, hogy 
a minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás 
minimálbér pedig 260 ezer forintra emelkedett, 
amely megegyezik a 2009-ben regnáló Bajnai-
kormány alatti bruttó átlagfizetéssel. Beszélhe-
tünk még a tanárok 10 százalékos béremelé-
séről, a rendvédelmi dolgozók ugyancsak 10 
százalékos bérfejlesztéséről, illetve a katonák 
és rendőrök esetében a 6 havi illetményüknek 
megfelelő ún. fegyverpénz kifizetéséről 2022-
ben. Mellettük a kultúrában és szociális ága-
zatban dolgozók is 20 százalékos béremelés-
ben részesültek január 1-jével. Magyarország 
tehát előre megy, nem hátra néz, és soha nem 
megszorításokban gondolkozik, hanem a gaz-
daság növekedésében, ami a kormányunk 
alapüzenetét hordozza. 
 
– Az idei év a parlamenti választásokról is 
szól, hiszen tavasszal lejár a kormány mandá-

tuma. Ön szerint mi a tétje most ennek a vá-
lasztásnak? 
– A tét egyértelműen az, hogy visszafordu-
lunk-e a 2010 előtti gyurcsányi útra, vagy foly-
tatjuk azt, ami az egyén, a család és a társa-
dalom megerősödéséről, ezen keresztül pedig 
Hazánk felemelkedéséről szól.  
 
– Ha már újra a család fogalma került elő, az 
országgyűlési választásokkal egyidőben nép-
szavazás is lehet tavasszal… 
– Azt gondolom, hogy a magyar jövő a gyer-
mekeinkben van, ezért az ő védelmük a leg-
fontosabb. Sajnos az elmúlt időszakban olyan 
nyugat-európai és világméretű tendenciát fi-
gyelhettünk meg, amely nem érdekük sem a 
magyar szülőknek, sem pedig a felnövekvő ge-
nerációknak. Ezért is született meg a gyermek-
védelmi törvény, amit egy népszavazás kere-
tében szeretnénk még különböző kérdésekkel 
megerősíteni a társadalom egésze részéről.  
 
– Az ország helyzete után ejtsünk néhány szót 
a térségünk helyzetéről. Hogyan látja az elmúlt 
éveket, mióta Ön képviseli az itt élőket? 
– Rengeteg pozitívumról, s ezzel együtt meg-
annyi kihívásról is beszámolhatok. A lakosság-
szám folyamatos növekedése nagyon sok fel-
adatot adott az infrastruktúra bővítése terén, 
aminek, ha kisebb-nagyobb nehézségek árán is, 
de úgy gondolom, sikerült megfelelnünk. A már 
elkészült fejlesztések sorában beszélhetünk az 
M0-ás bővítéséről és biztonságosabbá tételéről; 
ezzel kapcsolatban is köszönetemet fejezem ki 

a lakosságnak a munkálatok során tanúsított 
türelméért. Most már 3 illetve 4 sávon használ-
hatjuk az autóutat és a megerősített Duna-
hidat, továbbá egy le- és egy felhajtóval is gaz-
dagodott a térség. A HÉV-fejlesztés eldőlt, már 
javában zajlik a tervezés. Új szerelvényekkel, új 
pályával  és új állomásokkal fogja szolgálni az 
utazóközönséget ez a beruházás néhány éven 
belül, az átépített gyártelepi csomóponttal ki-
egészülve. Ha az oktatásról, a nevelésről és a 
szociális ágazatról ejtünk szót, akkor elmond-
hatjuk, hogy számos bölcsőde épült vagy újul-
hatott meg, valamint több egészségügyi intéz-
ményt, óvodát és iskolát is fejlesztettünk. 
 
– Végül lássuk, hogy saját településünkön, Du-
navarsányban, milyen fejlesztéseket tartogat 
2022? 
– A tavaly elkészült kerékpárút után idén re-
ménység szerint elindul egy új, 8 tantermes 
általános iskola építése, kiegészülve egy tor-
nateremmel. Épül továbbá egy térségi szintű, 
hátrányos helyzetű illetve sérült gyermekekkel 
foglalkozó intézmény, szintén a Nyugati lakó-
parknál. Örömteli, hogy a most épülő bölcsőde 
ősztől már fogadja a 3 év alatti kisgyerme -
keket, szám szerint 48-at. A dunavarsányi ed-
zőtábor teljes terjedelmében megújult egy új 
sportcsarnokkal és uszodával; utóbbit a helyi 
lakosok is igénybe vehetik hétköznapokon. 
Ezek mind nagyszerű hírek, és ha a választók 
bizalmának köszönhetően a kormányzásunk 
folytatódik, még nagyon sok hasonlóról szá-
molhatok be idővel. 
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100 éve kezdte meg évtizedes minisz-
terelnöki szolgálatát gróf Bethlen 

István mártír, politikus és miniszterelnök. Az 
évforduló alkalmából a Művelődési, Oktatási 
és Sport Alapítvány korábban rajz, kézműves, 
irodalmi kategóriákban hirdetett pályázatot. 
Ezúttal – szintén az emlékévhez kacsolódóan 
– december 18-án kopjafaállításra várták az 
érdeklődőket gróf Bethlen István tiszteletére 
a Trianon Emlékparkba, a Művelődési, Okta-
tási és Sport Alapítvány, valamint a Reformá-
tus Missziói Alapítvány szervezésében. 

Az ünnepség ke-
retében a Szövetség a 
Közös Célokért felvi-
déki civil szervezete-
ket koordináló közös-
ség képviselői dr. 
Duray Miklós vezeté-
sével megkoszorúz-
ták a parkban álló 
gróf Esterházy János 
mártír, politikus kop-
jafáját is. 

A megemlékezés 
gróf Esterházy János 
felvidéki mártír éle -
tének, munkásságá-
nak méltatásával foly-
tatódott a Soli Deo 
Gloria Közösségi Ház-
ban, ahol Molnár Imre 
szociológus, törté-
nész tartott előadást 
a politikusról. 

KOPJAFAÁLLÍTÁS AZ EMLÉKPARKBAN

BaBanyanya  bálbál

A covidot elűzzük, az influenzát legyőzzük!  
Gyere a Banyabálba, hogy egy jót bulizzunk! 
Január 29-én 19 órakor újra dübörög a zene  

a sportcsarnokban! 
Bálunk fővédnöke tagtársunk és  

polgármesterünk: Gergőné Varga Tünde. 
Védnökünk és jóbarátunk: dr. Kun László. 
A jegy ára 2.500 Ft, mely megvásárolható  
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. 
Fellépő művészünk Straub Dezső művész úr  

és természetesen a Banyák. 
Rím Gyuri és a Tűzoltó zenekar húzzák  

a talpalávalót. 
Arany banyamedál a tombola fődíja. 

Szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja! 
Védettségi igazolványodat hozd magaddal!
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A 2021-es adventi időszak megmu-
tatta, hogy az embereknek szük-
ségük van szeretetre, egymásra, a 

városra; az adventi programsorozaton 
soha nem látott számú gyermek és fel-
nőtt vett részt. 

Advent első vasárnapján egy év kihagyás 
után újra együtt készíthettek adventi koszorút 
a családok – több mint 150-en jöttek el a mű-
velődési házba, és alkottak szebbnél szebb ko-
szorúkat. A kézműveskedés után, egy rövid 
műsort követően a város adventi koszorúján 

az első gyertyát Mekler Andrea képviselő 
gyújtotta meg. 

A második vasárnap is mozgalmasra sike-
rült, ugyanis a várható rossz idő miatt már 
szombaton elkezdődött: a tavalyi sikeren fel-
buzdulva idén már két művházas mikulás in-
dult útnak, két feldíszített szekéren, több 
manó és krampusz társaságában. A Mikulások 
– persze nem együtt – jártak Kis- és Nagyvar-
sányban, a Nyugati-, a Forrás és a Naprózsa 
lakóparkokban, valamint a Duna-parton, és 
mint később kiderült, több mint 600 csomagot 
osztottak szét – melyeket a helyi vállalkozók 
és magánemberek nagylelkű hozzájárulásából 
tudtunk összeállítani – és közel 2000 gyerek-
kel és szülővel találkoztak Dunavarsányban! A 
Mikulások és személyzetük eztán visszatértek 
az Északi-sarkra, és a második gyertya meg-
gyújtását – melynek megtisztelő feladata 
Herczeg Mariann alpolgármesterre hárult – kí-
sérő kis műsort már ismét a művelődési ház 
dolgozóiként felügyelték. A műsort pedig a 
Willpower TSE táncosai adták. 

A harmadik advent-vasárnapon ősbemu-
tatóknak lehettünk tanúi; először a frissen ala-
kult Délegyházi Angyalok Kórusa énekelt a tel-
jesen megtelt nagyteremnyi közönségnek – 
fiatalok és idősebbek, anyukák és apukák, 
gyerekek és nagyik alkotják ezt a remek kis 
csapatot – majd a művelődési ház ifjú színját-
szói, a Málnás Cukor Társulat adta elő a kis 
gyufaáruslány történetét. A harmadik gyer-
tyát, mely az örömet szimbolizálja a koszorún, 
Keresztesi Balázs alpolgármester gyújtotta 
meg. Ezután következett a hagyományos ko-
molyzenei koncert a Mollissimával, a Kantáti-
kával, a Népdalkörrel, illetve a zeneiskola nö-
vendékeivel. 

Az adventi időszakot a Városi Karácsony 
forgataga zárta le 2021-ben, karácsonyi fu-
tóversennyel, tűzoltós fenyőfadíszítéssel, a 
helyi egyesületek által készített forralt borral, 
teával, zakuszkás kenyérrel, és a vállalkozó-
ink készítette sült kolbásszal, csirkecombbal, 
székelykáposztával, babgulyással, no és jó 
néhány mikuláscsomaggal. Kedves műsor ve-
zette fel az utolsó, negyedik gyertya polgár-
mesterünk, Gergőné Varga Tünde általi meg-
gyújtását. Ennek része volt az óvodások 
Pillangó csoportja, a Hódcserkészek egy ver-
ses műsorral, táncolt a Willpower TSE, és 
betlehemes jelenetet adott elő a Kalamajka 
Néptánccsoport. 

Kívánjuk városunk minden lakójának, 
hogy a karácsony szelleme, amennyire lehet, 
egész évben hassa át lelküket! 

Veresegyházi Béla

MINDENKI ÜNNEPELT
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A Városi Karácsonyon készült teljes riport visszahallgatható a Lakihegy Rádió honlapján, a Hangos 
archívumban.

S ok program, rengeteg ember, valódi 
karácsonyi hangulat – ez jellemezte 
az idei Városi Karácsonyt december 

19-én. Az eseményen mi is ott voltunk, és 
helyieket kérdeztünk a 2021-es év tapasz-
talatairól, valamint a jövő évi várakozá-
sokról. 

Mihály Zoltán, a dunavarsányi baptista 
gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy sok 
kihívással szembesültek a vírus miatt, de po-
zitív hozadék, hogy az emberek nyitottabbá 
váltak Isten keresésére, gyarapodott a gyüle-
kezetük is. 

A Találj egy Célt Egyesület elnöke, Kál-
mándy Ákos idén, a tavalyi virtuálisba kény-
szerült esemény után ismét maximális ver-
senyzői létszámmal szervezte meg az 
immáron ötödik Adventi Futást. Ákos úgy véli, 
hogy a pandémia alatt fogékonyabbak lettek 
az emberek a futásra, az egészséges élet-
módra. 

Dr. Kun László Károly, a Willpower veze-
tője táncos szempontból nagyon jó évnek ne-
vezte 2021-et, a járvány, a kisebb kényszerszü-
net ellenére is. A szeptemberi újrainduláskor 
sok új gyerek érkezett hozzájuk, nagy a lét-
szám és a lelkesedés. Új oktatót is kineveltek, 
Dunavölgyi Cintia már két csoportot is visz. És 
még egy fontos magánéletbeli változásról, a 

város számára örömteli hírről is beszámolt: 
idén lediplomázott, és nyár közepe óta házi-
orvos rezidensként dolgozik édesapjánál, va-
lamint ügyeleti szolgálatot is ellát. 

Korsós Tamással, új református lelkipász-
torunkkal is találkoztunk. Ő és párja szeptem-
berben érkeztek Dunaharasztiból hozzánk, 
ahol is nagy szeretettel fogadták őket. Szá-
mára fontos szempont lelkészi és városi pol-
gári minőségében is a nyitottság és a közös-
ségépítés, az ifjúság megszólítása. Neje, Fanni 
hittanoktatóként segíti a közösséget. Vélemé-
nye szerint minél kisebbek a gyerekek, annál 
fogékonyabbak, nyitottabbak a bibliai történe-
tekre, és minél idősebbek, annál inkább a kö-
zösséggel, a társakkal lehet őket megfogni. 

Dr. Békássy Szabolcs, háziorvos és orszá-
gos szakmai vezető is eljött a Városi Kará-
csonyra. Elmondta nekünk, hogy orvosként és 
magánemberként is rendkívül nehéz éve volt, 
ezen nem lepődtünk meg. Remek hír, hogy 
úgy látja, csökkenőben van a járvány intenzi-
tása, talán végéhez közeledik az egész pan-
démia. 

A Lányok Asszonyok Klubja elnökének, Ki-
rály Editnek a kívánságlistája elején a jó 
egészség szerepel, ezt kér, kíván mindenkinek, 
a klubnak pedig vidám kirándulásokat, mint 
idén Szalócon, finom vacsorákat, jó mulatsá-

got. Ők nem fogynak, csak erősödnek: a 27 
éve működő csapatnak jelen pillanatban 40-
45 aktív tagja van. És egy örömteli hír: január 
29-én újra Banyabál! 

Szűcs Attila, a helyi polgárőrök vezetője a 
nehéz év, a sok munka ellenére is örömteli 
gyarapodásról számolt be, immár 26-an van-
nak, és nem csökken a lelkesedésük. 

És zárjuk a teljesség igénye nélküli beszá-
molónkat Gergőné Varga Tünde polgármester 
asszony gondolataival. Véleménye szerint 
2021-ben kicsit szabadabbak voltunk 2020-hoz 
képest, több mindent tudott a város megva-
lósítani, mind a rendezvények szintjén, mind 
beruházások tekintetében. Minden olyan 
megmozdulás, ahová emberek jönnek, na-
gyon fontos, mert a közösséget építik, ezért 
is örül ennek a forgatagnak, ahol nem tud el-
jutni a tér egyik végéből a másikba a sok 
barát, ismerős miatt. Magánemberként meg-
élt 2021-ben szomorú és boldog időket is; 
édesanyját elvesztette az év elején, de kisuno-
kája kárpótolta, kárpótolja szeretetével. Re-
méli, és ebben a reményében mindannyian 
osztozunk, hogy most már elmúlnak a vírus-
felhők a fejünk fölül. Boldog újesztendőt kívá-
nunk Dunavarsánynak! 

 
A Dunavarsányi Napló szerkesztősége

MILYEN VOLT, MILYEN LESZ?

A "MISA" ALAPÍTVÁNY HÍREI 

Tisztelettel tájékoztatjuk az olvasó-
kat, hogy az alapítványunk által 
működtetett álláskereső klub a kö-

vetkező összejövetelét január 25-én, 
kedden tartja 14 órai kezdettel a Petőfi 

Művelődési Házban, a járványügyi sza-
bályok betartása mellett. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk! 

Idén is tervezzük a Költészet napja 
alkalmából a már hagyományos vers- és 

prózaíró pályázat kiírását műkedvelő al-
kotók számára. A részletes pályázati ki-
írást később fogjuk közzé tenni. 

A kuratórium nevében:  
Dr. Gligor János

Védőnői méhnyakrákszűrés 
 

Időpont-egyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 
e-mail: cilif71@gmail.com 

telefon: 06 20 266 4332 
 

A vizsgálat helyszíne: 
Egészségház, I. emelet 

2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

Dunavarsány Város Önkormányzata



VOLÁNBUSZ MENETREND - ÉRVÉNYES 2021. DECEMBER 12-TŐL

M M A M M A M I M A M A M _ _
Dunavarsány, Vasútállomás 4:06 4:36 4:36 5:06 5:36 6:06 6:06 6:21 6:36 7:06 7:06 8:06 8:06 9:06 10:06
Dunavarsány, Vasúti átjáró 4:08 4:38 4:38 5:08 5:38 6:08 6:08 6:23 6:38 7:08 7:08 8:08 8:08 9:08 10:08
Dunavarsány, Ny-i lakópark 4:10 4:40 4:40 5:10 5:40 6:10 6:10 6:25 6:40 7:10 7:10 8:10 8:10 9:10 10:10
Erőspuszta bej. út 4:12 4:42 4:42 5:12 5:42 6:12 6:12 6:27 6:42 7:12 7:12 8:12 8:12 9:12 10:12
Budapest, Népliget aut. pu. 5:03 5:33 5:26 6:04 6:34 7:00 7:18 7:33 7:48 8:00 8:18 9:00 9:10 10:00 11:00

M _ M _ _ _ M _ M M _ M I A M
Budapest, Népliget aut. pu. 5:05 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:25 14:40 14:40
Erőspuszta bej. út 5:48 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:53 14:23 14:58 15:13 15:23 15:28
Dunavarsány, Ny-i lakópark 5:50 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:00 15:15 15:25 15:30
Dunavarsány, Vasúti átjáró 5:52 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:57 14:27 15:02 15:17 15:27 15:32
Dunavarsány, Vasútállomás 5:54 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 15:04 15:19 15:29 15:34

Budapest, Népliget aut. pu. — Dunavarsány, Vasútállomás

Dunavarsány, Vasútállomás — Budapest, Népliget aut. pu.

M M A M M A A M I A M I M A M
Dunavarsány, Vasútállomás 4:58 6:23 6:23 7:08 7:48 7:48 9:58 10:43 12:00 12:58 13:03 13:05 14:23 15:13 16:23
Dunavarsány, Vasúti átjáró 5:00 6:25 S 7:10 7:50 S S 10:45 S S 13:05 S 14:25 S 16:25
Dunavarsány, Egészségház 5:02 6:27 S 7:12 7:52 S S 10:47 S S 13:07 S 14:27 S 16:27
Dunavarsány, Eötvös u. 5:04 6:29 S 7:14 7:54 S S 10:49 S S 13:09 S 14:29 S 16:29
Dunavarsány, Görgey u. S S 6:25 S S 7:50 10:00 S 12:02 13:00 S 13:07 S 15:15 S
Dunavarsány, Betonút ép. v. 5:07 6:32 6:27 7:17 7:57 7:52 10:02 10:52 12:04 13:02 13:12 13:09 14:32 15:17 16:32
Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark 5:10 6:35 6:30 7:20 8:00 7:55 10:05 10:55 12:07 13:05 13:15 13:12 14:35 15:20 16:35
Dunavarsány, bej. út 5:12 6:37 6:32 7:22 8:02 7:57 10:07 10:57 o 13:07 13:17 o 14:37 15:22 16:37
Naprózsa lakópark 5:14 6:39 6:34 7:24 8:04 7:59 10:09 10:59 13:09 13:19 14:39 15:24 16:39
Dunavarsány, Erőspuszta S S S S S S S S S S 14:42 S 16:42
Szigethalom, aut. áll. 5:22 6:47 6:42 7:32 8:12 8:07 10:17 11:07 13:17 13:27 14:52 15:32 16:52

M I A M A M A M I I M A M A M
Szigethalom, aut. áll. 5:30 6:45 6:50 8:20 10:00 11:30 11:30 13:35 14:30 15:15 16:55 17:10
Dunavarsány, Erőspuszta S S 7:00 S S S S S S S S S
Naprózsa lakópark 5:38 6:44 6:53 7:03 8:28 10:08 11:38 11:38 13:43 14:38 15:23 17:03 17:18
Dunavarsány, bej. út 5:40 6:46 6:55 7:05 8:30 10:10 11:40 11:40 13:45 14:40 15:25 17:05 17:20
Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark 5:42 6:48 6:57 7:07 8:32 10:12 11:42 11:42 12:10 13:15 13:47 14:42 15:27 17:07 17:22
Dunavarsány, Betonút ép. v. 5:45 6:51 7:00 7:10 8:35 10:15 11:45 11:45 12:13 13:18 13:50 14:45 15:30 17:10 17:25
Dunavarsány, Görgey u. 5:47 6:53 7:02 7:12 8:37 10:17 11:47 11:47 12:15 13:20 13:52 14:47 15:32 17:12 17:27
Dunavarsány, Eötvös u. 5:48 S S 7:13 S 10:18 S 11:48 S S 13:53 S 15:33 S 17:28
Dunavarsány, Egészségház 5:50 S S 7:15 S 10:20 S 11:50 S S 13:55 S 15:35 S 17:30
Dunavarsány, Vasúti átjáró 5:52 S S 7:17 S 10:22 S 11:52 S S 13:57 S 15:37 S 17:32
Dunavarsány, Vasútállomás 5:54 6:55 7:04 7:19 8:39 10:24 11:49 11:54 12:17 13:22 13:59 14:49 15:39 17:14 17:34

Szigethalom, aut. áll. — Dunavarsány, Vasútállomás

Dunavarsány, Vasútállomás — Szigethalom, aut. áll.

I 90 I I I I
Majosháza, Rév-állomás 7:01 9:10 11:21 14:41 16:01 16:53
Majosháza, Széchenyi sétány 7:02 9:11 11:22 14:42 16:02 16:54
Majosháza, Művelődési ház 7:03 9:12 11:23 14:43 16:03 16:55
Majosháza, Temető 7:04 9:13 11:24 14:44 16:04 16:56
Majosházai elág. 7:06 9:15 11:26 14:46 16:06 16:58
30-as km kő 7:08 9:17 11:28 14:48 16:08 17:00
Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark 7:14 9:23 11:34 14:54 16:14 17:06
Dunavarsány, Betonút ép. v. 7:17 9:26 11:37 14:57 16:17 17:09
Dunavarsány, Görgey u. 7:19 9:28 11:39 14:59 16:19 17:11
Dunavarsány, Vasútállomás 7:21 9:30 11:41 15:01 16:21 17:13

Majosháza, Rév-állomás — Dunavarsány, Vasútállomás 
Dunavarsány, Vasútállomás — Majosháza, Rév-állomás

I 90 I I I
Dunavarsány, Vasútállomás S 11:30 14:15 15:35 16:30
Dunavarsány, Görgey u. S 11:32 14:17 15:37 16:32
Dunavarsány, Betonút ép. v. S 11:34 14:19 15:39 16:34
Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark S 11:37 14:22 15:42 16:37
30-as km kő S 11:42 14:27 15:47 16:42
Majosházai elág. 7:58 11:44 14:29 15:49 16:44
Majosháza, Temető 8:02 11:48 14:33 15:53 16:48
Majosháza, Művelődési ház | 11:49 14:34 15:54 16:49
Majosháza, Széchenyi sétány | 11:50 14:35 15:55 16:50
Majosháza, Rév-állomás 8:04 11:51 14:36 15:56 16:51
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A menetrendek jelölései:

M=munkanapokon;  
A=szabad- és munkaszüneti napokon;  
S=a járat nem érinti a megállóhelyet;  
_=naponta;  
90=a hetek első tanszünetes munkanapján közlekedik;  
|=a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg;  
o=az időadat érkezési időpontot jelöl.

MÁV-START 150-ES VASÚTI VONAL MENETREND - ÉRVÉNYES 2021. DECEMBER 12-TŐL

M _ M M A M A M M A M M M M _ M _
11:06 12:06 13:06 14:06 14:06 14:36 15:06 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 19:06 20:36
11:08 12:08 13:08 14:08 14:08 14:38 15:08 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:38
11:10 12:10 13:10 14:10 14:10 14:40 15:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:40
11:12 12:12 13:12 14:12 14:12 14:42 15:12 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:42
12:00 12:56 13:56 14:56 14:56 15:30 16:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:26 17:56 18:26 18:56 19:56 21:26

M A M M M A M M A M M M _ M _
15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:40 17:10 17:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40 22:40
15:58 16:23 16:28 16:58 17:28 17:23 17:58 18:28 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 23:23
16:00 16:25 16:30 17:00 17:30 17:25 18:00 18:30 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25 23:25
16:02 16:27 16:32 17:02 17:32 17:27 18:02 18:32 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27 23:27
16:04 16:29 16:34 17:04 17:34 17:29 18:04 18:34 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 23:29

Budapest-Keleti 4 46 6 25 7 20 8 20 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20
Ferencváros 30a 4 55 6 34 7 29 8 29 9 29 10 29 11 29 12 29 13 29 14 29 15 29 16 29 17 29 18 29 19 29 20 29 21 29 22 29 23 29
Soroksári út 4 58 6 38 7 32 8 32 9 32 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32 21 32 22 32 23 32
Pesterzsébet 5 02 6 43 7 36 8 36 9 36 10 36 11 36 12 36 13 36 14 36 15 36 16 36 17 36 18 36 19 36 20 36 21 36 22 36 23 36
Soroksár 5 07 6 48 7 41 8 41 9 41 10 41 11 41 12 41 13 41 14 41 15 41 16 41 17 41 18 41 19 41 20 41 21 41 22 41 23 41
Dunaharaszti 5 14 6 55 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48 20 48 21 48 22 48 23 48
Dunaharaszti alsó 5 16 6 57 7 51 8 51 9 51 10 51 11 51 12 51 13 51 14 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 20 51 21 51 22 51 23 51
Taksony 5 20 7 01 7 58 8 58 9 58 10 58 11 58 12 58 13 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58 19 58 20 58 21 55 22 55 23 55
Dunavarsány 5 25 7 07 8 04 9 04 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04 15 04 16 04 17 04 18 04 19 04 20 04 21 04 22 01 23 01 0 01
Délegyháza 5 29 7 11 8 08 9 08 10 08 11 08 12 08 13 08 14 08 15 08 16 08 17 08 18 08 19 08 20 08 21 08 22 05 23 05 0 05
Kiskunlacháza 5 37 7 21 8 19 9 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 16 22 13 23 13 0 13
Dömsöd 5 46 7 31 8 28 9 28 10 28 11 28 12 28 13 28 14 28 15 28 16 28 17 28 18 28 19 28 20 28 21 25 22 22 23 22 0 22
Kunszentmiklós-Tass 5 57 7 42 8 39 9 39 10 39 11 39 12 39 13 39 14 39 15 39 16 39 17 39 18 39 19 39 20 39 21 36 22 33 23 33 0 33

Kunszentmiklós-Tass 3 16 4 13 4 28 4 57 5 32 6 16 6 59 7 17 8 14 9 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16 14 17 14 18 14
Dömsöd 3 28 4 25 4 40 5 09 5 46 6 28 7 12 7 31 8 28 9 28 10 28 11 28 12 28 13 28 14 28 15 28 16 28 17 28 18 28
Kiskunlacháza 3 37 4 34 4 49 5 18 5 55 6 41 7 21 7 41 8 41 9 41 10 41 11 41 12 41 13 41 14 41 15 41 16 41 17 41 18 41
Délegyháza 3 45 4 42 4 57 5 29 6 03 6 49 7 29 7 49 8 49 9 49 10 49 11 49 12 49 13 49 14 49 15 49 16 49 17 49 18 49
Dunavarsány 3 48 4 45 5 00 5 33 6 06 6 52 7 33 7 52 8 52 9 52 10 52 11 52 12 52 13 52 14 52 15 52 16 52 17 52 18 52
Taksony 3 54 4 51 5 06 5 39 6 12 7 01 7 39 7 58 8 58 9 58 10 58 11 58 12 58 13 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58
Dunaharaszti alsó 3 57 4 54 5 09 5 42 6 16 7 05 7 42 8 02 9 02 10 02 11 02 12 02 13 02 14 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02
Dunaharaszti 4 00 4 57 5 14 5 45 6 22 7 08 7 48 8 05 9 05 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 15 05 16 05 17 05 18 05 19 05
Soroksár 4 08 5 07 5 22 5 53 6 29 7 16 | 8 16 9 16 10 16 11 16 12 16 13 16 14 16 15 16 16 16 17 16 18 16 19 16

Pesterzsébet 4 13 5 13 5 27 5 58 6 34 7 21 7 58 8 21 9 21 10 21 11 21 12 21 13 21 14 21 15 21 16 21 17 21 18 21 19 21
Soroksári út 4 17 5 17 5 31 6 02 6 38 7 25 | 8 25 9 25 10 25 11 25 12 25 13 25 14 25 15 25 16 25 17 25 18 25 19 25

Ferencváros 30a 4 21 5 21 5 35 6 06 6 42 7 29 8 05 8 29 9 29 10 29 11 29 12 29 13 29 14 29 15 29 16 29 17 29 18 29 19 29
Budapest-Keleti 4 30 5 30 5 44 6 15 6 52 7 38 8 14 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38 19 38

Kunszentmiklós-Tass 19 14 20 14 21 11
Dömsöd 19 28 20 28 21 25
Kiskunlacháza 19 41 20 41 21 34
Délegyháza 19 49 20 49 21 42
Dunavarsány 19 52 20 52 21 45
Taksony 19 58 20 58 21 55
Dunaharaszti alsó 20 02 21 02 21 59
Dunaharaszti 20 05 21 05 22 02
Soroksár 20 16 21 16 22 09
Pesterzsébet 20 21 21 21 22 13
Soroksári út 20 25 21 25 22 17
Ferencváros 30a 20 29 21 29 22 21
Budapest-Keleti 20 38 21 38 22 30

Budapest-Keleti — Kunszentmiklós-Tass

Kunszentmiklós-Tass — Budapest-Keleti
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Varsányi múltidéző 
DR. GALLÉ BÉLA EMLÉKÉRE

Dr. Gallé Béla (1902-1976) Gallé doktor és Könözsi László kamarazenélnek Trió két ifjú hegedűssel

Próba előadás 
előtt

A Jancsi és Juliska kottájának első oldala

A Széchenyi u.  
2. sz. Gallé-ház.  
Az utcát az idős 
lakosok ma is  
Gallé utcájának 
hívják

Az emlékpark és játszótér 
előtti emléktábla

Gallé doktor és Könözsi László 
előadásra készülnek

Három 
nemzedék 
összhangja

Dr. Gallé Béla Dunavarsány kulturális életének kiemelkedő személyisége 
volt, aki mint MÁV-pályaorvos vásárolta meg 1938-ban a Széchenyi 
utca sarkán lévő Révész Antal-féle házat, és itt folytatta gyógyító mun-
káját. Egy évig katonaorvosként szolgált, majd 1941-től az egész falu 
OTI-orvosa lett. 

Zalaegerszegen született, középiskolába Kalocsán járt, majd 2 évet 
végzett a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Édesanyja 
kívánságára zenei tanulmányait abbahagyta, és beiratkozott az orvosi 
egyetemre. 

1927-ben diplomázott, 1930-ban belgyógyász szakvizsgát is tett. 
Budapesten, majd Kiskunlacházán dolgozott, mielőtt Dunavarsányba 
került. Gyógyító munkája mellett, mint jeles zongorista kiemelkedően 
hasznos, lelkes zenei népművelő tevékenységet is folytatott a köz-
ségben. Szinte nem volt zenei rendezvény, ahol ne működött volna 
közre. 

Említésre méltó volt zeneszerzői tevékenysége is. Sajnos több műve 
a háború alatt elpusztult. Ismertem műveinek egy részét. (Esz-dúr zon-
goraszonáta, kamarazenei karakterdarabok, dalok, nóták.) 

A szintén a Széchenyi utcában lakó Kohán József versei közül is meg-
zenésített jó néhányat. Országos pályázaton is nyertek egy közös dalukkal. 

Nagyobb terjedelmű darabjai közül említésre méltók: a „Csókos re-
giment”, a „Pápai huszárok” című operettek. (Ezek bemutatásra is ke-
rültek Dunakisvarsányon a helyi műkedvelőkkel.) A két szerzemény a 
’30-as évek divatos, romantikus dallamvilágát idézte. A „Jancsi és Ju-
liska” című  balett zenéjének kéziratos zongorakottája szerencsére 
nálam (Könözsi Lászlónál) fennmaradt, amit vonószenekarra meghang-
szereltem, és még a szerző életében kétszer elő is adtunk. A mű nem a 
híres mese feldolgozása, hanem egy szerelmespár története. 

Gallé doktor a maga szerénységével, vidámságával, lelkesedésével, 
tehetségével a még élő kortársai szívében kedves emlékként él. Remé-
lem, a késői utókor sem fog róla elfeledkezni. Emlékét őrzi a volt háza 
előtt a róla elnevezett emlékpark és emléktábla. 

 
Könözsi László (1924–2020)  

(Az emlékezést és a szerző képeit a család hozzájárulásával közzétette:  
Kohán József.) 
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A téli időszak hidege és korán sötétedése 
búskomorrá és bezárkózottá teszi az em-
bereket. De a karácsony várása megnyitja 

az emberszíveket. Gyermekkorunk emlékei idé-
ződnek fel. Szeretnénk újra olyan tiszta szívűek 
lenni. Átadni gyermekeinknek, unokáinknak va-
lamit azokból a régen megélt élményeinkből… 

Isten emberré lett és fényt gyújtott aggó-
dással és nehézségekkel teli világunkba. „A 
Gyermek megszületett, s vár reánk ”, hogy örö-
met, békét és hitet adhasson nekünk. Nem mi 
adtunk ajándékot, hanem Ő ajándékozott meg 
minket, ha elfogadtuk… 

Az adventi készülődés megnyitotta szívün-
ket. Próbáltunk tisztábbá és jobbá válni. Önzet-

lenségünkben fontosabbá vált a másik öröme: 
„Jónak lenni jó, és adni jó”. Az Istenre és a kö-
zösségre is nyitottabbá váltunk. Megélénkült 
plébániánk élete. Együtt készítettünk adventi 
koszorút, sütöttünk ízletes mézeskalácsot. 

Együtt vártuk izgalommal Miklós püspököt, 
majd örömünkben futni indultunk. Együtt gyúj-
tottunk gyertyát, beszélgettünk, zenét hallgat-
tunk és megnéztük gyermekeink pásztorjátékát. 
Együtt imádkozva vártuk az Üdvözítőt. 

Jó volt kilépni a hétköznapok sötétjéből és 
felemelni szívünket! S ha már felemeltük, ne hull-
jon vissza a mindennapok tespedtségébe. Ma 
nehezebb, többet kell tenni érte, hogy a „fényes 
csillag ragyogását” észrevegyük a lelkünkben. A 
közösség ereje segíteni tud minket ezen az úton. 
Vegyél részt keresztény közösségünk életében. 
Szükséged van rá, szükségünk van Rád! 

Fazekas Gábor  
katolikus diakónus

AZ ADVENTI VÁRAKOZÁS MEGOLVASZTJA A 
MEGKEMÉNYEDETT SZÍVEKET…

Az elmúlt időszakban valami megrendült 
bennünk. Szerettük volna azt hinni, hogy 
az élet mindig fejlődik, növekszik és szá-

munkra egyre többet és jobbat rejteget. Voltak 
betegségek, volt baleset, volt halál korábban is, 
de kellőképpen ki lehetett szorítani a látókö-
rünkből, hogy ezt a pozitív látásunkat fenntart-
suk, viszont most elkerülhetetlenül mindnyájan 
találkoztunk vele, ki közelebbről, ki közvetve. Mit 
tartogat számunkra a jövő akkor, ha megtörtén-
hetnek ilyen világméretű megrázkódtatások, ho-
gyan lehet így reménykedni?  

Hiába az újévi fogadalom, hogyha semmi 
sem változik. A régi eszközökkel, régi gondol-

kodásmóddal, régi szívvel nem lehet új életet 
élni, pedig mennyire szeretnénk, mennyire vá-
gyunk arra, hogy jobbra forduljanak a dolgok, 
hogy jobbra forduljon az életünk. Szeretnénk re-
mélni, szeretnénk valami újat, valami jobbat, va-
lami teljesebbet látni, ha a jövőbe nézünk. 

Ha a magunk erejében bízunk, akkor csa-
lódni fogunk, ha abban reménykedünk, hogy 
majd mindent tudunk jó kézben tartani, akkor 
kudarcot vallunk, viszont, ha az élő Isten kezébe 
tesszük az életünket, akkor nem hiába remény-
kedünk, akkor nem csak egy egynapos szalma-
láng lesz annak a gondolata, hogy lehet más az 
élet, lehet jobb, lehet több! Ő ugyanis nem a kö-

rülményeinket, hanem a szívünket akarja meg-
újítani, belülről, belőlünk akar újat adni.  

Ha körülnézünk, sok aggasztó dolgot lát-
hatunk, ha a múltba nézünk, akkor sok a ku-
darc, de ha tudunk Istennel előre tekinteni, ha 
Benne bízunk és remélünk, akkor Ő az új évben 
is tud új reményt adni azáltal, hogy bennünket 
teremt újjá. Adja az Úr, hogy igaz legyen ez az 
ige ránk nézve:  „Új szívet adok nektek és új 
lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kő-
szívet és hússzívet adok nektek.”  Ezékiel pró-
féta 36,26. 

Korsós Tamás 
református lelkipásztor 

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNY?

Ha az új esztendőben először találkozunk 
egymással, akkor illedelmesen Boldog 
vagy Békés Új Évet kívánunk egymás-

nak. Ez nagyon kedves dolog, de mit tehetünk 
valóban azért, hogy a másiknak tényleg békés, 
boldog legyen az éve, az élete? Kívánni köny-
nyebb, mint tenni érte. 

A béke fontos lenne minden ember életé -
ben. Sőt, vannak olyanok, akik nemcsak a saját 
békességüket szeretnék fenntartani, hanem má-
sokéra is odafigyelnek. Ha a sztárok szóhoz jut-
nak például egy Oscar díjkiosztó ünnepségen 
vagy más olyan helyen, ahol az egész világ hallja 
őket, akkor szónoklatukban mindig előkerül a 
világbéke. Buzdítják az embereket az egymással 
való megbékélésre. Úgy gondolják, ha egy híres 
ember mondja egy híres gálán, akkor az em-
berek jobban odafigyelnek, és tesznek is érte va-
lamit. Pedig ez nem olyan egyszerű.  

Nem egyszerű azért, mert a béke az egyes 
embereken, vagyis rajtunk múlik. Rajtam és rajtad.  

Sajnos nem vagyunk kibékülve senkivel és 
semmivel. Nekünk semmi sem jó. Hogy legyen 
béke, ha haragszunk a családunkra, ha nem 
vagyunk jóban a minket körülvevő emberek-
kel, sőt sokszor még magunkkal sem vagyunk 
kibékülve. Hogyan lehet ezen változtatni? 
A békesség ott kezdődik, hogy Istennel kibé-
külünk. „Isten ugyanis Krisztusban megbékél-
tette a világot önmagával, úgyhogy nem tu-
lajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a 
békéltetés igéjét.” 2. Kor.5:19. 

Ha vele nem vagyunk jóban, akkor má-
sokkal sem leszünk igazán. Ha nem éljük át 
Isten megbocsátó szeretetét, akkor mi sem 
tudunk másoknak megbocsátani, és akkor 
nincs békesség. „Ahogy az Úr megbocsátott 
nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.” 
Kol. 3:13. Ha valóban vágyunk erre a békére, 
akkor kérnünk kell Istent, hogy formálja át a 
szívünket, bocsássa meg a rosszaságainkat, 
és innentől kezdve nem a gonoszra, hanem a 

jóra kell hallgatnunk. Nem annak a hangnak 
kell engedünk, amelyik azt súgja, hogy „Ne 
mondj igazat, vagy mondd meg neki jól a ma-
gadét, vagy te vagy a jobb, az okosabb...” 
Hanem arra, amelyik azt mondja, hogy: „Bo-
csáss meg neki, ne veszekedj tovább vele, ne 
válj el tőle, légy vele türelmes...”. 

A békét először is a családunkban kellene 
megélnünk. Ha ott szeretet, megbecsülés és 
béke van, akkor minden más kapcsolatunk-
ban is az lesz. Teréz anya szavai jutnak 
eszembe: „Ha valamit tenni akarsz a világbé-
kéért, akkor menj haza és szeresd a családo-
dat!"  

Ahol szeretet van, ott béke van. Ha min-
den gyerek ilyen családban nőhetne fel, akkor 
megvalósulhatna a világbéke. 

Békés, boldog Új Évet kíván mindenkinek 
a Dunavarsányi Baptista Gyülekezet! 

 
Mihály Csilla 

BÉKÉS ÚJ ÉV
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Él köztünk egy különös művészi tehetség-
gel megáldott ember, aki szebb napjaiban gra-
fikusként dolgozott, jelenleg hétköznap gé-
pésztechnikus, ünnepnapjain pedig író. 

Szép Zsolt gyerekkora óta szeret olvasni, 
a betűk iránti vonzalomban való kiteljesedés 
régóta dédelgetett álom volt számára. Hat 
éve gondolt egy nagyot és elkezdte lapra 
vetni mindazt, ami a grafikus, rajzos múltú vi-
lágában a fejében és lelkében összegyűlt 
addig. Így kezdett el sci-fi novellát írni, majd 
annak szűk körben aratott sikerén felbuzdulva 
egy 600 oldalas regényt. 

„A Kárpát Walzer az Osztrák-Magyar Mo-
narchia idejében játszódik. A könyv lapjain 
megelevenednek többek között a magyar hi-
edelemvilág lakói, a tündérek birodalma, és 
más földöntúli teremtmények. Utazunk térben 
és időben is, hőseink eljutnak a Monarchia jó 
néhány szegletébe. Látjuk a fővárost, a ten-
gerparti ékszerdobozt, Fiumét, de érintjük 
Pressburgot, Pécs környékét, vagy éppen a ki-
csiny Duna-Varsányt. Az egyik oldalon a hő-
siesség és nemesség, a másikon a Gonosz la-
kozik, aki időtlenül szemlélődik, és csak azt 
lesi, mikor vét lépést a táncban az óvatlan ne-
velőnő – hogy ő aztán lecsaphasson a világra. 
Történetének fonala sokszor metszi a valósá-
got, néha azzal együtt is fut, gyakran azonban 
messzire eltávolodik attól. A Kárpát Walzer 
világa nem történelemórák anyagául íródott 
– helyette felnőtt mesét sző, és ezzel egyedül -
álló világot teremt.” – olvasható a könyv bo-
rítóján. 

S valóban, Zsolt nem összecsapta a tör-
ténetét, hanem hosszú hónapok kutatómun-
kájával korrajzot írt a 19. századi kulturális 
és hétköznapi világról. A lovagias úriembe-
rek, a delnők és a titokzatos vigilisták arisz-
tokratikus világa mellett megismerjük az al-
világot és a köznép életét is, miközben 
egyetlen pillanatra sem unatkozunk, hiszen 
egy kalandregényt tartunk a kezünkben. A 
regény elvezet a magyar hiedelemvilág 
bugyraiba, mondhatnánk, a Kárpát Walzer 
egy „magyaros, misztikus kalandregény-so-
rozat” első kötete. Hiszen 2021-ben megje-
lent a regény folytatása Sárkányhant cím-
mel, amely szintén egy akciódús, feszes 
kaland, és ugyanúgy elvarázsol egyedi stílu-
sával, mint különleges hangulatot sugárzó 
előzménye. 

Miért rajong az írásért Zsolt? – Az írás 
nekem a kikapcsolódás, feltöltődés, a terem-
tés. Megalkotom a szereplőket, felruházom 
tulajdonságokkal és a regény végéig velük lé-
legzem. Ilyenkor egy más világba kerülök. 
Fantasztikus érzés ez számomra – mondja az 
író. A könyvek úgy szórakoztatnak, hogy a ro-
mantikus kalandvágy mellett értéket is terem-
tenek: „a múlt tiszteletét” – fogalmaz Szép 
Zsolt. S éppen ezért van helye munkáinak a 
magyar kultúra kapcsán; „Ne legyen kultúra 
magyarság és magyarság kultúra nélkül”. 

A magyar kultúra napján, 2022. január 22-
én a Petőfi Művelődési Házban az olvasóknak 
lehetőségük lesz az író-olvasó találkozó kere-
tében megismerni a szerzőt, és megvásárolni 
a könyveit.  

Szilvay Gabriella

MISZTIKUS KALANDREGÉNY DUNAVARSÁNYBÓL
„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kul-
túra nélkül” – vallotta Kodály Zoltán. A magyar 
kultúrát sokféleképpen lehet őrizni, most egy 
olyan könyvet és annak szerzőjét mutatjuk be, aki 
a 19. századi magyar történelembe, kultúrába, épí-

tészetbe és divatba egy fantasy-sorozaton keresz-
tül enged bepillantást. Meglepetésként pedig egy 
nagyon röpke kitérő erejéig még a régmúlt idők 
Duna-Varsányába (régies írásmód szerint – a szerk.) 
is eljutnak a szereplők. Olvassák csak…
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

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

GYÓGYPEDAGÓGIAI-PSZICHOPEDAGÓGIAI MEGSEGÍTÉS 
ADHD, autizmus, tanulási zavarok (BTMN, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), pszichés zavarok komplex fejlesztését 

vállalom kisgyermekkortól felnőttkorig.  Hívjon bizalommal: Andrea, 06/20 974-6338.

Építkezik, és túl sok a sitt?  
Nem tudja hova tenni a lomokat? 
Tele van a kertje zöldhulladékkal? 

Mi ezeket mind elszállítjuk!

Elérhetőségeink: 
Wágner Virág 

Mobil: +36/70 666-2537 
E-mail: info@w3kontener.hu  •  www.w3kontener.hu

Ezekre a településekre szállítunk:  
Alsónémedi, Áporka, Bp. XXIII. kerület, Bugyi, Délegyháza, 

Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza,  
Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl. 

 
Keressen minket bizalommal, és kérje árajánlatainkat!

Ezen kívül kiszállítunk: 
•  Sóder  •  Homok  •  Termőföld  •  Murva  •  Darált beton

W3 Konténer Kft.

Rönkhasító Kft. – TŰZIFA AKCIÓ 
 

Akác tűzifa 3.300 Ft/mázsa kugli  
Vegyes kemény 3.000 Ft/mázsa kugli  

Hasított + 200 Ft/mázsa 
A tűzifa erdei köbméterre is (1m×1m×1,7m)  

és kalodára is megrendelhető! 
 

Garantált mennyiség! Hívjon bizalommal! 
 

Rönkhasító Kft. 06/70 605-4678 
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CSÚCSTECHNOLÓGIA DUNAVARSÁNY MELLETT: 
2022 végén indulhat a gyártás a Dunapack Packaging új üzemében 
Több mint 100 új munkahelyet teremt a jól ismert csomagolóanyag-gyár legújabb üzeme

Közel 100 új munkahely: www.dunapack.hu/karrier 
A Dunapack új üzemében többek között a következő területre keresnek kollégákat:  

MŰSZERÉSZ, LAKATOS, KARBANTARTÓ, TARGONCAVEZETŐ ,  GÉPKEZELŐ .  
Jelentkezni a következő címen lehet: karrier@dunapack-packaging.com 

Európa egyik legmodernebb csomagolóanyag gyára épül

 Csúcstechnológiát hoz a Dunapack épülő gyára Dunavarsányba Körforgásos csomagolóanyag-gyár érkezik Dunavarsányba

A Dunavarsányi Ipari Parkban jelenleg 
épülő üzeme mellett a Dunapack Pac-
kaging több telephellyel is rendelkezik 

Magyarország-szerte: Csepelen, Nyíregyházán 
és Dunaújvárosban is gyártanak hullámlemez-
ből (köznapi nevén hullámkarton) csomagoló-
anyagot, 90%-ban újrahasznosított hulladék-
papírból. A most épülő üzem a legmodernebb 
és „legzöldebb” üzeme is lesz a vállalatnak. 
Élelmiszer, ital, zöldség- és gyümölcsrekesz-
ként vagy éppen műszaki termékek doboza-
ként is találkozhatunk a Dunapack gyárában 
készült termékekkel. Érdekesség, hogy ugyan 
a vállalat fő profilja a csomagolóanyagok 
gyártása, de emellett kartonból készült szé-
kek, vagy éppen praktikus irodai kiegészítők 
gyártására is képesek, kizárólag hulladékpapír 
újrahasznosításával. 

A tervek szerint először a Dunapack du-
naújvárosi gyárának szerepét veszi majd át az 

új gyár. A beruházás első fázisa közel 20 milli-
árd forintból valósul meg. Az üzem 100 új 
munkahelyet fog teremteni régiónkban, azon-
ban ez a szám a tervben lévő fejlesztések 
révén még tovább nőhet. Mindez azt jelenti, 
hogy a régió egyik legmodernebb papíripari 
gyára épülhet fel, ahol környezetbarát techno-
lógiával gyártanak, vagyis az üzem környezet-
terhelése minimális lesz. 

Anastassios Panayotopoulos, a Dunapack 
Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, 
hogy a Dunapack üzemeiben kizárólag hulla-
dékpapír felhasználásával készítik a legma-
gasabb ökológiai elvárásoknak is megfelelő 
kartondobozokat. „Új üzemünkben az eddi-
gieknél is korszerűbb hullámpapír csomago-
lóanyagokat tudunk majd gyártani, a legmo-
dernebb fenntarthatósági elvárásoknak is 
megfelelő technológiával. Úgy gondoljuk, 
mindez nemcsak nekünk és partnereinknek, 

de a partnereink termékeit vásárló emberek-
nek is fontos.” 

A Dunapack Packaging, mint a Prinzhorn 
Csoport leányvállalata 1990 óta van jelen Ma-
gyarországon. Az osztrák, napjainkban is csa-
ládi tulajdonban lévő csoport három üzletág-
ból áll, és már számos zöld beruházással 
fejlesztette magyarországi üzemeit, melyek 
egy különleges, körforgásos gazdasági mo-
dellben működnek. Ennek lényege, hogy a ter-
mékek nyersanyagai addig maradjanak a gaz-
dasági körforgásban, amíg csak lehetséges, 
ezzel is óvva a környezetet. A körforgásos lánc 
a Hamburger Recycling Hungary-vel indul, aki 
begyűjti a papírt és más, hasznosítható má-
sodlagos nyersanyagokat. Ezek az anyagok 
aztán a Hamburger Hungáriához kerülnek, 
ahol magas minőségű hullám-alappapírt állí-
tanak elő belőlük. Ez kerül aztán a Dunapack-
hoz, ahol csomagolóanyagok készülnek belőle.
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karrier@dunapack-packaging.com
dunapack.hu/karrier
+36 30 089 3147

Munkát  
keresel?

Jelentkezz a Dunapack
épülő üzemébe!
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