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Hull a hó, hull a hó,Hull a hó, hull a hó,  
lesz belőle takaró,lesz belőle takaró,  
ráborul a vetésre,ráborul a vetésre,  
hogy a fagytól megvédje.hogy a fagytól megvédje.  
  
Vastag hóbunda alattVastag hóbunda alatt  
kenyérmagvak alszanak,kenyérmagvak alszanak,  
puha ágyban telelnek,puha ágyban telelnek,  
s kikeletkor kikelnek.s kikeletkor kikelnek.  
  

Várnai Zseni: Hull a hóVárnai Zseni: Hull a hó
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IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Dunavarsány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének vonatkozó ren-
delete alapján a személyes gondosko-

dást nyújtó szociális ellátási formák közül a 
nappali ellátást a Szigethalom Egyesített Nép-
jóléti Intézmény útján biztosítjuk. 
Az idősek nappali ellátása kapcsán cél a fenn-
tartó települési önkormányzat közigazgatási 
területén, valamint a feladatellátási szerző-
déssel érintett településeken élő, erre a szo-
ciális szolgáltatásra jogosult és erre igényt 
tartó mozgás fogyatékos és/vagy idős szemé-
lyek részére szociális, egészségi, mentális ál-
lapotuknak megfelelő napi életritmust bizto-
sító, közösségi szolgáltatások szervezése 
nappali klub keretén belül. Az intézmény eny-
hén demens idősek nappali ellátását is vál-
lalja, amihez a demencia szakorvosi igazolása 
szükséges. 
A szolgáltatás keretében nyújtott tevé-
kenységek: 
v     Szabadidõs programok szervezése. 

v     Szükség szerint az egészségügyi alap-
ellátás megszervezése, a szakellátáshoz 
való hozzájutás segítése. 

v     Hivatalos ügyek intézésének segítése. 
v     Életvitelre vonatkozó tanácsadás, élet-

vezetés segítése. 
v     Speciális önszervezõdõ csoportok tá-

mogatása, mûködésének, szervezésének 
segítése (Mozgásfogyatékosok Egyesü-
lete, Nyugdíjasok Baráti Köre). 

v     Mentális gondozás, egyéni és csoportos 
foglalkoztatások megszervezésével. 

v     Speciális mozgásterápiás csoport és 
egyéni foglalkoztatások megszervezése. 

v     Személyi higiénés szükségletek kielégí-
tési lehetõségének biztosítása, gondozói 
segítségnyújtással történõ megvalósítá-
sának biztosítása. 

v     Fizikai, mentális aktivitás fenntartását 
célzó programok, tevékenységek és szo-
cioterápiás foglalkoztatások rendszeres, 
napi szintû szervezése. 

v     Az alaptevékenységeken kívül egyéb 
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek az 
ellátottak saját költségükre, pl.: egyéni 
gyógytorna, kulturális rendezvényeken, 
kirándulásokon való részvétel. 

A nappali klub és külön kérelem esetén az 
igény szerinti étkezés (tízórai, ebéd és 
uzsonna, normál és az orvos javaslatára diétás 
étrend), jövedelemtől függően térítésköteles. 
Nyitvatartási idő: Munkanapokon 7.00 és 
15.00 között 
Szolgáltatásnyújtás helye: Szigethalom 
Egyesített Népjóléti Intézmény 
(2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 147.) 
Igénybevétellel kapcsolatban az alábbi el-
érhetőségeken érdeklődhetnek: 
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 
Tel.: 06/24 404-573 
E-mail: info@szeni.hu 

Dunavarsányi  
Közös Önkormányzati Hivatal 

Igazgatási Osztály

TERMŐFÖLD 
ADÁSVÉTELE

2022. január 1-től a Földforgalmi törvény több lé-
nyeges pontban változott, így ettől az időponttól 
kezdve a mező- és erdőgazdasági hasznosítású 

földekre vonatkozó haszonbérleti illetve adásvételi 
szerződéseket a mezőgazdasági igazgatási szerv ré-
szére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.  
 

Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mező-
gazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adás-
vételi szerződés jóváhagyását, akkor megállapítja a 
szerződés közzétételre való alkalmasságát, és hivatal-
ból elrendeli a szerződés közzétételét.  

 
A döntést közli az eladóval, az adásvételi szerződés 

szerinti vevővel, valamint az adásvételi szerződést 
megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzőjének. A jegyző hirdetményi úton 
közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy meg-
állapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.  

 
A fent leírtakra tekintettel kérjük, hogy a mező- és er-
dőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó haszon-
bérleti illetve adásvételi szerződéseket nem a jegyző, 
hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv részére szí-
veskedjenek megküldeni.  

Dunavarsányi  
Közös Önkormányzati Hivatal
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
Az év eleje, mint mindig, a költségvetés 

tervezésével telik. A felelősség nagy, hi-
szen csak néhány kiadás és az állami tá-

mogatások nagyságrendjében lehetünk egyen-
lőre biztosak. Az előző év elkötelezettségei 
(bölcsőde, út, közművek, tervek stb.) az elsők 
között vannak most is a tervezésben, az idén 
megemelt bérek valamint a minimálbér meg-
emelésével járó számítások is prioritást követel-
nek. A kötelező feladatok ellátására (egészség-
ügyi alapellátás biztosítása; települési környezet 
tisztaságának biztosítása; közvilágítás; közpar-
kok és egyéb közterületek kialakítása és fenn-
tartása; helyi közutak fenntartása; óvodai ellátás; 
kulturális, sport, nemzetiségi ügyek; gyermekjó-
léti, szociális szolgáltatások és ellátások; közbiz-
tonság; hulladékszállítás; víziközmű szolgáltatás 
stb. a teljesség igénye nélkül) kalkulált költségek 
a következő tervezendő tételek, és csak ezek 
után következhetnek az önként vállalt felada-
tok. A saját bevételeinket az előző évihez pró-
báljuk hasonlítani, természetesen összevetve az 
adófizető cégek vallásaival. Itt mindig történhet-
nek változások, főleg most, a pandémia utáni 
második évben. Egyet már biztosan elmondha-
tok, hogy új adókat nem vezetünk be, és a ré-
gebben kivetett adónemek mértéke sem válto-
zik 2022-ben. Tehát a dunavarsányi családok 
legtöbbje semmilyen adót nem fizet a város 
kasszájába! A költségvetés részleteiről (amelyet 
reménység szerint a képviselő-testület elfogad) 
a következő hónapban már olvashatnak az ön-
kormányzat hivatalos oldalain, illetve több fóru-
mon is tájékoztatom majd a kedves lakosokat. 

Az utóbbi hetek, hónapok, és már az idei 
év napjai is sokat foglalkoztak a Budapest-Belg-
rád vasútvonal felújításának kérdéseivel. Bár-
mennyire is érnek engem és a kollégáimat 
vádak, hogy semmit sem próbálunk tenni a be-
ruházás ellen, vagy nem reagálunk azokra a Du-
navarsányt ellehetetlenítő intézkedésekre, ame-

lyekről értesítést kapunk, ezeket a vádakat ha-
tározottan visszautasítom. Sok éve veszünk 
részt a beruházást bemutató tájékoztatókon, a 
vírushelyzet alatt online megbeszéléseken, és 
soha, semmit nem hagytunk még szó nélkül. 
Több kilónyi levelezés történt annak érdekében, 
hogy a várost kettészelő, már meglévő, és az 
újonnan megépülő vágányok építésével, felújí-
tásával összefüggő problémákra próbáljunk 
megoldásokat keresni. Érezhetően gyorsított 
üzemmódra váltott a projekt, mert egyre több 
megkeresés érkezik hozzánk. Ezeket vélemé-
nyezzük, fellebbezünk, új megoldások tervezé-
sét követeljük, és kizárólag Dunavarsány jövőjét 
szem előtt tartva próbáljuk a legjobbat kihozni 
a jelenlegi helyzetből. Január elején több egyez-
tetést folytattunk helyszíni bejárással, a Szabad-
kai utcai szintbeni átjáró átépítésének megol-
dásairól. Szerencsére a helyszín megtekintése 
után a város közlekedési nehézségeit reálisan 
látva, partnernek tűnnek az elképzeléseink 
megvalósításában a tervező cégek és a kivite-
lező konzorcium képviselői. Értesülhettünk már 
arról is, hogy elkezdődik a felújítás február 1-
jétől. Ez még a helyi vasúti utazást nem befo-
lyásolja, mert a Vonatok Délegyháza és Buda-
pest között továbbra is közlekednek. A több 
évig tartó átépítés első lezárási üteme a Dél-
egyháza-Kiskunhalas-Kelebia szakasz, a to-
vábbi lezárásokról, és az azzal összefüggő uta-
zási változásokról a későbbiek folyamán fogunk 
értesítést kapni, melyet minden önkormányzati 
hivatalos portálon közzéteszünk.  

Reménykedünk abban, hogy 2022-ben is 
lesz olyan pályázat, amelyen sikeresen tudunk 
részt venni. Bizakodásra ad okot annak a pályá-
zatnak a lehetősége, amelyet március közepéig 
kell beadnunk. Annak értelmében végre támo-
gatást kaphatunk az 51-es főútvonalon zebra, 
rávezető járda és a megvilágítás kiépítésére. A 
tervezések folynak, mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy ez a sokaknak évek óta na-
gyon fontos beruházás megvalósuljon. 

Még mindig nem tudjuk a vírus témát ej-
teni, hiszen január vége felé egy nap alatt 15 
ezernél is több Covid esetet regisztráltak ország-
szerte. Hetente került egy-egy óvodai csoport 
bezárásra, az iskolai osztályok is megfogyatko-
zott létszámmal vettek részt a tanításban, a hi-
vatal és az intézmények dolgozói közül is sokan 
lettek pozitívak. Dacolva a helyzettel, a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár színvonalas könyv-
bemutatóval, irodalmi esttel emlékezett meg 
Kölcsey Ferenc Himnuszának befejezéséről a 
magyar kultúra napja alkalmából.  

Méltó módon ünnepelt szintén azon a 
napon az Erdélyiek Egyesülete egy bállal, ami-
nek kezdetekor olyan színvonalas előadók 
műsorát élvezhettük, akik mind a nyelvünk, a 
hagyományaink, a kultúránk, a nemzetünk 
megmaradásának nagykövetei. 

Nem minden eseményt sikerült megvalósí-
tani, hiszen immár második alkalommal maradt 
el a több mint negyed évszázados múlttal büsz-
kélkedő Lányok Asszonyok Klubja Egyesület ha-
gyományos jótékonysági Banyabálja. Tavaly év 
vége felé újra elindultak a levelezések a hivata-
los engedélyek beszerzéséért, elkészültek a 
meghívók, összeállt a program a fellépőkről és 
megfogalmazódott a jótékonyság célja is. Talán 
a tervezett létszám nagysága (540 fő) most ri-
asztónak hatott a koronavírus tombolásának 
idején, és kevés jegy került eladásra. A klub tag-
jai közül is többen megbetegedtek, így bölcsen 
a vezetőség lefújta az idei bált. Bízom benne, 
hogy a rendezvény elmaradása nem befolyá-
solja a klub további munkáját és a tagság aktív, 
közösségépítő tevékenységét. Remélem, ta-
vaszra mindenki meggyógyul és elfelejthetjük 
végleg a vírust! 

Gergőné Varga Tünde  
polgármester 

VÁLTOZÁS A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN 
– Február 1-jétől jelentősen módosul a menetrend a kelebiai vonalon – 

Újabb jelentős fázisához érkezett a Buda-
pestet Belgráddal összekötő vasútvonal 
magyarországi szakaszának felújítása 

azzal, hogy február 1-jétől Délegyháza és Kele-
bia között vágányzár mellett folytatódik a kivi-
telezés. A Budapest – Kunszentmiklós – Tass – 
Kelebia (150-es számú) vasútvonal több évig 
tartó átépítésének első menetrendi üteme idén 
április 30-ig lesz érvényben. Ebben az időszak-
ban a vonatok csak Budapest és Délegyháza 
között közlekednek. A Délegyháza – Kiskunha-

las – Kelebia szakaszon vonatpótló autóbuszok-
kal, valamint a Volánbusz helyközi és távolsági 
járataival lehet utazni, ezek közlekedése a lezá-
rás idejére a térségben megváltozik, és átveszi 
az érintett települések teljes kiszolgálását. 
A Délegyháza és Kelebia között életbe lépő 
módosítások, a közúti buszos közlekedés és az 
átszállások miatt, a Délegyházától délebbre 
lévő szakaszra, illetve szakaszról utazók Buda-
pest és Kunszentmiklós – Tass között 20-30 
perccel hosszabb eljutási idővel számolhatnak; 

Kiskőrös, Kiskunhalas, illetve Kelebia és a fővá-
ros között pedig 30-45 perccel növekedhetnek 
az átlagos eljutási idők. A vasúttársaság emiatt 
arra kéri az utasait, hogy előre tájékozódjanak, 
és tervezzék meg az utazásukat. 
Részletes információt, térképeket a MÁV hon-
lapján, a www.mav.hu/150 weboldalon találnak. 
Az utasok és a lakosság türelmét és megértését 
kéri a MÁV a felújítás alatt előforduló kellemet-
lenségekért! 

Magyar Államvasutak Zrt. 
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MEDDIG TART MÉG?

Javában tombol az ötödik hullám. Mi a térségi, 
és azon belül a dunavarsányi helyzetkép jelen 
pillanatban? 
Mindkettő jelentősen hasonlít az országos 
helyzethez, vagyis enyhe, náthaszerű tünetek-
kel fordulnak a családorvosokhoz a betegek, 
viszont a légúti betegek száma rendkívüli, 
minden eddigi járványhullámot meghaladó 
mértékű. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy 
közülük csak nagyon kevesen igényelnek kór-
házi ellátást. Tehát igazolódnak azok a nyu-
gat-európai járványtrendek, hogy az omikron-
variáns esetében egy sokkal gyorsabb 
terjedéssel, de kedvezőbb lefolyással számol-
hatunk. 
 
Milyen a dunavarsányi háziorvosok leterhelt-
sége ezekben a hetekben? 
Sajnos extrémnek mondható. Egy-egy rende-
lésen 100 feletti a betegforgalom, ezt pedig 
kiegészíti az a rengeteg telefonos illetve on-
line megkeresés, ami nagy terhet ró a házior-
vosokra. 
 
Mi az ideális betegmagatartás, ha tüneteket 
észlelünk magunkon vagy a gyermekeinken? 

Ki szeretném hangsú-
lyozni, hogy a covid-
pandémia teljes ideje 
alatt a dunavarsányi há-
ziorvosok folyamatosan 
és jól szervezték meg a 
betegellátást, azaz hely-
ben még nem fordult 
elő rendelőbezárás, min-
den esetben fogadtuk a 
légúti tünetekkel jelent-
kező pácienseket is, 
csak arra kértük őket, 
hogy egy meghatáro-
zott rend szerint fordul-
janak az orvoshoz, 
vagy is ha légúti tünete-
ket tapasztalnak magu-
kon, akkor lehetőleg egy 
előzetes telefonos kon-
zultáció előzze meg az 
orvoshoz fordulást. Erre 
azért van szükség, hogy 
a betegeket vagy egy el-
különített légúti idősáv-
ban tudjuk megvizs-

gálni, vagy egy előre leszervezett időpontban 
tudjuk fogadni, hiszen ezáltal tudjuk csak el-
kerülni azt, hogy az Egészségház váróhelyisé-
geiben tartózkodó egyéb krónikus betegek 
megfertőződjenek. 
 
Az otthoni tesztelés segítség lehet a család-
orvos számára? 
Igen, az előszűrésben mindenképp segítség, 
mivel így jóval hamarabb jutunk diagnózishoz. 
A kereskedelmi forgalomban kapható tesztek 
a pozitív eredmény tekintetében nagyon meg-
bízhatóak, negatív teszteredmény esetén 
lehet csak szükség megerősítő PCR-teszt el-
végzésére. 
 
Az oltási kedv az utóbbi hónapokban igencsak 
visszaesett. Miért van Ön szerint jelentősége 
a további, különösképpen is a harmadik oltás 
felvételének? 
Bár az omikron-variáns enyhébb lefolyású 
megbetegedést okoz a korábbi mutációkhoz 
képest, mégis előfordulhat, hogy komoly kór-
házi kezelésre van szükség egyes esetekben, 
amelyek ellen bizonyítottan jól véd a harma-
dik oltás. Ezen kívül a járvány egészének a ke-

zelése szempontjából is fontos a harmadik 
vakcina felvétele, hiszen minél nagyobb az át-
oltottság, annál kedvezőtlenebb a vírus szá-
mára a terjedési közeg. 
 
A szülők körében nagy a dilemma a kiskorú 
gyermekek oltásfelvételével kapcsolatban. Mi 
ezzel kapcsolatban a szakma álláspontja? 
Egyértelműen preferált az 5 és 11 év közötti 
korosztálynak a védőoltása is, mivel az ő ese-
tükben sem kizárható egy-egy súlyos lefo-
lyású megbetegedés, másrészt azt látjuk, 
hogy a gyerekközösségekben nagyon gyor-
san terjed ez a kórokozó, tehát a járványke-
zelés egésze szempontjából is nagyon fontos, 
hogy ebben a korosztályban is minél nagyobb 
átoltottságot érjünk el. Továbbá jelenleg elég 
bizonytalan kérdés az, hogy a gyermekek ese-
tében milyen hosszú lefolyású maradványtü-
netekkel kell számolnunk, vagyis az úgyneve-
zett long-covid és post-covid szindróma 
gyermekekre gyakorolt hatásairól meg nincs 
egzakt ismeretünk, ami némi aggodalomra 
adhat okot. Azt látjuk, hogy a koronavírus fer-
tőzés nagyon sok esetben egy sokszervi gyul-
ladás kíséretében zajlik, ami akár gyermekek 
esetében is okozhat hosszú távú szövődmé-
nyeket. 
 
És ezek jóval nagyobb súllyal esnek ugye a 
latba, mint az esetleges oltási mellékhatások? 
Egyértelműen. A klinikai vizsgálatok a gyer-
mekek esetében is nagyobb előnyt mutatnak 
a védőoltás javára, az annak hatására esetle-
gesen fellépő oltási reakciókkal szemben. 
 
Végezetül hogyan látja, meddig tarthat még a 
világjárvány, és megszabadulhatunk-e ettől a 
vírustól valaha is? 
Folyamatban vannak olyan kutatások, ame-
lyek a vakcinák hosszabb távú, akár 1 évig 
tartó hatékonyságát vizsgálják, illetve szá-
mos olyan kutatás-fejlesztés van folyamat-
ban, amelyek szájon át bevehető készít-
mények előállítását vizionálják. Ez utóbbi az 
átoltottság növelésében nagy jelentőséggel 
bírna, hiszen jóval könnyebb és jóval széle-
sebb tömegek számára való hozzáférést biz-
tosítana. Én egyelőre azt látom, hogy ez a 
vírus valószínűleg egy influenza vírushoz ha-
sonló módon sok éven át ittmarad velünk, 
ugyanakkor bízom abban, hogy az influenza-
járványhoz hasonló lefolyású megbetegedést 
fog okozni, azaz egy évente egyszer felvehető 
védőoltással megfelelően tudunk majd ellene 
védekezni.

Koronavírus-helyzetkép Dunavarsányból, dr. Békássy Szabolcs országos 
kollegiális szakmai vezető háziorvossal, a Háziorvosok Online Szerveze-
tének elnökével. (Riporter: Szilvay Balázs)
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Meg kell, hogy kérdezzem, bár sejtem a vá-
laszt: Miért pont Sheldon? 
Természetesen az Agymenők című sorozatból 
jön a név, de egyéniségre a kutya és a fizikus 
azért különböznek. Én és párom, a szintén szí-
nész Laurinyecz Réka is imádjuk az ebet, aki a 
szeretete mellett megtanított minket – a többi 
között – türelemre is; bizony, neki esetenként 
századszor is el kell mondani azt, hogy ne sza-
ladjon ki az utcára vagy rágja meg a cipőt, és 
mindezt megőrizve nyugalmunkat, moso-
lyogva. A Sheldon-féle, két éve kezdődött szo-
cializációnk épp jókor jött, hiszen 7 hónapja 
egy gyönyörű kislány szülei is vagyunk. 

Gratulálok, és sok erőt és örömöt kívánok! Mi-
lyen Dunavarsányban felnevelni egy gyer-
meket? 
Én vidéki srác vagyok, Kecskeméten szület-
tem, ott is kezdtem a színészi pályát. Amikor 
feljöttem Pestre, el is voltam veszve a beton-
dzsungelben, ahol ugyan remek, hogy tízper-
ces sétával eljuthatok húsz bulihelyre, tizenöt 
étterembe meg öt uszodába, de élni benne… 
Belefáradtunk, így immáron tizennégy éve Du-
navarsányban lakunk, és imádjuk. 
 
Ha jól tudom, szabadúszóként él, dolgozik. Mit 
jelent ez a gyakorlatban? 

Több bizonytalanságot, de több szabadságot 
is. Nincs meg a társulathoz tartozás bizton-
sága, van ellenben várakozás arra, hogy 
megcsörrenjen a telefon, aminek a végén 
egy szerepajánlat szólít. De nagyobb a sza-
badság, hiszen dönthetek, hogy mit vállalok 
el, és mit nem, hogy mi az, ami nem fér bele 
az értékrendszerembe. Küzdelmes dolog ez, 
hiszen rengeteg jó színész van Magyarorszá-
gon, és nagy a konkurenciaharc. Kicsit ki is 
égeti ez az embert, hiszen nincs szabadnap, 
hétvége, ünnepnap – de hétköznap sincs, 
csak állandó rendelkezésre állás. Ami fontos: 
hogy a taps, a közönség szeretete, a siker 
miatt mégis megéri. No és persze azt sem 
gyűlölöm, ha esetenként felismernek az 
utcán, vagy ha egy kedves mosolyt kapok a 
boltban, netán egy szebb szelet marhacom-
bot a hentesnél. 
 
Mit jelent valójában színésznek lenni? Hogyan 
készül fel egy-egy előadásra, vagy egyáltalán 
a színészi létre? 
Amit a néző lát egy színészből, azok a világot 
jelentő deszkák, a rivaldafény, a taps, a csillo-
gás, és ez így is van jól. Ám egy színésznek 
hosszú éveket kell az iskolapadban töltenie, 
hogy azzá váljon, akit megtapsolnak. Mondok 
egy példát. Montágh Imre alapművében, a 
Tiszta beszédben szerepel többek között az a 
gyakorlat, amikor egy lélegzetre – élvezhe-
tően és érthetően – el kell mondani vagy száz 
nevet. Aztán ha megtanultál helyesen léle-
gezni, és sikerült elsorolnod Tercsit meg Fercsit 
és kilencvennyolc társukat, akkor fuss le a 
színház lépcsőin, kerüld meg az épületet, ro-
hanj vissza, és mondd el újra, ugyanolyan ért-
hetően! Majd ha ez is sikerült, akkor jöhet a 
kanálnyelv és többi barátja, azaz a beszéd-
technika – és ez még csak egy kis szelete 
annak, amit tudnunk kell a tánc, az ének és 
rengeteg más mellett. 
 
Mi az a szerep, amihez elköszönésképpen sok 
sikert kívánhatunk önnek? 
Engem elsősorban a humorérzéket kívánó, il-
letve az énektudást igénylő szerepek – musi-
cal-ek – találnak meg, de nagy vágyam a 
Jézus Krisztus szupersztár Júdása. Nagyon 
nehéz szerep, igazi karriercsúcs. 
 
Így legyen – előre a harminc ezüstért!

A SZÍNÉSZ, AKI KÖZÖTTÜNK ÉL

Mégpedig nem is akármilyen színész: Szabó Máté sok remek szerepet 
játszott el az ország, Budapest nagy színházaiban, de láthattuk őt 
énekesként, vagy a Barátok közt című emblematikus sorozatban is. 

Manapság különös ismertetőjele egy gyönyörű, hatalmas, csokoládébarna, 
vágatlan fülű, rendkívül szelíd és barátságos dobermann, Sheldon. (Riporter: 
Veresegyházi Béla)

A teljes interjú meghallgatható a Lakihegy Rádió honlapján, a Hangos archívumban.
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KARÁCSONY ELŐTT, ÜNNEPEK UTÁN

December 23-án újra sikerült örömet 
szerezni a római katolikus templom-
ban gyerekeknek és felnőtteknek ka-

rácsonyra készülve. Az iskolai katolikus hitta-
nosok pásztorjátékot adtak elő Izabella és 
Terike néni irányításával. A már ünnepi díszbe 
öltöztetett templomban, a szentmise után ki-
váncsian figyeltük a gyerekek énekét és elő-
adását. Élmény volt, ami felkészített, hogy a 
lelkünk is ünnepi díszbe öltözzön. 

A karácsonyi időszak szentmiséin nagyon 
sokan vettek részt, tudván, hogy a Gyermek 
születését itt tudjuk megünnepelni igazán. 
Hálát adtunk Istennek, hogy Fiában közénk 
jött és megtanított igazán szeretni. Megkö-
szöntük az egész évet, hogy megtartott és 

megőrzött minket. Kértük, legyen jelen a min-
dennapokban is, hogy szállást adhassunk Neki 
családunkban, otthonukban. 

Az újévben Vízkereszt ünnepe után az 
Egyház megszenteli otthonainkat. Szenteltvíz-
zel meghinti lakásunkat és Isten áldását kéri 
házunk lakóira. Biztat minket, hogy imádkoz-
zunk együtt, és kérjük bátran közösen segít-
ségét. A család biztonságában tapasztalhatjuk 
meg igazán istengyermeki méltóságunkat. 
Kedvességünkkel, figyelmeségünkkel, türel-
münkkel és szolgálatkészségünkkel ajándé-
kozhatjuk meg egymást. Ekkor lesz igazi öröm 
a szívünkben karácsony elmúltával. 

Fazekas Gábor  
diakónus 

KÖZEL LENNI
Január elején voltak hideg éjszakák, mikor 

a hőmérő -7, -8 fokot is mutatott nálunk. 
Persze ez nem kibírhatatlan hideg, hiszen 

az ország más felén, sőt más országokban 
még hidegebb éjszakák, nappalok is vannak. 
Régebben nálunk is voltak. Nem is a hideg 
mértéke a lényeg, hanem inkább az, hogy hol 
vészeli át az ember a telet, vagyis a macska. 
Kint vagy bent, hidegben vagy melegben. 

A mi macskánk, bármi történjen is, bármi-
lyen hideg is legyen, vagy a küszöbön fekszik 
a bejárati ajtó előtt, vagy az ajtó melletti kis 
rongyocskáján. Didereg, vacog, látszik rajta, 
hogy nagyon fázik, de nem megy be a meleg 
garázsba. Pedig bármikor be tud menni, mert 
külön ajtó van a számára a garázson, ahol a 
fűtéscsövek mellett kellemes melegben le-
hetne. De ő nem tágít az ajtó mellől. 

Először az jutott eszembe, hogy milyen 
buta ez a macska, aztán elkezdtem gondol-
kozni, hogy miért teszi ezt? Miért jó neki itt? 
Ha itt van az ajtó előtt, akkor az valamiért jó 
neki, valamiért megéri, hiszen neki is megvan 
a magához való esze, amit a Teremtő adott 
neki. Arra jutottam, hogy a mi hangunk, a mi 
közelségünk megnyugtatja őt. Szeret minket 
és a közelünkben akar lenni. Hallja a hangun-
kat, figyeli a zörgéseinket és ez tetszik neki. 
Ha esetleg nyílik az ajtó, azonnal ott tud lenni. 
Be tud osonni egy pár másodpercre, mert 
utána, kinti macska lévén, ki kell mennie. Ha 
messzebb van, elszalasztja a lehetőséget. Ha-
marabb meghalljuk a nyávogását is, ha éhes 
és enni szeretne. Nem is buta. 

De jó lenne, ha mi is így lennénk az Úrral. 
Ennyire vágynánk az Ő jelenlétére, az Ő közel-

ségére. Odafeküdnénk az Ő ajtajához és vár-
nánk, hogy mikor láthatjuk meg Őt, hogy 
mikor beszélhetünk Vele, mikor vehetjük át 
Tőle a lelki táplálékot. Vállalnánk a zord kö-
rülményeket is, csakhogy ott lehessünk, ahol 
Ő van. „Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, 
mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén 
állni, mint a bűnösök sátraiban lakni.” Zsolt. 
84:11 

Egyszer majd ott leszünk, ahol Ő van, 
de addig még sok nehéz, fázós helyzettel 
kell megbirkóznunk. Ám ha végig kitartunk, 
és nem megyünk el az Ő közeléből, akkor 
egyszer mi is ott leszünk Nála, az Ő dicső-
ségében. Kívánom, hogy ez mindenkinek si-
kerüljön! 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet
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A keresztyén felekezetek minden év 
január harmadik hetében országo-
san, sőt világi szinten is megtartják 

az Ökumenikus Imahetet. Ennek célja, hogy 
a különbségeken és nézeteltéréseken felül-
emelkedve inkább arra figyeljünk, hogy 
miben vagyunk egységesek, egymásnak 
testvérei, hogy közös erővel mutassuk fel 
az Atya, a Fiú és Szentlélek Istennek jelen-
létét és munkáját ebben a világban.  

Az idei hét vezérigéje a betlehemi történet 
volt, mikor a napkeleti bölcsek egy csillag ve-
zetésével megérkeznek az újszülött Megvál-
tóhoz, hogy imádatukat fejezzék ki számára. 
Hétfőn, a délegyházi református templomban 
Mihály Zoltán baptista lelkész arról beszélt, 
hogy a felragyogó csillag fénye valójában Jé-
zusra, mint a tökéletes világosságra mutat, aki 
elűz minden sötétséget az életünkben. Ked-
den a nagyvarsányi római katolikus templom-
ban arról szolgálhattam, hogy a szívünk és lel-
künk királyi trónjának átadása az egyetlen 
módja annak, hogy Jézus, mint Úr, valóban 
megérkezhessen hozzánk. Szerdán a kisvarsá-
nyi római katolikus templomban Sáska Attila, 
délegyházi református lelkipásztor hangsú-
lyozta Betlehem városa kapcsán (aminek je-
lentése: a kenyér háza), hogy Jézus, mint az 
Élet kenyere jött el közénk, hogy pásztorunk-
ként vezesse az Ő nyáját, bennünket.  

Csütörtökön az Soli Deo Gloria Közösségi 
Házban amerikai vendégeket fogadhattunk az 
atlantai Columbia Teológiai Szemináriumból. 
Dr. Mark Douglas hirdette az igét, Dr. Bóna 
Zoltán fordításának segítségül hívásával. Arról 
beszélt, hogy milyen ereje van, amikor oda tu-
dunk figyelni Isten szavára, mert az egységre, 
épülésre vezet minket. Pénteken pedig Kis R. 
Sándor atya szolgált igei gondolataival a du-
navarsányi református templomban a szolgá-
lat fontosságáról, a küldetésünkről.  

Nehéz egy hetet röviden összefoglalni, 
főleg az üzenetek gazdagságát, a testvéri sze-
retet kifejezhetetlen erejét és örömét, amit eze-
ken a napokon átélhettünk. Jó volt találkozni 
ebben a kiemelt időben, de még jobb lenne, ha 
a hétköznapokban is ugyanarra törekednénk, 
amire mindnyájunkat hívtak ezek az esték: 
Krisztus világosságában járva, mutassuk fel Őt 
a világban! Legyünk olyanok, mint a sötét égen 
ragyogó csillagok, akik reménnyel töltik el azok-
nak szívét, akik rájuk tekintenek, hogy minél 
többek elindulhassanak – bármilyen távolról is 
– találkozni a Megváltóval, hogy leborulva 
imádják Őt. Adja Isten, hogy így legyen!  

Korsós Tamás 
református lelkipásztor 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2022



Varsányi múltidéző 
KÖNÖZSI LÁSZLÓ EMLÉKEZETE

Otthoni gyakorlás 1941-ben

Kedves tanítványai között Díszpolgári kitüntetés 2014-ben

Az ifjú hegedűtanár Esküvő 1949-ben

A Könözsi család 100 évvel ezelőtt, 1922-ben telepedett le Duna-
varsányon (akkor Dunakisvarsány). A trianoni békediktátum kö-
vetkeztében Könözsi László szülei, a Könözsi és a Czibik család 

tagjai elhagyták a Felvidéket, és a csonka Magyarország területén te-
lepedtek le. Könözsi László édesapja, Mihály, 1922-ben a dunakisvar-
sányi vasútállomás állomásfőnöke lett, így a család Dunakisvarsányon 
talált új otthonra. 

A kis László a zenével, a hegedűvel és a harmóniummal már 4-5 
éves korában megismerkedett, aztán jöttek a kisebb-nagyobb hegedűk, 
a különböző hangszerek, az akkori MÁV-zenekar hegedűsétől kapott 
első órák, a kottaolvasás, a kis kompozíciók, az iskolai énekórák, az 
első, játszótársaiból alakított iskolai zenekar. Gimnáziumi tanulmányait 
a Fáy András Reál Gimnáziumban végezte. Közben felvételt nyert a Bu-
dapest Fővárosi Zenede 2. akadémiai előkészítő osztályába. 1944-ben 
a II. világháború elérte Magyarországot. Decemberben jelentkezett a 
Magyar Királyi I. Honvéd Egyetemi Rohamzászlóalj 2. századába, a hó -
nap végén már a 85/2 sz. Hegyivadász gyűjtőalakulatban találjuk. Az 
alakulatot vonatokra rakták, és egészen Groß-Engelsdorf ausztriai te-
lepülésig utaztak. A háborús felfordulásban a parancs és feladat nélküli 
csapattest tagjai szétszéledtek, elszökdöstek. 1945. május 8-át köve-
tően a pokingi (Bajorország) gyűjtőtáborba került, ahol a tábor kama-
razenekarának lett a tagja. Hohenfelsben élte át az amerikai csapatok 
bevonulását. A háború utáni években a Csepel Művekben dolgozott, 

a falu katolikus templomában kántorként szolgált, mellette a művelő-
dési házban szervezte a zenei és kulturális programokat, vezényelte a 
kórusokat, elindította és magas színvonalra emelte a hegedűoktatást. 
40 éven át tartó egyházzenei, zenepedagógiai munkássága révén nem-
zedékek sokaságát nevelte. Az 1960-as évektől a Dunavarsányi Petőfi 
Művelődési Otthon igazgatója. 1966-ban megalakította a Pro Musica 
zenekart, a dunavarsányi zeneiskolát, aminek igazgatója és hegedűta-
nára volt. Erőfeszítései nyomán a faluban kialakult egy zene- és mű-
vészetkedvelő közönség. 1983-tól 16 éven át az érdi, a dabasi és a rác-
kevei állami zeneiskolák kihelyezett tagozatainak tagozatvezetője lett. 
Nagyon szeretett fotózni. Több ezer fotóból álló képanyagával meg-
örökítette Dunavarsány minden jelentősebb helyszínét, eseményét, la-
kóját, a zenei élet fontosabb pillanatait. Fotói mellett jelentős értéket 
képvisel gazdag kottatára, hang- és videóanyaga, saját kompozíciói. 
Kitüntetései között a Kultúráért, a Közművelődésért kitüntetéseket, a 
Lajtha László-díjat, valamint a Dunavarsány Díszpolgára díjat említjük. 
2019-ben hajdani munkahelyén, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészet -
oktatási Intézményben tantermet neveztek el a tiszteletére. Életét a 
hűség jellemezte, hűség Istenhez, a hazájához, a családjához és szülő-
falujához, Dunavarsányhoz. Élete legyen mindnyájunknak példa! Dísz -
sír helye a dunavarsányi temetőben van, sírján mindig van virág. 

Strauszné Könözsi Veronika 
karnagy, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje 
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A Dunavarsányi Torna Egylet ké-
zilabda szakosztályának na-
gyon fontos közösségépítő 

szerepe van. Mi sem mutatja ezt job-
ban, mint az, hogy az elmúlt évek 
tervszerű építkezésének köszönhe-
tően utánpótláskorú kézilabdásaink 
száma eléri a 100 főt. A dunavarsányi 
és a délegyházi általános iskolákkal ki-
épített kapcsolat és együttműködés 
lehetővé teszi, hogy a kézilabda a 
testnevelésórák része legyen, ezáltal 
a sportág a gyerekek számára nemcsak 
könnyen elérhetővé, de mozgáskultú-
rájuk alapjává is válik. Célunk a „töme-
gesítés”, azaz minél több gyermeket 
bevonni és megszerettetni velük e csodálatos sportágat. Sajnos a világ-
járvány iskolai programunkat is érinti, de korlátozott lehetőségeink elle-
nére az iskolát kezdő 1-2. osztályos gyerekek nagy számban választották 
a kézilabdát sportjuknak. Az elmúlt hat-nyolc év tudatos csapatépítésé-
nek, valamint a sportági pályázatoknak köszönhetően immáron a nagy-
részt saját nevelésű ifjúsági versenyzőinkből álló női felnőtt csapatunk a 
tavalyi évhez hasonlóan 
a Pest megyei bajnok-
ságot vezeti. Szintén 
ezen lányokra épülő if-
júsági csapatunk, akár-
csak 2021-ben, veretle-
nül vezeti a III. osztályú 
ifjúsági bajnokságot. 
Váraljai Ádám 2020-
ban vette át a felnőtt 
és az ifjúsági csapat 
irányítását, és vezeté-
sével fiatal játékosokra 
épülő gyors, modern 
játékot játszó kézilabda csapat formálódik. 

A varsányi lányokhoz csatlakoztak néhányan, akikkel a keret még 
erősebbé vált, és akikkel az NBII-be való feljutás reális célként elérhető 
lehet. Jelenleg a felkészülés fázisában, túlnyomórészt fizikai-állóképes-
ségi munkát végeznek a lányok, és 
készülnek a február közepén kezdődő 
bajnokság folytatására. 

Utánpótlásnevelésben a célunk 
semelyik korosztályban sem a bajnok-
ság megnyerése, hanem ifjú kézisek 
nevelése, akik felkészültek a felnőttek 
közötti versenyzésre, vagy akár a be-
lépésre a profi sportolók „előszobá-
jába”. 

Női ifjúsági csapat – A felnőtt 
megyei bajnokságban új játékosokkal 
megerősödött lányaink számára elvá-
rás a III. osztály megnyerése, hiszen 
hétről-hétre a megyei felnőtt bajnok-
ságban edződnek, illetve magasabb 
osztályból igazoltak hozzánk. A lá-

nyok az elvárásoknak megfelelően, 
sokszor osztály- és mérkőzésnyi gól-
különbségekkel vették eddig az aka-
dályt. Váraljai Ádám vezetésével dol-
goznak tovább a II. osztályba 
kerülésért. 

U15-ös lánycsapat – Az U15-ös 
bajnokságban minden győzelem és 
vereség számít. Paulné Simon Brigitta, 
a lányok edzője a korábbi évek egy-
másra épülő munkáját is irányította, 
így előrelépésben bízik az idei bajnoki 
szezonban. A csapat ennek megfele-
lően kezdte meg a bajnoki szereplé-
sét. Sajnos nem indult jól a bajnokság 
a csapat számára, már az első fordu-

lóban ellenfeleink megnehezítették a dolgunkat, és sajnos vereséggel 
kezdtünk. A további fordulókban is izgalmas, fordulatos mérkőzéseket 
játszottunk, de összességében nem vallottunk szégyent, mert a lányok 
küzdöttek egymásért, de sajnos két komolyabb sérülés is beárnyékolta 
a szereplésünket. Szerencsére a lányok jól átvészelték ezt a nehéz idő-
szakot, ügyesen helyt álltak és több mérkőzést is nyertek. Az őszi sze-

zont 12 mérkőzésből 6 
győzelemmel és 6 ve-
reséggel a 4. helyen 
fejeztük be, így az al-
sóházban folytatjuk a 
tavaszi szezont. Azon 
leszünk, hogy a hibá-
inkat kijavítsuk és 
minél több mérkőzé-
sen mi hozzuk el a két 
pontot. 

Az U13-as fiúcsa-
pat – Datzuk Péter 
személyében új edzővel 

és a vírushelyzet következtében létszámhiánnyal kezdte az őszi szezont. A 
bajnokságot győzelemmel indították ugyan, de a folytatásban erős, na-
gyobb merítéssel rendelkező csapatokkal kerültek szembe és rendre alul-
maradtak. Sajnos a vírushelyzet miatti leállások okán mindent elölről kellett 

kezdeniük, de a megemelt edzésszám-
mal és szisztematikus munkával, vala-
mint az újonnan csatlakozott fiúk len-
dületével szeretnének előrébb lépni. 

A legkisebbek (U8-10) – Oláh 
Bence testnevelő-edző személyében 
szintén új edzővel vágtak neki az ed-
zéseknek azzal a céllal, hogy az első-
másodikos korosztályban, mindkét 
nemben jelentős létszámú csoporto-
kat alkossanak, és megszeressék a 
kézilabdát. A toborzás jelenleg is tart, 
de az előkészítő csoportok létszáma 
is dinamikusan fejlődött, jelenleg két 
csapatot neveztünk és várjuk a to-
vábbi érdeklődőket. 

Datzuk Péter

DTE KÉZILABDA HÍREK

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.

CSAPAT 
DTE 
Moyra-Budaörs Handball U20 
Alsónémedi SE 
VSL Tököl 
Solymári SC 
Százhalombattai KE 
Bugyi SE 
Gyáli BKSE 
Csömör KSK 
BSSE 

M     GY     D     V    LG      KG       GK       P 
12       11       0      1    400     298       102       22 
11       10       0      1    362     274        88       20 
11        7        1      3    356     343        13        15 
12       7       0      5    347     284        63        14 
12       6       0      6    358     339        19        12 
10       4        1      5    273     290       -17        9 
10       4       0      6    341      331        10         8 
12       3       0      9    280     325       -45        6 
10       2       0      8    227      343       -116       4 
12        1        0     11   240     357       -117        2

A Pest Megyei Női I. osztály alapszakaszának állása a téli szünetben
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Vers- és prózaíró pályázatra fel! 
 Magányos Időseket és Csalá-

dokat Segítő Alapítvány a ma-
josházi Könyvbarátok Klubjá-

val közösen a magyar költészet napja 
alkalmából vers- és prózaíró pályázatot 
hirdet felnőtt és gyermek kategóriában 
Dunavarsány, Majosháza és Délegyháza 
amatőr irodalmárai számára. 
A pályázatra bárki, bármilyen műfajban, 
nyomtatásban még meg nem jelent 
írással pályázhat. (Egy pályázó maxi-
mum két verssel, illetve egy néhány ol-
dalas prózai művel pályázhat.) 
A pályázat jeligés. A szerző adatait kér-
jük a jeligével ellátott, lezárt kis borí-

tékba helyezni, és ezt a pályamunkát 
tartalmazó nagy borítékba tenni, ame-
lyen ugyanazt a jeligét kell feltüntetni. 
Az írásokat a fenti települések könyvtá-
raiban lehet leadni. 
A járvány miatt online is el lehet küldeni 
a thjeva@gmail.com, vagy az emikontha@ 
gmail.com, vagy dr.gligor@freemail.hu 
címre. 
 

 Díjazás: 
  I. helyezés: 8.000 forint, 
  II. helyezés: 6.000 forint, 
 III. helyezés: 4.000 forint értékű  

vásárlási utalvány. 

A gyermek pályázók tárgyjutalmakat 
kapnak. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre áp-
rilis 11-én a magyar költészet napja al-
kalmából szervezendő rendezvényen 
kerül sor. Ha a járványhelyzet ezt nem 
teszi lehetővé, a pályázatot online bo-
nyolítjuk le.  
 
Beadási határidő: április 5. 
 

A szervezők nevében: 
Dr. Gligor János

A

Január 22-én minden hátráltató körül-
mény ellenére – havazás, covid, nátha, 
influenza – szépszámú közönség gyűlt 

össze a művelődési házban. 

Délután három órától tárgyi kultúránk előtt 
tisztelegtünk, mégpedig a Kézimunka Szakkör 
és Zsoldos Szilvia segítségével, akik az érdek-
lődőket bevezették a keresztszemes varrás és 
horgolás, a patchwork (foltvarrás), a szövés, a 
gobelin, a kötés, a horgolás, a pelenkaöltés, a 
hímzés és a stoppolás rejtelmeibe. Jó volt nézni 
a mobilkorszak előtt gyermekeskedők lelkese-
dését, ahogy újra felfedezték régi passziójukat, 
és a gyerekeket, akik először szétidegeskedték 

magukat egy-egy leejtett szem, félrecsúszott 
varrótű miatt, majd átszellemülve alkottak kar-
kötőt, hímzést. Van létjogosultsága, haszna, 
öröme ma is a kézimunkának! 

Programunk második részében, 5 órától az 
ünnepi műsor helyi íróinkról, költőinkről szólt, 
akik közül – termékeny település vagyunk – 

2022-ben négyen is új kötettel jelentkeztek. A 
most 70 éves Ruva-Farkas Pál és Gligor János 
költőkkel, valamint Szép Zsolt misztikus-tör-
ténelmi kalandregény íróval folyó érdekes pó-
diumbeszélgetéseket versek, jelenetek, valce-
rek központozták a Málnás Cukor Társulat ifjú 
színjátszói, illetve a Willpower TSE táncosai, 
Dunavölgyi Cintia és Kovács Gabó előadásá-
ban. (Boros-Major Gréta, aki pszichológiai ala-
pokról indulva írt mind a gyermekeknek, mind 
szüleiknek szórakoztató és tanulságos mese-
könyvet, betegség miatt nem tudott eljönni.) 

Kívánunk nekik még hosszú és termékeny 
alkotó éveket, Dunavarsánynak pedig köny-
vekben, színházi előadásokban, kultúrában 
gazdag 2022-t! 

Petőfi Művelődési Ház  
és Könyvtár 

MAGYAR KULTÚRA SZŰKEBB PÁTRIÁNKBAN
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Persze az elmúlt években is voltak farsangi mulatságaink, de azt reméljük,  
hogy ezzel a bállal visszatérünk azokra az időkre, amikor a cserkészbál  
kiemelkedő, a város nagy részét megmozgató rendezvénye volt a farsangnak.  
A klasszikus busó program a vacsorában jelenik meg, amely nyílt tűzön készülő sokác bab sok 
füstölt hússal. Hogy jobban csússzon, gazdag büfét biztosítunk (nem batyusbál).  
Persze lesz jelmezes felvonulás mindenki számára nyitottan és díjazottan, és reménységünk szerint 
gazdag tombola. 
A zenét cserkész-lemezlovas biztosítja, a tánczenének teljes spektrumán népzenétől az örökzöldig.  
Belépőjegy asztalfoglalással, vacsorával 3.500 forint személyenként. Vacsora és asztalfoglalás nélkül 
a belépés 1.500 forint, 12 éves korig pedig ingyenes. 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
cserkészparancsnok

Újra cserkészbálra hívunk 

minden érdeklo"do"t  farsang utolsó péntekére,  
február 25-ére délután 6 órától  

a Soli Deo Gloria Közösségi Házba. 



Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2022. február14

ÉPÜLETGONDNOK - DUNAVARSÁNYI MUNKAVÉGZÉSI HELYRE,

TAKARÍTÓ - DUNAVARSÁNY, TÖKÖL, SZIGETHALOM
KÖZINTÉZMÉNYEIBE,

SZAKÁCS - DUNAVARSÁNYI FŐZŐKONYHÁRA

A DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE:

 
AMIT AJÁNLUNK: ÁLLANDÓ, BEJELENTETT MUNKAHELY TELJES
MUNKAIDŐBEN, MUNKARUHA, NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉS.

AKIT KERESÜNK: MEGBÍZHATÓ, ALKALMAZKODÓ, CSAPATBAN ÉS
ÖNÁLLÓAN IS DOLGOZNI TUDÓ MUNKATÁRSAT.

M U N K A T Á R S A K A T  K E R E S Ü N K !

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN A 2336 DUNAVARSÁNY, VÖRÖSMARTY U. 149.
SZÁM ALATTI TELEPHELYÜNKÖN, VAGY FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL:

BALAZSTUNDE@DVVG.HU E-MAIL CÍMEN.

ISMÉT CIVIL ÖSSZEFOGÁS A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN! 

SOLI DEO GLORIA Közösségi Ház 
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 

 

2020. október 7-én (�������) 11.00 – 15.00 óra között 

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz! 

A koronavírus járványra második hullámára tekintettel ismét igen fontossá vált a véradás 
folyamatosságának biztosítása!

További információk az www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon. 

III. Civil Véradás VI. Civil Véradás

2022.02.24. 14.00-18.00 óra között
Előzetes regisztráció időpontfoglalással a ckszkpestmegye@gmail.com  email címen!

A civil szervezetek által toborzottakat külön megbecsülésben, megajándékozásban kívánjuk részesíteni, 
ezzel is elősegítve a civil társadalom helyi és országos szolgálatának inspirálását. 

A koronavírus járványra tekintettel, igen fontos a véradás folyamatosságának biztosítása!

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

Az Álláskereső Klub 

következő foglalkozása  
február 22-én lesz 14 órai kezdettel 

a Petőfi Művelődési Házban.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

TÜDŐSZŰRÉS 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  

március 24. és március 78. között  
tüdőszűrést tartunk városunkban. 

A tüdőszűrés helye: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

(Dunavarsány, Petőfi tér 1.) 

A vizsgálat időpontja naponta: 
8:00  17:50ig 

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. 

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely a NEAK 
által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szű
rőállomáson kapható csekken történik. A befizetett 
csekk mellé szükséges egy darab felbélyegzett borí
ték a lelet megküldése miatt. 

A 1418 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezetteknek, illetve a 18 évesnél 
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. 

Személyi igazolványt, TBkártyát valamint az előző 
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozzák magukkal.  

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felis
merésére. Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg! 

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki a szű
résen részt kíván venni, hogy orrot és szájat eltakaró 
maszkot viseljen. 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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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.

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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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


