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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
Február 22-ei rendkívüli, és március 8-ai rendes ülés

A képviselő-testület változatlan szöve-
gezéssel és tartalommal elfogadta a 
háziorvosi területi ellátási kötele-

zettség vállalása tárgyában kötendő meg-
bízási szerződést 2022. április 1-jei hatállyal 
határozatlan időre a Sziget Info Medical Ke-
reskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Üdülő sor 172.) egészségügyi szolgáltatóval, 
abban az esetben, ha az új egészségügyi 
szolgáltató feladatellátó háziorvosa Dr. Mets 
Andrea háziorvos lesz. 

A testület Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának 2022. évi közbeszerzési ter-
vét, valamint az új közbeszerzési szabályza-
tát elfogadta. 

A képviselő-testület a „Négy csoport-
szobás bölcsőde építése Dunavarsány-
ban” tárgyú beruházás vonatkozásában 
pótmunkát rendelt el. A pótmunkák pénz-
ügyi fedezetét nettó 32.000.000 forint 
összegben a 2022. évi költségvetés ter-
hére, nettó 528.393 forint összegben a 

2022. évi költségvetés átcsoportosításával 
biztosítja. 

A testület beszerzési eljárásokat indított 
a dunavarsányi négy csoportszobás böl-
csőde eszközeinek beszerzésére.  

A képviselő-testület pályázatot nyújtott 
be a TOP_Plusz_1.2.3_21 azonosítószámú 
pályázati kiírásra, belterületi utak fejleszté-
sére, Dunavarsány, Béke utca, Bartók Béla 
utca (Sport utca – Béke utca közötti sza-
kasz), valamint a Sport utca (Bartók Béla 
utca – Kertész utca közötti szakasz) felújí-
tására, járda és zebra fejlesztésére. 

A testület megválasztotta a szavazat-
számláló bizottságok tagjait és póttagjait. 

A képviselő-testület módosította a 
100 %-os tulajdoni részesedésével működő, 
általa alapított Dunavarsányi Városgazdál-
kodási Kft. alapító okiratát. 

A testület megválasztotta a Művelődési, 
Oktatási és Sport Alapítvány kuratóriumi 
tagjait további 5 évre.  

A képviselő-testület a Kutya Mentsvár 
Állatmenhely Alapítvány (székhely: 2230 
Gyömrő, Állomás u. 72/a) működésére 
350.000 Ft támogatást nyújtott a 2022. évi 
költségvetés terhére, amelynek fedezetét 
átcsoportosítással biztosította azzal, hogy a 
támogatási összeg felhasználása és az ösz-
szeggel való elszámolás a támogatási szer-
ződés szerint történhet. 

A testület elfogadta a 2020. augusztus 
25-én megkötött társbérleti szerződés mó-
dosítását. 

A képviselő-testület a Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központ által megküldött, 
Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolát érintő intézményi átszervezés-
sel és az ahhoz tartozó szakmai alapdoku-
mentum módosítással egyetértett. 
 
A testületi határozatok és rendeletek 
pontos szövege elolvasható a www. 
dunavarsany.hu oldalon.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 

 
 

Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre 
jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcím

mel rendelkező kisgyermek, aki 2022. augusztus 31éig 
betölti a harmadik életévét. 

 
Beiratkozás a Weöres Sándor Óvodában  

(2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.) 
 

2022. május 2ától május 5éig 
(hétfőtől csütörtökig) 8.00tól 17.00ig, 

 
2022. május 6án (pénteken) 8.00tól 13.00ig. 

 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája és a 

részletes felhívás a www.dunavarsany.hu és a  
www.bobitatunderovi.hu honlapokon találhatók meg. 

 
Az intézményvezető kérésére az óvodai beiratkozás során 

a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében, 
amennyiben lehetőségük van, kérjenek időpontot az 

alábbi telefonszámon április 25e és 29e között,   
10.00tól 14.30ig terjedő időszakban: 06/24 472464. 

 
dr. Szilágyi Ákos  

jegyző 
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Az orosz-ukrán háború híre sokkolta a 
világot, Magyarországot, s benne Du-
navarsányt.  

Az első gondolat az volt, hogy azonnal se-
gítsünk. Jó, de hogyan, mivel, kivel? Rövid időn 
belül letisztultak a gondolatok, s követték a 
tettek. 

Dunavarsány Város Önkormányzata, vala-
mint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
adománygyűjtést hirdetett. Érkeztek is a fel-
ajánlások szép számban, megtöltöttünk két 
kilencszemélyes kisbuszt kevesebb, mint egy 
hét alatt. Március 7-én elindultunk a keleti 
határ felé. Még sohasem mentünk testvérte-

lepülésünk, Csetfalva felé úgy, hogy nem érke-
zünk meg oda. Még sohasem indultunk el úgy, 
hogy az örömteli találkozás reménye helyett 
szorongás volt a szívünkben. A határt nem 
léptük át, háború van ott, ahol barátaink, ro-
konaink, nemzettársaink élnek. 

Utunk első állomása Tarpa volt. A telepü-
lés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében talál-
ható, a vásárosnaményi járásban, mintegy 
2700 fő lakja, akik a háború kezdete óta 3000 
embernek segítettek befogadóállomásaikon. 
Dunavarsány és Tarpa ismeretsége fiatal még, 
alig egy éves. Tavaly az Amatőr Magyar Lab-
darúgó Kupa-döntőt Budapesten játszotta a 
DTE Tarpa együttesével. Az akkori barátság 
kezdetén nem gondoltuk, hogy Szécsi Sza-
bolcs polgármester úrral a legközelebbi talál-
kozást épp egy ilyen kritikus helyzet indokolja 
majd. Nem szégyelltük könnyeinket. Március 
8-án, folytatva utunkat, Tiszaadonyba értünk, 

ahová két családnak vittünk tartós élelmisze-
reket, higiéniás eszközöket. Ők 15 főről gon-
doskodnak saját otthonukban. Tiszaadonyt el-
hagyva, a Barabás nevű, kb. 1000 főt számláló 
határtelepülésre érkeztünk. Adományainkat a 
Katolikus Karitász segítőközpontba, illetve a 

református parókiára adtuk le, valamint vittünk 
támogatást egy család részére is, akik két főt 
fogadtak be. Fehérgyarmat volt a következő, s 
egyben utolsó állomásunk, itt is egy családnak 
vittünk adományt, akik 7 főt szállásoltak el. 
Csetfalva elöljáró asszonyának családjával is itt 
találkoztunk, amely találkozás fájdalmas, meg-
rendítő volt. A hazafelé vezető utunkon elfogy-
tak a szavak, csak egy kérdés volt, vajon a kö-
vetkező találkozás mit tartogat? 

Hazaérve eldöntöttük, hogy folytatjuk to-
vább az adományok gyűjtését. Köszönöm azt a 
példaértékű összefogást, amit Dunavarsány ta-
núsít az adományozás terén, valamint a befo-

gadó családok áldozatos munkáját. Köszönöm 
Portik-Cseres Évának, Bársony Péternének, 
Vanka Józsefnek, hogy segítettek az adomá-
nyok fogadásában, illetve célba juttatásában.  

Keresztesi Balázs 
alpolgármester 

HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT
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A világ néha kifordul sarkaiból. Az ilyen 
események eredménye gyökeres vál-
tozást hoz egy vagy több ország, eset-

leg földrész életében. 1848-ban a „népek ta-
vaszán” Európa bolydult fel, s a forradalmi 
hevület március idusán elérte hazánkat is. 
 

„Egy szóvá s egy érzelemmé 
Olvadt össze a haza, 
Az érzelem „lelkesülés”, 
A szó „szabadság” vala.” 
 
Írja Petőfi néhány hónappal később A 

márciusi ifjak című versében. A forradalom né-
hány kulcsfogalma ott van ebben a pár sor-
ban: összeolvadás, lelkesülés, szabadság! Ritka 
pillanat, amikor egy nemzet minden tagja ösz-
szefog, s egy cél motivál mindenkit. Ezen ritka 
történelmi pillanatok egyike volt március 15-
e, melyet egy folyamat követett, ami új ala-
pokra helyezte a következő több mint 170 év 
történetét. Mindenki egy emberként elismeri 
az ünnepet, tiszteli a szabadságharc hős ka-
tonáit és a reformkor nagy politikusait. Ők 
sem értettek egyet mindenben, de tudtak 
egymással tárgyalni, meghallgatva és mérle-
gelve a másik fél véleményét is, s ha kellett, 
beismerték saját tévedéseiket. Nincs ember, 

aki ezeket az érdemeket lekicsinylené, s így 
március 15. a forradalommal és a reformkorral 
azonosítva valóban az összefogás szimbólu-
mává vált. Ebben is példát mutatnak nekünk 
174 év után, amikor országunk jövőjéről kell 
felelősen döntenünk néhány hét múlva, Ma-
gyarország vezetőinek megválasztásával. A 
rendszerváltozás óta talán most van rajtunk 
és leendő vezetőinken a legnagyobb felelős-
ség abban, hogy jól döntsünk. Sajnálatos 
módon az elmúlt pár hétben nyilvánvalóvá 
vált, hogy a más országban zajló szörnyűsé-
gekről már nem csak a híradásokból értesü-
lünk, hanem annak hatását saját hazánkban 
is nap, mint nap érezzük.  

Egyéni és közösségi sorsunk kiváltságos 
és szerencsés mivoltját igazolta az, hogy nem-
zeti ünnepeink megélése és a mögöttük álló, 
legtöbbször harcot és tragédiát magában hor-
dozó történelmi időszak átélése egyre nehe-
zebb feladat volt számunkra. A mai korban 
élők nagyobb többsége nem élt át elnyomást, 
fegyverropogást, rettegést, éhezést, családta-
gok és bajtársak elvesztését, vagy éppen a 
megtorlás borzalmait. Valami most, 2022. 
március 15-e ünnepéhez közeledve nagyon 
más lett. Úrrá lett rajtunk az aggódás, a féltés, 
a bizonytalanság. A szomszédunkban harcok 
dúlnak, otthonokat rombolnak le, katonák és 
civil emberek halnak meg. Több ezer asszony, 
leány és gyermek kényszerül elhagyni hazáját, 
férjeit, fiait, az eddigi élete munkájával meg-
teremtett javait.  

Magyarországon ismét összefogtak az 
emberek, ahogyan 1848-ban. Ugyan a cél nem 
ugyanaz, de legalább annyira fontos és törté-
nelmi. Miközben saját hazánkért, a magunk és 

gyermekeink, unokáink jövőjéért aggódunk, 
aközben szállást, élelmet, ruhát és egyéb ado-
mányokat gyűjtünk és juttatunk el azokhoz, 
akik menekülni kényszerülnek hazájukból. Na-
ponta hívjuk aggódva a kárpátaljai testvérte-
lepülésünkön élőket, hogy mi van velük, miben 
tudunk segíteni nekik. Dunavarsány békeidő-
ben is folyamatosan segítette a csetfalvaiakat, 
egyértelmű, hogy a háborús helyzetben a se-
gítő szándéknak még nagyobb a jelentősége. 

A 174 éve kitört forradalom tanúbizony-
ságát adta annak, hogy a magyar nemzet 
méltó a fennmaradásra, és nem fog nyom nél-
kül eltűnni. A magyarok életre vannak ítélve! 
Mindig voltak és lesznek, akik úgy gondolják, 
hogy jobban tudják, mi a fontos Magyaror-
szágnak, a magyarságnak. Most, 2022 márci-
usában jött el annak az ideje, amikor a legin-
kább szükség van a bölcsességre, 
összefogásra, és az átgondolt, jó döntésekre. 
A veszélyek korában élünk. Hazánknak a jár-
vány és az általa okozott nehézségek után 
most háborús kockázatokkal is szembe kell 
néznie.  

Ebből a háborúból nekünk, Magyarorszá-
gon élőknek ki kell maradnunk. A magyarok 
békéjét és családjaink biztonságát csak össze-
fogással őrizhetjük meg. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Bízom benne, hogy a mai ünnep a múlt 

iránti őszinte tisztelet, az összefogás, a béke, 
továbbá a közös jövőnk szolgálata iránti elkö-
telezés szép alkalma lehet.  

Kölcsey Ferenc közel 200 éves fohászával 
kívánok mindannyijuknak tartalmas és meg-
hitt ünneplést. 

„Isten, áldd meg a magyart!” 

TISZTELT ÜNNEPLŐ DUNAVARSÁNYI POLGÁROK! 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony március 11-én, a nagyvarsányi Petőfi Klubban 

elmondott ünnepi beszéde
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Kokárda-kiállítás a művelődési házban

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola  
6. évfolyamos tanulóinak ünnepi műsora

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola nagyvarsányi tagozatos diákjainak előadása a Petőfi Klubban március 11-én

„Föl a tett mezejére polgártársnőim!” 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő március 15-én, a 
Petőfi Művelődési Házban tartott ünnepi beszédében 
a béke és egyetértés fontosságát hangsúlyozta. Mint 
mondta: „a szomszédunkban zajló háború nem a mi 
háborúnk, és mindennél fontosabb, hogy ez így is ma-
radjon”
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ÚJABB BÖLCSŐDE ÉPÜLHET 
DUNAVARSÁNYBAN

Egy friss kormányzati döntés 56 újabb 
varsányi kisgyerek szüleit segíti abban, 
hogy megtalálják a munka és a család 

közötti egyensúlyt, miközben gyermekük értő 
kezek között, közösségben fejlődik, hiszen a 
Református Egyházközség fenntartásában 
lévő új bölcsőde előkészületi munkálatai kez-
dődhetnek meg hamarosan.”  

Erről Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
adott hírt nemrég a közösségi oldalán. A ter-
vek szerint az új bölcsőde az Epres utca Kos-
suth Lajos utcai végén, az önkormányzat tu-
lajdonában álló, volt laktanya területén 
épülhet meg. Rövidesen kezdődik a tervezte-
tés, és a munkálatok várhatóan egy éven belül 
el is kezdődhetnek.

„

Egy műszaki bejárás keretében pil-
lanthattunk be az új, négy csoport-
szobás bölcsődébe március 11-én. 

Akkor ugyan még hiányzott néhány dolog 
a berendezési tárgyak közül, mégis egy 
teljesen kész épület látványa tárult elénk. 

A bölcsőde vezetői pályázata lezárult, 
és elindult az eszközbeszerzés is. Az át-
adás-átvétel valamint az engedélyeztetési 
procedúra hiányzik már csak ahhoz, hogy 
szeptember elsején megnyithassa kapuit 
az új intézmény. A látottak reményében 
ősztől 48 kisgyermek és nevelőik vehetik 
birtokba a bölcsődét, amely Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő közbenjárásának 
köszönhetően döntően kormányzati tá-
mogatásból valósult meg.

BELÉPTÜNK TÜNDÉRORSZÁG  
KAPUJÁN
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A M.I.S.A. HÍREI 
A  Magányos Időseket és Családokat 

Segítő Alapítvány felhívja a kedves 
Olvasók figyelmét, hogy a szerveze-

tünk által meghirdetett amatőr irodalmi pá-
lyázat – ahová versek, novellák beküldést 
várjuk – leadási határideje: április 5. Az írások 
leadhatók a könyvtárban, vagy elküldhetők 
e-mail-ben a dr.gligor@freemail.hu címre. A 
helyezettek értékes jutalmakat kapnak. 

Az álláskereső klub következő összejö-
vetelére április 26-án kerül sor, 14 órai kez-
dettel a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár-
ban. Álláslisták lesznek. Minden álláskeresőt 
szeretettel várunk. 

Alapítványunk a nyugdíjas klubokkal 
együttműködve azt tervezi, hogy anyák 
napján kulturális, szórakoztató műsorral kö-
szönti az édesanyákat és a nagymamákat. 
A program helyszíne várhatóan a nagyvar-
sányi Petőfi Klub lesz. A konkrét részletekről 
később adunk tájékoztatást. 

A kuratórium nevében: 
Dr. Gligor János 

SOHA TÖBBÉ  
KOMMUNIZMUST! 

 
 
 
 

Február 25-e a kommuniz-
mus áldozatainak emlék-
napja, 1947-ben ezen a 

napon hurcolták el Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát. 

Gergőné Varga Tünde pol-
gármester és Herczeg Mariann 
alpolgármester az emlékezés 
koszorúit helyezte el az évfor-
duló napján a Varsányi ’56-osok 
terén lévő emlékműnél.

SZALÓC – DUNAVARSÁNY: 20 
 
 
 
 

20 éve, március idusán született 
meg Dunavarsány és a felvi-
déki Szalóc közötti testvérte-

lepülési megállapodás, amelyet a két ak-
kori polgármester írt alá. A két település 
között azóta is aktív a kapcsolat. 

A jubileumi évforduló alkalmából kül-
dött köszöntő levelében Ambrús Géza, 
Szalóc első embere reményének adott 
hangot, hogy a két település közti kap-
csolat a jövőben még eredményesebb, 
gazdagabb és tartósabb lesz. Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszony vá-
laszlevelében az ukrajnai háborúra utalva 
a segítségnyújtás fontosságát hangsú-
lyozta a határon túli magyarság felé, ki-
emelve, hogy a jelenlegi helyzetben a 
legfontosabb az összefogás, a béke és a 
biztonság megőrzése a Magyarországon 
élőknek.

Pálfy Márton Dunavarsány, és Lőrincz Albin Szalóc polgármestere írja alá a testvértelepülési 
szerződést 2002. március 15-én.
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A cserkész farsangi bál 
képekbenSoli Deo Gloria Közösségi Ház – február 25.
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AZ ÉLET ÖRÖME 
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”  

(1 Korinthus 15, 20) 

T avasz van: a természet feléled téli szunnyadásából, a növények 
bimbózni kezdenek, majd a virágok kibontják a szirmaikat. A gaz-
daságokban megszületnek az első kis állatkák. Otthonainkat nár-

cisszal, tulipánnal díszítjük, a gyerekek báránykákat, nyuszikat, tojáso-
kat rajzolnak. Véget ér a böjt, és ahogy a magyar szóhasználat mondja: 
eljön a húsvét. Mindez tele van örömmel, reménységgel, élettel. 

Mintha az egész teremtett világ egyetlen dologra, egyetlen üze-
netre szeretné irányítani a figyelmünket: arra, amit Jézus Krisztus tett 
értünk. A téli hónapok sötétsége és kopaszsága, a böjt önmegtartóz-
tatása eddig bűnbánatra hívott, és nagypénteken a kereszt lábához 
vezetett minket. Ám húsvétkor a sír üresen áll, Krisztus feltámadt, és 
ez nekünk is az élet reménységét üzeni. Ő az első zsenge, az első friss 
hajtás, ami megmutatja, hogy ott, ahol eddig halál és kietlenség volt, 
most utat tör magának az élet. Ám mikor meglátjuk az első friss haj-
tást, tudjuk, ez csak a természet éledésének kezdete. Ugyanígy Jézus 
feltámadása csak az élet áradásának kezdete. János evangéliumában 
Jézus így fogalmazza meg ezt a jóhírt: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”  

A húsvét ennek a reménységét hozza el nekünk: az élet, a növe-
kedés, a teljesség üzenetét, amely Krisztusban teljesedik be. Kívánom, 
hogy ünneplésünkben, a tojásfestés, a sonkabontás és a locsolkodás 
mögött vegyük észre azt, akire ez a sok öröm mutat: Jézust, aki az 
életét adta értünk, és az életet adja nekünk!  

Korsós Fanni 
református hittanoktató 

ELSZÁNTSÁG 
Ismerek olyan embereket, akik nagyon kitartóak a sportban. Napi 

szinten edzenek. Nem élsportolók, hanem csak hobbiból űzik. Ha 
idejük engedi, konditerembe mennek, ha nem, és ez a gyakoribb, 

akkor otthon edzenek. Mindennap. Nem azért, hogy bármiféle díjat 
érjenek el a sportban, hanem az egészségük, illetve a jó közérzetük 
érdekében. 

Azt mondják, nem szabad kihagyni egy rövid időt sem, mert ha 
kihagyunk pár napot, akkor már nehezebb folytatni. Visszaesnek, nem 
tudják onnan folytatni, ahol abbahagyták, hanem csak az erőnlétük 
egy alacsonyabb fokáról. Amikor edzenek, bezárkóznak a szobájukba, 
és nem lehet zavarni őket. Az edzési időt a családtagoknak tisztelet-
ben kell tartaniuk. 

Látva ezeknek az embereknek az elszántságát, az jutott eszembe, 
hogy bárcsak én is ilyen kitartó lennék a Biblia olvasásban és az Úrral 
való kapcsolatépítésben, az imádságban. Az erőm megsokasodna, 
telve lennék szeretettel és békességgel. 

Most még tart a böjti időszak. Böjtöljünk úgy, hogy kizárjuk a vi-
lágot mindennap egy rövid időre, amikor Istennel beszélgetünk, ol-
vassuk az Ő szavát. A böjtnek úgyis az a lényege, hogy közelebb ke-
rüljünk Istenhez. Legyen ez olyan idő, amihez ragaszkodunk, ne 
hagyjuk, hogy bárki megzavarjon ebben. 

Ha ezt a jó szokást be tudjuk építeni az életünkbe, akkor biztos, 
hogy lelkileg egészségesek leszünk és békés, áldott életünk lesz. Az 
sem baj, ha ezt egy életen át folytatjuk. 

 
Mihály Csilla 

baptista gyülekezet



Varsányi múltidéző 
A FEKETE KERÁMIA ÉVTIZEDEI DUNAVARSÁNYON

Kálmán Imre (1939-2012) 

Faragott szekrény három korsóval

Kálmán Imre csikóbőrös  
kulacsaKálmán Imre és Bulyáki Klára munka közben

Bulyáki Klára arcképével díszített 
váza

Kálmánné Bulyáki Klára

Dunavarsány kisvarsányi része ,,fiatal” település, így saját 
népművészeti hagyományokkal nem rendelkezik, csupán a 
más tájakról ideköltözöttek hozták magukkal sajátos népi 

kultúrájukat. A heterogén közösségi háttér persze nem kedvez ezek 
megőrzésének. A népművészet, mint divat is mélyponton van, így 
ma már ,,történelem” a népi iparművész, Kálmán házaspár mun-
kássága. 

Kálmán Imre és felesége, Bulyáki Klára 1971-ben költöztek Nádud-
varról Dunavarsányba. Onnan hozták magukkal azt a népi iparművé-
szeti tudást, motívumkincset, amellyel aztán a későbbiekben telepü-
lésünk és környéke kultúráját gazdagították. A feleség 1954-ben, 14 
évesen ismerte meg Fazekas István nádudvari fazekas népművész al-
kotásait, s lett a fekete kerámia díszítésének, majd formázásának sze-
relmese. A fekete kerámia készítésének technológiája török hatásra, a 
török időkben terjedt el hazánkban. Legismertebb változatai a karcagi, 
a korondi, a nádudvari és a mohácsi. Utóbbi jellegzetessége, hogy dí-
szítésként főleg geometriai alakzatokat használ, nem népi motívumo-
kat és növényi ornamentikát, mint például a nádudvari. Az égetés titka 
az alacsony hőfok, melynek során a koromtól kapja fekete színét a ke-
rámia. Az agyag nem ég át teljesen, ezért nem szabad vizet önteni 
bele. A férj, Kálmán Imre 1966-ban, házasságuk évében kezdett fog-

lalkozni a fekete kerámiával. Főleg a nagyobb méretű padlóvázák, kor-
sók formázását vállalta, mert az még a férfikéznek is kemény munka. 
Ő eredendően a karikás ostorok, lószerszámdíszítések, kulacsok, fara-
gások, intarziák mestere volt. Kis János tökhalmi gulyástól tanulta az 
ostorkészítés fortélyait, a korongozást meg atyai nagybátyjától. A há-
zaspár elsősorban a Népművészek Háziipari Szövetkezetének tagjaként 
juttatta el munkáit a vásárlókhoz, az ARTEX Külkereskedelmi Vállalaton 
keresztül pedig Európa távolabbi országaiba és még Amerikába is került 
alkotásaikból. Jártak persze vásárokba is, helyi szinten pedig Kászony 
Gáborné Kajtár Valéria volt az eladásban első segítőjük. Megrendelőik 
közé tartoztak a helyi és környékbeli téeszek, ipari üzemek, vállalatok, 
intézmények és persze magánszemélyek is. Bár nem voltak rendsze-
res kiállítók, három kiállításon szerepeltek munkáik: Dunavarsányon, 
Ráckevén és Szigetcsépen. 

A népi iparművészet iránti kereslet azonban az 1980-as évek vé-
gére tragikusan megcsappant. A Kálmán házaspár a férj 1996-os nyug-
díjba vonulásával befejezte e szép mesterség gyakorlását. Lezárult egy 
korszak, ma már csak a hajdani megrendelők által megőrzött dísztár-
gyak és a róluk készült fényképek emlékeztetnek arra, hogy Dunavar-
sányon három évtizedig virágzott a nádudvari fazekasság… 

Kohán József

2022. április10 Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja



2022. április 11Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja

Zsóka tanítóként végzett és dolgozott so-
káig, majd segédkönyvtárosi oklevelet is 
szerzett, és Kiskunlacházán hosszú évekig 
dolgozott is a művelődési házban. Ezután 
újra a tanári pályára vezettek léptei, négy 
évet töltött a dunavarsányi Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában, a gyerekek nagy örö-
mére – és ez mások mellett az én vélemé-
nyem is. Ért a gyerekekhez, és szereti őket – 
még egy tanárnál sem mindennapi kombiná-
ció. Nem csoda, hogy a művelődési ház 
könyvtárának csöndjét mostanság sokkal 
több tipegő lábacska és gyöngyöző kacaj töri 
meg. 

Elsőként rendet kellett tennie a zsúfolt és 
kissé kaotikus olvasóteremben, amihez szo-
kásos vehemenciájával látott hozzá. Amely 
könyvnek mennie kellett, azt leselejtezte, 
majd átrendezte a polcokat – most már át 
lehet menni közöttük! – majd számítógépre 

vitte az állományt, ami teljesen körülbelül egy 
év múlva lesz kész, de jól halad a munka. A 
könyveket újracsoportosította, rendezte a 
polcokon, könnyebb keresést téve lehetővé 
ezáltal. 

Amint tehette, beköltözött az olvasótérbe, 
ahol mindig megtalálható – segít a könyvek 
megtalálásában, kiválasztásában, de a gyere-
keknek akár a lecke megírásában is, sőt, nem 
restellt társasjátékokat is a polcokra tenni. 
Nem csoda, hogy sok iskolás itt tölti az idejét 
két foglalkozás, edzés között, vagy csak betér 
kis időre a busz indulásáig. Ha másért nem, 
hát, hogy pihengessenek kicsit a kényelmes 
babzsákokon… 

A felnőtteket és az idősebb gyermekeket 
segíti a nálunk szintén újdonságnak számító 
online katalógus, ennek létrejöttét az ala-
pozta meg, hogy számítógépre került a 
könyvtár teljes állománya. Bárki belép a var-

sanymuvhaz.hu oldalra, és ott a könyvtárba, 
tud keresni szerző, cím, téma és még több 
más opció alapján, rögtön látva, hogy mit 
talál meg helyben, és mit nem. Amit pedig 
nem lel a kedves olvasó, azt Zsóka megszerzi 
neki a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatását 
használva. 

Ki nem találnánk, de Zsóka imád ol-
vasni, és irodalmi mindenevőnek mondja 
magát. A személyiségfejlődés, a tanulási ké-
pességek kialakulása miatt is nagyon fon-
tosnak tartja az olvasást – gondoljunk csak 
a diszlexiás és egyéb tanulási nehézséggel 
küszködő gyerekek növekvő számára. Taná-
csa a szülőknek: már egészen kis kortól 
kezdve meséljünk a gyermekeinknek, mond-
junk nekik mondókát! Az olvasást nem pó-
tolja a tévé és a közösségi média által ké-
szen, tálcán átnyújtott élmény – csak 
olvasva fejlődik a fantáziánk, dolgozunk 
meg mi is, de örömmel, egy jobb képzelet-
beli és valós világért. 

Zsóka néni mindenkit szeretettel vár me-
sebirodalmában! 

Veresegyházi Béla

VAN ÚJ A POLC ALATT

Szabóné Zsóka január elsején lépett be a művelődési ház kötelé-
kébe, és azóta a könyvtár főnixmadárként kelt új életre. Vele be-
szélgettünk a könyvtár helyéről a modern világban, és természe-

tesen az olvasásról, könyvekről.
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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 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

Horgásszon helyben a Nagyvarsányi út 138/5  
Farmer horgász tavon.

Lehet szalonnát sütni, bográcsozni, tárcsán sütni, piknikezni.  
Ugyanitt terem bérelhető 50 fős kisebb esküvőre, szülinapra, 
névnapra, bármire.  
Szállás 8 főre.  
Halak 2 kgtól 20 kgig. 
Telefon: +36/20 553‐2113 
(Nagy Lajosné)

Horgászlehetőség 
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 Tájékoztató a női lakosság részére  
védőnői méhnyakszűrés ehetőségéről

Magyarországon a nők körében a mellrák után a második leg-
gyakoribb rákos megbetegedés a  méhnyakrák, annak ellenére, 
hogy védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető lenne. 

A méhnyakrák kialakulásáért a Human Papilloma Vírus (HPV) 
felelős. 

Sokszor a HPV fertőzést észre sem vesszük, nincsenek tünetei, 
átmeneti és kezelés nélkül is megszűnik. Azonban, ha a rákkeltő 
HPV vírussal az immunrendszer nem tud megbirkózni, a méh-
nyak sejtjeiben kóros elváltozás alakulhat ki. Ezt rákmegelőző 
állapotnak hívjuk, ha ez időben kiszűrésre kerül, akkor meg tud-
juk akadályozni a rákos elváltozás kialakulását. A rákmegelőző 
állapot sokszor önmagától is meggyógyul, de ebben az esetben 
szoros nőgyógyászati kontroll szükséges. Ezért fontos, hogy a 
nők rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálaton, mert egy 
egyszerű kenetvétellel (citológiai vizsgálattal) ez az állapot di-
agnosztizálható. 

A szűrésre Időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehet-
séges:  

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 
Fonyóné Tóth Cecília






+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.
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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  
megjelenését. 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

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


