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Április az irodalom hónapja volt városunkban.  
Előbb a Cigány Írószövetség tartotta meg 
Országos Vers- és Prózamondó versenyét, 
majd a költészet  
napi műsornak adott otthont  
a művelődési ház József Attila  
születésnapján.

A megszűnő vonatközlekedés miatti  
pótlóbuszokról tájékozódhat a  

dunavarsany.hu oldalon.  
További részletek újságunk mellékletében.
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
Április 12-i rendes ülés

A  képviselő-testület elfogadta a Du-
navarsányi Rendőrőrs 2021. évben 
végzett tevékenységére vonatkozó 

szakmai beszámolót. 
A testület elfogadta az ELOHIM Ke-

gyeleti és Szolgáltató Kft. 2021. évben 
végzett tevékenységéről szóló szakmai 
beszámolót. 

A képviselő-testület elfogadta a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évben 
a családi bölcsödében végzett tevékenysé-
gére vonatkozó beszámolóját. 

A testület elfogadta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft-vel kötendő vagyonke-
zelési szerződést. 

A képviselő-testület a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft-vel 2022. február 9-
én megkötött, „helyi közutak karbantar-
tása és tartozékainak fenntartása és kar-
bantartása” tárgyú megállapodás 1. számú 
módosítását elfogadta. 

A testület elfogadta a DPMV Zrt. 2021. 
évi beszámolóját, valamint a 2022. évre vo-
natkozó üzleti tervét. 

A képviselő-testület jóváhagyta az ön-
kormányzat által alapított költségvetési 
szervekkel kötendő ingatlan használati 
szerződés szövegét. 

A testület a Dunavarsány V. számú vé-
dőnői körzetének védőnői állásra kiírt pá-
lyázatot eredménytelenné nyilvánította, és 

új pályázatot írt ki a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői 
munkakörének ellátására. 

A képviselő-testület és a Humánpolitikai 
Bizottság elbírálta az „egyesületek, sport-
egyesületek és alapítványok"  támogatá-
sára kiírt pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatokat. A testület a Humánpolitikai 
Bizottság javaslatára a sportpályázatra el-
különített összegből fennmaradt 1.200.000 
Ft-ot a Művelődési, Oktatási és Sport Ala-
pítvány részére adta át azzal a feltétellel, 
hogy a fenti összeget az Alapítvány csak 
sportcélú kérelmek támogatására használ-
hatja fel.  

A testület jóváhagyta a Multiszint Kft-
vel a 2022. március 11-én „Házhoz menő 
egyszeri zöldhulladék elszállítása” tárgyá-
ban megkötött vállalkozási szerződést, 
amelynek pénzügyi fedezetét nettó 
14.700.000 forint összegben a 2022. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület a Dunavarsány és 
Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás 
Alapító Okiratát elfogadta.  

A testület a „Működő köznevelési in-
tézmény bővítése – új 8 osztályos iskola” 
tárgyában megkötendő háromoldalú meg-
állapodást elfogadta. 

A képviselő-testület elfogadta a KI-
NAMÉ Kft-vel 2021. május 5-én megkötött, 

„Négy csoportszobás bölcsőde építése Du-
navarsányban” tárgyú vállalkozási szerző-
dés 2. számú módosítását, amelynek pénz-
ügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés 
átcsoportosításával biztosítja. 

A testület a közterületek elnevezésé-
nek, elnevezésük megváltoztatásának, va-
lamint a házszám megállapításának rend-
jéről szóló önkormányzati rendelet alapján 
a Dunavarsány, 3702/2 helyrajzi számú, ki-
vett közút megnevezésű útnak a Habitat 
utca elnevezést, a 0159 helyrajzi számú ki-
vett közút megnevezésű útnak pedig a Be-
regszászi utca elnevezést adta. 

A képviselő-testület a vonatkozó ön-
kormányzati rendelet alapján döntött a 
„Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető 
cím” 2022. évi adományozásáról. A kitün-
tetés a Dunavarsányi Napok programsoro-
zat keretében kerül ünnepélyesen átadásra. 

 
Rendelet:  
A testület megalkotta az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 
9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 4/2022. (IV. 13.) rendeletét. 

 
A rendelet és a testületi határoza-

tok pontos szövege elolvasható a 
www.dunavarsany.hu oldalon. 

TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Egy tisztességes versenyben és egész-
séges politikai kultúrában a köszö-
netnyilvánítás és gratuláció nem az 

eredmények függvénye. Szintén független 
a választás kimenetelétől az, hogy a 
magas részvétel a megválasztott ország-
gyűlés és képviselő legitimációját erősíti. 

Éppen ezért mondok köszönetet min-
den választópolgárnak, aki részt vett az 
április 3-ai parlamenti választáson és gyer-
mekvédelmi népszavazáson. Külön köszö-
nöm mindazok bizalmát, akik a keresz-
ténydemokrata kormányzás folytatására és 
rám IGEN-nel, a gyerekvédelmi népszava-
záson pedig NEM-mel szavaztak. 

Külön köszönet és hála jár annak a 
megszámlálhatatlan közösségnek, akiknek 
a munkája, kitartása, együttműködése és 

imája hozzájárult a sikerhez. Közös győze-
lem ez, aminek a gyümölcséből hiszem, 
hogy minden jóérzésű és tenni akaró pol-
gár részesülhet választói aktivitástól és 
politikai hovatartozástól függetlenül. 

Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan 
független, gazdaságilag erős és biztonsá-
gos Magyarországért fogok dolgozni, 
amely a jövőt évezredes kultúránkra, vala-
mint a magyar emberek és családok ere-
jére alapozza. Térségünkben pedig to-
vábbra is a folyamatos fejlődést fogom 
munkálni, különösen a közlekedés és a ne-
velési-oktatási intézményi kapacitásbőví-
tés terén. 

Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő



2022. május 3Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja

Hogy szól a mondás? „Január, február, itt 
a nyár!”. Örökérvényű igazság, sebesen 
futnak a napok, a hetek, a hónapok, és 

a télből pillanatok alatt a nyárban találjuk ma-
gunkat. Talán azért is tűnik gyorsabbnak az idő 
múlása, mert sok minden történt a világban, 
az országban és a városunkban is. 

A két hónapja kitört, és azóta is zajló uk-
rajnai háború továbbra is félelemmel tölt el 
bennünket, és nap mint nap aggódva figyeljük 
a szomszédos országból érkező híreket. Re-
ménykedünk és imádkozunk minden nap a 
megbékélésért, a háború befejezéséért, az ott 
élőkért, kárpátaljai testvéreinkért és nem 
utolsó sorban magunkért.  

Eközben megvívták háborúikat a pártok 
is, és április 3-án történelmet írt a Fidesz-
KDNP pártszövetség, amelyik negyedszer ka-
pott kétharmados többséget az Országgyűlés-
ben a szavazóitól. Itt szeretnék gratulálni Bóna 
Zoltán úrnak, aki a választásokon ismét el-
nyerte tíz település bizalmát, így a következő 
négy évben tovább képviseli Dunavarsány ér-
dekeit is a parlamentben. Munkájához sok erőt, 
kitartást, egészséget és Isten áldását kívánom! 

Ez a képviselet szinte folyamatos volt az 
utóbbi idők történéseit látva. A választások 
előtti héten jelentette be dr. Mosóczi László, 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úr itt, 
a Városházán azt a jó hírt, hogy Magyaror-
szág Kormánya további anyagi támogatást 
biztosít a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési 
projekt részeként egyes településeknek. Esze-
rint összekötő utak építése, felüljáró, déli el-
kerülő útszakasz, északi bekötő út megvaló-
sítása, gyalogos aluljáró, új autóparkolók és 
kerékpártárolók fogják szolgálni a biztonsá-
gukat és a kényelmüket mind az autósoknak, 
mind pedig a vonaton utazóknak. A közös-
ségi közlekedőknek most nagy változásokra 
kellett felkészülniük, hiszen május 1-ével telje-
sen leállt a vonatközlekedés Budapestig. Több 
egyeztetést folytattunk az illetékesekkel, 
amelyeken megerősítettek bennünket abban, 
hogy megfelelő mennyiségű vonatpótló bu-
szok fognak a kimaradt vonatok helyett köz-
lekedni a hét minden napján, hajnaltól késő 
estig. Egy próbajáraton mi is beutaztunk a 
reggeli csúcsforgalomban a végállomásig és 
onnan vissza, hogy modellezhessük a menet-
időt. Csak bízni tudunk abban, hogy minél ke-
vesebb dugó, baleset, útlezárás és egyéb aka-
dályozó körülmény fogja lassítani a városba 
utazók bejutását, és onnan a visszautazást. 
Egy biztos, talán soha nem volt szükség ek-
kora megértésre és türelemre a kedves lako-
sok részéről, mint ami innentől néhány éven 
keresztül elvárható lesz.  

Nem várható el viszont ekkora tolerancia 
és higgadtság az ivóvíz utóbbi időben tapasz-
talt minőségromlása okán. Igaz, az egészséges 
ivóvíz biztosítása önkormányzati feladat, 
ugyanakkor a víziközmű vagyon kezelése év-
tizedek óta a szolgáltatóknál van. Dunavar-
sányt érintően a hibákért legfőképp a DPMV 
Zrt-t kell számon kérni. Több probléma volt az 
elmúlt hetekben az ivóvíz hálózatában, amely 
sajnos a víz minőségének látható és érezhető 
romlását idézte elő. A problémákra a szolgál-
tató igyekezett mielőbb megoldást találni, és 
a közösségi oldalakon is megnyugtató közle-
ményeket kiírni. A jövőben kértünk egy ütem-
tervet arra vonatkozóan, hogy milyen lépések 
szükségesek az önkormányzat és a szolgáltató 
részéről annak érdekében, hogy ezek a szeny-
nyeződések minél ritkábban forduljanak elő a 
vízhálózatban. 

Több kérdést kapok mostanában arról, 
hogy van-e még hely a bölcsődében. Tudni 
vélik egyesek, hogy már minden hely „kézen-
közön” betöltésre került. Szeretném tájékoz-
tatni a kedves szülőket, hogy még nem kezdő-
dött el a felvétel az intézménybe. Jelenleg még 
tart a kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel 
után reméljük, teljesen be tudjuk rendezni az 
épületet, és elindulhat a használatba vétel pro-
cedúrája. Sajnos a szomszédunkban folyó há-
ború minden építkezést hátráltat különféle 
anyagok hiánya és a megnövekedett árak 
terén, ami a bölcsőde esetében az eszközbe-
szerzés folyamatát is befolyásolja. Amint min-
den előírt eszköz az épületbe kerül, a hatósá-
gok engedélyt adnak a működésre, elindulhat 
a gondozók és az egyéb kiszolgáló személyzet 
pályáztatása. Ha az előírt dolgozói, gondozói 
létszám betöltésre kerül, akkor lehet a három 
évesnél fiatalabb gyerekeket beíratni. Jelenleg 
még az étkezési és gondozási díjak megállapí-
tása sem történt meg, ezért kérem, hogy min-
den kérdésükkel forduljanak az óvoda és böl-
csőde közös vezetőjéhez, Kazatsay Szilviához. 

A Szabadidőpark bővítésére beadott pá-
lyázatunk 147 millió forintot nyert, amelyről a 
támogatási szerződést a Magyar Államkincs-
tár megküldte önkormányzatunknak. Bízom 
benne, hogy még ebben az évben el tudjuk 
kezdeni a park második ütemének megvaló-
sítását. A régen várt multifunkciós grund fo-
cipálya mellett több játszótéri elem, magas 
ágyások, pihenő padok, ivókút, információs 
táblák, a parkolóban elektromos töltőegység 
is kialakításra kerül. 

Az utóbbi hetek eseményei már minden-
képpen feledtetik velünk az elmúlt két év be-
zártságát, kulturális eseménytelenségét. Minden 
ünnepünket és tervezett programunkat már sza-

badon, érdeklődők sokaságával és a régen meg-
szokott színvonalon tudtuk élvezni.  

A magyar költészet napja alkalmából ismét 
volt cigány szavalóverseny, majd egy zenés-ver-
ses irodalmi esttel emlékeztünk József Attila 
születésének 117. évfordulójára a MultiTalent 
Stúdió jóvoltából. A Pest Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ kicsiknek-nagyoknak 
egyaránt élvezhető virágvasárnapi programot 
szervezett a művelődési házban és annak ud-
varán, amelyet nagy érdeklődés övezett a 
hűvös idő ellenére is. A húsvéti ünnepeket, és 
az azt megelőző eseményeket már mindenki 
hite és szokásai szerint tölthette el. Két csendes 
év után a majális is újra régi fényében tündö-
költ. Új helyszínen szórakozhattak a gyerekek 
és a családok, a nagyvarsányi Petőfi Szabad-
időparkban voltak a délelőtti programok, majd 
délutántól a Komo Sky Élménycentrum biztosí-
tott különféle szórakozási lehetőségeket estig, 
ahol a napot egy retro utcabál zárta.  

Néhány hét múlva, június első hétvégéjén 
újra megrendezzük a Dunavarsányi Napokat, 
amelyen remélhetőleg minden korosztály talál 
majd megfelelő szórakozást magának. Várjuk 
civil szervezeteink aktív részvételét, lehetősé-
geikhez képest minden elkövetkezendő ese-
ményen, mert idén ismét a két évvel ezelőtti 
ütemterv szerint lettek elbírálva a Humán -
politikai Bizottság által a támogatások. 2022-
ben minden egyesület az előző évekhez ké-
pest magasabb támogatásból gazdálkodhat; 
bízunk benne, hogy mindenki hasznos közös-
ségi munkát tud megvalósítani a megítélt ösz-
szeg segítségével. 

Kedves Dunavarsányi Lakosok, kérem, 
hogy kísérjék figyelemmel a közelgő program-
jainkról a híreket, és vegyenek részt azokon! 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester 

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Jubileumi köszöntés 
Április 15-én köszöntöttük Király Bélánét  90. 
születésnapja alkalmából, aki a miniszterel-
nöki emléklapot Gergőné Varga Tünde pol-
gármester asszonytól vehette át.  
Boldog születésnapot és további szép éveket 
kívánunk!
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DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 
2022. ÉVBEN TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

TEREPJÁRÓT KAPOTT  
A POLGÁRŐRSÉG 
A Magyar Kormány 3 millió forintos támogatásával vásárolhatott 

gépjárművet a Dunavarsányi Polgárőrség. „A Magyar Falu Prog-
ram keretében Pest megye 187 településén tucatszám zajlik az 

autók beszerzése” – erről számolt be dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke. A márciusi ünnepélyes átadón Bóna Zoltán, 
térségünk országgyűlési képviselője is megjelent, aki elismerését fe-
jezte ki a szolgálatot teljesítők mindennapi munkája iránt. 

2022. évi civil pályázat alapján 

 

•  Csujjogató Táncegyesület 

•  Délegyházi Karate Sportegyesület Dunavarsányi 
Csoport 

•  Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete 

•  Dunavarsányi Jump Fit TSE 

•  Dyslexiás Gyerekekért Egyesület 

•  Dunavarsányi Off-Road Egyesület 

•  Cigány Írószövetség és Nemzeti  
(Köz)művelődési Társaság 

•  Everness Senior Egyesület 

•  Kantátika Férfikar 

•  Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 
Dunavarsányi Klubja 

•  Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 

•  Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi  
Egyesülete 

•  Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért 
Alapítvány 

•  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Dunavarsányi Tagszervezete 

•  Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület 

•  Soli Deo Gloria Közösség 

•  Magyar Vizsla Klub Egyesület 

•  1270. sz. Nautilus Vízicsapat 

•  Venus Rúdsport Egyesület 

•  Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség 
Karitász Csoportja 

•  Magyarországi Cigányok Demokratikus  
Szövetsége

Megítélt  
támogatás 
 
700.000 Ft 

800.000 Ft 
 

600.000 Ft 

400.000 Ft 

500.000 Ft 

250.000 Ft 

150.000 Ft 
 

200.000 Ft 

600.000 Ft 

400.000 Ft 
 

550.000 Ft 

750.000 Ft 
 

250.000 Ft 
 

650.000 Ft 
 

360.000 Ft 

700.000 Ft 

240.000 Ft 

450.000 Ft 

250.000 Ft 

360.000 Ft 
 

200.000 Ft

•  „Összefogás a fiatalokért” Willpower Tánc-  
és Sportegyesület 

•  Molissima Női kar 

•  Kisdunamenti Betyárok Lovas- és  
Hagyományőrző Egyesület 

•  Phonix Rúdsport Sportegyesület 

•  Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 

 

2022. évi költségvetésből támogatott  
szervezetek 
 

•  Bóbita Alapítvány a Dunavarsányi Óvodásokért 

•  Iskola a Gyermekekért Alapítvány 

•  Dunavarsányi Katolikus Egyházközség 

•  Dunavarsányi Református Egyházközség 

•  Merkapt-Mekler László Sport Egyesület  
Dunavarsány 

•  Magányos Időseket és Családokat Segítő  
Alapítvány 

•  Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 

•  Dunavarsányi Polgárőr Egyesület 

•  Bodzavirág Alapítvány 

•  Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 

•  Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

•  KUTYA MENTSVÁR Állatmenhely Alapítvány 

•  Medicopter Alapítvány 

•  Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány 

•  Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért  
Alapítvány

700.000 Ft 
 

300.000 Ft 

200.000 Ft 
 

240.000 Ft 

1.200.000 Ft 

 

Megítélt  
támogatás 
 

500.000 Ft 

800.000 Ft 

1.500.000 Ft 

1.500.000 Ft 

4.000.000 Ft 
 

300.000 Ft 
 

500.000 Ft 

1.000.000 Ft 

500.000 Ft 

500.000 Ft 

1.000.000 Ft 
 

350.000 Ft 

100.000 Ft 

100.000 Ft 

400.000 Ft
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30 PERC ALATT A KÁLVIN TÉREN

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mellett dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, valamint Gergőné Varga Tünde 
polgármester is részt vett a Városházán tartott rendkívüli sajtótájékoztatón

A térségünket érintő egyik legnagyobb 
beruházás a Budapest–Belgrád vasút-
vonal fejlesztése. Lapunk megjelenésé-

nek idején talán már életbe is lépett a vágány-
zár, ami évekig is eltarthat. Ez idő alatt 
vonatpótló autóbuszok szállítják az utaso-
kat. A mentrendről és az utazási alter-
natívákról külön tájékoztató felületet 
hoztunk létre városunk weboldalán (du-
navarsany.hu), ahol részletesen tájéko-
zódhat bárki az utazási lehetőségekről.  

A kellemetlenségek mellett ugyanakkor 
számtalan örömteli fejlemény is történt: már-

cius 31-én államtitkári bejelentésre került sor 
a Városházán, ahol kiderült, számos plusz 
fejlesztés is társul a beruházáshoz, amiért 
évek óta lobbizik Dunavarsány, és személy 
szerint Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, 
aki elmondta, a vasút mellett élő lakosként 
ő is aggódva tekintett a beruházásra, mára 
azonban megnyugvással tölti el az a tény, 
hogy minden kérése a városnak meghallga-
tásra talált, és egy közép-európai viszonylat-
ban is jelentős, 21. századi fejlesztés tanúi le-
hetünk a következő években, ami ha a 
végéhez ér, sok ezer ember életminőségét 

fogja javítani a térségben. Melyek is ezek 
pontosan? Alábbiakban pontokba szedjük a 
főbb változásokat. 

A beruházás várható befejezése 2024. 
Addig várakozás nélkül juthatunk át a város 
egyik oldaláról a másikra, hiszen nem kell 
vasúti szerelvények érkezésére számítani. 

A kivitelezés kétség kívül nagy türelmet 
és együttműködést igényel majd a fővárosba 
közlekedők részéről, ugyanakkor a fejlesztés 
előnyei utóbb remélhetőleg feledtetni fogják 
a most még előttünk álló nehézségeket. 

A beruházás várható befejezése 2024. 
Addig várakozás nélkül juthatunk át a város 
egyik oldaláról a másikra, hiszen nem kell 

vasúti szerelvények érkezésére számítani. 
A kivitelezés kétség kívül nagy türelmet és 
együttműködést igényel majd a fővárosba 

közlekedők részéről, ugyanakkor a fejlesztés 
előnyei utóbb remélhetőleg feledtetni fogják 
a most még előttünk álló nehézségeket. 

  15 percenként induló járatok a 
fővárosba. 

  Félórás menetidő a Kelti pályaud-
varra, idővel pedig – az átfogó 
agglomerációs közlekedésfejlesz-
tésnek köszönhetően – egyene-
sen a Kálvin térre. 

  Halk szerelvények, korszerű sín-
pálya – összességében a jelenle-
ginél csendesebb közlekedés. 

  A Szabadkai utcai kis vasúti átjá-
rónál a főútvonalról lehajtó sáv 
illetve gyorsító sáv kerül kialakí-
tásra, biztonságos gyalogos va-
lamint kerékpáros átkelővel. 

  A nagy vasúti átjárónál kiszéle-
sedik az út, és 50 autó valamint 

60 kerékpár számára elegendő 
plusz parkolóhely létesül. 

 
  2 darab külön szintű vasúti át-

járó épül:  
       - a vasútállomáson egy gyalo-

gos és kerékpáros aluljáró 
kerül kialakításra; 

       - a vasútállomástól délre, Duna-
varsány határában egy vasúti 
felüljáró épül, hozzá egy elke-
rülő úttal, a Taksony-Bugyi 
úttól egészen az 51-esig. 

  Az elkerülő út megépítésével le-
hetővé válik, hogy Délegyháza 
teljes autós forgalma városunkat 
elkerülve jusson ki az 51-esre. 

  A tehervasúti forgalom elkerüli 
városunkat: a nem budapesti 
célállomású szerelvények már 
Kunszentmiklós térségében rá-
csatlakoznak a fővárost elkerülő 
úgynevezett V0 vasúti körgyű-
rűre. 

  A 160 kilométer/órával közle-
kedő szupervonatok gyorsabbak 
és csendesebbek lesznek a ko-
rábban futó szerelvényeknél. 

  Nyugat-európai színvonalú elő-
városi vasúti közlekedés jön 
létre, aminek köszönhetően 
nem lesz érelme autóval elin-
dulni Budapestre.
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MAGÁNFŐZŐK, FIGYELEM!
2022. június 1-jén megalakul a Magyar 

Magánfőzők Pálinka Egyesületének 
Közép Magyarországi Szekciója, aminek 

bárki tagja lehet. 
Az alakuló ülés június 1-jén, szerdán 17 

órától lesz a Dunaharaszti József Attila Műve-
lődési Házban (cím: 2330 Dunaharaszti, Tán-
csics Mihály út 2., telefon: +36/24 531-070). 

Előzmény: 2016-ban Szegeden megalakí-
tottuk a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesü-
letét azzal a céllal, hogy képviseljük a pálinkát 
házilag készítők érdekeit és tájékoztatást ad-
junk arról, hogyan kell minőségi pálinkát ott-
honi körülmények között előállítani (gyü-
mölcsfeldolgozás, cefrézés, lepárlás). Sajnos a 

jelenlegi pálinkatörvény értelmében a magán-
főző otthon nem pálinkát állít elő, hanem pár-
latot.  

A megalakuló Közép Magyarországi Szek-
ció nemzetközi pálinka versenyeket szervezne 
minden évben. Első alkalommal Dunaharasztin 
szervezünk ilyen eseményt, amelynek ered-
ményhirdetése október 15-én lesz. A programra 
meghívjuk a Kárpát-medencében létrejött 10 
pálinka lovagrendet, az agrárminisztert, a Pá-
linka Nemzeti Tanács elnökét, ezenkívül a tá-
mogatást nyújtó Dunaharaszti Város polgár-
mesterét és a Megyei közgyűlés vezetőjét.  

Az eredményhirdetést megelőzően elő-
adások lesznek a gyümölcstermelésről, a cef-

rézésről, a lepár-
lásról és a hatá-
lyos jogszabályi 
környezetről.  

A szekció 
megalakulásán 
való részvételt 
és az egyesületbe való belépési igényt a kö-
vetkező elérhetőségeken lehet jelezni 2022. 
május 20-ig.  

E-mail cím: danko.epgep@pr.hu; telefon: 
06/70 417-5434. 

Dankó Géza 
a Magyar Magánfőzők Pálinka Lovagrend 

ceremónia mestere 

A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A szabadtéri tüzek szempontjából a ta-
vasz a legveszélyesebb időszak, hiszen 
a jó időben egyre többen választanak 

szabadtéri programokat vagy kezdik meg a 
kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a 
száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben 
könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másfelől koc-
kázatot jelent az emberi gondatlanság is, hi-
szen a szabadban keletkezett tüzek 99 száza-
lékát emberek okozzák. 
 
I. Belterületi szabadtéri égetés 

A hatályos jogszabályok értelmében tilos 
belterületen, valamint külterületen lévő zárt-
kerti ingatlanok területén szabadtéri égetést 
végezni. Ha valaki ennek ellenére mégis éget, 
a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a 
tűzvédelmi hatósági eljárást. 

Az ingatlanon végzett kerti sütésre illetve 
bográcsozásra az irányított égetés, illetve bel-
területi szabadtéri égetés szabályai nem vo-
natkoznak, de ezt a tevékeny-
séget is csak a tűzgyújtás 
szabályainak betartása mel-

lett lehet végezni, az alábbi alapvető szabá-
lyok betartásával: 
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 

hagyjuk felügyelet nélkül. 
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő 

mennyiségű oltóanyagról. 
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkal-

mas kézi szerszám. 
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-

lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, 
a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni. 

5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének. 

6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk 
tüzet. 

7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk 
vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa. 

 
II. Az irányított égetés bejelentése (enge-
délyezése) külterületen 

Külterületen irányított égetés csak 
akkor végezhető, ha azt egyéb 

jogszabály kifejezetten megen-
gedi. Ebben az esetben a külte-

rületen végzett 
szabadtéri ége-
tést (tarló, 
lábon álló nö-
vényzet, avar 
és egyéb növé-
nyi hulladék 
égetését) az il-
letékes hivatá-
sos katasztró-
favédelmi szerv 

területi szervének (Pest megye vonatkozásában 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 
43.; e-mail: pest.mki@katved.gov.hu) írásban be 
kell jelenteni, ahol a bejelentést – abban az eset-
ben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor 
– tudomásul veszik, más esetekben elutasítják.  
Védett természeti területen lévő erdőben – 
a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivéte-
lével – tűz gyújtásához a természetvédelmi 
hatóság engedélye is szükséges. Az égetés 
helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadá-
lyozására alkalmas, megfelelő mennyiségű 
tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki 
erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt elol-
tani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűz-
oltóságot haladéktalanul értesíteni. 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irá-
nyított égetés nem végezhető! 

 
Fontos továbbá, hogy az erdőterületeken, 

valamint a fásításokban és ezek 200 méteres 
körzetében lévő bel- és külterületi ingatlano-
kon a fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) 
időszakában tilos tüzet gyújtani! 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kap-
csolatos további információkért keresse fel a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság (www.erdotuz.hu) 
oldalait. 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2030 Érd, Fehérvári út 79/A 

Tel.: +36/23 524-570;  
e-mail: erd.kk@katved.gov.hu 

Pálinka Egyesület  

Magyar Magánfőzők
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Virágos Varsány
Városunkban hosszú év琀zedek óta tapasztalható az önkormányzat, valamint egyre nagyobb ak琀vitással a lakosság törekvése 
a környezetszépítése, a kulturált városkép kialakítására. A szépet, a kulturált környezetet szerető dunavarsányi lakosokat kér-
jük, hogy kapcsolódjanak be ebbe a tavaly útjára indíto琀 nemes versengésbe.
A verseny célja a környezetbarát, kulturált városkép kialakítása, az i琀 élő emberek életminőségének javítása, a vendégváró 
kertvárosi városkép kialakítása, a magyar kertkultúra ápolása, kiterjesztése.
E városszépítésre rendeze琀 versenybe benevezhetnek:
- családi és lakóparki házak,
- lakóterületek (utcák, utcarészek / minimum 3 porta).

A verseny elbírálásánál a következő szempontok a mérvadók:
- családi ház, lakóparki ház kategóriában az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld növényi és virágdíszítése, eszté琀kai 
összhatása;
- lakóterületek (utcák, utcarészek) kategóriánál a közterület parkosítása, rendeze琀, ápolt, kulturált összképe, a zöldterület 
együ琀es hatása.

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
A fotók beérkezési határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázatokat kérjük a drcsobolyoeszter@gmail.com e-mail címre, vagy a következő intézményeknél elhelyeze琀 jelentkezé-
si ládákba elju琀atni: Pető昀 Művelődési Ház és Könyvtár, Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
A fotókat szintén a fen琀 e-mail címre kérjük elju琀atni. Kertenként 6 darab fotót kérünk mellékelni.
Szükség esetén kérje a fotózáshoz a segítségünket!
A verseny elbírálása október elején várható, és az ünnepélyes eredményhirdetés díjátadással 2022. október végén lesz. Az 
első helyeze琀 jogosult részt venni, a Közösségeink által is szerveze琀 „Virágos Pest Megye” versenyben.

A program megvalósulásában részt vevő társszervezetek: 
Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubja. 

Bővebb információ a 06/30 287-0283-as és a 06/20 804-0673-as telefonszámon, 
vagy a drcsobolyoeszter@gmail.com és a budafokikato@gmail.com címen kérhető. 
A Helyi Értéktár Bizo琀ság képviseletében: Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Kertbarát Klub nevében: Vargáné Budafoki Katalin, elnök

Jelentkezési lap
Jelentkező neve: .......................................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................................

Telefonszáma: ..........................................................................................................................................

E-mail címe: .............................................................................................................................................

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)
- Családi ház, lakóparki ház
- Lakóterületek (utcák, utcarészletek)

Dátum: ..........................................

Aláírás: ..........................................
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Lúciusz családjában a közös sütés-főzésre 
épülő összejövetelek mindig fontos szerepet 
kaptak. Gyermekkorában a Körösök partján 
töltött nyaralásokon minden szabad tűzön ké-
szült bográcsban és az édesapja által készített 
különböző fémedényekben. Az itt szerzett ta-
pasztalatok egész életében meghatározták a 
gasztronómia ezen ágához fűződő viszonyát. 
Szenvedélye később is elkísérte, kereskedői 
pályafutása alatt sem mondott le róla, hanem 
bulikon, találkozókon örvendeztette meg ba-
rátait ízletes harapnivalóval. 2008-ban elvé-
gezte a szakácsiskolát is. A gasztronómiában 
végül csak évekkel később kezdett el üzletsze-
rűen mozogni, mikor elindította a saját, ame-
rikai stílusban épített food truckját, és eztán, 
2018-ban saját grillmárkát alapított. Majd ösz-
szekötötte a kellemeset a hasznossal, és hogy 
jobban megismerje, ezáltal jobban tudja 
ajánlani az általa forgalmazott konyhai be-
rendezéseket, grilleket, próbálgatta azokat, 
kísérletezett grillel, fűszerekkel, húsokkal, 
módszerekkel, és elkezdte magasabb szintre 
emelni szakácsművészetét. 

Ahová eljutott, amellett nyitott szívvel ta-
núságot teszek! Beszélgetésünk alatt Picigur-
man elkészített egy médiumra sütött rib-eye-
t, azaz rostélyos steak-et, egy kacsamellet 
cseresznyefán rozéra sütve, mindezt házilag 
készített gofriban, mangós salátával tálalva. 
Talán hihető, hogy a hét nyelven beszélő ham-

burgert – szintén házi gofriban, kétféle sajttal, 
friss fűszernövényekkel készült szósszal – 
könnyes szemmel és megoldott övvel, de visz-
sza kellett utasítanom. 

Már erről az egyetlen étkezésről regénye-
ket tudnék írni, de a helykorlát miatt csak Lú-
ciusznak a legfontosabb kérdésemre adott vá-
laszát ismertetem. A kérdés pedig így 
hangzott: Miért ég és föld a különbség az én 
roston/tárcsán sültem és az övé között? Íme 
válasza, pontokba szedve: 

1. Az általam preferált sütési technika az, 
amikor viszonylag alacsony hőmérsékletű sü-
tőben, ami 120-130 °C-ot jelent, a kívánt ké-
szültségi fokra sütöm a húst, természetesen a 
megfelelő gyümölcsfa tiszta füstjén. A mé-
dium készültséget kedvelem, ami 54-55 °C 
maghőt jelent a hús belsejében. Ezek után pi-
hentetem a húst, majd magas hőmérsékleten, 
közvetlen a parázs fölött kérget sütök rá, és 
ismét pihentetem 10-15 percet. A megfelelő 
pihentetés ugyanolyan fontos, mint maga a 
sütési folyamat. Ez az úgynevezett „reverse 
sear” technika. Ám ahhoz, hogy mindez mű-
ködjön, kell egy jó hús. 

2. Azokban az országokban, ahol komo-
lyabb a steaksütés kultúrája, rengetegféle 
steak létezik. Dél-Amerikában a picanha, azaz 
a marhafartő az egyik kedvenc húsrész, míg 
Észak-Amerikában az olyan klasszikusok, mint 
a rib-eye (rostélyos) vagy a T-Bone. Ez utóbbi 
neve a steakben található T alakú csontra utal. 

Ami nagyon fontos: nem friss és nem is pá-
colt húsról beszélünk! A jó steak-nek valót 
3-5 hétig érlelik, 1-2 °C-os kamrában, száraz 
érlelésnél fedetlenül, nedvesnél levákuu-
mozva. Mindkét technikánál más ízvilágot, 
állagot kapunk, de a lényeg, hogy dolgoznak 
az enzimek, a hús íze koncentrálódik. Termé-
szetesen az érlelt hús drágább a friss vágás-
nál, de megéri. A hentesnél úgy ellenőrizhet-
jük, hogy tényleg érett-e az a marha, hogy 
megkérjük, hogy nyomja meg a húst a felü-
letén. Ha az még rugalmas, és nem marad 
benne az ujja nyoma, akkor az még nem 
megfelelő sütéshez. 

3. A grill mellett a másik nagy szerelmem 
a barbecue sütési technika, amikor a sütés tel-
jes ideje alatt 110-130 °C-on készül a hús tiszta 
fafüstön. Ez a lassú, kíméletes sütés, a low & 
slow technika garantálja azt az egyedi állagot, 
ízt és különleges fűszerkérget, ami a megfe-
lelően elkészített húsok védjegye. Sokak sze-
rint a marhaszegy a királykategória, de egy jó 
minőségű, szépen márványozott és jól elké-
szített marhaoldalasnak szerintem nincs párja. 
Egyébként a vadasmártás és a zsemlegombóc 
jobban áll neki, mint a hagyományos amerikai 
köretek. Erről készítettünk is egy videót a 
youtube csatornánkra. 

4. Ha pedig már van jó minőségű húsunk, 
és tudjuk is, hogy mit kezdjünk vele, akkor 
csak egy jó grill kell. Például olyan, mint Lúci-
uszé, akinek sütője grillezésre, barbecue-ra, 
kenyér- és sütisütésre, valamint bográcsozásra 
egyaránt alkalmas, mindezt kombinálva azzal 
az utánozhatatlan faszenes ízzel. Nyamm! 

Zárszóként azért megkérdeztem Picigur-
mant a magyar konyháról is, amit, mint kide-
rült, nagyon is szeret. Ő például így készíti a 
lecsót: Magas hőfokon a rácsra dobja a zöld-
ségeket, a hagymát, paradicsomot, paprikát, 
és hirtelen megsüti őket, akár a külső héj meg-
égetéséig. Hámozás és darabolás után zsíron, 
fazékban összerottyantja, csak nagyon rövi-
den, mert a grillen már elkészült minden. Majd 
fűszerezi, és betétként csirkemájat tesz bele. 
A csirkeszíveket nyárson grillezi, így tálalja a 
májas lecsóhoz. 

Bizony mondom, érdemes megnézni egy-
két Picigurman-videót a grillszezon előtt!

C sodálatos élményben volt részem, amikor meglátogattam 
Szűcs Róbert Lúciuszt, alias Picigurmant Kis-Duna-parti házá-
ban. Lúciusz ugyanis a grillezés és a barbecue szerelmese – ezt 

maximálisan igazolom én is, no meg többek között texasi steaksütő világbajnokságon 
való részvétele. Tény, hogy immáron teljesen más szemmel tekintek a marhahúsra, 
mint találkozásunk előtt. (Riporter: Veresegyházi Béla)

STEAK STEAK   
A GRILLENA GRILLEN
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Varsányi múltidéző 
SZABADTÉRI KERESZTEK, FESZÜLETEK 
DUNAVARSÁNYBAN

A Vészi József utcai  
kereszt

A nagyvarsányi templom  
keresztje

A Sport utcai feszület A nagyvarsányi temető  
új keresztje

Az új ravatalozó melletti 
kőfeszület

A Domariba-szigeti kereszt

Az új kisvarsányi  
emlékkereszt

Az új kisvarsányi  
temetőkereszt

Kereszteket és a megfeszített Krisztust 
ábrázoló feszületeket a középkor óta 
állítanak Magyarországon, legnagyobb 

számban azonban az ellenreformáció száza-
daiban. Megtalálhatók liturgikus színhelyeken: 
temetőkben és templomok udvarán, de na-
gyobb részt utak mentén, útkereszteződések-
nél, települések határán. Előbbieket az egyház, 
utóbbiakat magánemberek, közösségek emel-
tetik, s a gondozásukért is ők felelősek. Főbb 
típusaik: a fogadalmi, a hálaadó, a határvédő, 
a navigációs és az emlékkeresztek. A fából ké-
szülteket félköríves lemeztető védi gyakran az 
időjárás viszontagságaitól. Keresztjáró napo-
kon szokás körmenetben végiglátogatni a 
határ kereszteket. 

Dunanagyvarsány első keresztje a Vendel-
hegyi temető és templom területén állhatott, 
de az ásatáskor nem került elő. A legrégebbi 
híradásunk egy 1830-as térkép, mely szerint a 
falu északkeleti határában, a mai Vészi József 
utcánál kőkereszt volt. Érdekesség, hogy bár 
erről nem tudhatott, 2012-ben Kis R. Sándor 

atya javaslatára Viktor Endre itt emeltetett ke-
resztet. A Harmadik Katonai Felmérés térképe 
a mai templom helyén szintén keresztet ábrá-
zol. A helyi néphagyomány szerint egy régi 
Vendel-szobor és egy Szűz Mária-szobor is 
volt ott. Ma Lindwurm Ferenc és Száger Gyula 
jóvoltából új kereszt áll a templom előtt. Meg 
kell még említeni a Sport utca 51-es út felőli 
végén 2005-ben a balesetek miatt közadako-
zásból állított feszületet, a Kátay Lőrinc által 
1937-ben készített temetői keresztet, amely 
helyett új van már, valamint a Domariba-sziget 
hajdani gombai táborának kerítésénél a kis-
kunhalasi cserkészek által szintén 2005-ben 
állított hálaadó keresztet.  

Dunakisvarsány legrégibb fogadalmi ke-
resztjét 1909 pünkösdjén állították a Kossuth L. 
u. Kolozsvári u. sarkán a majdan felépítendő 
templom helyének jelöléseként. A Kolozsvári 
utcát emiatt az 1920-as évek végéig Kereszt ut-
cának nevezték. A kereszt a templom 1936-os 
felépülte után védett helyre, a templomtorony 
tövébe került, ám az idő így sem volt kegyes 

hozzá. 1975 óta a templomkert sarkában új kő-
feszület hirdeti emlékét, és a búcsút ma sem a 
templom „névnapján”, szeptember 14-én tart-
ják, hanem pünkösdkor, amikor az ősi keresztet 
felszentelték. A régi temetői kereszt az 1910-es 
években létesülhetett, amikor Koskai András 
azzal a feltétellel adta a területet a falunak, 
hogy őt majd a kereszt tövébe temessék. (Sírja 
már nem található, a legrégebbi sír 1916-os dá-
tumozású, a keresztet is cserélték azóta, vala-
mint az új ravatalozó mellé új kőfeszület került.) 
2011-ben Komáromi István helyi gazdálkodó és 
felesége ajándékaként a Nyugati lakópark vé-
génél lévő út mellé épült egy szép kőfeszület. 
2012. augusztus 20-án a Jobbik helyi szervezete 
a Vörösmarty u. végénél, a vízmű és a méz-
üzem közötti területen állított egy hármas ha-
lomra kettős keresztet keresztény államiságunk 
előtt tisztelegve. A felsoroltakon kívül az 51-es 
út mentén és az Iskola úti vasúti átjárónál ta-
lálhatunk emlékkereszteket a balesetben el-
hunytak tragédiájára emlékezve. 

Kohán József

A mézüzemnél álló kettős 
kereszt

A Nyugati lakóparknál lévő  
kőfeszület
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A Cigány Írószövetség és Nemzeti (köz) Műve-
lődési Társaság április 9-én tartotta a XVIII. 
Országos Vers- és Prózamondó versenyt a 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Az 
utóbbi vekben a pandémia miatt elmaradó 
esemény idén szépszámú résztvevő és érdek-
lődő közönség mellett zajlott.

A KÖNYV ÉRTÉK
A dunavarsányi könyvtár általános gyűjtő-

körű közművelődési intézmény, amely 
összegyűjti a könyveket, rendszerezi és 

az olvasók rendelkezésére bocsájtja, ingyenes 
alapszolgáltatást nyújt az olvasók részére. 

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem 
kell,  hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:  
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –  
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.” 

Babits Mihály idézetében méltán megfo-
galmazódott, hogy mit jelent az ember szá-
mára a könyv. A könyvben életre kelnek és 
megelevenednek a gondolatok, amely pszichi-
kai hatást fejt ki az olvasóra és megeleveníti, 
életre kelti az emberi fantáziát, képzelőerőt, 
személyiségfejlesztő, kikapcsol és szórakoztat. 
A könyvben megelevenednek emberi sorsok, 
a történelmünk, múltunk, jelenünk és jövőnk, 
nemzeti hagyományaink, kultúránk. A könyv 
számomra kincs, ami maradandó szellemi ér-
téket képvisel. 

Munkám során az évek folyamán a könyv-
tárat és az olvasókat szívügyemnek tekintet-
tem. Mindennél fontosabbnak tartottam, hogy 
a könyvtár szolgáltatásával az olvasók érdekeit 
szolgálja. Az állományt úgy gyarapítottam, 

hogy az értékes gyűjteménnyé váljon. Minden 
korosztály megtalálja igényének és az érdek-
lődésének megfelelő olvasmányt. Rendszerez-
tem a könyveket a szépirodalmi, ifjúsági regé-
nyeket, meséket, gyermek és felnőtt 
szakirodalmat, valamint a kézikönyveket. Az 
olvasók számára áttekinthető volt az állomány, 
mivel megvolt a könyvek rendszere, így köny-
nyen tudtak tájékozódni, de ha kellett, a vá-
lasztásban segítséget tudtam nyújtani. Ameny-
nyiben szükség volt rá, kérések alapján 
könyvtárközi kölcsönzés útján szereztem be az 
olvasmányokat. Kézműves foglalkozást, vetél-
kedőt, könyvtárhasználati órákat tartottam. A 
könyvtárban az olvasókkal bensőséges kap-
csolat alakult ki. Egy olyan közösség, légkör, 
ahol jól érezték magukat az olvasók. A nagy-
teremben időztek, beültek olvasni. Kártyáztak 
és társasjátékkal játszottak a gyerekek, rajzol-
tak és különböző foglalkozásokon vettek részt. 
Voltak, akik nap, mint nap bejártak és az iskolai 
feladataikat is a könyvtárban írták meg. Moz-
galmasan teltek el a napok. A gyerekek, akik 
azóta felnőtté váltak, szeretettel és szívesen 
emlékeznek meg azokról az időkről. 

A könyvtárban változás történt, mert a te-
rület kisebb lett. Az olvasóterembe be lett zsú-

folva a másik helyiségből átkerült összes áll-
vány. A könyvtári állomány szépen gyarapo-
dott a könyvbeszerzési keretnek köszönhe-
tően. A könyvújdonságok már nem fértek el 
a polcon, ezért egy nagyobb mértékű selejte-
zésre volt szükség. Ebből adódott az úgyneve-
zett kaotikus és zsúfolt állapot, mivel az új 
könyvek dobozba kerültek.  

Szabóné Zsókának köszönjük a munkáját, 
lehetővé tette, hogy a könyvtárban most ezek 
az új könyvek felkerültek a polcra, valamint, 
hogy Neki köszönhetően az online katalógus 
által sok olvasó otthonába eljuthat a könyvek 
bőséges választéka. El szeretném mondani, a 
könyvtár az én életem, szívem, lelkem belead-
tam a munkámba. Mindig örömmel, fáradtsá-
got nem kímélve láttam el a feladataimat, ezt 
az olvasóim is meghálálták. Ezért köszönetet 
szeretnék mondani mindazoknak, akik a ked-
vességükkel a szeretet örömtüzét gyújtották 
a szívembe. Szeretettel gondolok rájuk.  

„A könyvnek mindenkihez el kell jutni, 
mert ahány könyvet olvasol, annyi élményt 
élsz át, annyi embert ismersz meg és annyi új-
szerűség tárul eléd.” 

Vásárhelyi Emőke 
könyvtáros 

A M.I.S.A. HÍREI 
A  Magányos Időseket és Családokat 

Segítő Alapítvány által a költészet 
napja alkalmából szervezett amatőr 

irodalmi pályázat lezárult. Dunavarsányból, 
Majosházáról és Délegyházáról hét pályázó, 
tíz pályaművet küldött be. 

A zsűri döntése szerint felnőtt vers ka-
tegóriában I. helyezést ért el Stábel Dezső 

(Délegyháza), II. helyezést ért el Skobrák Fe-
renc (Dunavarsány), III. helyezést ért el 
Meleg Viktória (Délegyháza). Felnőtt próza 
kategóriában különdíjat kapott Szabó Ger-
gely (Majosháza). Gyermek kategóriában 
két majosházi tanuló küldött be egy-egy 
művet, ők tárgyjutalmat kaptak. Minden 
résztvevőnek gratulálunk! 

Az Álláskereső Klub következő fog-
lalkozását május 31-ére tervezzük 14 
órai kezdettel a Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtárban. Minden álláskeresőt 
szeretettel várunk! 

A szervezők nevében: 
Dr. Gligor János 
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Sándor atyának régi álma volt, hogy 
mindhárom katolikus templomban –
Nagyvarsány, Délegyháza és Kisvarsány 

– színes üvegablakok legyenek.  
Március 19-én, Szent József ünnepén a 

váci segédpüspök, Dr. Varga Lajos ünnepi 

szentmise keretében megáldotta és megszen-
telte az elkészült hat üvegablakot. Így a kis-
varsányi templom is igazi színes és megható 
hangulatot öltött. Most már Szűz Mária és 
Szent József, a védelmező Szent György és 
Szent Kristóf, az első vértanú, Szent István di-

akónus és a feltámadás első tanúja, Szent 
Mária Magdolna képén keresztül süt be a ke-
gyelem fénye templomunkba.  

Közbenjáró segítségüket kérjük egyház-
közösségünkre, városunkra és hazánkra. 
Szentjeink tanítanak és kísérnek minket földi 
életünk útján a mennyei haza felé. Isten álma 
rólunk így válhat valóra... 

Köszönjük mindenki támogatását és 
nagylelkűségét! 

Fazekas Gábor 
diakónus

RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA

Húsvét után vagyunk, mint ahogy a ta-
nítványok is Húsvét után voltak, mikor 
egyszer csak Jézus megjelent a tópar-

ton. Ez azután történt, hogy Jézust keresztre 
feszítették, és még ők is bizonytalanok voltak 
abban, hogy valójában mi is az igazság. Jézus 
valóban feltámadt? 

Ha igen, akkor mit jelent ez pontosan? 
Eleinte a szomorúságon kívül nem éreztek 
mást. Elveszítették azt, aki már három éve 
az életet jelentette nekik. 

Próbáltak visszatérni a hétköznapi munká-
jukhoz, a halászathoz, de azon a hajnalon még 
az sem ment. Egész éjszaka halásztak, de nem 
fogtak semmit. Mikor megvirradt, Jézus a par-
ton állt és megkérdezte őket, hogy van-e enni-
valójuk, mire azt válaszolták, hogy nincs. Jézus 
azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó 
jobb oldalára.” Kivetették és rengeteg halat 
fogtak. Péter ekkor ismerte fel Jézust. Azonnal 
be is ugrott a vízbe, hogy minél hamarabb oda-
érhessen hozzá. Volt mit megbeszélniük, hiszen 
Péter háromszor is legtagadta Jézust. 

Azon gondolkoztam, hogy vajon melyik 
lehet a hajó jobb oldala? Attól függ, hogy 
elölről vagy hátulról nézzük. A hajósok biz-
tos ismernek erre egy szabályt, hogy mit 
nevezünk jobb és bal oldalnak. Magamat is-
merve, nagy zavaromban biztos a másik ol-
dalon vetettem volna ki a hálót. De itt nem 
is a jobb oldal volt a lényeg, hanem, hogy 
azonnal elkezdtek engedelmeskedni. És az 
áldás azonnal ott volt. Ha engedelmes-
kedsz, még ha nem is tökéletesen csinálod, 
Jézus megáldja a te munkádat. Mikor kér 
tőlünk valamit, nem azt nézi, hogy mennyire 
ügyesek vagyunk, mennyire tökéletesen 
tudjuk elvégezni a ránk bízott munkát, 
hanem azt nézi, hogy engedelmes-e a szí-
vünk, készek vagyunk-e az Ő szavára azon-
nal cselekedni? A többit Ő megadja nekünk. 
Sőt, még akkor is szóba áll velünk, ha meg-
tagadtuk valamilyen helyzetben. Nála min-
dig van bocsánat. 

Volt idő, amikor elítéltem Pétert azért, 
mert háromszor is megtagadta Jézust. Aztán 

elkezdtem gondolkozni, hogy én hányszor ta-
gadtam már meg Őt? Először természetesen 
az jutott eszembe, hogy nem volt még ilyen. 
Aztán beugrottak egyszerű élethelyzetek. 
Amikor a közértben nem szólok, hogy többet 
adtak vissza, mint amennyi visszajárna, ami-
kor veszekszem a férjemmel és nem ismerem 
el, hogy neki van igaza, amikor nagyobb se-
bességgel megyek az autóval, mint a meg-
engedett, és sorolhatnám tovább. Ekkor 
mind megtagadom Jézust. Nem szavakkal 
teszem, hanem tettekkel. 

A jó hír az, hogy Jézus minden bűnt meg-
bocsát, amit kérünk tőle. Megkérdez minket, 
mint ahogy Pétert is megkérdezte három-
szor, hogy: „Szeretsz-e engem?” Ha igen, 
akkor légy becsületes, ha igen, akkor ne ve-
szekedj, ha igen, akkor tartsd be a szabályo-
kat. Ha nem így teszel, megtagadsz engem. 
Jézus Péternek és mindannyiunknak azt 
mondja: „Kövess engem!” 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet

HÚSVÉT UTÁN
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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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+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.



2022. május16 Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja

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: 1130-1430; K: 14-17; Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 11-13 
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


