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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
 Június 14-ei rendes ülés

A képviselő-testület elfogadta a Dunavar-
sányi Városgazdálkodási Kft.-vel kö-
tendő, a bölcsődei főzőkonyhára vonat-

kozó üzemeltetési szerződést. Vállalta, hogy a 
szerződés 14. pontjában foglalt költségek pénz-
ügyi fedezetét a saját költségvetési rendeletében 
minden évben előirányozza. A 2022. szeptember 
1. és december 31. közötti átmeneti időszakban 
az szerződés szerinti üzemeltetési költségek 
pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés ter-
hére biztosítja. 

A testület a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 
Tündérország Bölcsődéjében a gyermekek böl-
csődébe történő felvételének időszakaként a 
2022. augusztus 3-5. közötti napokat hatá-
rozta meg. 

A képviselő-testület a Dunavarsányi Óvoda-
Bölcsőde Tündérország Bölcsődéjében a heti 
nyitva tartási időt a 2022/2023-as nevelési évben 
hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, az éves nyitva 
tartási időt a Dunavarsány, Habitat utca 30. szám 
alatti intézmény használatbavételi és működési 
engedélye véglegessé válásának időpontjától 
2023. augusztus 31-ig határozta meg oly módon, 
hogy az intézményvezető által előre meghatá-
rozott rend szerint a bölcsőde a nyári időszakban 
is nyitva tart. 

A testület úgy döntött, hogy a Dunavarsányi 
Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodája 14 cso-
portot indíthat a 2022/2023-as nevelési évben. 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján va-
lamennyi csoportban engedélyezi a maximális lét-
számtól való eltérést, és a csoportonkénti maxi-
mális létszámot 30 főben határozza meg. 

A képviselő-testület felkérte a Dunavarsányi 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy ké-
szítse elő és szervezze meg a dunavarsányi 
gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti 
ellátást. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
gyermekek felügyeletének ellátására kössön 
megbízási szerződést a Dunavarsányi Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola által javasolt szemé-
lyekkel a 2022. július 1. és 29. közötti időszakra, 
pedagógusonként bruttó 12.000 Ft/nap megbí-
zási díjért. A megbízási díjak fedezetéül a 2022. 
évi költségvetés önkormányzat megbízási díjak 
költséghelyet jelöli meg. Felkérte a Dunavarsá-
nyi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a 
megbízott gyermek felügyelők szakmai felügye-
letét biztosítsa. 

A testület kezdeményezte a változásbejelen-
tési kérelemben szereplő kormányzati funkció 
törzskönyvi nyilvántartásba vételét. 

A képviselő-testület a „Weöres Sándor 
Óvoda Nagyvarsányi tagintézmény-Óvodaudvar 
felújítás tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasz-
tása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: a Fadoktor Mér-
nöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.) 

ajánlata érvényes; az Acer Kft. (2462 Martonvá-
sár, Bajcsy-Zs. utca 1.) ajánlata érvényes; a 
PARK-TÉR Bt. (1044 Budapest, Székesdűlő sor 
8.) ajánlata érvényes; a Bálvány-Fa 2005 Kft. 
(2600 Vác, Attila utca 7.) ajánlata érvényes; a 
Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné 
út 41/1. II/7.) ajánlata érvényes. Az eljárás ered-
ményes volt, az eljárás nyertese a Mindigfa Bt. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fe-
dezetet nettó 23.622.047 forint összegben a 
2022. évi költségvetés terhére, míg nettó 
2.289.514 forint összegben a 2022. évi költség-
vetés átcsoportosításával biztosítja. A beruhá-
zás műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésé-
vel megbízza Rákos József egyéni vállalkozót. A 
műszaki ellenőri feladat pénzügyi fedezetét 
480.000 forint összegben a 2022. évi költség-
vetés átcsoportosításával biztosítja. 

A testület a „Petőfi Park zöldterület fejlesz-
tése Dunavarsányban” tárgyában nyílt közbe-
szerzési eljárás indított. 

A képviselő-testület a „Multifunkciós Zöld-
terület fejlesztés Dunavarsányban tárgyú közbe-
szerzési tanácsadójának kiválasztása” tárgyú be-
szerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 
állapította meg: az ANPAST Europrojekt Szolgál-
tató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 
13.) ajánlata érvényes; a K és P Kft. (2890 Tata, 
Piac tér 5. B fsz. 2.) ajánlata érvényes; a KPG Con-
sult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, 
Malom utca 18.) ajánlata érvényes. Az eljárás 
eredményes volt, az eljárás nyertese a KPG Con-
sult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A szerződés 
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 
1.000.000 forint összegben a 2022. évi költség-
vetés terhére biztosítja. 

A testület a „Multifunkciós Zöldterület fej-
lesztés Dunavarsányban tárgyú munkák mű-
szaki ellenőrzési feladatainak elvégzése” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak sze-
rint állapította meg: a Konstruktív Mérnöki 
Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 
76.) ajánlata érvényes; Rákos József egyéni vál-
lalkozó (8200 Veszprém, Festő u. 10.) ajánlata 
érvényes. Az eljárás eredményes volt, az eljárás 
nyertese Rákos József egyéni vállalkozó. A szer-
ződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet 
1.000.000 (alanyi adómentes) forint összegben 
a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A képviselő-testület a „Multifunkciós Zöld-
terület fejlesztés Dunavarsányban tárgyú pro-
jekt Klímakockázati értékelés/rezilienciavizsgálat, 
valamint tájékoztatás és nyilvánosság feladatai -
nak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás ered-
ményét az alábbiak szerint állapította meg: a 
Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom utca 2.) 
ajánlata érvényes; az RS Ökorégió Nonprofit Kft. 
(2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) ajánlata ér-
vényes; a Terra Stúdió Területi Kutató Tervező 

Tanácsadó Iroda Kft. (1141 Budapest, Paskál u. 
27/A.) ajánlata érvényes. Az eljárás eredményes 
volt, az eljárás nyertese az RS Ökorégió Non -
profit Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges 
anyagi fedezetet nettó 800.000 Forint + ÁFA 
összegben a 2022. évi költségvetés terhére biz-
tosítja.  

A testület Dunavarsány Város Önkormány-
zata 2022. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadta. 

A testület a Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú 
helyi közúton, térképen jelölt helyeken 2 db, a 
KRESZ 2. függelék 30. ábra szerinti, „Fürdőhely” 
megnevezésű tábla, valamint a fürdőhely meg-
nevezését és irányát jelölő 2 db kiegészítő tábla 
kihelyezéséhez a közlekedésbiztonsági szem-
pontok betartásával hozzájárult. A közlekedési 
táblák kihelyezésének, felújításának és karban-
tartásának, pótlásának költsége a kérelmezőt 
terheli. 

A képviselő-testület elfogadta a változási 
vázrajz alapján a Dunavarsány, 0132/5, 0132/7-8, 
0132/11 és 0134/11-12 helyrajzi számú ingatlanok 
telekmegosztását, és a Dunavarsány, 0132/5, 
0132/7-8, 0132/11 és 0134/11-12 hrsz.-ú, szántó 
művelési ágú ingatlanokból kivett helyi közút 
művelési ágú ingatlan kialakítása mellett dön-
tött. 

A testület elfogadta a MEDI-LOGISTIC Egész-
ségügyi és Szolgáltató Kft.-vel 2016. május 20-án 
megkötött Megbízási Szerződés 2. számú mó-
dosítását. 

 
Zárt ülés: 

A képviselő-testület Sárközi Dórát bízta meg 
Dunavarsány város V. számú védőnői körzetének 
területi védőnői feladatainak ellátásával a kine-
vezés jogi feltételei teljesülésének napjától hatá-
rozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel. 

A testület úgy döntött, hogy a felsőfokú ok-
tatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelete 
szerint kiírt ösztöndíjpályázat alapján a 2022/ 
2023-as tanévben 10 hónapig, havonta 15.000 Ft 
összegű támogatásban részesít 2 tanulót.  

 
Rendeletek: 

A képviselő-testület megalkotta:  
- az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2022. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét;  

- a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi 
térítési díjairól szóló 9/2022. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendeletét.  

 
A testületi határozatok és rendeletek pon-
tos szövege elolvasható a www.dunavar-
sany.hu oldalon.
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Amikor ezt a lapszámot a kezükbe veszik, 
már eltelik egy fél év ebből az esztendő-
ből. Az elmúlt hat hónapra való visszate-

kintés már három éve a nehézségek említésével 
kezdődik. Év elején reménykedtünk már a vírus 
okozta veszélyhelyzet végleges megszüntetésé-
ben, elfelejtésében, de újabb csapást mért ránk 
februárban az orosz-ukrán háború. Újabb ve-
szélyhelyzet kihirdetésére került sor, ami „az Uk-
rajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, va-
lamint ezek magyarországi következményeinek 
az elhárítása érdekében” történt. Ez a kormány-
rendelet talán a mi városunk és a családjaink 
életében még nem hozott volna gyökeres válto-
zásokat, de aggodalomra adott okot. Már saját 
bőrünkön tapasztaljuk a forintunk gyengülését, 
sokkal drágábban vagy egyáltalán nem lehet 
kapni bizonyos termékeket, leszabályozzák az 
üzletekben néhány élelmiszer megvásárolható 
mennyiségét, teljesen elszabadultak az építke-
zések anyag- és munkadíjai, és még sorolhat-
nám. A mindenkit érintő olaj, gáz és áram árát 
naponta kísérjük figyelemmel, mert azok feleme-
lése végzetes lenne a családok számára. Most 
még a kormány kizárólag a lakosságot hagyta 
meg a rezsicsökkentés rendszerében. Dunavar-
sány még 2023. év végéig változatlan összegben 
fizeti az intézmények és a közvilágítás számláit, 
mert a kereskedelmi piacon korábban közbe-
szerzési eljáráson keresztül rögzített áron vásá-
rolta meg az elektromos áram kilowatt árát.  

Az első félévben a betervezett felújításo-
kat, karbantartásokat el tudtuk végezni, a 
megkezdett beruházást (bölcsőde) be tudtuk 
fejezni. Folyamatban van még egyes kötelező 
eszközöknek a beszerzése, a hatóságok által 
történő átvétel és a használatba vételi enge-
dély kiadása. A képviselő-testület döntött a 
státuszszámok emeléséről, 14 fős bölcsődei 
közalkalmazotti létszámmal biztosítható az új 
intézmény megfelelő működése. Szerződést 
kötött az önkormányzat a Városgazdálkodási 
Kft.-vel mind a konyha üzemeltetésére, mind 
pedig az udvar és parkoló kezelésére. Elindul-
nak a pályáztatások a gondozók személyére, 
és már meghatározásra került a bölcsődei be-
iratkozás időszaka is. Továbbra is reménység-
gel gondolok a szeptemberi megnyitás lehető-
ségére. 

Az utak kátyúzása és egyéb javítások fo-
lyamatban vannak, a vállalkozó kezében van a 
lista, és ő dönt az ütemezésről. Ez egy folya-
matos tevékenység egészen a tél beálltáig, 
nyilván ha tudunk még a betervezett költségek 
mellé több pénzt tenni, akkor további utak is 
kijelölésre kerülhetnek. Bár az utak javítása is 
sokkal többe kerül, mint amivel év elején ter-
veztünk, az aszfalt ára, a munkadíjak és ener-
giaköltségek növekedése miatt. Folyamatban 
van a Kossuth Lajos és Iskola utca keresztező-
désében megvalósuló 1 db utcai okos zebra pá-
lyázat elbírálása is, várjuk a Generáli Biztosító 
Zrt.-től a műszaki feltételek meghatározását. 

További pályázatokon indultunk, a szüksé-
ges előkészületeket megtettük, a belterületi 
utak, járda és zebra fejlesztésére kiírt pályázat 
eredménye még nincs meg. A „Petőfi Park 
zöldfelület fejlesztése Dunavarsányban” tárgyú 
pályázat viszont lezárult, és elindult a közbe-
szerzési eljárás a megvalósulás érdekében. A 
munkálatok még idén elkezdődnek, és remé-
lem, rövid idő múlva átadhatjuk a szabadidő-
parkot a gyerekeknek és felnőtteknek.  

Dunavarsányban több éve emelkedik az új-
szülött kisgyermekek száma. Az idei Dunavar-
sányi Napokon 101 előző évben született gyer-
meket fogadtunk polgárrá. Ehhez a tényhez 
kellett a döntés egy új védőnői körzet kialakí-
tásáról. Több eredménytelen pályáztatás után 
végre a júniusi ülésen új, friss diplomás, duna-
varsányi védőnőt választottak meg a három 
jelentkező közül a képviselők. Sárközi Dórának 
jó munkát, hivatásában mindennapi örömöket, 
kihívásokat és azok sikeres megoldását kívá-
nom. 

Szintén egy gratuláció a végére: az idei 
közalkalmazotti napon „Dunavarsány Közszol-
gálatáért Díj”-at kapott Zezuláné Loczky Judit, 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nára. Judit már több évtizede végzi hivatását 
városunkban, további életére és munkájára 
ugyanolyan sikereket kívánok, mint amilyennel 
ezt a díjat kiérdemelte. 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Augusztus 3-5-ig várjuk 9.00-16.00 óra kö-
zött a leendő bölcsődések szüleit a je-
lentkezéssel kapcsolatos ügyintézésre. A 

beiratkozást az új bölcsőde épületében tartjuk 
(2336 Dunavarsány, Habitat u. 30.) 

Várjuk azokat a gyermekeket szüleikkel, akik 
Dunavarsány város közigazgatási területén lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez-
nek (életvitel szerűen Dunavarsányban élnek). 

Kérjük, hogy lehetőség szerint kérjenek idő-
pontot a gördülékeny ügyintézés érdekében az 
alábbi telefonszámon, 2022. július 11-től, 9.30-
15.00 óra között: 06/24 472-464. 
A felvételhez szükséges dokumentumok: 

•  Kitöltött felvételi kérelem, mely 2022. július 11-
től letölthető az intézmény honlapjáról (bobi-
tatunderovi.hu). 

•  Születési anyakönyvi kivonat (gyermek). 
•  Munkáltatói igazolás mindkét szülőtől, ennek 

hiányában szándéknyilatkozat a munkáltatótól. 
•  Jövedelemigazolás mindkét szülőtől a gondo-

zási díj megállapításához. 
•  Vállalkozó szülő / törvényes képviselő esetén 

nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi 
hány órában történik. 

•  A szülő nappali tagozaton tanulói/hallgatói 
jogviszonya esetén az oktatási intézmény is-
kolalátogatási igazolása. 

•  Orvos által kiállított igazolás arról, hogy a szülő or-
vosilag igazolt állapota alapján a gyermeke nap-

közbeni ellátását csak részben tudja biztosítani. 
•  Tartós betegség igazolása (szükség esetén). 
•  Egyéb egészségügyi adatok (sajátos nevelési 

igény, korai fejlesztésre jogosultság, allergia, 
folyamatosan szedett gyógyszer stb.). 

•  Oltási könyv (gyermek). 
•  TAJ-kártya (gyermek). 

HAMAROSAN MEGNYÍLIK DUNAVARSÁNY BÖLCSŐDÉJE 
– Megkezdődik a 2022/2023. nevelési évre a beiratkozás –
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Május 29-én rendezte meg a város 
a hősök napi megemlékezést. Az 
ünnepi műsor a Hősök terén zaj-

lott, ahol koszorúzással ért véget az ese-
mény. Ezt követően a művelődési házban 
kerül sor Faragó Péter első világháborús 

gyűjteményének érdekes tárgyaiból ren-
dezett kiállítás megnyitójára, majd Szőke 
Imre tanár úr „Magyarország az első vi-
lágháborúban, Trianon” című, rövid elő-
adása után beszélgettünk történelmünk 
eme meghatározó időszakáról.

A Trianoni Békediktátum aláírásának 
102. évfordulója alkalmából a Tri-
anon Emlékparkban tartottunk 

megemlékezést. Igényes műsort láthat-
tak az érdeklődők a Dunavarsányi Nép-
dalkör és Citeraegyüttes, valamint az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulóinak jóvoltából. Beszédet 
Bóna Zoltán, országgyűlési képviselőnk 
mondott.

„AHOL A HŐSÖKET NEM FELEJTIK, 
MINDIG LESZNEK ÚJAK”

MERT MI EGY VÉRBŐL VALÓK  
VAGYUNK…
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A ZENEISKOLA ÉVZÁRÓ KONCERTJE 
KÉPEKBEN  

(Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár – június 1.)

AZ ÉV KÖZSZOLGÁJA
Pedagógusnap alkalmából köszöntötte a 

város a Dunavarsányban dolgozó köz-
alkalmazottakat június 3-án a Petőfi 

Művelődési Ház és Könyvtár színháztermé-
ben. Ez alkalomból adta át az önkormányzat 
a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető 
díjat Zezuláné Loczki Judit zenepedagógusnak, 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nárának.  

A Naplónak adott interjúban Judit el-
mondta, hogy idén szeptemberben lesz 30 
éve, hogy Dunavarsányban a zene szeretetére 
tanítja a gyermekeket. Kezdetben napközis 
nevelőként dolgozott egy budapesti általános 
iskolában, majd a Népszínházhoz került. 
Onnan egy véletlen folytán vezetett az útja 
Dunavarsányba, ugyanis a férje, Tibor keresett 
magának állást, amikor felfigyelt egy hirde-
tésre, miszerint csellótanárt keresnek a vá-

rosba. Ahogy mondja, a dunavarsányi zeneis-
kola szerelem volt első látásra: az épület, a 
kert, a gyerekek és a szülők szeretete azonnal 
magukkal ragadták. Menet közben még dol-

gozott egy nagy budapesti zeneiskola igazga-
tóhelyetteseként is, de Dunavarsánytól az it-
teni kellemes légkör miatt sosem tudott elsza-
kadni, igaz, nem is próbált. A helyi iskola 
vonzereje mit sem változott az évek során, 
ennek is köszönhető, hogy Judit immár három 
évtizede napi szinten ingázik a fővárosi lakó-
helye és Dunavarsány között. A legnagyobb 
elismerés ezen a pályán az, ha a régi tanítvá-
nyok visszajárnak az intézménybe, és idővel 
már a saját gyermekeiket hozzák Judithoz, aki 
jelenleg szolfézst tanít, és a zeneovit viszi évi 
70 – 80 gyermekkel. Ez utóbbira a legbüsz-
kébb, mivel nagyon népszerű a kisgyermekkori 
zeneoktatás városunkban. Szívvel lélekkel dol-
gozik Judit a gyerekekért, amit elmondása sze-
rint még sok-sok évig szeretne művelni a helyi 
zeneiskolában. Ehhez kívánunk neki jó egész-
séget és Isten áldását! 

Zezuláné Loczki Judit átveszi a Dunavarsány 
Közszolgálatáért díjat Gergőné Varga Tünde 
polgármestertől
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13 éve koptatják a parkettát a Willpo-
wer Tánc és Sport Egyesület tagjai 
városunkban: ez idő alatt a csapat 

szervezett már táncversenyt, rengeteg tábort, 
fellépést, külföldi utazásokat, rendszerint 
megcsillogtatják főző tudásukat különböző 
gasztronómiai eseményeken, jótékonykodnak 
vagy épp esküvőt celebrálnak, és persze köz-
ben mindig táncolnak. Ennek ellenére volt 

még olyan program, amibe eddig nem vágták 
bele fejszéjüket, ezért hát a pandémia utáni 
első felszabadító időszakban alkalmasnak lát-
ták az időt ennek pótlására, így szerveztek 
családi napot és térségi tánctalálkozót Duna-

varsányban. A cél ezzel továbbra sem volt 
más, mint minden megmozdulásukkal: a tán-
cos sportolás által nyújtott egészséges és vi-
dámságban gazdag életre felhívni a gyerekek, 
fiatalok és felnőttek figyelmét, és egy kicsit 
közelebb hozni egymáshoz az itt élő embere-
ket, családokat, közösségeket. 

Erre az alkalomra – városunk összes tán-
cos csapatán túlmenően – a szomszédos te-

lepülésekről is érkeztek ama-
tőr vagy épp profi szerveze-
tek, hogy bemutassák egy-

másnak és a nagyérdeműnek, a mozgás 
melyik formáját gyakorolják, űzik, tanítják. A 
színpadon kora délutántól egészen estig a 
modern és népi vonalon át a country, a hip 
hop, a versenytánc, a rúdfitnesz vagy épp a 
klasszikus balett képviselői is „megfordultak ”, 
és fenomenális produkciókkal kápráztatták el 
a közönséget valamint egymást. 

Akiknek ez nem lett volna elég, azok bő-
séggel válogathattak az egyéb programokból, 
mint az ugrálóvár, a kézműves foglalkozások, 
sorversenyek, vásárosok portékái vagy éppen 

a kulináris élvezetek. A program zárásaként a 
fiatalok által nagyon is kedvelt, vidám, remek 
hangulatot teremtő előadó, DR. BRS pörgette 
a lemezeket és tetőfokára a hangulatot. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a csa-
patnak a szervezésért, a látogatóknak, hogy 
megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket, és 
a művelődési ház dolgozóinak a segítségért! 

Dr. Kun László Károly

WILLPOWER TÁNCTALÁLKOZÓ  
ÉS CSALÁDI NAP



2022. július 7Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja

DUNAVARSÁNY DUNAVARSÁNY LEGSPORTOSABBLEGSPORTOSABB  
CSALÁDJACSALÁDJA  2022-BEN2022-BEN

AA z idei Városnapokon került sor a második „Dunavarsány Legsportosabb 
Családja” megmérettetésre. Rekordszámú – ugyan csak a tavalyi évet kellett 
legyőzni, de akkor is hadd büszkélkedjünk – sportág és résztvevő jött össze, 

és töltött el izgalmas, szórakoztató, izzasztó két órát versengéssel. 
Foci, funkcionális torna, jóga, jump fitness, karate, kézilabda, tánc és ritmikus gimnasztika 
sportokban próbálhattál ki magukat a családok. A vidám versengést végül magabiztosan 
Szűcsék nyerték meg, így címvédőként már kétszeres bajnoknak mondhatják magukat. Gra-
tulálunk nekik és minden résztvevőnek, jövőre találkozunk, és addig is sportoljon mindenki!

A PÁLYÁZAT MARGÓJÁRA

Az iskolában kicsengettek, eljött a vaká-
ció, amire valljuk be, szeptember óta 
vártak a gyerekek. Az általunk kiírt 

közös pályázat benyújtási határideje is június 
végén lejárt. Örülünk annak, hogy a Virágos 
Varsány pályázatra sokan neveztetek, és meg-
osztottátok velünk a ti zöld virágos kincsete-

ket, kerteteket a róluk készített képekkel. Vár-
juk együtt az őszi eredményhirdetést.  

Addig is egy kis kedvcsinálónak lássuk, 
elevenítsük fel a 2020. év győztes kertjét.  

A kert tulajdonosa Sándor Károly szívesen 
fogadja a hozzá becsengető érdeklődőket Du-
navarsányban, az Eötvös utca 10. szám alatt. 

A következő lapszámban szeretnénk be-
mutatni a 2021. év győztesének kertjét, amely 
Hidegföldi Ági keze munkáját dicséri. 

Addig is kellemes időtöltést, jó munkát kí-
vánunk minden kertért rajongónak! 

Virágos üdvözlettel:  
Eszter és Kató
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Polgárrá fogadott újszül

Angyal Viola Bali Larina Kíra Balla Nimród Márk Barna Dominik Bathó Zoé

Benyó Heléna Béres Levente Bóna Krisztina Gizella Boros Petra Böcsödi Kinga

Csenki Hanna Bella Csiszárik Benett Dán Vivien Dobi Milán Dobrovits Dominik

Farkas Ádám Csanád Fekete Nándor Fórizs Zente Gerstmayer Alíz Gyurasics Dorottya Anna

Hidasi János Horváth Nóra és  
Horváth Zora

Janó-Bognár Jázmin 
Györgyi

Jerkus Bertalan Kiss Abigél

Kiszel Hanna Vivien Kleinheizer Linett Kósa Hanna Zara Kovács Szófia Kulimak Flóra
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öttek Dunavarsányban

Litva Leó Gergő Máté Liza Mészáros Izabella Miklós Luca Nara Nagy Rozália Erzsébet

Preczer Lili Pusztai Liliána Rákóczi Levente György Sági Vincent Nolen Salik Valentina

Schrenck Bence Szabó Réka Mira Szabó Zoé Dorina Szatmári Maja Szendrey Niara

Szőke Petra Szűcs Kornél Tamás Bianka Tillinger Ákos Tóth Nóra Laura és 
Tóth Márton Lajos

Törzsök Olivér Varga-Ruff Hella Veibl Dorina Auróra Wittek Hanga

Zágonyi Mór Zsigár Nátán Zsigmond Ella Zelina
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Weinmann Antal, Tóni immáron 20 éve 
biztosítja Dunavarsányban a Városnapok (vagy 
ahogy a hőskorban neveztük, Falunapok) szá-
mára a technikai rendszereket, a rendezvény-
sátrat, a hangot, a fényt, a látványelemeket és 
a sztárfellépőket. Nem csekélység. 

20 éve a fiatal, alig 22 esztendős, kezdő 
vállalkozót felhívta telefonon a dunavarsányi 
Petőfi Művelődési Ház igazgatónője, és meg-
invitálta, hogy mutassa be a tudományát, 
merthogy a település szeretne egy kisebbfajta 
nyár eleji fesztivált szervezni. Tóni örömmel 
jött, és kétórás beszélgetés után egymás ke-
zébe csaptak Kun Lászlóné Ági nénivel. Azóta 
ő a „háttérgazda” nálunk. 

De mit is fed le Tóni munkája? Technikai ol-
dalról elsőként az ütemezést; fontos, hogy idő-
ben, de ne túl korán álljon a sátor, üzemeljen a 
hang- és fénytechnika, működjön a ledfal. 
Ugyanez érvényes a bontásra is, és leginkább 
az üzemeltetésre, a lebonyolításra. Sok pro-
fesszionális vállalkozás szakosodott a szóra-
koztatóiparra, és az „egységben az erő” elve 
alapján Tóni több ilyen kollégával dolgozik 
együtt a minőségi szolgáltatás elérése érdeké-
ben. De azért ez nem az a szakma, ahová bárki 
beszállhat egy csettintésre – csak a rendez-
vénysátor 50-60 milliónál kezdődik, nem be-
szélve a hangfalakról, keverőpultokról… 

A nevezzük így, „emberi” oldal sokkal bo-
nyolultabb. Kit, milyen énekeseket, együttese-
ket hozzunk egy Városnapokra? Fontos szem-
pont, hogy vannak kiváló, de rétegzenét játszó 
csapatok, amelyek kevesek igényeit elégítenék 
csak ki. Tehát inkább olyan zenészek kellenek, 
akiket mindenki kedvel, szeret – na jó, a lehe-
tőségekhez képest mindenki, hiszen a komfort-
elméletből ismerjük azt a tényt, hogy elége-
detlenek mindig vannak, lesznek. 

A következő kérdés, hogy hány élő és 
hány fél-playback (a zenei alap érkezik adat-
hordozón, a dal pedig élő) előadás legyen 
adott napon? Ez inkább függ az igényektől, és 
hogy mennyi pénzt szán rá az ember, ponto-
sabban a megrendelő. Egy évtizeddel ezelőtt 
nagyon sok fél-playback műsor volt. Mára 
igen nagy a törekvés a teljesen élő zenekaros 

produkciókra, amit egyébként Tóni maximáli-
san helyesel, hiszen annak megvan a maga va-
rázsa. Csakhogy ez utóbbi egyrészt drágább, 
másrészt időben is hosszabb. A beszerelés, be-
állás, majd leszerelés ideje alatt, ami 30-90 
perc is lehet, a közönség szórakozás nélkül 
marad, ami megtörheti az este ritmusát. Már 
említettük, de fontos a költséghatékonyság is. 
Egy, Tóni kifejezésével élve szuperkoncert, 
azaz egy igazán népszerű együttes több millió 
forintos költséggel is megterhelheti az önkor-
mányzat büdzséjét. 

Kérdeztünk a retró-hullámról, a nagy öre-
gekről, elég itt a tavalyi Korda Gyuri bácsi- és 
az idei Bikini-koncertet említenünk. Tóni e té-
mában nem optimista, szerinte a megválto-
zott technikai környezet, a zene-előállítói le-
hetőségek és zenefogyasztói szokások 
lehetnek talán az okai, de itthon sokkal keve-
sebb új sztárt, énekest, zenekart lát, slágert 
hall, mint 20 éve, sőt, a maiak is sokszor a ré-
giek számait hangszerelik át a mostani igé-

nyekre. Nem csoda, ha a múlt század sikercsa-
patai még ma is az ország útjait róják. 

Végül kértük Tónit, hogy bennfentesként 
mondjon el egy jó sztorit, pletykát a zenei élet-
ből. Válaszát azzal kezdte, hogy pályafutása 
alatt rengeteg turnén vett részt nagy sztárokkal, 
művészekkel, és megfizethetetlen élményekkel 
gazdagodott a backstage-ben, a színpad mö-
gött, a turnébuszon vagy a szálloda bárjában. 
A sok-sok sztori közül a következőt osztotta 
meg velünk, természetesen név nélkül. 

Az egyik koncert előtt, az öltözőben, ami-
kor megérkezett méltán nagyhírű énekesünk, 
a helyi stáb képviselője rögtön megkérdezte, 
hogy mit parancsol. Ő szerényen csak annyit 
válaszolt: Ó, én csak egy pohár vizet kérnék, 
de Béla bácsi – és itt maga mellé mutatott az 
üres székre –, na, ő szeretne két whiskyt. Így 
ment ez akkoriban, és azóta szállóigévé is vált: 
a zenész nem iszik, csak a láthatatlan, vagy 
éppen a toaletten lévő Béla bácsi. Egészségére 
kívánjuk!

A Weinmann Antallal készült riportot teljes egészében a Lakihegy Rádióban, július 12-én, este 7 órától 
hallgathatják meg. Riporter: Veresegyházi Béla.

AKI A KEREKET LENDÍTI
Egy nagy rendezvénynek, mint amilyen a Városnapok, van egy csillogó része, mint a színpadra lépők, aamilyen a Városnapok, van egy csillogó része, mint a színpadra lépők, a  

táncosok, sportolók, zenekarok, aztán van egy nem annyira csillogó, de nagyon is szembeötlő része,aztán van egy nem annyira csillogó, de nagyon is szembeötlő része,  
mint például a büfé, és van egy olyan, amit nem látunk. Ez utóbbi rész, az ide tartozó emberek lendítikolyan, amit nem látunk. Ez utóbbi rész, az ide tartozó emberek lendítik  

be a rendezvény kerekét, és tartják mozgásban azt, jó esetben láthatatlanul, észrevehetetlenül. Ne feledmozgásban azt, jó esetben láthatatlanul, észrevehetetlenül. Ne feled--
kezzünk meg róluk!
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25 ÉVES A KANTÁTIKA FÉRFIKAR 
Nagy sikerű koncert a katolikus templomban

 25 éves a Kantátika Férfikar” – ez volt 
a mottója annak a hangverseny-
nek, amelyet a Kantátika Férfikar 

szervezett június 4-én a kisvarsányi római ka-
tolikus templomban.  

Év elején a kórus elhatározta, hogy a ta-
vaszi évad végén (nagyjából a megszokott 
pünkösdi, városnapok körüli időszakban) mél-
tóképpen ünnepli meg negyedszázados fenn-
állását. A hagyományokhoz híven (10–15–20 
éves jubileumi rendezvények) meghívtuk ve-
zényelni a kórus eddigi 6 karnagyát, és idei 
díszvendégnek felkértük Somos Csaba Liszt-
díjas karmestert, karvezetőt, a Nemzeti Ének-
kar karigazgatóját. Az előzetes időpont-
egyeztetések során kiderült, hogy a szóba 
jöhető 3 hétvége közül nincs olyan, ami min-
denkinek, többek között a díszvendég Somos 
Csabának is jó lenne, ezért a június 4-ei dá-
tumban kellett maradnunk, igazodva a temp-
lom miserendjéhez, amely egyedül Czifra 
Orsolyának jelentett ütközést egy másik prog-
ramjával. Ez úton is szeretnénk megköszönni 
Orsinak azt a két évet, amely alatt irányított 
bennünket.  

Egy kicsit izgultunk, hogy – tekintettel a 
párhuzamosan futó más városnapi rendezvé-
nyekkel – hogyan tudnak az érdeklődők el-
jönni a jubileumunkra, de nagy meglepeté-
sünkre a templom zsúfolásig megtelt, még az 
ajtóban is álltak! Papp Tibor ünnepi megnyi-
tójában köszönetet mondott városunk önkor-
mányzatának, valamint a Bethlen Gábor Ala-
pítványnak és civil személyeknek azért a 
támogatásért, amelyet az elmúlt években (is) 
nyújtottak kórusunknak. Ezután az est (amely 
inkább délután volt…) házigazdája, Pál Orsolya 
folyamatosan elevenítette fel a Kantátika 
történetét, és mutatta be eddigi karvezetőit 
(Csehák Izolda, Csonó Ildikó, Langer Dóra és 
Gémesi Boglárka), akik egy-egy mű vezénylé-
sével tették felejthetetlenné önmaguk és a 
férfikar tagjai számára is a jubileumi koncer-
tet. Halmos László: Minden földek Istent di-
csérjétek című művének előadásában Takács 
Edit természetesen nemcsak a házigazda fiú-
kat, hanem saját kórusát, a Mollissima Női 
Kart is vezényelte, akik ezután még egy közös, 
vegyeskari művet adtak elő, a Különben 
dühbe jövünk című film híres betétdalát, a 

Tűzoltók kórusát. Köszönjük, lányok! Ez utóbbi 
dalt már a Kantátika új karvezetője, Ujvári Lili, 
a Zeneakadémia másodéves hallgatója diri-
gálta, akinek karvezetői pályája kezdetén ez 
úton kívánunk sok sikert! 

Az est egyik fénypontja volt, amikor ha-
zánk első számú kórusa, a Nemzeti Énekkar 
karigazgatója, Somos Csaba dirigálta a Kantá-
tikát M. Haydn patetikus művében (Tenebrae 
factae sunt), a keresztfán haldokló Krisztus 
utolsó szavainak megrázó, rendkívül szug-
gesztív tolmácsolásával. Ezt a kórusművet is, 
hasonlóan a koncert utolsó, három Bartók-
darabot tartalmazó blokkjához – amelyben 
Ujvári Lili a Kantátika mellett a zeneakadé-
mista hallgatókból szervezett kamaraegyüt-
test is vezényelte – a közönség hatalmas vas-
tapssal honorálta.  

Köszönjük szépen még egyszer mind a 
karnagyoknak, a narrátornak, valamint a szép 
számú közönségnek, hogy emlékezetessé tet-
ték kórusunk ezüst jubileumát. Mit lehet még 
ilyenkor mondani? Szeretnénk 5 év múlva ve-
letek, ugyanitt találkozni!  

Kantátika Férfikar

„
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ÜNNEP AZ ÜNNEPTELENSÉGBEN

MINDENT MEGVÁLT(OZTAT)Ó TEKINTET
Mit jelent valakinek a szemébe nézni? 

„A szem a lélek tükre” – tartja a 
mondás, és nagyon igaz. Ha a szem 

mosolyog, az egész ember vidám, ha valaki-
nek bánatos a szeme, akkor az illető szomorú. 
A szemen keresztül az ember lelkébe látunk. 
A gyereknek is azt mondjuk, ha valami olyat 
mond, amit nem hiszünk el, hogy: „Ezt most 
mondd a szemembe!” Ha meg meri tenni, akkor 
valószínűleg igaz a dolog. Közben egymás sze-
mébe nézünk és a szavak mögé látunk. 

„A testnek lámpása a szem: ha azért a te 
szemed őszinte, a te egész tested is világos 
lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested 
is sötét.” (Lukács 11: 34.) 

Nemrég olvastam egy cikket Pietro Sarub-
biról, aki a Passió című filmben Barabást ala-
kította. Sokáig nem keresztényként élte az 
életét, és a film forgatását is úgy kezdte meg, 
hogy nagyon távol állt Istentől. Elmondása 
szerint mindig volt benne egy lelki űr, amit be 

akart tölteni, csak nem tudta, hogy mivel. Még 
Tibetbe is elment, a szerzetesek közé is beállt, 
de a létével kapcsolatos kérdéseire nem ka-
pott választ. 

Mikor a rendező felkereste, azt hitte, hogy 
most is egy jó kis akciófilmről lesz szó, nem 
gondolta volna, hogy valaha is egy Jézus szen-
vedéséről szóló filmben fog játszani. Az sem 
tetszett neki, hogy egy Barabás nevű mellék-
szereplőt fog alakítani. De ez a film megvál-
toztatta az életét, megtalálta azt, amit éveken 
át keresett. Azt, amiért Tibetben fél évig bo-
lyongott, azt, ami betöltötte lelki ürességét. 
Mindez egy tekintettel kezdődött… 

A forgatáson azt a jelenetet vették fel, 
amikor a nép megbocsát Barabásnak és elítéli 
Jézust. Pietro Barabás szerepében ment lefelé 
a lépcsőn, szabad volt, a nép felmentette őt, 
és akkor tekintete találkozott Jézuséval. Be-
lenézett a szemébe, és mintha Jézus nézett 
volna vissza rá. Pietro lelke egybeforrt Bara-

báséval, a bűnösével, és a keresztről Jézus ir-
galmas, megbocsátó, gyengéd szempárja né-
zett rá vissza. Azt írja a színész, hogy: „Meg-
rendítő volt, magát Jézust láttam. A szemében 
irgalom volt és szeretet.” Ekkor végtelen béke 
töltötte el és tudta, megtalálta azt, amit ke-
resett. 

Pietro szerint Barabás az az ember, akit 
Jézus megmentett a keresztre feszítéstől. Ő 
jeleníti meg az egész emberiséget, hiszen 
Jézus mindannyiunkat meg akar menteni a 
haláltól. A kérdés, hogy felnézünk-e rá? 

Néztél már Jézus szemébe? Láttad benne 
az irgalmat, a szeretetet, a bűneid bocsána-
tát? Megmentette már Jézus a te életedet is? 
Ha még nem, akkor itt az ideje, hogy a sze-
mébe nézz. 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu 

Fb: baptista.dunavarsany

A tomboló nyár közepén olvassuk e so-
rokat. A téli-tavaszi nagy ünnepek el-
múltak. El is felejtettük talán már az 

utolsót is, a Pünkösdöt. Pedig milyen szép, 
gazdag egyházi, kulturális és közösségi prog-
ramok voltak városunkban is. Azt követte 
Szentháromság vasárnapja, amely mintegy 
beteljesíti, lezárja az Atyának, Fiúnak és Szent-
léleknek karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ün-
nepkörben elvégzett nagy tetteit. Nem egé-
szen helyes szóhasználattal nevezik is az 
Adventtól Szentháromság vasárnapig tartó 
időszakot egyházi vagy ünnepes félévnek, a 
nyári és őszi hónapokat pedig ünneptelen fél -
évnek. Ez az elnevezés ugyanazt a hibát követi 

el a hitgyakorlat területén, amit az iskolások 
vagy a dolgozók a maguk területén, amikor 
minden idealizáltan jónak tűnik a rövid szüne-
tekben, és minden terhesnek a hosszú tanu-
lásos vagy munkás napokon.  

Testünk és lelkünk azonban nem erre vá-
gyik, és nem is azt érdemli, hogy az életünk na-
gyobb részben a múltba meredjük, vagy a jö-
vőbe reméljük. A mában élünk, és a mában is 
nagy jelentősége van a jóérzésnek, a jó szán-
déknak, különösen is a jó egészségnek, a jó 
étvágynak, a jó szónak, s ha elmozdulunk a 
vallás felé, akkor a hitnek, reménynek és sze-
retetnek, a krisztusi életnek, más szóval az üd-
vösségnek. A kárhozat és az üdvösség kér-

dése nem a jövő kérdése, hanem annak az 
örökkévalóságnak a kérdése, amely már itt, a 
jelenben megtestesül. Az ünnepnap is ezt fejezi 
ki, hogy az üdvösségnek az elemei, mint pél-
dául a szeretet, a megbocsájtás, az újrakezdés, 
a segítőkészség megjelenik a sokszor ezeknek 
az ellenkezőjétől uralt időben. Erre többször 
van szükségünk, mint amennyi ünnepünk van, 
beleszámolva a vasárnapokat is. Szükségünk 
van erre a munkás és iskolás hétköznapjaink-
ban, és persze erre van szükségünk az optimá-
lis esetben kedvesebb, kellemesebb – munka-
helyi vagy iskolai – vakációkban.  

Ahogyan sajnos vannak kellemetlenségek, 
kényelmetlenségek, sőt tragédiák a szabadsá-
golás alatt, csak megerősíti, hogy amikor nin-
csen kötelességszerű kikapcsolódás, akkor is 
lehet kegyelemszerű bekapcsolódás az isteni 
és emberi szeretetbe, jóságba, más szóval üd-
vösségbe.  

Városunk apraja-nagyja is szabadságos na-
pokat él meg ez idő tájt. Szívből kívánjuk, hogy 
akkor különösen, de előtte is, utána is érezzék, 
hogy közel van hozzánk a megragadható em-
beri szeretet és a bennünket megragadó isteni 
szeretet. Ez tegye boldoggá, életesen izgal-
massá a szabadságos napokat, a látszólag ün-
neptelennek tűnő életszakaszainkat is! 

A dunavarsányi református gyülekezet 
presbitériuma 

dunavarsanyireformatusok.hu 
Fb: dunavarsanyi.reformatusokPünkösdi úrvacsorás istentisztelet a Soli Deo Gloria Közösségi Házban



Varsányi múltidéző  
DUNAVARSÁNYI NÉPSZOKÁSOK – 1. rész

M ivel a kisvarsányi településrész a 
,,fia talabb", csupán 130 éves múltra 
tekinthet vissza, és lakosságát a 

történelmi Magyarország minden tájáról ide-
költözöttek alkotják, így sajátos helyi hagyo-
mányai nem alakultak ki. Nagyvarsány sváb 
lakossága 300 éves közös múltra tekint vissza, 
itt kialakult néhány helyi színezetű hagyo-
mány, de jórészt az országosan ismertek ho-
nosak. Főleg vallási ünnepekhez köthetők, de 
akad polgári jellegű is. Előbbiekhez a külön-
böző áldásokat, szenteléseket, búcsúkat, kör-
meneteket, a betlehemezést, a Szállást keres 
a szent család adventi hagyományát és a hús-
véti szokásokat sorolhatjuk, utóbbiakhoz a 
bálok sorát, és a május elsejéhez kapcsolódó 
tréfás ténykedéseket. Búzaszentelést húsvét 
utáni héten, kenyérszentelést augusztus 20-
án, termésáldást szeptember utolsó vasárnap-
ján szoktak tartani. A nagyvarsányi búcsú 
ideje a templom névadója, Szent Vendel nap-

ját követő vasárnap, amikor is hazalátogatnak 
a távol élő családtagok, rokonok, és együtt 
ünnepelnek. Kisvarsányon érdekes módon a 
majdani templom helyén 1909 pünkösdjén ál-
lított ősi kereszt felszentelése a búcsú idő-
pontja, nem a templom névadójáé, mert az 
szeptember 14-én lenne. A hívek ragaszkodtak 
ehhez. A kirakodóvásár, körhinta és céllövölde 
a múlté lettek... Nagypénteken keresztút kör-
menetet tartottak, aznap a jószágellátáson 
kívül dolgozni nem volt szabad hajdanán. A 
templomban oltárfosztás volt, elraktak minden 
díszt, még az oltáriszentséget is áthelyezték, 
hisz ,,elmentek a harangok"...  A nagyszombati 
feltámadás körmenet négyszög alakban járta 
be a falu utcáit, a pap áldást adott az útkeresz-
teződéseknél. A leglátványosabb azonban a 
pünkösd utáni második hétvégén tartandó úr-
napi körmenet, melyhez a szorgos asszony- és 
lánykezek gallyakból, virágokból négy ünnepi 
sátrat készítenek szentképpel, szoborral, kis ol-

tárral a nagyvarsányi Templom utcában. A 
menet a templomból indul, elöl a templomi 
zászlóvivők, mögöttük az elsőáldozó lánykák 
virágszirmokat szórnak kis kosarukból. Őket 
követi a pap oltáriszentséggel a kezében és a 
hívek. Minden sátornál megállnak imádkozni. 
A szertartás a templomban ér véget. Kedves 
és szép hagyomány Nagyvarsányon a Szállást 
keres a szent család adventi szokása. Szent-
estét megelőzően kilenc napon át vitték Szűz 
Mária szobrát néhány kegytárggyal együtt 
egy-egy családhoz. Akinél utoljára volt, az 
őrizte egy évig, s a következő évben tőle indult 
a menet. Mostanság visszaviszik a templomba. 
Menet közben és a házaknál énekelnek, imád-
koznak. A betlehemezés régen mindkét tele-
pülésrészen szokásban volt, a '90-es években 
megpróbálkoztak felelevenítésével, és napja-
inkban a cserkészek ápolják ezt az évszázados 
hagyományt Dunavarsányban. 

Kohán József

Leng a hajóhinta az 1956-os kisvarsányi 
búcsúban

Úrnapi sátor a Firnigl-háznál 1930 körül Úrnapi körmenet Nagyvarsányon az 
1960-as évek elején

Úrnapi körmenet Nagyvarsányon  
2021-ben

Úrnapi körmenet Kisvarsányon  
1960 körül

A Szállást keres a szent család  
kegytárgyai
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

A véradás napján igyanak legalább 2 liter folyadékot, és hozzák el eredeti TAJ-, lakcím 
kártyájukat és személyi igazolványukat! Két véradás között 56 napnak el kell telnie 
az Önök egészsége érdekében, ha ez megtörtént, ismét nyújthatnak segítséget ezen 
a módon. A járványügyi helyzetre való tekintettel maszk viselése kötelező a véradá-
son, illetve ha 30 napon belül külföldön tartózkodott vagy tüneteket produkál (köhö-
gés, íz- és szaglás érzékelés elvesztése, 37,4 Celsius foknál magasabb testhőmérséklet, 
torokfájás), továbbá ha pozitív Covid-19 teszttel rendelkezik, nem léphet be a véradás 
helyszínére. Megértésüket köszönjük!

+36306924602

 

Ugráló és légvár 
kölcsönző

# UGRAVARSANY

ugravarsany@gmail.com

Ugrálóvárak és légvárak bérbeadása

Csatlakozz facebook oldalunkhoz, 
nehogy lemaradj 

nyereményjátékunkról 
és akcióinkról

Megtalálsz minket facebookon és 
instagrammon
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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.

Dunavarsány Város Önkormányzata 

ELADÁSRA KÍNÁLJA  
a tulajdonát képező  

Hyundai H1 Standard Van  
típusú kishaszon járművét. 

Bruttó eladási ár: 418.000 Ft.  
Évjárat: 2003.  

Nincs érvényes műszaki vizsga.  
Érdeklődni: Vas Zoltánnál lehet,  

tel.: +36/20 337-6421.

LOVAGLÁS LOVAGLÁS ésés OKTATÁS OKTATÁS

06 20 47 99 76706 20 47 99 767
Várunk mindenkit szeretettel!

Dunavarsány,  Vasút sor 2.

Nyári lovas tábor 
június 20 – 24.               június 27 – július 1. 
július 18 – 22.               augusztus 22 – 25. 

Részvételi díj: 55.000/hét/fő

ZSÜLE LOVAS UDVAR 
Körkarámban lovas oktatás • haladóknak 

ügyességi pálya • lovaskocsikázás • medencézés 
• trambulin • strandolás (Sirály szabad strand) 
lovaskocsival • kézműves foglalkozás • lovakkal, 

állatokkal való feladatok megismerése  
• kincskeresés • játékok
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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,  
06/70 450-7423 
Egészségház I. em. 
Rendelés: H: 8-12, K: 12-16; Sz: 8-12; Cs: 12-16; P: 8-12 
e-mail: drmetspraxis@gmail.com 
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 06/30 410-2076 
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


