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AMIT A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 
TUDNI ÉRDEMES

A  népszámlálás egy mindannyiunkat 
érintõ, általában tízévente ismétlõdõ 
adatgyûjtés. Az egész országban egy 

idõben, azonos tartalommal és egységes mód-
szertani alapon hajtják végre, kiterjed minden 
lakásra és személyre. A népszámlálás révén 
pontos és részletes képet kaphatunk hazánk né-
pességének nagyságáról, demográfiai jellem -
zõirõl, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási 
összetételérõl, élet- és lakáskörülményeirõl. 
A népszámlálás eredményei számos területen 
hasznosulnak: 
•  Adatai megbízható alapot nyújtanak a te-

lepülésünket és a szűkebb lakókörnyezetün-
ket érintő legfontosabb gazdasági, szociális 
és területfejlesztési döntések előkészítésé-
hez. 

•  Fontos információval szolgálnak a helyi el-
látási, szolgáltatási igényekről. 

•  Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb cso-
portjait, például a fogyatékossággal élőket, 
a nemzetiségi, vallási közösségeket. 

•  A népszámlálásból nyert információk segí-
tik a vállalkozásokat is, ezek ismeretében 
biztosabban tervezhetik például egy új üzlet 
megnyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik 
bővítését. 

•  A népszámlálás adatai alapul szolgálnak tu-
dományos kutatásokhoz, elemzésekhez is. 

•  A magyarországi népszámlálás egy globális 
program része, hiszen a világ valamennyi 
országában tartanak közel egy időben nép-
számlálást. A népszámlálási adatok segít-
ségével adunk pontos képet magunkról a 
szomszédos országoknak, az Európai Unió -
nak, az egész világnak. 

A népszámlálás időtartama 
Október 1. és 16. között önállóan online 
lehet kitölteni a kérdőíveket. 
Október 17. és november 20. között szám -
lálóbiztosok keresik fel azokat a háztartá-
sokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki 
online a kérdőívet. 
November 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek azok, akik no-
vember 20-ig ezt nem tették meg. A népszám-
lálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, 
azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve 
kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk. 
 

A népszámlálás résztvevői 
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos 
képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, 
hogy a népszámlálásban mindannyian részt ve-
gyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 
2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is. 
Kérdőívet kell kitölteni 
•  mindenkiről, aki Magyarországon él; 
•  azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rö-

videbb ideig külföldön tartózkodnak; 
•  a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 

3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. 
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is 
nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével pontos 
képet kaphatunk a háztartások lakáskörülménye-
iről. Összeírásra kerül az ország területén minden 
•  lakás, 
•  lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
•  közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló in-

tézmény. 
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell 
tölteni a kérdőívet. 

Postai felkérő levél 
A KSH minden magyarországi lakcímre postai 
felkérő levelet küld szeptember utolsó napja-
iban. 
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, 
hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, 
hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem is-
mert, ezért a felkérő levél nem névre szól, 
csak a lakás címe (házszámig) szerepel a 
címzésben. 
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek min-
den háztartásba eljussanak, kérjük, még a 
népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, 
hogy házuk falán vagy a kerítésen látható le-
gyen a házszám. Ezzel nagymértékben meg-
könnyítik a felkérő leveleket kézbesítők mun-
káját. 
Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 12 jegyű 
belépési kód is található, ennek segítsé-
gével tudja minden háztartás önállóan, 
interneten kitölteni a kérdőívet. 
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlaká-
sos intézményben lakók az intézmény vezető-
jétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél 
nélkül élőket szociális munkások segítik a nép-
számlálásban való részvétel során. 
 

A kérdőív kitöltése 
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interne-
ten keresztül október 1. és 16. között lehet 
kitölteni, egy erre a célra létrehozott zárt rend-
szerű, online felületen, amelybe a felkérő le-
vélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kód-
dal lehet belépni. 
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a 
népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban 
vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 
forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a 
kitöltők között. 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-
ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, szám-
lálóbiztosok keresik fel október 17. és no-
vember 20. között. 
Akik november 20-ig nem teljesítik adatszol-
gáltatási kötelezettségüket, november 21. és 
28. között a település jegyzőjénél jelent-
kezve tehetnek ennek eleget. 
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átla-
gos háztartásban körülbelül 30 percet vesz 
igénybe. 

Központi Statisztikai Hivatal 
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Mondhatnám, benne vagyunk az ese-
ménytelen „uborkaszezonban”, de 
azért itt, Dunavarsányban mindig 

történik valami. Túl vagyunk már néhány hő-
ségriadón, a Hivatal igazgatási szünetén, és a 
nyár felén. A júliusi hónap még aktívan, tes-
tületi üléssel, találkozókkal és egyeztetésekkel 
telt. A képviselő-testület módosította a „szo-
ciális rászorultság alapján megállapítható 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló 
önkormányzati rendeletét. Csak a leglényege-
sebbeket kiemelve, bekerültek a bölcsődei 
gondozási és étkezési díjak, valamint meg-
emelkedett az időskori támogatás egyszeri 
összege (6.000 Ft), és a GYES-kiegészítés ösz-
szege (6.500 Ft/hó). Ezeket a juttatásokat csak 
itt, a mi városunkban adjuk, kis segítséget 
nyújtva a 70 éven felülieknek és a kisgyer-
meket nevelő szülőknek. A GYES-kiegészítést 
a második életévüket betöltött gyermek után 
maximum egy évig kapja a szülő. Fontos tud-
nivaló, hogy ezt a juttatást igényelni kell az 
Igazgatási Osztálytól. Kérek mindenkit, aki ér-
dekelt ebben, figyeljen oda, és amint jogo-
sulttá válik a juttatásra, azonnal kérje azt. 

Többe fog kerülni a második félévben a 
Városgazdálkodási Kft. munkája, ez 27,6 millió 
forint emelkedést eredményez a város költ-
ségvetésében. Érezhető minden területen a 
drágulás, az éves betervezett feladatok ellá-
tásához, a dolgozók megatartásához emelni 
kellett.  

Folyamatos egyeztetésben és levelezések-
ben vagyunk a szennyvíztelep felújításához 
kapcsolódó öntözőerdő üzemeltetésével kap-

csolatban. Ezt a hat település tisztított szenny-
vízének kihelyezésére szolgáló nagyon fontos 
tevékenységet eddig a Dunavarsányi Tiszta Víz 
Kft. végezte el, de június végén, közgyűlésen 
háromhavi felmondással bejelentette a le-
mondását. Ezzel a munkával egy napra sem 
lehet leállni, mert mind a korábbi, mind pedig 
az újonnan telepített fás, cserjés öntözőterü-
letek folyamatos karbantartást igényelnek. A 
hat településnek ellátási feladata van, és a 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Főosztálya által 
2016-ban kiadott kármentesítési kötelezése 
alapján felelőssége is, hogy a telepről kibocsá-
tott tisztított szennyvíz megfelelő ütemezés-
ben, megfelelő technológiával, a megfelelő 
helyre legyen kiöntözve. A DTV Kft. felmondá-
sával, minden érdekelt hatóságot megkeresve 
még vitás helyzetben vagyunk a jelenlegi szol-
gáltatóval, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol-
gálató Zrt.-vel az üzemeltetésért felelős kije-
lölése ügyében. 

Mindig történnek újabb levelezések és 
személyes egyeztetések a Budapest-Belgrád 
vasútvonal építésével kapcsolatosan. Leg-
utóbb a lelkünknek egy fájó pontjáról kellett 
hallanunk rossz híreket. A jelenleg Falumúze-
umként működő, MÁV épület szeptemberi 
időponttal történő lebontásáról tájékoztattak 
bennünket a beruházásban érdekelt felek. 
Tudtuk, hogy be fog következni, de mégis 
rossz érzés volt azzal szembesülni, hogy egy 
régi, patinás épületet az építkezés miatt ki kell 
üríteni és el kell dózerolni. Annyi biztos, hogy 
a kiállított tárgyak megfelelő helyre történő 

elszállításáról gondoskodunk, és valamilyen 
kedves kis összejövetellel a helyszínen, elbú-
csúzunk a Falumúzeum épületétől.  

Több ünnepi összejövetelen köszöntünk 
el Kis R. Sándor római katolikus plébánostól, 
aki több mint 30 éves lelkipásztori szolgálat 
után tényleges nyugállományba vonult. A 
képviselő-testület a júliusi ülésén egyhangú 
szavazással Dunavarsány Díszpolgára elis-
merő címet szavazott meg Sándor Atyának. 
A kitüntető címet ünnepi keretek között jú-
lius 30-án, több évtizedes dunavarsányban 
végzett egyházi és világi munkássága elis-
meréséül adtam át. Sándor Atyának kívá-
nunk jó egészségben töltött, áldásos nyug-
díjas éveket. 

Óriási összefogásról tettek tanúbizonysá-
got a dunavarsányi lakosok és cégek. Felhí-
vást kezdeményeztünk háziorvosunkkal és 
védőnőnkkel egy alig két éves beteg kisfiú se-
gítésére. Egy speciális készülék megvásárlá-
sával tud csak teljes életet élni Domi, és 
ennek érdekében indítottunk el gyűjtést. Pár 
hét elteltével már a pénz nagy része összejött 
az Önök adományaiból. A család és mindany-
nyiunk nevében szeretném megköszönni a 
gyors és önzetlen segítségét mindenkinek. A 
felajánlásokat továbbra is megtehetik a Taka-
rékbank-Posta 50453702-10247060 bank-
számlájára. 

A nyár hátralévő részére jó pihenést kívá-
nok, vigyázzanak magukra, egymásra, és 
főleg gyermekeikre! 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

A képviselő-testület, mint a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft. 100%-os tulaj-
donosa és egyben, mint a szolgáltatá-

sok igénybe vevője a Dunavarsányi Városgaz-
dálkodási Kft. rezsióradíj áremelési kérelmét 
2022. július 15. hatálybalépéssel, továbbá a 
konyhaüzemeltetési díjának emelésére irá-
nyuló kérelmét 2022. január 1-jére visszamenő-
leges hatállyal elfogadta és jóváhagyta. A re-
zsióradíjemelés és konyhaüzemeltetési díj 
emelés alapján jelentkező 27.666.300 Ft több-
letköltséget a 2022. évi költségvetés megfelelő 
átcsoportosításával biztosítja.  

A testület elfogadta a CO-MEDI-CATUS Gyó-
gyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel 2011. 
május 31-én megkötött Megbízási Szerződés 

2. számú módosítását, és felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

A képviselő-testület „a Budapest-Belgrád 
vasútvonal újjáépítési beruházás – Soroksár 
(bez) – Kelebia országhatár – szakasz fejlesz-
tésének tervezése és kivitelezése” tárgyú vas-
úti beruházással érintett víziközmű vezetékek 
kiváltását támogatta, és felhatalmazta a pol-
gármestert a víziközmű vezeték közműmegál-
lapodásainak aláírására utólagos képviselő-
testületi jóváhagyási kötelezettséggel.  

A testület az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról szóló 24/2007. (XI. 14.) önkor-
mányzati rendeletének 1. §-a alapján a 2022. 
évben Dunavarsány Díszpolgára elismerő 
címet adományozott.  

Rendeletek: 
A képviselő-testület megalkotta:  
- a személyes gondoskodást nyújtó szoci-

ális ellátásokról, azok igénybevételéről, vala-
mint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2022. 
(VII. 13.) önkormányzati rendeletét és 

- a gyermekek védelmét biztosító pénz-
beli, természetbeni és személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 11/2022. (VII. 13.) önkor-
mányzati rendeletét. 

 
A testületi határozatok és rendeletek 

pontos szövege elolvasható a www.du-
navarsany.hu oldalon. 

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
Július 12-ei rendes ülés
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    EMLÉKKÉPEK  A  
Az idei Dunavarsányi Napok újítása volt, hogy a művelődési ház 10 és 18 év közötti jelentkezőket várt 

a nagyszínpadi programok konferálásához. A lelkes pályázók Portik-Cseres Éva és Veresegyházi Béla 
oldalán mutathatták meg tehetségüket a közönség nagy elismerése mellett. Az alábbi képgaléria a 
teljesség igénye nélkül szemezget a június 3. és 6. közötti Városnapok színpadi pillanataiból.
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 NAGYSZ ÍNPADRÓL
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CSERKÉSZFOGADALOM, A JÓSZÁGPORTA MEGÚJULÁSA, 
PÜNKÖSDI ISTENTISZTELET ORGONAKONCERTTEL

tette teljessé sokak számára az ez évi Város-
napunk rendezvénysorozatát Pünkösd hétfő-
jén a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, amely 
mindezeknek helyet adott. Reggel 8 órakor 
rendkívüli harangszóval gyülekeztek új és régi 
cserkészeink – közel negyvenen – fogadalmuk 
megújítására, illetve első, ünnepélyes fogada-
lomtételükre. A kicsik csak önuralmat és en-
gedelmességet ígértek. A nagyok pedig arra 
a tíz pontra kötelezték el magukat újra, 
amelynek szinte a diametrikus ellentéte jel-
lemzi korunk közállapotát, közhangulatát, 
közbeszédét, egyáltalán közösségét. Gondol-
junk csak az első törvényre, amely feltétlen 
igazmondásról szól, vagy a második törvényre, 
amely Isten, Haza és Embertárs iránti köteles-
ségünk hűséges teljesítését ígéri. Nem csoda, 
hogy kevesen vállalkoznak erre. Az viszont 
csoda, hogy sokan mégis, sőt nem kevesen 
– legalább a szándék és igyekezet szintjén – 
ehhez igazodnak is. Adja a Jóisten, hogy a mi 
cserkészeinkkel, ifjakkal és vénekkel ez utóbbi 
történjen! És persze azt is, hogy a Csapat ve-
zetősége ne fáradjon bele a magukat elköte-

lezők vonzó, tanulságos és persze élvezetes 
programokba való bevonásába még akkor 
sem, ha szinte teljes szembeszélben kell ezt 
a munkát végezniük, nem feledve, hogy: 
„Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura !”. 
Mindez az aggodalom azonban eltörpül amel-
lett az öröm és hála mellett, amelyet a foga-
dalom perceiben mindannyian, szeretteinkkel 
és bizonyára a jelenlévő városi elöljáróinkkal 
együtt éreztünk. 

Ezt követte városunk másik színfoltjá-
nak, a Jószágportának a megújulása. Köszö-
net illesse mindazokat, akik ezzel törődtek, 

ezért fáradoztak, ezért áldozatot hoztak! 
Közel 12 esztendeje hoztuk létre a Portát, 
amely sokaknak sok-sok örömöt, tanulságos 
pillanatot okozott, és kedvünket nem szeg-
ték azok a kellemetlenkedések, ármányko-
dások, amelyek sajnos a nagyfokú tudatlan-
ság mellett nagyfokú rosszindulatot is 
tanúsítottak. A Porta megújulása az ő szíves 
és kéretlen közreműködésük ellenére és 
nem attól motiváltan történt, hiszen ha 
rájuk hallgatunk, bezárjuk a Portát. Ehelyett 

sok millióért megújítottuk, kedves kis man-
galicákkal gazdagítottuk, s mire e sorokat ol-
vassák, már egy új hucul ló is vidámítja a tár-
saságot bizonyára úgy, hogy közben ő is jól 
érzi magát. A felújításnak része volt informa-
tív táblák kihelyezése is, melyek alapján im-
máron tanösvénynek is nevezhetjük a Porta 
szisztematikus látogatóinak útját. A felújítás-
hoz és gazdagításhoz a HUNG-2021/8473 pá-
lyázat is segítségünkre volt.  

Mire a Portára és a Portát szeretőkre vo-
natkozó áldásmondás elhangzott, illetve az ál-
domás is elfogyott, újra szóltak a harangok 
pünkösdi istentiszteletre hívva. Az úrvacsora 
megünneplésével és a cserkészek megáldásá-
val teljes istentisztelet orgonakoncertbe tor-
kolt. Teleki Miklós orgonaművész közel 40 
perces műsorát áhítattal hallgatták a jelenlé-
vők. E felemelő élménytől néhány markos fér-
fit az tartott távol, hogy az ünnepre sülő man-
galicát a kemencéből felszolgálásra késszé 
tegyék. Mondanom sem kell, hogy az ünnepi 
ebéd a szokásoshoz mérhető volt stílusban, 
gazdag ízekben és jó társaságban egyaránt. 
Isten áldása, mondhatjuk a pünkösdi Lélek je-
lenléte kísérte ezeket az ünnepi órákat, benne 
elkötelezett, hitre, hálára, művészetre és kö-
zösségi életre képes dunavarsányiakat. Már 
csak azt kérjük, hogy ez a teremtő, újjáte-
remtő és megtartó Lélek, mint a Teremtéskor, 
lebegjen most is e földi káosz fölött, hogy 
abból ne végpusztulás, hanem egy megújult 
kozmosz keletkezzen. 

dr. Bóna Zoltán

Cserkészek fogadalomtétele

Teleki Miklós orgonakoncertje a  
Soli Deo Gloria Közösségi Házban

Megújult a Jószágporta
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ORGONA A PINCÉBEN

No és nem mellesleg a város szélesebb 
közönségét is szórakoztatja, például a 2019-
es, valamint az idei Városnapokon is fellépett 
kollégáival, tanítványaival, énekelve többek 
között Elvist, Louis Armstromgot, Sinatrát. De 
hogy is kezdődött zenei pályafutása? Kaposvá-
ron járt zenei általános iskolába, illetve zene -
iskolába, hiszen tehetsége korán megmutatko-
zott. Következett Pécs, a művészeti gimnázium, 
majd Budapesten a Zeneakadémia. 1980-tól 
tagja az Operaháznak – azaz 1984-ig, a Ház el-
készültéig az Erkel Színháznak – de szerepel 
nacionáléjában egy hatéves kanadai, tanító-
koncertező kitérő is. 

Róbertnek számtalan története van a mu-
zsika világából, rengeteg hatalmas egyénisé-
get, ikont ismer személyesen.  

Aki kíváncsi a részletekre, az meghall-
gathatja azokat a Lakihegy Rádió Itt Élünk 
című riportműsorában, augusztus 9-én, 
este 7 órakor.  

Itt és most, terjedelmi okokból csak né-
hány színt villantunk fel a palettáról. 

Ahogy arra szakmai életútjából is követ-
keztethetünk, Róbert nem szereti a mai celeb-
világot, éppen amiatt, mert alap nélküli házra 
emlékeztetik az olyan énekespalánták, akik 
felkészületlenül, egy divathullám által fel-fel-

kapva jutnak a 
csúcsra. Éppen ezért 
kérdeztük meg tőle, 
hogy azért talál-e ér-
tékeket a mai zenei 
piacon, és a válasz 
szerencsére igen 
volt. Magyar Róbert 
szereti és tiszteli pél-
dául Tóth Verát – őt 
tartja ma a nagybe-
tűs HANG-nak. Verát 
Cserháti Zsuzsához 
hasonlította, aki a 
maga idejének su-

gárzó napja volt, és aki körül a szintén nagyon 
tehetséges, de fényét el nem homályosító csil-
lagok, mint Kovács Kati, Koncz Zsuzsa és a 
többiek keringtek. Méltatva említette Radics 
Gigit, és hogy végre egy fiú is jöjjön, Gáspár 
Lacit, kiemelve, hogy nem is (csak) a hangja 
miatt imádja, hanem mert őt tartja – és ezt 
nem sokan tudják – korunk egyik legnagyobb 
basszusgitárosának. De ha már férfiakról van 
szó, akkor szívesen hallgatja a Vastag testvé-
reket és Bereczki Zoltánt is. 

Rúzsa Magdi számára azt az ideális, teljes 
embert szimbolizálja, aki egyszerre képes 
remek előadóművész, nagyszerű feleség és 
anya lenni. Korda Gyuri bácsival és Balázs Klá-
rikával pedig át is térünk Magyar Róbert másik 
nagy szerelmére a zenén kívül, az ultira. Gyuri 
bácsi sokak által ismert, mint pókerjátékos és 
kommentátor, azt viszont talán kevesebben 
tudják, hogy remek ultis is. Róbert, aki maga 
is többszörös magyar bajnok, mesélte, hogy 
egyszer együtt ultizott egy verseny első asz-
talánál Korda Györggyel, amikor megérkezett 
Balázs Klári. Gyuri bácsi éhes volt, de hát ugye 
parti közben nem lehet csak úgy kiszállni fél-
órára – Klárika megoldotta hát a problémát 
azzal az ösztönös kedvességgel, amit mi is ta-
pasztalhattunk tőle a 2021-es városnapokon. 
Elment, majd tíz perc múlva visszajött, kért a 
szervezőktől egy asztalt, amit megterített 
minden földi jóval, és kézből, falatonként meg-
etette az egész társaságot, hogy a fiúknak 
egy pillanatra se kelljen letenniük a kezükből 
a kártyát. 

Magyar Róbert ultifelfogása akár az egész 
életre, mint olyanra minta lehet: 60 százaléknyit 
számít a szerencse, aztán nagy tét kell hozzá, 
hogy ne beszéljen mindenki hülyeségeket, és 
egy rossz játékos tönkreteheti az egészet. 

Veresegyházi Béla

Magyar Róbert opera-, operett-, musicalénekes, aki ezeken túl a 
magyar nótától a minőségi könnyűzenéig mindent szívesen 
énekel, öt éve költözött Dunavarsányba. Éppen a Kun családnál 

vendégeskedett, akiket párja, Mazalin Wanda zongoraművész révén 
ismert meg, amikor megtetszett neki településünk, és nem is sokat té-
továzott, áttette székhelyét a „büdös” Pestről az illatosabb Varsányra. 
Azóta itt él, horgászik, tanít, énekel és játszik Wandával a pincében el-
helyezett orgonán vagy a kisszobában lévő zongorán.

Farkas Bertalannal, az első magyar 
űrhajóssal is jó barátságban

Pitti Katalinnal
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Idén újra együtt lehettünk az SDG-Alkotótá-
borunkban, aminek alapja a hit volt. A „házi-
gazda” szerepét a cserkészek vállalták. 

Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is nagy sze-
retettel vártuk a városban élő gyermekeket. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy szép számmal 
tölthettünk el öt tartalmas napot együtt. 

Napjaink zászlófelvonással, áhítattal és 
hittanórákkal kezdődtek. Az alkotás, amivel 
folytattuk a délelőttöt, elsősorban kerti és 
konyhai tevékenységeket jelentett, vetemé-

nyezést, főzést, sütést, takarítást. Hisszük, 
hogy a közösen elkészített ebéd, amit jóízűen 
fogyasztottuk el, örömteljes emlékeket és fon-
tos ismereteket is jelentenek mindannyiunk 
számára a jövőben is.  

A délutáni programokhoz sok külső segít-
séget kaptunk, és így kézműves tudást, meg-
annyi élményt szereztünk. Ezúton is köszöne-
tet mondunk azoknak, akik szíves 
adományaikkal vagy tapasztalatukkal, ismere-
tükkel gazdagították táborunkat!  

A kirándulós napunk nem vitt messzire, de 
óriási élményt jelentett a lovas program Zsüle 
István portáján. A sok „munka és alkotás” 
mellett a játék sem maradhatott el: sportver-
senyeket tartottunk, s egy ugrálóvár is rendel-
kezésünkre állt energiánk levezetésére.  

A növekedésünket szolgáló tábor folyta-
tását reméljük mind a hétköznapokban, mind 
pedig jövő júniusban. 

Széplaki Mercédesz 
hitoktató, cs. őrsvezető 

SDG-ALKOTÓTÁBOR
„„......aazz  iiggaazzssáágghhoozz  rraaggaasszzkkooddvvaa  nnöövveekkeeddjjüünnkk  ffeell  sszzeerreetteettbbeenn    

mmiinnddeenneessttőőll  őőhhoozzzzáá,,  aakkii  aa  ffeejj,,  aa  KKrriisszzttuuss..””  ((EEff..  44,,1155))
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2016 óta minden évben megrendezzük 
római katolikus hittantáborunkat, ezen 
hét év alatt közel 300 gyermek kerülhe-

tett közelebb Istenhez. 
Mint minden évben, most is keretet adott 

Fülöp Izabella hitoktató a hét öt napjának. Az 
idei évben a hét szentség az egyházban téma 
került feldolgozásra.  

Hétfőn reggel a templomkertben gyüle-
keztünk, majd a Szent Kereszt Felmagaszta-
lása Római Katolikus Templomban 46 gyer-
mekkel csendesedtünk el imára, amelyet Kis 
R. Sándor plébános úr és Fazekas Gábor dia-
kónus celebrált. Ezt követően elfoglaltuk tá-
borhelyünket a Polgárok Házában, ahol hittan-
foglalkozások, játékos vetélkedők, filmvetítés, 
kézműves elfoglaltságok tették tartalmassá 
napjainkat. Az idei évben is csengőhangú kó-
russá formált minket Gárdonyi Adrienn, aki gi-
tárkísérettel dicsőítő énekeket tanított ne-
künk. Az idén harmadik éve, hogy meghívást 
kapunk a DTE pályára, ahová a labdarúgó-
utánpótlás sportolói várnak minket közös, já-
tékos sportolásra. Élményeink sokaságát ko-
ronázza meg minden évben a kirándulás. 
Buszra szállva első állomásunk helyszíne a du-
naharaszti Szent Imre Templom volt, melynek 
megtekintését követően az újpesti Tarzan 
Parkba látogattunk.  

Köszönet illeti a Városgazdálkodási Kft. 
dolgozóit, akik a hét minden napján reggelivel, 

ebéddel, uzsonnával láttak el minket. Hálás 
szívvel köszönjük továbbá a Lányok Asszonyok 
Klubjának a sok-sok ízletes palacsintát, vala-
mint az óriási dinnyét, Agárdi Erzsike néninek 
a nagyon finom fánkokat, Kis Gábor táborve-
zető úrnak a gyümölcsöket, és fagyiztunk is a 
szülők által adományozott pénzből. Isten fi-
zesse meg mindenkinek a nagylelkűségét! 

Pénteken rendhagyó zárómisére készül-
tünk, amelyet Kis R. Sándor plébános úr mu-
tatott be a gyermekeknek és szüleiknek. 
Sándor atya, „A MI SÁNDOR ATYÁNK” utolsó 
zárómiséjét tartotta nekünk; mindannyian 
meghatódva a hozzá fűződő emlékeink között 
merengve törölgettük könnyeinket. Sándor 
atyának a több mint 30 éves szolgálati ideje 
lejárt Dunavarsányban, mostantól a jól meg-

érdemelt pihenés várja. Kívánjuk, hogy erő-
ben, egészségben teljenek a napjai, hálásak 
vagyunk a Jóistennek, hogy ilyen sokáig 
együtt lehettünk Vele. Áldásokban gazdag 
nyugdíjas éveket kívánunk neki! 

Szívből köszönöm a tábor öt napja alatti 
önkéntes szolgálatát Molnár Józsefnének, 
Fülöp Izabellának, Gyurasics Gábornénak, 

Tóthné Bíró Katalinnak, Darvas Alexandrának, 
Gárdonyi Adriennek, Ledniczki Terikének. Kö-
szönöm továbbá Fazekas Gábornak, Turner 
Rudolfnak, Kis Gábornak, Keresztesi Károly-
nénak, Toldi Natáliának, Farkasvölgyi-Naum 
Mirella Judithnak, Fülöp Csabának és Domán 
Gergőnek, hogy részt vállaltak táborunk heti 
feladataiból.  

Keresztesi Balázs  

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTÁBOR DUNAVARSÁNYBAN
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” János (14:5) 
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J ajgatós világban élünk. Aki nyitott szem-
mel és nyitott füllel, valamint mérlegelő 
értelemmel fogadja a kis- és nagyvilág hí-

reit, az könnyen feljajdul a bizonytalanság, a 
kilátástalanság, sőt a kifejezetten vészjósló 
jelek miatt. Hirtelen jött energiaválság, háború, 
amelyről viták folynak, hogy már világháború 
vagy csak az lesz, klímaváltozás, amely regio-
nális vagy akár globális éhínséget, sőt az élet 
kiégését sugallja. Ehhez jönnek még a koro-
navírus újabb és újabb variánsai, kolerával és 
majomhimlővel dekorálva. Továbbá társa-
dalmi, politikai és gazdasági igazságtalansá-
gok, fölfoghatatlan nagy- és kishatalmi dön-
tések külön-külön és együtt jajszavakat 
indukálnak vagy legalábbis a leépülésnek, a 
pusztulásnak a vízióját sugallják.  

A Jelenések Könyve részben és egészben 
a világ és az élet ideiglenes keserveit festi le, 
amelyet a Római Birodalom brutális keresz-
tényüldözése, majd ezzel együtt a morális ha-
nyatlása is mutat, továbbá kiolvashatjuk belőle 
a végítéletet, amely mögött az Isten határo-
zott akaratát ismeri föl a Lélektől megérintett 
szerző. Az olvasandó fejezetek pecsétek fel-
törésével és trombitaszók elhangzásával hir-
detik azt a sok tragédiát, amely gyakorlatilag 
ellehetetleníti az életet. Ezek sorában felis-
merhetők az egyiptomi tíz csapás momentu-
mai, de ha kimondottan az első négy trombi-
taszót vizsgáljuk, akkor az úgy tűnik, mintha 
a teremtéstörténet visszáját olvasnánk. Fel-
perzselődik az élet a földön, vérré válnak a 

tengerek és elpusztulnak annak lakói, aztán 
megkeserednek a folyók és végül elsötétül a 
nap, a hold és a csillagok. Sovány vigasz, hogy 
mindez csak részlegesen történik. A teremtés 
leépülésének gazdag metaforákkal és kozmi-
kus képekkel történő leírásának vagyunk hall-
gatói/olvasói. S mint hab a tortán, megjelenik 
egy madár és jajgat, mert a legrosszabb még 
hátra van. Ezzel érünk el a teremtett világ tel-
jes pusztulásához. 

Marad nekünk valami más, minthogy 
csatlakozunk a jajgató sashoz, a jajgató em-
bertársakhoz, a jajgató természethez, a sér-
tett tisztesség és a több sebből vérző mo-
ralitás miatti fájdalomhoz?! A végpusztulást 
sejtető folyamatban azonban van egy óriási 
pozitív üzenet, nevezetesen, hogy mind e 
mögött nem a sátán, nem is a futuristák 
természeti katasztrófákat prognosztizáló 
bölcsessége, nem a természet játéka, nem 
is csak az ember bűne, hanem az Isten min-
deneket helyreállító szeretete van. Az új te-
remtéshez le kell bontani a régit. A Jóisten 
kegyelme toldozgatja-foltozgatja a mi vilá-
gunkat, de nem titkolta soha, hogy aminek 
kezdete van, annak vége is lesz, nem utolsó 
sorban éppen azért, mert amit Ő jól kez-
dett, azt az embernek sikerült elrontania. A 
pusztulásnak tűnő lebontás mögött is a te-
remtő Isten van, méghozzá az új teremtés 
szándékával. 

Ez pedig Jézus Krisztussal kezdődött, aki-
nek pedig miattunk „meg kellett ítéltetnie”, 

bűneinknek benne le kellett bontatnia a ke-
reszten. S kereszthalálos szenvedéséből tud-
juk, hogy nem csak hét pecsét, hét trombita-
szó és nem csak a sasnak a jajgatása volt, 
hanem Jézusnak is volt hét fájdalmas szava a 
kereszten, amelyek azonban mind előremu-
tatnak, ígéretesek, vigasztalóak és megbékél-
tetőek. Ez csendül ki Joseph Haydn grandió-
zus oratóriumából is: Krisztus hét szava a 
keresztfán. Ha számba vesszük a kis és nagy 
emberi döntéseket, talán nyugodtan idézhet-
jük Jézust: „Uram, bocsáss meg nekik, nem 
tudják, mint cselekednek!”. Jézus is feljajdul, 
mert mint ember átéli az Istentől való elha-
gyatottság fájdalmát, de megnyugszik és 
megbékél abban, hogy küldetését betöltötte, 
és az Atya kezébe teheti a lelkét. 

Számunkra az a nagy kérdés, hogy a mi 
egeinken károgó varjak káráló kórusába ál-
lunk be reménytelenül a jajgatásunkkal, pa-
naszszavunkkal és aggodalmaskodásunkkal, 
vagy Jézus kereszten elmondott reményteljes 
jajszavainak épületes, ígéretes, feltámadást, 
új kezdetet és új valóságot ígérő szavaiba si-
mulnak bele gyógyulóan még a legsötétebb 
gondolataink is. Mert ha a világ az emberi 
bűntől épül le, akkor elpusztul. Ha az isteni 
kegyelemtől, akkor pedig megújul, mindenek 
helyreállíttatnak, s egy olyan új világ jön létre, 
amelyben Isten zavartalan, szeretetteljes aka-
rata lesz és bármilyen hihetetlen, mi leszünk 
annak örök élvezői.  

dr. Bóna Zoltán 

REMÉNYTELJES ÉS REMÉNYTELEN JAJSZAVAK
Olvasandó: Jelenések Könyve 8, 7-13 és az Evangéliumok passiótörténetei

VÉR-ADÁS 

Sokszor olvasom az újságban vagy az in-
terneten, hogy véradást szerveznek. Aki 
kapott már vért, az tudja, hogy ez meny-

nyire fontos dolog, mennyire szükség van arra, 
hogy legyenek véradók, hiszen sok esetben 
életek múlhatnak azon, hogy az ember kap-e 
vért vagy sem.  

Egy közeli hozzátartozóm is kapott egy-
szer vért és életben maradt, mikor szülés köz-
ben probléma adódott, mert volt valaki, aki 
hajlandó volt a vérét adni azért, hogy meg-
mentsen egy másik életet. Aki adja vagy kapja 
a vért, nem is tudja, hogy kinek adja vagy kitől 
kapja. De ez nem is lényeges. A lényeg, hogy 
megmentsünk vele egy vagy akár három életet 

is. Azt mondják, hogy egy véradó vére akár 
három emberhez is eljuthat. 

Több mint kétezer évvel ezelőtt volt egy 
ember - aki maga Isten volt - és azért jött, hogy 
vérét, életét adja az emberekért. Nem egyért, 
nem háromért, hanem mindenkiért, aki elfo-
gadja. Jézus idejében még nem volt vérátöm-
lesztés, de Ő már akkor vérét adta azért, hogy 
életeket mentsen, hogy mi élhessünk általa. Ő 
a bűneinkért halt meg, helyettünk, hogy mi 
mehessünk a Mennybe. Ha elfogadod az Ő 
váltságát és hátat fordítasz a bűnös életednek, 
akkor az olyan, mintha az Ő vére folyna az ere-
idben. Ez nem fáj, nem kell tűt beléd szúrni. Ré-
gebben én is adtam vért évente többször is. 

Most már nem adhatok. Ilyen módon nem tölt-
het el az a nemes tudat, hogy megmentettem 
valaki életét. Egy időben ez szomorúságot oko-
zott. Később rájöttem, hogy van egy másik 
módja is az életmentésnek. Nem fizikai, hanem 
lelki értelemben. Ha valakinek beszélek Jézus 
szeretetéről és ő elfogadja azt, elfordul a bűn-
től és helyette Jézust szolgálja, akkor megmen-
tettem az életét, földi élete után a Mennybe 
fog kerülni. „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” Jn. 3:16 

Mihály Csilla baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu, Fb: baptista.dunavarsany 
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„
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A PÁLYÁZAT MARGÓJÁRA

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE

Bárkinek okozhat egészségügyi panaszo-
kat (fejfájás, szédülés), kellemetlen tü-
neteket, rosszullétet a kánikula, de van-

nak különösen veszélyeztetett csoportok. 
Ilyenek például a csecsemők és a kisgyer-
mekek, a 65 évnél idősebbek, a fogyatékkal 
élők vagy különösen a szívbetegségekben és 
magas vérnyomásos betegségben szenvedők. 
Nagyon fontos, hogy szokatlan panaszaikkal 
azonnal forduljanak orvoshoz! 
🌞🌞🌞 Kánikulai napokon – ha tehetjük – a kü-

lönösen meleg, dél körüli, kora délutáni 
órákat töltsük otthon besötétített szo-
bában, viszonylag hűvösben! 

🌞🌞🌞 Nagy melegben zuhanyozzon langyos 
vagy hideg vízzel akár többször is! 

🌞🌞🌞 Széles karimájú kalappal, napszemüveg-
gel védje magát a nap égető erejétől! 

🌞🌞🌞 Fényvédő krémmel naponta többször 
kenje be a bőrét! 

🌞🌞🌞 Forró nyári napokon az idősebbek ne a 
legmelegebb órákra időzítsék a piaci be-
vásárlást. 

🌞🌞🌞 Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut 
alapanyagú ruhát hordjunk forró napo-
kon! Idősek se viseljenek ilyenkor sötét 
színű, fekete ruhát, fejkendőt! 

🌞🌞🌞 Lehetőleg éjjel szellőztessen! 

🌞🌞🌞 Akinek van elektromos ventilátora, hasz-
nálja a nagy melegben! 

🌞🌞🌞 Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat 
(kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló 
autóban! 

🌞🌞🌞 Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! 

🌞🌞🌞 Csecsemőket, kisgyermekeket árnyék-
ban levegőztessünk! 

🌞🌞🌞 A babák különösen sok folyadékot igé-
nyelnek a szoptatáson kívül is, mindig 

kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót 
is tartalmazó, citromos teával a szopta-
tás után! 

🌞🌞🌞 Ha mindenképpen szabadban kell tar-
tózkodnia a kánikula idején: 

    - korlátozza a szabadlevegőn való tar-
tózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) 
és esti órákra (18-22 óráig); 

    - árnyékos helyen próbáljon pihenni 
napközben! 

🌞🌞🌞 Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, 
akkor próbáljon legalább 1-2 órát lég-
kondicionált környezetben eltölteni, míg 
a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet 
a kánikulába! 

🌞🌞🌞 Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne 
ilyenkor végezze a nagytakarítást, ab-
lakmosást! Csak az esti órákban kezdje 
el a befőzést, azt is állandó szellőztetés 
mellett!

AVirágos Varsány pályázat benyújtási 
határideje június végén lejárt, ám ha 
elkerülte a figyelmeteket az időpont, 

keressetek fel bennünket és jelentkezzetek 
bátran! 

Az eddig beérkezett pályázatoknak na-
gyon örülünk, köszönjük a kertekről készített 
képeket. Habár az időjárás mostohán bánik 
velünk, azért a szorgos kezek munkája szépen 
tükrözi gondoskodásotokat. Várjuk együtt az 
őszi eredményeket. Addig is jó pihenést, jó 
munkát kívánunk a nyárra, és egy kis kedvcsi-
nálónak lássuk, elevenítsük fel a tavalyi év 
győztes kertjét.  

A kert tulajdonosa Hidegföldi Ági, aki szí-
vesen fogadja a hozzá becsengetőket Duna-
varsányban, az Iskola utcában. 
 

Virágos üdvözlettel:  
Eszter és Kató

SZÜNETEL A KLUB 
É rtesítjük a kedves olvasókat, hogy az alapítványunk által mű-

ködtetett Álláskereső Klub átmenetelig, egyelőre a nyári idő-
szakra felfüggeszti működését. Amennyiben ismét nagyobb lesz 

az igény, ősszel újraindítjuk a megszokott helyszínen és időpontban. 
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány az Idősek 
Világnapja alkalmából ebben az évben is tervezi a már hagyomá-

nyos jótékonysági rendezvény megszervezését műsorral, élelmiszer 
csomagokkal szeptember végére Dunavarsányban, a három tele-
pülés nyugdíjasai számára. A pontos időpontról később adunk tá-
jékoztatást. 

A Kuratórium nevében:  
Dr. Gligor János 



Varsányi múltidéző  
DUNAVARSÁNYI NÉPSZOKÁSOK – 2. rész

A világi népszokások közül – melyek né-
melyike vallási ünnepekhez is kapcso-
lódik – kiemelkednek a bálok. Felso-

rolni sem könnyű őket: farsangi, nőnapi, 
locsoló, csülkös, horgász, vadász, tűzoltó, fut-
ballista, banya, cserkész, arató, piros alma, 
búcsú, szüreti, Katalin, rekruta, nős emberek 
vagy új házasok bálja és persze zárásul a szil-
veszteri. Vannak közöttük, melyek megszűn-
tek – például a rekrutabál, hisz nincs már sor-
katonaság –, de akadnak újak is, mint a 
kisvarsányi banyabál vagy a nagyvarsányi csül-
kös bál. Nagyvarsányon a múlt század köze-
péig élt a tojásgurító verseny hagyománya. 
Húsvéthétfőn az ifjúság kivonult a Téglaházi-
dombhoz (Ziegelofenberg), a tövében lévő 
forrásból a fiúk meglocsolták a lányokat, majd 
a viszonzásul kapott tojásokat versenyben gu-
rigatták le a domb tetejéről nagy szurkolás és 
nevetés közepette. A nyertes az lett, akié a 
legmesszebb gurult. Mindez már csak kedves 
emlék, azóta a dombot is eltúratta a tsz-
elnök... 

Május elsejének hajnalán mindkét falu-
részben sok lányos háznál álltak a szépen fel-
díszített májusfák, szalagjaik színének ,,üze-
netük ” volt. Ezen kívül Nagyvarsányon a ház 
kerítéskapuját többnyire a szomszéd utca va-
lamelyik fáján lelték meg, a lányka virágos-
kertje esetleg szalmával, netán lótrágyával 
megszórva, a kaktusz bimbai lenyírva, de egy-
szer előfordult az is, hogy a gazda szekerét 
szétszedték, és a ház tetején szerelték össze 
újból... A program ezek után a kötelező zász-
lós-táblás felvonulás volt, majd délután ismét 
következtek a vidámságok. A lepényevő ver-
seny, melyben a nyertes az volt, aki evés köz-
ben már nyakig ragacsosan először ráharapott 
a hatalmas lekváros lepénybe sütött kétforin-
tosra, a tréfás focimeccsek, ahol a kövérek a 
soványak, a nősök a nőtlenek, netán a fiúk a 
lányok ellen játszottak. A sérülteket a bero-
hanó ,,orvosi stáb ” egy demizson tartalmával 
próbálta új életre kelteni... 

Az ősz legnagyobb kulturális eseménye 
emberemlékezet óta mindmáig a szüreti fel-

vonulás és az azt követő bál. Előkerülnek a 
szekrények mélyéről a népviseletek: a hímzett 
szoknyák, kötények, a fodros pruszlikok, gyön-
gyös párták, a fehér, borjúszájú ingek, a 
gyolcsgatyák, pántlikás kalapok és a rámás 
csizmák. Szépülnek az öreg szekerek és a 
hintó, tán még a lovak is több abrakot, simo-
gatást kapnak, mint egyébkor. Bírót és bírónét 
választanak, zenekar is kerül, s indulhat a nagy 
felvonulás nevetéssel, nótaszóval. Hajdan a két 
falurész külön-külön ünnepelt, az újabb idők-
ben együtt járják be Kisvarsány és Nagyvar-
sány utcáit. Néhány nagyobb téren megáll a 
menet, s a néptáncosok táncra perdülnek a 
közönség nagy örömére. Este pedig jöhet a 
bál. Finom ételekkel, italokkal, zeneszóval, 
tánccal, ahogy ez dukál. 

Jeles nap volt hajdanán az újbor kóstolá-
sának napja is. A gazdák tiszteletüket tették 
egymás pincéiben, s bizony másnap, hétfőn 
igen sok volt a hiányzó a dolgozók esti iskolá-
jának tanóráin... 

Kohán József

Májusfadíszítés napjainkban Májusfa ,,beszélő" szalagokkal A lepényevés győztese díjával

Bíró és bíróné egy régi szüreti bálonA kövérek csapatának néhány tagja Rekrutabál résztvevői Nagyvarsányon
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A Dunavarsányi Torna Egylet immár har-
madik alkalommal nyitotta meg kapuit 
a Bozsik-korosztályos gyermekek előtt. 

A tábor július 4-8. között került megrende-
zésre. 34, labdarúgást kedvelő gyermekekkel 
Vanka József és Kollár Ádám edzők, illetve 
Habi László, Vastag Szabolcs és Rovó János 
foglalkozott, valamint Juhász Judit, aki a tábor 
háziasszonya volt.  

A délelőtti edzéseket bemelegítéssel 
kezdték a gyermekek, amit játékos technikai 
fejlesztő feladatok követtek, nagy hangsúlyt 
fektetve a mozgáskoordináció fejlesztésére. A 
délutáni edzéseket többnyire egymás közötti 
játékok jellemezték, illetve jó hangulatú mér-
kőzések. A táborozók rendelkezésére ált még 
csocsóasztal, társasjátékok és focis kifestők, 
memória játékok. A nagy hőségben különös 
figyelmet szenteltek az edzők a folyadékpót-
lásra, a felfrissülést pedig vizes játékok szol-
gáltatták. A közös reggelik, uzsonnák mellett 
a napi rutin része volt még a Városgazdálko-
dási Kft. által biztosított ízletes ebédek elfo-
gyasztása az iskola étkezdéjében. Harmadik 
alkalommal fogadtak vendégeket a „Bozsiko-
sok”, a római katolikus táborozókkal kiegé-
szülve sportoltak együtt. A fárasztó edzések 
után jólesett a hűsítő fagylalt, illetve a nápolyi 
és a keksz, amelyet Széplaki Tamás ajánlott fel.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy sok pozi-
tív visszajelzést kaptunk a gyermekektől, il-
letve a szüleiktől, így reményeink szerint a 
megkezdett úton haladhatunk tovább, hiszen 
a labdarúgó-szakosztály egyik legfontosabb 
célja az utánpótlás folyamatos biztosítása. 

Hajrá Magyarország, hajrá Dunavarsány, 
hajrá DTE! 

Keresztesi Balázs 
labdarúgó-szakosztályvezető,  

DTE alelnök 

LABDARÚGÓ SPORTTÁBOR
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+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

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

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

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

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

Soli Deo Gloria Közösségi Ház 
2336 Dunavarsány, Habitat u. 10-12. 
 
2022. szeptember 5. (hétfő) 14.00-18.00 óra 
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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


