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ELKEZDŐDÖTT…

Minden iskolás gyermeknek sikeres, eredményekben gazdag tanévet kívánunk!

Halihó! Halihó! 
Iskolába menni jó! 
Táskámban már minden benn: 
összes könyvem, füzetem, 
korong, gyurma, hurkapálca, 
színes radír, toll ceruza, 
kréta, ecset, vonalzó – 
sok kincsem van, csuda jó! 
 
(Pataki Edit:  
Iskolába menni jó!  – részlet)
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ÜNNEP , MINDEN TÉREN

A Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes koncertje  
a művelődési házban

Testvértelepülési kapcsolatunk 20 éves 
jubileuma

Czikó Rebeka ének előadása

Ünnepi főhajtás a Szent István téren augusztus 20-án

A szalóci küldöttség ünnepi műsora a Petőfi Művelódési Ház és Könyvtár színpadán
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Így a nyár vége felé a legutóbbi (talán idén 
az utolsó) nagy hőhullám hetére szeretnék 
visszaemlékezni. A kánikula egybeesett a 

20 éves testvértelepülési együttműködés 
megünneplésével, amelyet legnagyobb állami 
ünnepünk rendezvényeivel zártunk. A duna-
varsányi Lányok Asszonyok Klubjának veze-
tője, Ullmanné Király Edit régóta szervezte, 
tervezte ennek a találkozónak a részleteit, és 
végül sok változtatás és egyeztetés után ér-
keztek hozzánk egy közel egy hetes nyaralásra 
a felvidéki családok. A famíliák összesen 17 
gyerekkel jöttek, akik fegyelmezetten, boldo-
gan, minden programot élvezve nyaraltak Du-
navarsányban. A Komo-Sky Élményközpont 
minden szórakoztató elemét naponta bir-
tokba vették a gyerekek. Meghatódva mesél-
tek az Országházban tett látogatásról, a vá-
rosnéző busszal megtekintett budapesti 
nevezetességekről. Többen most először jár-
tak Dunavarsányban és Budapesten. Óriási 
élményt jelentett mindenkinek a Merkapt-
Mekler Sportegyesület által az Olimpiai Köz-
pont területén szervezett sárkányhajózás. A 
kánikula ellenére senki sem a hűvös szobá-
ban ücsörgött, hanem élvezettel vállalta a 
Dunán az evezést és a versenyzést.  

A következő nap sem telt el élmények nél-
kül, a hét és a hónap legmelegebb napját az 
albertirsai strandon töltötték a szalóci vendé-
geink. Kicsik és nagyok is megtalálták a maguk-
nak való medencét, és önfeledten strandoltak 
estig. Este a művelődési házban a Kantátika 

Férfikar (mint a szalóci-dunavarsányi kapcsolat 
elindítója) látta vendégül a csoportot egy ízle-
tes Liptai féle hideg vacsorára. Az újonnan ide 
utazók is érdeklődve hallgatták a sztorikat, a 
történeteket az elmúlt húsz évről. A hét máso-
dik felének eseményeit az önkormányzat szer-
vezte, melynek legemlékezetesebb programja 
a Farmer-tónál eltöltött délután, ahol kedvére 
játszhatott, fürödhetett és nosztalgiázhatott 
mindenki. A bográcsos magyaros paprikás 
krumpli vacsora és hideg görögdinnye után el-
fáradva, lesülve köszöntünk el egymástól, 
éppen a vihar kitörése előtt. Jól kibírta az idő-
járás a hetet, jobbat nem is kívánhattak volna 
vendégeink. Állami ünnepünk délelőttjén isten-
tiszteleten vettünk részt, majd a Soli Deo Gloria 
Közösségi Ház látta vendégül egy több fogásos 
disznótoros ebéden a csapatot. Az esti program 
I. István ünnepéről szólt, majd Ambrus Géza, 
Szalóc polgármestere és jómagam kölcsönösen 
biztosítottuk egymást a további kapcsolat fenn-
tartásáról, ápolásáról. A gyerekek és szüleik 
kedves műsorokkal – amelyben volt zene, ének, 
tánc – szórakoztatták a nézőket, utolsó zene-
számként pedig az egész küldöttség kórusban 
énekelte a színpadon az Ismerős Arcok együt-
tes Nélküled című dalát. Szem nem maradt szá-
razon, amikor együtt énekelte dunavarsányi és 
szalóci: „Mi egy vérből valók vagyunk.” A va-
csora után önfeledt táncolás kezdődött, hiszen 
régen voltunk már együtt táncos rendezvé-
nyen. Születésnap torta nélkül nem lehet, ezért 
a L.A.K. erről is gondoskodott, egy csodaszép 
és csodafinom óriás tortáról. A 41 fős küldött-
ség fáradtan, de tele élménnyel utazott haza, 
és ígéretet tettünk egymásnak a mielőbbi vi-
szontlátásról és az örök barátságunkról. 

Az ünnepi hét eseményei mellett termé-
szetesen a város feladatait is szem előtt tar-
tottuk. A legfontosabb ügyünk most az új böl-
csődének a megnyitása. Egy lépés van már 
csak hátra, a Pest Megyei Kormányhivatal ré-
széről a működési engedély kiadása. Bízom 

benne, hogy még szeptember hónapban meg-
kapjuk az engedélyt, és megnyithatja kapuit 
a Tündérország Bölcsőde. Megtörtént a be-
iratkozás, mind a 48 férőhely betöltésre ke-
rült. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert 
17 gyereket kellett elutasítani, és ez szomorú. 
Viszont sokkal nagyobb túljelentkezésre szá-
mítottam, vagyis nagyjából jól gondoltuk a 
négy csoportszobának a szükségességét. A 
gyerekintézményeknél maradva, óriási öröm, 
hogy elkészült a nagyvarsányi tagóvoda ud-
varának felújítása. Az oda járó gyerekek már 
új, korszerű burkolatokon, ötletes játékokkal 
játszhatnak. Szintén nagyvarsányi fejlesztés-
ről számolhatok be, megtörtént a régen elő-
írt WC épület megépítése a temetőben, az 
Elohim Kft. kivitelezésében. Mind a felügyeleti 
hatóság, mind pedig az önkormányzat fon-
tosnak tartotta az új mellékhelyiség megépí-
tését. A kisvarsányi temetőben is elkészül az 
urnafal bővítése, amelyre az utóbbi időben 
megnőtt az érdeklődés. Sajnos, mint minden 
egyéb, a temetkezési szolgáltatási költségek 
is növekedtek az egész országban, főleg az 
üzemanyagárak miatt. 

Napokon belül lebontják a Falumúzeum 
épületét a vasútfejlesztési munkák miatt. A ké-
sőbbiekben egy nagy parkoló fog a helyén 
épülni. A múzeumi tárgyakat egyelőre leltározás 
után egyben, biztonságos helyre szállítottuk, és 
a későbbiekben fogjuk egy új helyen kiállítani 
azokat. Egy szép irodalmi rendezvénnyel bú-
csúztunk el az épülettől és a nyártól is.  

Az őszt jelzi, hogy benépesültek a gyer-
mekintézményeink újra, csak remélni tudom, 
hogy évzáróig járnak majd a gyerekek isko-
lába, és nem kell újra otthonról tanulniuk.  

Szeptember 6-án 17 órakor tartja az éves 
kötelező közmeghallgatást a képviselő-testü-
let. A települést érintő közérdekű kérdésekkel 
minden kedves lakost szeretettel várunk. 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!



MEGÚJULT A NAGYVARSÁNYI 
ÓVODA UDVARA

FEJLESZTÉSEK A TEMETŐBEN

Új urnafal a kisvarsányi temetőben Megépült a mellékhelyiség a nagyvarsányi temetőben
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PÉLDAKÉPEK TÁVOZTAK
Vágó Istvánné, Julika 

14 évig vezette a Gaz-
dasági Osztályt a Du-

navarsányi Önkormányzatban, 
ahol 22 évig dolgozott pénz-
ügyi munkatársként. Tősgyö-
keres dunavarsányi, aki itt járt 
általános iskolába, itt ment 
férjhez, és a – remélhetőleg 
gondtalan – nyugdíjas éveket 
is itt tölti majd a városban. 44 
évnyi munkaviszony után 
vonul most nyugállományba. 

100 lépés. Mindössze ekkora a távolság az otthona és a munkahelye 
között, ahová két évtizeden át vitte az útja. Élete legszebb időszaka volt 
ez, amit augusztus elsején hagyott maga mögött. Mindvégig szeretet-
teljes légkörben dolgozott. Olyan helyen, ahol nemcsak elfogadták, de 
őszintén szerették is őt. Nem csoda, hiszen kedves személyisége derűt 
és nyugalmat sugároz, ami a környezetére is pozitív hatást gyakorol. 

A Dunavarsányi Naplónak adott interjúban elmesélte, fontos, hogy 
a város intézményeivel is jó kapcsolatot tudott kialakítani az évek 
során, pedig a pénzügyi helyzet és a likviditás biztosítása embert és 
idegrendszert próbáló feladat. Munkája során mindig törekedett a la-
kossággal való jó viszony kialakítására; talán ezért is könnyezték meg 
annyian a hírt, hogy Julikával ősztől már nem találkozhatnak a Hiva-
talban. 

Az ő szakmájában a legnagyobb siker, ha elmondhatja az ember, 
az önkormányzat stabil gazdasági helyzetben van, anyagilag biztos lá-
bakon áll. Szerencsére az ellenkezőjére nem volt példa a szolgálati ideje 
alatt, és nagyon bízik benne, hogy a küszöbön álló gazdasági problé-
mák sem törik meg a „hagyományokat”. 

Büszkén meséli azt is, hogy Dunavarsány lakossági szempontból 
adókánaánnak számít, mivel senkinek sincs helyi adófizetési kötele-
zettsége, szemben más településekkel, ahol kommunális adó vagy épít-
ményadó is sújtja a lakosságot. 

A Hivatal után most a család várja Julikát, az unokákra is több fi-
gyelem jut ezután. Szívből kívánunk ehhez nagyon sok örömöt és jó 
egészséget! 

Rémik Istvánné, Magdi 
ugyan nem lakik Duna-
varsányban, mégis 22 

évig „hazajárt” a városba, 
amit második otthonának te-
kint. Augusztusig pénzügyi 
előadóként dolgozott az ön-
kormányzatban, ahonnan 
most könnyes szemmel vonul 
nyugdíjba. 

„Emberségből, szeretetből 
nagyon sokat kaptam a kollé-
gáimtól” – meséli mosollyal az 
arcán Magdi. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mikor belé-
pünk a Hivatal kapuján, az első szembejövő munkatársa megöleli. Kér-
désemre, hogy hiányozni fog-e a mindennapjaiból ez a munkahely, 
egyértelműen igen a válasz. Kiemelni ugyan egyetlen pillanatot sem 
tudna a 22 évből, mégis irigykedni kezdek, mikor azt mondja: „az egész 
itt eltöltött idő egy gyönyörűség volt”. Vajon hányan illetik ilyen szavak-
kal a volt munkahelyüket két évtized után? Szinte az is ritkaságszámba 
megy, ha valaki ennyi időt lehúz egy munkahelyen… Persze ahhoz, hogy 
így emlékezzen vissza a maga mögött hagyott évekre, Magdi pozitív 
személyisége is kell. Nélküle bizonyosan nem lenne olyan nagyszerű hely 
a Polgármesteri Hivatal, ahol mindig szeretettel látják őt. 

Magdival beszélgetve arra jövök rá, hogy egy hőssel készítek 
éppen interjút. A férjét, aki egy agyi infarktus és egy szívbillentyű-
műtét szövődményei miatt nem képes ellátni magát, immár 16 éve 
ápolja. A fia halálos betegségéről sem beszélt a munkatársainak, mert 
nem akarta, hogy az otthoni gondok a munka rovására menjenek. Kol-
légái már csak akkor tudták meg, mekkora terhet hord a vállán, amikor 
a temetésre készült…  

Magdi nem egy panaszkodó típus. Mosolygós tekintete erőt és 
méltóságot sugároz. Nyugdíjba menetlével nemcsak egy megbízható 
munkatársat, de egy nagybetűs EMBERT is elveszített a Hivatal. Hálás 
lehet mindenki, aki vele dolgozhatott és ismerhette! A Jóisten segítse 
őt ezután is, és adjon sok erőt a nyugdíjas évekhez! 

Dr. Szilvay Balázs 
főszerkesztő 

KÖZMEGHALLGATÁS 
Dunavarsány Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete szeptember 
6-án, kedden, 17 órai kezdettel köz-

meghallgatást tart a Városházán (Kossuth 
Lajos utca 18.). 

A törvény a közmeghallgatás intézménye-
sítésével biztosítja a polgároknak azt a lehe-
tőséget, hogy közérdekű kérdést és javaslatot 
tegyenek a képviselő-testülethez. 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Gergőné Varga Tünde polgármester  
és a Képviselő-testület
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DÍSZPOLGÁRKÉNT BÚCSÚZOTT
35 évnyi szolgálat után búcsúzott Kis 

R. Sándor katolikus plébános Duna-
varsánytól. 1987-ben Kiskunhalason 

kezdte meg szolgálatát, Délegyházán három 
évig volt káplán, majd a 10 éven át épült dél-
egyházi templom létrehozásában vállalt fő fel-
adatot. Hittantáborokat szervezett és sok időt 
fordított a fiatalok, családok lelkigondozására. 
Tevékenyen részt vett a dunavarsányi 724-es 
számú Kossuth Lajos cserkészcsapat munkájá-
ban is és a helyi Habitat szervezetben, hogy 
minél több ember megfizethető, méltó otthon-
ban élhessen. A Dunavarsányi Napló kérdésére 
válaszolva elmondta: a legnagyobb élmény szá-
mára, hogy 35 évig olyan közösségek tagja le-

hetett, amelyekben elfogadták őt, és amelyek-
nek hasznos építőköve lehetett. Az önkormány-
zat segítségére és a hívek odaadó szolgálatára 

mindig számíthatott, ami komoly támasz volt a 
mindennapokban. Említésre méltónak tartja a 
plébánia területén Majosházát, Délegyházát és 
Dunavarsányt övező 15 kő- és fakeresztet, ame-
lyek szintén fontos mementói az elmúlt évtize-
dek közösségépítő szolgálatának. Sándor atya 
hálás mindenki munkájáért, és Isten áldását kí-
vánja rájuk, s egyúttal kéri a híveket, hogy fogad-
ják örömmel az új atyát, Finta Lajos plébánost. 

A július 30-án tartott kibúcsúztató keretében 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony – 
a Képviselő-testület döntése alapján – Dunavar-
sány Díszpolgára címet adományozott Kis R. 
Sándor plébánosnak, ezzel kívánva neki hosszú, 
békés nyugdíjas éveket. 

TEMPLOMTORONY
Nyáron sokfelé jártunk, sokat kirándul-

tunk. Ahogy mentünk az országúton, 
csodáltam a napraforgókat, amik mindig 

a nap felé néznek. Erről mindig az jut eszembe, 
hogy nekünk is így kellene Istenre néznünk, min-
dig az Ő arcát keresni és fordulni arra, amerre 
Ő van. Szememmel kerestem a falvakat, amik 
sokszor hegyek közé voltak elbújva. A kép, ami 
elém tárult, mindig ugyanaz volt. A messzeség-
ből először a templomtornyot veszi észre az 
ember, mert az kimagaslik a házak közül, aztán 
meglátjuk a körülötte levő kis házakat, az alatta 
elterülő falut. 

Nagyon idilli ez a kép. A templom, mint vé-
dőbástya kimagaslik a házak közül, a házak 

pedig olyanok, mint a szülő mellett védelmet ke-
reső gyerekek. Ha a házakat nem is látjuk meg 
egyből, a templomot észrevesszük, és ebből tud-
hatjuk, hogy ott házak vannak, ott élet van. 

Eszembe jut erről egy párhuzam. A temp-
lom szimbolizálja Istent, mi pedig a házak va-
gyunk. Nekünk is így kell tennünk, mint ahogy 
a házak a templom közelébe épültek, nekünk is 
minél közelebb kell húzódnunk Istenhez, az Ő 
védelmében kell élnünk. Nem szabad elmen-
nünk Tőle messzire lelki értelemben, mert csak 
akkor tud megvédeni, ha a közelében vagyunk. 
Istentől csak a bűneink választanak el, a fizikai 
távolság nem számít. A világ bármely pontján 
lehetünk, Ő mindenhol ott van. Ha engedelme-

sek vagyunk, az Ő útján járunk, védelmet ka-
punk, de ha bűneink miatt eltávolodunk Tőle, 
akkor magunknak kell vállalni a következménye-
ket. Visszatérni mindig lehet, de az a legjobb, ha 
nem megyünk el mellőle. Nehézségek mindig 
jönnek, de ha ott van felettünk, mint egy temp-
lomtorony, nem egyedül kell megküzdenünk 
velük. Húzódjunk a menedékébe és oltalomban 
lesz részünk. 

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Minden-
ható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az 
Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben 
bízom.” Zsolt.91:1,2 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet 

Augusztus 20-a minden leegyszerűsítő, fel-
színes szóhasználat ellenére nem nemzeti 
ünnep. Ez annál is érdekesebb, mert ezer-

éves nemzeti kultúránkat, küzdelmeinket, sikere-
inket és kudarcainkat is számba vesszük, meg a 
nemzet mindennapi kenyeréért is hálát adunk. 
Nemzeti ünnepünk kizárólag március 15-e és ok-
tóber 23-a éppen azért, mert a nemzet apraja, 
nagyja nemzeti egységben fordult szembe eze-
ken az emléknapokon az aktuális államhatalom-
mal, amely ráadásul mindkét esetben külső se-
gítséggel is bírt. Augusztus 20-a azonban állami 
ünnep. Amibe beletartozik az is, hogy az állam-
nak milyen hatalma van a nemzet fölött, az állam 
polgárai fölött és hogy ezt a hatalmat honnan 
kapta, valamint hogy ennek a hatalomnak hol 
van a határa. Ezekre a kérdésekre Pál apostol 
Istentől ihletet szavai alapján Ravasz Lászlónak, 

a református püspöknek igehirdetéséből kapha-
tunk helyénvaló, ma is érvényes választ.  

„Az állammal szemben a keresztyén ember 
a pozitív engedelmesség álláspontján áll (1–5). 
Az állam ugyanis biztosítja a rendet, egységet, 
kifelé a békét, befelé a jogrendet és az életfelté-
teleket (6–7), a bűn és a gonosz káoszt, erősza-
kot teremtő hatalma ellenében. Ha angyalok len-
nénk, nem volna szükség államra, annak 
„kardjára” (4). Aki az államhatalom ellen támad, 
az Isten ellen lázad és a Sátán táborába áll. 

Ugyanakkor az állam hatáskörének határát 
meghúzta az Isten. Az államnak mindig a maga 
minimalizálására kell törekednie. A legszörnyűbb 
bálványozás az állam istenítése. Amikor az állam 
ezzel az igénnyel lép fel, akkor fenevaddá lesz 
(Jelenések 13). Ekkor Istennek kell engednünk, 
mintsem embereknek (Cselekedetek 5,29). 

Ilyenkor elérkezett az ellenállás joga, vagy a vér-
tanúság ideje. Az igehirdetés, a prófétai szó min-
dig jelzi az államnak való engedelmesség fontos-
ságát és annak határait, amelyet a gyakorlatban 
az Igével és Szentlélekkel megelevenített lelki-
ismeret érvényesít (5). 

A fentiek minden „szalonképes” állami beren-
dezkedésére igazak, legyen az demokratikus vagy 
akár monarchikus. Természetesen ez már nem 
mondható el a diktatórikus és az anarchikus állam-
berendezkedésre, hiszen az önmagában Isten he-
lyére vágyakozik, vagy legalábbis annak rendjével 
szembe megy. Az állami felsőbbség jó esetben 
mind a küldetésével, mind pedig a hatalma ha-
táraival tisztában van. Úgy gondoljuk, hogy Szent 
István idejében ez így volt. Legyen így ma is.  

A dunavarsányi református gyülekezet 
presbitériuma

„…NINCS HATALOM MÁSTÓL, MINT ISTENTŐL… ”  
(Róma 13,1–7)
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Finta Lajost 1982-ben szentelték pappá a 
váci egyházmegyében. Káplánként dolgozott 
többek között Dabas-Sáriban, Kerekegyhá-
zán, majd kényszerűségből, egyáltalán nem 
elvarázsolva az ottani gazdagságtól Német-
országban, Augsburgban másfél évig. Az ot-
tani püspök biztatta latin-amerikai misszióra, 
de akkor még nem állt készen rá. Hazatérése 
után tíz éven át Nógrád megye hét falucská-
jában szolgált, és már lemondott a misszió-
ról, amikor mégis eljött a lehetőség, így nagy 
hirtelen, egy hónap alatt lezárva addigi 
életét, minimális spanyol nyelvtudással Ar-
gentínában, az Andok Chiléhez közeli olda-
lán, La Rioja provinciában egy kis, sivatagos, 
kaktuszt termő településén, Sanagastában 
találta magát. Itt csodálatos öt évet töltött 
egy, a civilizáció alapjaival, mint internet, is-
kola, orvos rendelkező, de nagyon szegény 
közösségben. Az eredetileg olasz, spanyol, 
kínai és leginkább indián felmenőkkel bíró, 
de asszimilálódott, homogenizálódott em-
berek példát mutattak abból, milyen is az, 
amikor nincs görcsölés a holnap miatt, ami-
kor mindenki a barátod, amikor a vasárnapo-
kat együtt töltöd a rokonaiddal, szomszé -
daiddal, és nemet mondva a globalizáció 
személytelen világának, a hagyományaidat 
és identitásodat megőrizve örülsz az életnek, 
bízva Istenben. 

2008-ban aztán egy teljesen más világba 
került Lajos atya, amikor a perui San Ramon 
vikáriátusba – a mi egyházmegyénk, püspök-
ségünk kezdetlegesebb formája – rendelték. 

A 15 ezres, piszkos, elmaradott város mellett a 
környékbeli yanesha indián falvacskákat is lá-
togatta, régi, maga szerelte terepjárójával, sok-
szor napokat utazva az őserdőben. Ahogy az 
indiánokkal törődött, nem nyerte el a városiak 
tetszését, akik az indiánokat mélyen lenézték, 
így a magyar származású Gellért püspökkel 
megegyezve Lajos atya úgymond bevette 
magát a dzsungelbe. Új állomáshelye, ahol 
aztán majd 14 évet töltött, az amazóniai ős-
erdő mélyén, egy Oventeni nevű falucska lett, 
ahol ugyan 1935 és 1972 között, a marxista ge-
rillák garázdálkodásáig a ferences atyák fenn-
tartottak egy szép missziót, de az 1972-es 
kényszerű elmenekülésük után több mint har-
minc év kihagyással ő lett az első, közöttük élő 
pap. Az Oventiniben lakók több mint fele ke-
csua-származék, akik megvetik, elnyomják és 
becsapják az őserdőben, a Lajos atya egyház-
községéhez tartozó, cirka 100 kilométeres 
suga rú körön belül elő mintegy 50 kis közös-
ség asheninka tagjait. Lajos atya első dolga így 
nem az evangélium megismertetése, hanem a 
bizalom megszerzése, az emberhez méltó kö-
rülmények megteremtése és a tanítás volt. 
Saját két kezével húzott fel egy kétszer 42 fé-
rőhelyes – az egyik a fiúknak, a másik a lá-
nyoknak – kollégiumot, hiszen sokan több napi 
járóföldre éltek a tanítványai közül, majd isko-
lát, később gimnáziumot épített, sőt egy pék-
séget is. Tanszereket, játékokat, füzeteket és 
ceruzát hozott, és nekilátott a tanításnak – 
nem az eredményre, egy esetleges végső célra 
koncentrálva, hanem Szent Pál gondolatához 

híven: van, aki elülteti a magot, más öntözi és 
kapálja, és valaki majd learatja. Élményei egy 
könyvet megtöltenének, itt és most legyen 
elég annyi, hogy 14 boldog évet töltött Oven-
teniben és környékén, lépésről lépésre haladva 
útján, míg tavaly haza nem tért, egy spanyol 
atyára hagyva munkájának folytatását. 

És hogy mit kíván átadni dunavarsányi 
nyájának? Mikor közel 20 év után hazatért 
Magyarországra, megrendítette az a jólét, az 
a rendkívüli kényelem, amelyben honfitársai 
élnek – szinte lelkifurdalása volt, hogy immá-
ron neki is része van ebben, mikor szívének 
kedves indiánjai szinte mindenben szűkölköd-
nek, mint más milliárdok is a Földön. Szintén 
megdöbbentette az is, hogy ennek ellenére a 
„modern” emberek szomorúak, keserűek, ag-
gódnak és gyűlölködnek, hogy nem látják a 
fától az erdőt, az anyagi javak tömkelegétől a 
saját jólétüket. Szavai szerint „táncolva és 
énekelve kellene az utcán járniuk”, de nem te-
szik, mert mindenki azzal hasonlítja össze 
magát, akinek még többje van, nem pedig az 
oventeniekkel, ahol 60 gyerekre jutott egy 
tyúk ebédre… 

Lajos atya azt tekinti küldetésének, hogy 
Isten segítségével ráébressze az embereket 
arra, hogy ki lehet szállni a folyamatos hajszá-
ból, hogy a szükséges elégséges is, és hogy 
megtanuljunk hálásnak lenni, adni és örülni. 
Hogy mindenki elgondolkodjon azon, miért is 
szomorú... 

Missziójához mindannyiunk nevében sok 
erőt és sikert kívánok neki! 

Veresegyházi Béla

Finta Lajos atya, Dunavarsány új plébánosa közel 20 évig teljesített 
missziót Latin-Amerika, Argentína és Peru, a mi fogalmaink szerint 
elmaradott indián közösségeiben. Amit onnan hazahozott, és amit 

Dunavarsánynak át szeretne adni, az nem más, mint az indiánok élet-
szeretete, vidámsága, hite és bizalma, és szellemi függetlenségük az 
anyagi javak hajhászásától.

MIÉRT VAGYTOK SZOMORÚAK?

Finta Lajos atya megáldja az új kenyeret 
az augusztus 20-i városi ünnepségen

Inka család a perui Andokban (a kép illusztráció)
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Varsányi múltidéző  
RÉGMÚLT IDŐK ISKOLÁI

Szeptember van, tanévkezdés. Gon-
dokkal, aggodalmakkal teli. Nem 
vigaszként, csupán émlékidézés-

ként mutatok be most két osztályképet 
a dunavarsányi oktatás történetéből. 
Az első a 2010-ben „újjávarázsolt” kis-
varsányi napközis iskolaépület udvará-
ban valaha állt magánház előtt készült 
1910-ben. Ezt a taksonyi elöljáróság bé-
relte havi 200 koronáért a nebulók okí-
tására.  

Boross Ferenc tanítót 61 tanítvány 
között láthatjuk... Mindössze Mészáros 
László és Glázer Mária nevét őrizte meg 
az emlékezet, ők Könözsi László zenepe-
dagógus feleségének, Marcsó néninek a 
szülei voltak. A ma is álló „öreg iskola ”csak 
1914-re készült el. 

A második osztályfotó 1932-ben a 
nagyvarsányi iskola udvarán örökítette 
meg Buttyán Vilmos tanítót 62 tanítvá-
nyával. Ez az iskola 1905-ben került tető 

alá, előtte a mai szabadidőpark helyén 
álló régi útkaparóház volt a tudományok 
hona...  

A képen több ismerős arc fölfedez-
hető: Deli József, Gergő Ferenc, Kreisz 
Anna, Kreisz Apollónia, Lang Anna, Lang 
Katalin, Levente Lőrinc, Lindwurm Antal, 
Müller Ferenc, Száger Ádám, Száger Fe-
renc, Száger Ignác, Szikora Anna, Szutter 
Pál és Winkler Antal.  

Kohán József

Boross Ferenc osztálya 1909/10. tanév (Könözsi László fotóarchívumából)

Buttyán Vilmos tanítványai 1931/32. tanév (Száger Gyuláné fényképgyűjteményéből)
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„
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NYÁRI SPORTTÁBOR A KÉZISEK SZERVEZÉSÉBEN

Immár harmadik alkalommal hirdettük meg 
a varsányi gyerekek számára a nyári sport-
tábort. Két turnusban vártuk a gyerekeket, 

és nem is kellett sokat várni, mert a helyek 
hamar beteltek.  

A célunk az volt, hogy a gyerekek járvány 
miatt kiesett edzéseiket pótolhassák, eddigi 
tudásukat csiszolják, fejlesszék, és felkészítsük 
őket a következő bajnoki idényre. Továbbá az 
új, más sportágból érkezőkkel és az ovis pa-
lántákkal a sport, mint az egészséges életmód 
alapját megszerettessük, illetve nem titkoltan 
megismertessük velük a kézilabda szépségeit.  

A cél a minél aktívabb időtöltés mellett a 
gyerekek koordinációjának fejlesztése, az at-
letikus mozgásfejlődés elősegítése. A foglako-
zásokat a Városi Sportcsarnokban tartottuk, 
de jártunk a Szigethalmi Vadasparkban, evez-
tünk sárkányhajóval az Olimpiai Központban, 
strandoltunk a Nomád Kempingben, de volt 
házi vízicsata is.  

A tábort sikeresnek értékeljük, hiszen fá-
radtan és boldogan adtuk vissza a gyerekeket 
a családoknak. A szülői visszajelzések is pozi-

tívak, ami arra ösztönöz bennünket, hogy a 
jövő évi sporttábort még emlékezetesebbé te-
gyük. 

Köszönjük az élményt, jövőre újra sport-
tábor Dunavarsányban! Hajrá DTE! 

Datzuk Péter
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Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17; szombat: 8-15; vasárnap: 8-12
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E-mail: karrier@dunapack-packaging.com
Weboldal: dunapack.hu/karrier

+36 30 089 3147

Munkát  
keresel?

Jelentkezz hozzánk!
Targoncás
Elektromos karbantartó
Mechanikus karbantartó
Gépkezelő operátor
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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.

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS 
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  

Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

BELVÁROSI  
GÁZSZERVÍZ 

Belvárosi Gázkészülék Kft. 
2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 13. 

Telefon: 06/30 484-6871 és 06/1 343-1003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariston, Baxi, Bosch, Junkers, Vaillant, Westen  
kazánok 

 
• üzembehelyezése 
• javítása 
• karbantartása 
• felülvizsgálata 
• fűtési rendszerek gépi átmosása 
• gázkészülék cseréje
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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



MULTI-DH Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
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Tájékoztatás a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés változásáról 
 

A jelenleg működő gyűjtési rendszert az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben (továbbiakban: OHKT), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), 
az egyéb ágazati jogszabályokban foglaltaknak, valamint az önkormányzati rendeletekben 
foglaltakra tekintettel szervezi meg és az előírásokat jelentősen meghaladva működteti 
Társaságunk. Ennek ellenére Dunavarsány városában nem teljesül az OHKT 1. melléklet 
4.1.2.4. pont 5. táblázatában meghatározott célérték. Ezen településen az egy főre jutó 
elkülönítetten gyűjtött (papír, műanyag, fém, üveg) fajlagos mennyisége 2021-ben 15,56 kg 
volt, ezzel szemben az elvárt fajlagos mennyiség 26,68 kg. A gyűjtött szelektív hulladék 
mennyiségének növelése érdekében a MULTI-DH Nonprofit Kft. felajánlja a 
cégcsoporton belüli szelektív hulladéktároló edényzeteinek  egyszeri kedvezményes 
megvásárlási lehetőségét a teljes dunavarsányi lakosság részére, melynek ára 
telephelyünkön (1201 Budapest, Attila utca 62.) való átvétel esetén bruttó 13.970Ft/db, 
kiszállítás esetén a házhozszállítás díja bruttó 1.650Ft/szállítási cím.  A vársárlás 
feltétele, hogy igazolhatóan aktív hulladékszállítási közszolgáltatási előfizetéssel 
rendelkezzen. Az edényzetekben történő gyűjtésre való átállás mellett szükséges az 
infrastruktúra (kukásautók, alkalmazottak létszámának növelése) fejlesztése, melyet szintén a 
MULTI-DH Nonprofit Kft. vállal magára. Az eddig felsorolt eszközök a gyűjtési mennyiség 
növelésének lehetőségét teremtik meg, így ami ezeknél is fontosabb: szemléletváltás, 
fogyasztói szokások pozitív irányú változása. Felhívásunkkal szeretnénk elősegíteni az elvárt 
hulladékmennyiség elérését, de természetesen az eddig alkalmazott gyűjtési módszert is 
változatlanul fenntartjuk. Kérjük Önöket, hogy együtt, összefogva érjük el, hogy 
Dunavarsány is teljesítse az elvárt begyűjtött szelektív hulladék egy főre jutó mennyiséget. 

 
Dunavarsány teljes közigazgatási területén minden páros héten a szelektíven gyűjthető 
hulladéktípusok szállítása az alábbiak szerint történik: 
PET, PP, HDPE, TISZTA FÓLIA, FÉM, VEGYES PAPÍR, TETRA PACK és 
VEGYES ÜVEG. 
Az elkülönítetten gyűjtendő hulladéktípusokat kérjük nagy gondossággal szelektálni, mert a 
nem az előírások szerint gyűjtött hulladékot nem veszik át cégünktől, így azt mi nem tudjuk 
elszállítani. A nem megfelelően gyűjtött hulladék beszennyezi a már rendesen, frakciónként 
begyűjtött tiszta, szelektív hulladékot. Amennyiben valakinek ebből kifolyólag nem 
szállítják el szelektív hulladékát, annak újra kell válogatnia azt, más esetben a kommunális 
hulladék jelenleg hatályos árjegyzéke alapján tudjuk elszállítani. A több, szelektíven 
gyűjthető hulladéktípus több figyelmet is kíván, viszont a tájékoztató betartása mellett a 
kommunális kukák tartalmát csökkenteni tudjuk, így óvjuk a környezetet. Tehát kérjük 
Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót nagyon figyelmesen olvassák el és az ott leírtak szerint 
járjanak el. 
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A PAPÍRHULLADÉKOT TEGYÉK KÖTEGELVE, SZÁLLÍTHATÓ ÁLLAPOTBAN 
A HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY MELLÉ VAGY A KÉK KUKÁBA: 
- újságpapír, 
- kartondobozok összehajtva, 
- tiszta csomagolópapírok, 
- szórólapok és reklámkiadványok, 
- papír tojástartó. 
 

A SÁRGA SZÍNŰ VAGY ÁTLÁTSZÓ ZSÁKBA, VAGY SÁRGA KUKÁBA: 
- műanyag: ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével), 
- tejes, joghurtos poharak, margarinos dobozok, 
- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.), 
- PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai és tisztítószeres flakonok (pl.: 
samponos, habfürdős, mosószeres, öblítőszeres flakonok), 
- fém: alumínium italdobozok (üdítős, sörös),  fém konzervdobozok, 
- Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes dobozok). 
 
A flakonokat úgy kérjük gyűjteni, hogy a kupakot letekerjük, és a palackot megtapossuk. 
Ezután helyezzük a sárga színű zsákba. Ez azért szükséges, mert így több hulladékot lehet 
elhelyezni. Érdemes erre különösen figyelni, hiszen a szelektív hulladék gyűjtése a 
környezetünk védelmét szolgálja, és ezt próbáljuk meg közösen a leghatékonyabban 
megtenni. A flakonokat a hulladékgyűjtőbe dobása előtt öblítsük el.  

Az üveg gyűjtésére szintén átlátszó zsákot használjunk. Sík üvegeket nem, pl. ablaküveg!  
 
NE DOBJUK EGYIK SZELEKTÍVGYŰJTŐ ALKALMATOSSÁGBA SEM AZ 
ALÁBBIAKAT:  
- zsíros, ét- vagy motorolajos flakon, 
- élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag dobozok (étel futárok dobozai), 
- hungarocell, 
- élelmiszermaradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok, használt 
egészségügyi papírok (használt papírzsebkendő, szalvéta, pelenka), 
- ne legyenek benne kisebb egységek (pl. papírdarabkák, cetlik), 
- különböző textil darabok, 
- műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok, 
- konyhai szerves hulladék (tea, filter, lehámozott héjak, gyümölcs-, zöldség- vagy bármilyen 
ételmaradék). 
 

    MULTI-DH Nonprofit Kft. 
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